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УДК 008(477) 
В.Г. Виткалов 

 
УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР У НОВИХ  

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ 
 

Черговий випуск 20 (у 2-х тт.) збірника «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: 
наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету охоплює широке коло питань з 
проблематики вітчизняної культури. Його характерною рисою є використання авторами архівних 
матеріалів, у тому числі й матеріалів поточних архівів, джерелознавчої бази загалом, наукових доробків 
української діаспори, що надає більшої переконливості науковому пошуку, засвідчує факт справді 
професіонального підходу до організації наукових досліджень і сприяє введенню до наукового обігу 
чималої кількості нових імен, прізвищ, дат, культурних пам’яток, явищ тощо, що й надалі розширює 
межі сприйняття такого поняття, як «вітчизняна художня культура».  

Чимало авторів цього збірника є постійними учасниками наших щорічних наукових 
листопадових зібрань, мають власне наукове реноме в країні, і серією своїх наукових розвідок 
продемонстрували еволюцію творчих здобутків від науковця-початківця до вже відомого 
українського дослідника регіонального культурного простору, чи вітчизняної мистецтвознавчої 
проблематики загалом, якими є, приміром, І. Бермес, С. Виткалов, В. Дутчак, В. Драганчук, 
Г. Карась, О. Коменда, Р. Михайлова, С. Оборська й ін.  

За своєю структурою цей збірник залишається традиційним і має три розділи, що об’єднують 
матеріали а) історичної проблематики, б) теоретико-прикладні проблеми культури та розділ повідомлень і 
рецензій. Тематично статті розміщено з дотриманням певної історичної послідовності в усіх розділах. 

У даному збірнику наявні матеріали як відомих науковців, що вже мають вагоме слово в 
українському мистецтвознавстві чи культурології, так і переважно аспірантів-педагогів чи 
професіональних митців, які, суміщаючи заняття професійними видами мистецької практики, 
розробляють її теоретичні підвалини або намагаються узагальнити минулий художній досвід 
сценічного втілення класичних творів, подати творчі характеристики тих постатей, які культурно-
насичували наше історичне буття і лише намагаються знайти свій шлях у науці та ствердитися у 
проблематиці власного наукового пошуку. Тому зі змістовного боку статті цього, як і переважної 
більшості інших наших збірників, вирізняє певна строкатість стосовно форми висловлення думки, 
роботи з архівними матеріалами, їх інтерпретацією тощо, утім тематичний зміст статей достатньо 
переконливо демонструє широку амплітуду наукових зацікавлень сучасних українських дослідників і 
дає змогу переконатися, що незважаючи на вкрай не сприятливі умови для розвитку наукового 
пошуку в сучасній Україні, ця робота в мережі ВНЗ, як і наукових установах, не лише не 
припиняється, а навіть набула більш глибокого змісту і демонструє подальше розширення 
тематичного ряду наукових досліджень. 

Зверну увагу також на те, що у зв’язку з відсутністю відповідних технічних можливостей, не 
маємо змогу демонструвати відповідний якісний візуальний ряд, який би значно розширив 
сприйняття поданого до редколегії матеріалу.  

У цьому збірнику (двох його томах) чи не вперше беруть участь молоді дослідники з далекого 
зарубіжжя (Китай, Корея, республіка Білорусь, Російська Федерація), які були учасниками 
Х всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська культурно-мистецька практика в 
історичній ретроспективі», проведеної в РДГУ у листопаді 2014 року, демонструючи свої наукові 
дослідницькі школи. Тому їх матеріал цікавий, перш за все, можливостями відповідних порівняльних 
характеристик різних наукових шкіл і художніх уподобань. 

Стосовно змістовної частини, наголосимо на наступному: цей випуск вміщує чимало оригінальної 
дослідницької інформації регіонального спрямування, засвідчуючи традиційні для нашого збірника 
напрями розробки регіональної культурно-мистецької проблематики і у цьому зв’язку він достатньою 
мірою заповнює нішу регіональної проблематики. Є тут і достатньо цікавий матеріал із питань розвитку 
народного інструментального мистецтва та народного інструментарію загалом, охоплюючи достатньо 
широкий часовий період його існування. Представлені матеріали певною мірою характеризують форми 
становлення нової наукової дисципліни – «Музична археологія». У цьому контексті зверну увагу на 
розвідки групи науковців із Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка (І. Зінків, Чень 
Наньпу, О. Олійник, Д. Олійник й ін.), у яких розглянуто згадану вище проблематику.  

 
© Виткалов В.Г., 2014 
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Чи не вперше у двох томах цього збірника подано оригінальні матеріали про яскраві постаті 
вітчизняної культури (М. Готтліба, Б. Коржа, Я. Ярославенка, В. Безкоровайного, Г. Павлуцького, 
М. Ростовцева, Л. Виготського, В. Перетца та ін.), чий творчий доробок через різні, переважно 
суспільно-політичні обставини, не мав змоги дійти до читача, і в цьому контексті розкривається ще 
одна сторінка вітчизняної культурної практики. Цікавими є й матеріали, автори яких відкривають 
нові підходи до художньої інтерпретації творчості класиків світової філософської думки (С. Салдан). 
Предметом активного наукового інтересу, виявленого на сторінках наших збірників останнім часом, є 
й питання різноаспектної державної культурної політики (О. Овчарук) та тих культурно-мистецьких 
заходів, що організуються Україною в місцях компактного проживання вихідців із країни й її 
намаганням активно долучатися до культурно-мистецьких імпрез, що проводяться в країнах ЄС, 
спрямованих на зміцнення світового співтовариства (М. Чернець). 

Усе частіше на сторінках аналізованих збірників з’являються матеріали, спрямовані на 
розробку теоретичних засад культурно-дозвіллєвої проблематики (І. Петрова, С. Виткалов та ін.), 
нових форм культурно-дозвіллєвої діяльності серед населення (О. Логвінова), що засвідчує 
позитивну тенденцію до розробки достатньо ефективної форми культурного впливу на усі суспільні 
прошарки. 

Аналіз наукових розвідок даного випуску демонструє й відповідне розширення регіональної 
проблематики. Якщо раніше до розгляду брався більш-менш потужний культурний простір (Західна 
чи Східна Україна), чи, принаймні, область, то характерною рисою сьогодення є акцентування уваги 
на більш локальних складових, коли предметом наукового аналізу стає окреме місто або містечко 
(Л. Білоус) і у такий спосіб розширюється можливість підготовки повноцінної історії вітчизняної 
культури. 

Зважаючи на те, що 2014 рік є роком відзначення 200-річчя від дня народження генія 
вітчизняної культури Т. Шевченка, у матеріалах наших збірників (Вип. 20, у 2 тт. та вип. 14 
«Актуальних питань культурології») розміщено чимало різноманітної інформації стосовно аналізу 
художньої спадщини генія українського народу. Йдеться про втілення його образу в образотворчому 
мистецтві, або відкриваються нові грані художньої інтерпретації в його спадщині (М. Ковтун), 
різноаспектних літературних композиціях, спрямованих на краще розуміння його творчості 
(Н. Кукуруза), чи наявності нових матеріалів про цю постать у різноманітних іноземних виданнях, що 
зберігаються в фондах наукових бібліотек Україні (Т. Якубова) та ін. Зацікавлення викликають і 
спроби дослідити специфіку трансформації архетипів української ментальності (В. Олійник), що дає 
можливість краще зрозуміти витоки багатьох національних культурно-мистецьких явищ.  

Розділ ІІІ вміщує декілька різноаспектних повідомлень стосовно аналізу забезпеченості ВНЗ 
фаховою нотною літературою, яка друкується західноукраїнськими видавництвами та акцентує увагу 
на тих проблемах, що існують у вітчизняному інструментальному виконавстві, виходячи з браку нот. 
Розміщено тут і рецензію на покажчики КНУКіМ серії «Знаменні дати Київського національного 
університету культури і мистецтв» та відгук про творчість вітчизняного художника В. Брикульця, 
творчість якого пов’язана переважно з постаттю видатного ювеліра Карла Фаберже (Н. Сапфірова, 
В. Скурлов). 
 

Резюме 
Аналізується зміст матеріалів, поданих на Х всеукраїнську науково-практичну конференцію. 
Ключові слова: наукове зібрання, культурно-мистецька практика, регіональна культура, 

дослідження. 
 

Summary 
Vytkalov V. Ukrainian cultural space is in new social and political realities 
Maintenance of materials, given on Х all Ukrainian scientific practical conference is analysed. 
Key words: scientific collection, cultural and art practice, regional culture, research. 

 
Аннотация 

Анализируется содержание материалов, представленных на Х всеукраинскую научно-
практическую конференцию. 

Ключевые слова: научное собрание, художественная практика, региональная культура, 
исследования. 
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Розділ I. ІСТОРИКО-МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 

 
 
УДК.78.481 

О. Олійник 
 
ДО ПИТАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДОБИ ПАЛЕОЛІТУ – 

БРОНЗИ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
 

Вивчення музичних інструментів найдавніших епох на території України залишаються дотепер 
своєрідною terra incognita загальної музично-інструментальної культури Давнього світу. Племена і 
народи, що проживали протягом тисячоліть на теренах Давньої України, зробили значний внесок у 
світову цивілізацію. В Північному Причорномор’ї склалася одна з основних груп давніх 
індоєвропейців; вихідці з українських земель брали активну участь у походах європейських народів 
на Схід, переносячи туди свої культурні традиції, зокрема, й музично-інструментальні. Загалом 
розвиток населення України, починаючи з доби палеоліту, можна вважати варіантом історичного 
шляху, притаманного розвиненим цивілізаціям Сходу. Адже територія України ще з доби кам’яного 
віку була величезною контактною зоною, де перепліталося безліч етносів і культур. Вона була 
ареалом проживання вихідців з Малої та Передньої Азії, Закавказзя, Зауралля тощо. 

На даний час існує лише два дослідження, присвячених інструментарію пізнього палеоліту 
України. Це ґрунтовна розвідка С. Бібікова комплексу ударних інструментів з кісток мамонта зі 
стоянки поблизу с. Мізина на Чернігівщині [1] та К. Єрьоменка «Музыка от ледникового периода до 
века электроники», перший розділ якого присвячено вивченню виникнення і розвитку звуковисотної 
структури музики на основі реконструкції звукорядів палеолітичних флейт з Молодове (Чернівецька 
обл.) [3].  

Автор на точних копіях трьох флейт ХVІІ, ХV та ХІІ тисячоліть до н.е., виявлених у різних 
шарах пізньопалеолітичної стоянки Молодове-5, відновив звукоряд цих інструментів і вперше надав 
можливість почути їх темброве забарвлення (рис. 1 а, б). Звукоряд був хроматичним, що дозволило 
авторові зробити висновок про первісність глісандуючого хроматичного ладового інтонування та 
його більш ранню стадію, аніж мислення діатонічне. Утім, поза увагою дослідника залишилась одна 
цікава особливість флейти з 2 шару, що датується ХІІ тис. до н.е., що має дивну форму. З 
незрозумілих на перший погляд причин на цьому інструменті залишений паросток (рис. 1 б) та сліди 
гравірування на корпусі – лінії, що у вигляді ялинки сходяться до основи рогу. Незвичність форми і 
орнамент наводять на думку про важливе значення, що надавалось цьому інструментові. Очевидно, 
паросток на флейті залишений навмисне. Ця флейта могла використовуватися в магічному обряді на 
вдале полювання. Її функцію можна реконструювати за синхронним зображенням з палеолітичної 
печери Труа Фрер у Франції (рис. 1 в). Наскельний малюнок відтворює «чаклуна», рядженого у 
рогату маску та шкіру бика. Поряд із ним зображено дві антилопи.  

Чоловік-чаклун виконує магічний ритуал привороження здобичі або звертається до звіра-
тотема. При цьому він грає на флейті і танцює, про що свідчить його незвична поза. Молодовська 
флейта могла бути атрибутом аналогічного ритуалу чаклування. Можливо, вбрання і маска (не 
збереглись) у комплексі відтворювали подобу тотема-оленя, а флейта з паростком – його роги. 

З доби палеоліту в Україні відомі й найпростіші духові інструменти – свистки. Їх виготовляли з 
кісток фаланг тварин. Ці інструменти археологи часто знаходять у розкопках по всій території 
Європи – Франції, Данії, Моравії та інших країнах (рис. 1 г). Такий свисток виявлено у ранніх шарах 
археологічних розкопок у Молодове-5. Це найдавніший духовий інструмент, знайдений в Україні, що 
датується приблизно 23 тис. р. до н.е. Флейти з цих же розкопок датуються пізнішим періодом – 17-
12 тис. р. до н.е. На думку дослідників, свистки використовувались як сигнальні інструменти або 
вабики під час полювання, а також були інструментами чаклунів у мисливській магії [7; 163].  

Свистки з фаланг тварин відомі з археологічних розкопок в Україні і в наступні історичні 
періоди. Зокрема, вони виявлені на поселеннях трипільської культури IV-III тис. до н.е. та 
поселеннях доби бронзи ІІ – початку І тис. до н.е. 
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Завдяки ентузіазму і значній дослідницькій роботі, проведеній археологом С. Бібіковим, комплекс 
шумово-ударних інструментів з Мізина став всесвітньо відомим. Його знайшли на підлозі одного з 
жител – яранги. Цей комплекс складався з лопатки, бедра, тазових кісток, двох нижніх щелеп та уламку 
черепа мамонта, а також двох колотушок – однієї з бивня мамонта, а другої – з рогу північного оленя. 
Поруч знайдений атрибут ритуальних танців – шумовий браслет. Він складався з п’яти кругових пластин, 
вирізаних з бивня мамонта і вкритих зигзагоподібним орнаментом. Дослідники звернули увагу на підбір 
кісток мамонта для музичного комплексу. Він складався з найбільш життєво важливих частин скелету 
тварини. Можливо, він відображав якийсь певний мисливсько-магічний зміст [6; 117–118]. 

С. Бібіков уважав, що ці ударні інструменти використовувались в осінньо-зимовий період 
(початок полювань) і супроводжували магічний обряд, що повинен був забезпечити вдале полювання, 
оскільки від його результату залежало виживання общини [1; 50]. Цей ритуал відбувався поза межами 
яранги, в якій був уміщений ударний комплекс. Магічні інструменти, як свідчать численні етнографічні 
дослідження, завжди ретельно оберігались (тому і знаходились у приміщенні, де, крім них, зберігались 
інші ритуальні атрибути – шумові браслети, вохра для намазування на тіло та інші предмети. Слід 
зазначити, що мізинський комплекс ударних інструментів дав поштовх до перегляду кісток мамонта, 
що також виявились музичними інструментами. Зокрема, на пізньо-палеолітичному поселенні Межиріч 
(с. Межиріч, Черкаської обл.) біля входу у житло археологи виявили череп мамонта, прикрашений 
складним геометричним візерунком. Його ретельне обстеження показало, що цей череп, як і фрагмент 
черепу з мізинського ударного комплексу, також використовувався як ударний інструмент типу 
барабана. На стоянці с. Городок ІІ біля м. Рівне була знайдена лопатка мамонта зі слідами характерних 
ушкоджень, спричинених ударами колотушки. З одного боку цієї лопатки пропилено профіль людини з 
відкритим ротом, що, можливо, співає. Мабуть, це зображення чаклуна-шамана, який здійснював обряд 
під супровід ударів колотушкою в лопатку тварини. Використання лопатки тварини (наприклад, бика) 
як ударного інструмента не обмежується добою палеоліту.  

Цікавий і до кінця ще не досліджений ритуальний обряд зафіксовано у похованні шамана, 
неподалік від святилища Кам’яна Могила поблизу Мелітополя (Запорізька обл.). Це поховання 
датується ІІІ тис. до н.е. На місці відрубаної і покладеної на праве плече голови небіжчика лежала 
лопатка бика і колотушка. Очевидно, що лопатка з колотушкою правили за шаманський бубон, їм 
надавалось великого сакрально-магічного значення. 

Ще один шумовий інструмент – скребковий ідіофон – з Мізинського комплексу, залишився в 
інструментарії пізніших епох. Це щелепа тварини (рис. 2 а). Звук на такому інструменті видобували 
шляхом тертя по зубах тварини кісткою або дерев’яною паличкою. Їх виготовляли не лише зі щелеп 
тварин, але й з великих кісток та дерева, на яких робили рівномірно розташовані надпили. Ці 
інструменти існують у культурах багатьох народів світу і дотепер зберігаються у традиційному та 
професійному інструментарії. Наприклад, латиноамериканський інструмент, виготовлений із щелепи 
коня або вола, так і називається – щелепа (рис. 2 б). В Україні ці інструменти відомі з археологічних 
розкопок у Північному Причорномор’ї, Київщині та Західній Україні і датуються ІІІ-ІІ тис. до н.е. 
Відомі також давньослов’янські скребла ХІІ ст. Вони знайдені польськими археологами у містах 
Гнізно та Ополє (Польща). З етнографічних джерел відомо, що у багатьох народів скребла пов’язані 
зі шлюбною та поховальною обрядовістю. Проте, в поховальних обрядах цей інструмент не став 
символом жалоби: основним його призначенням було забезпечення майбутнього відродження. У 
шлюбних церемоніях він символізував силу і плодючість.  

В індіанців Північної Америки збереглась легенда про виникнення скребел. За цією легендою, 
колись жила вродлива дівчина, і багато хто з хлопців хотів одружитися з нею, але красуня не звертала 
уваги на них. Тоді хлопці звернулись до чаклуна. Той зробив шкребла і звелів хлопцям співати і 
танцювати перед дівчиною під їх акомпанемент. Це привернуло увагу дівчини і вона обрала серед 
танцюючих хлопців найбільш вправного у грі, який і став її чоловіком [11; 37]. Можливо, в народній 
пам’яті українців збереглись віддалені згадки про давній весільний обрядовий інструмент, який з 
часом перетворився на річ побутового вжитку – рубель і качалка, про що свідчать знахідки 
слов’янських середньовічних скребел з території Польщі. Цими предметами, як музичними 
інструментами, користувалися ще в середині ХХ ст. На третій день весілля, коли музикантів вже 
нема, гості починають наспівувати танцювальну мелодію («грають під язик»), а рубель і качалка 
виконують функцію акомпануючого інструмента [9; 46].  

На ранньому етапі розвитку людства найбільш ефективними за силою свого впливу були так 
звані гуділки, ревуни, чуринги, які почали вживатися у пізньому палеоліті. Ці інструменти мали 
різноманітну форму та розміри і виготовлялись із дерева та кісток. Екземпляр ревуна археологи 
знайшли на пізньо-палеолітичному поселенні Межиріч. Він вирізаний з широкої пластини бивня 
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мамонта (рис. 3 а). Біля навершя у вузькій частині ще дотепер помітні залощення від мотузки. За 
допомогою мотузки цей ревун швидко обертали над головою. Його звук можна було підвищувати або 
понижувати, змінюючи швидкість обертання.  

Іншої форми ревун у вигляді орнаментованої подовгуватої пластинки з отвором для шнурка 
знайдений на палеолітичній стоянці в Мізині. Ревун (або чуринга) є одним із найдавніших інструментів 
світу. Його функція – ритуальна. Ревіння ототожнювалось із магічними голосами предків-тотемів і духів.  

Досить цікава сцена зображена на ревуні з пізньо-палеолітичної стоянки у Франції, у 
Раймондені. Тут зображений момент поїдання тотема-бізона. Поїдаючи тварину-тотема, давні люди 
вважали, що в такій спосіб вони отримують силу та інші якості тотема. Цей ритуал має численні 
етнографічні аналогії у народів Євразії. Зокрема, у «Святі ведмедя» хантів і мансів Сибіру. Під час 
свята вбивали ведмедя, який уважався предком-тотемом, їли його м’ясо, співали обрядові пісні і 
танцювали, наслідуючи рухи ведмедя, надягаючи маску ведмедя і його шкіру. 

Добою енеоліту (IV-III тис. до н.е.) датуються шумові, ударні та духові інструменти, що 
належать до трипільської культури. В цю добу виникає шумовий інструмент «калатальце» у вигляді 
яйця з кульками всередині, а також у формі мініатюрних амфор, усередині яких знаходились дрібні 
камінці. Яйцеподібні калатальця відомі у багатьох археологічних культурах на території України і в 
пізніші періоди. Ці шумові інструменти уважались оберегами, а також мали культово-магічне 
значення і символізували оновлення природи [10; 97]. Вшанування яйця-калатальця асоціювалось з 
весняним відродженням сонця, а отже, і відродженням життя. Тому їх часто знаходять у похованнях. 

Калатальця доби бронзи (ХІ-ІХ ст. до н.е.) у формі птаха з глиняними кульками всередині часто 
знаходять на території Західної України. Дослідники вважають їх атрибутами обрядів аграрного 
циклу. Оскільки птахи могли перебувати у небі і пересуватись по землі, вони також втілювали 
зв’язок Неба і Землі й мали відношення до потойбічного світу [8; 497]. Тому калатальце у вигляді 
птахів часто знаходять у похованнях. Вони символізують перехід у Вирій, де знаходиться 
першоземля, де росте першодерево – прадуб і де вічним мешканцем є першобог – Рід [5; 219]. Тому 
повернення птахів навесні з вирію означало відродження, повернення до життя. Дослідники 
вважають, що калатальця могли супроводжувати ритуальну ходу, під час якої співали веснянки. 

Недослідженою проблемою є музично-інструментальна культура трипільців. Трипільська 
цивілізація України (у Молдові та Румунії відома під назвою Крутень) є найбільш самобутнім 
явищем в історії землеробських суспільств Європи. Серед трипільських сакральних керамічних 
комплексів вдалося виявити три різних типи барабанів. Вони є одним із найдавніших інструментів, 
що протягом тисячоліть у майже незмінному вигляді існують у традиційному інструментарії багатьох 
народів світу. Тому для реконструкції трипільських інструментів залучались аналогії як існуючих 
дотепер, так і археологічні аналоги з інших культур, що однозначно ідентифікуються як барабани. За 
цими аналогіями виділяємо три типи трипільських барабанів – 1) у формі пісочного годинника, 2) 
келихоподібні та 3) конусні (рис. 4 а, б, в) [4; 91–93].  

Вдалося зробити копію трипільського барабана IV тис. до н. е., що належить до типу конусних 
(рис. 4 в ). Його знайдено поблизу с. Городниця (Івано-Франківська обл.). Проведені експерименти за 
можливими варіантами кріплення та натягу мембрани, а також різними способами шнурування його 
корпусу свідчать, що система натягу мембрани, застосована на цьому інструменті (шнурування), є 
досить логічною й оригінальною. За допомогою наліплених виступів і «вушок» у нижній частині 
корпусу досягалась рівномірність натягу по всій площі мембрани.   

У трипільців існували також духові інструменти. Серед глиняних фігурок збереглися 
зображення чоловіків, що грають на духових інструментах типу труб (рис. 5 а). Як можна зробити 
висновок із зображень, ці інструменти мали значну довжину. Можливо, вони виготовлялись із дерева 
і обмотувались корою, яку зображено у вигляді поперечних смужок. Подібні дерев’яні народні труби 
існують дотепер у традиційному інструментарії українців. Технологія виготовлення подібних 
інструментів не змінювалася впродовж віків. Ці труби виготовляються з вирізаного потрібної форми і 
довжини шматка дерева, який розколюють поздовж на дві частини. У кожній з них видовбують 
жолоб, після чого з’єднують дві частини, обмотуючи їх вивареною корою по спіралі. У багатьох 
народів світу труби, як і кістяні роги, завжди асоціювалися з чоловічою силою, родючістю і 
солярними культами. Досить різкий і потужний звук цих інструментів ототожнювали з голосами 
зооморфних богів (наприклад, із голосом Бога-Бика). Можливо, трипільці використовували труби в 
обрядах, присвячених культу бика [2; 100–102].  

Ще один духовий інструмент, що існував в музичній культурі України в добу неоліту – багато 
трубкова кістяна флейта, так звана «флейта Пана» (рис. 5 б, в). Як відомо, ні антична міфологія, що 
пов’язує походження багато трубкової флейти з грецьким богом пастухів Паном, ні більш пізні 
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перекази та легенди не пояснюють час і місце виникнення цього інструмента. Знахідка цієї флейти в 
одному з поховань Маріупольського могильника (Приазов’я) визначає давність цього інструмента, 
який датують кінцем ІІІ тис. до н.е. Цей інструмент, виготовлений з пташиних кісток, складається з 
восьми трубок різних розмірів (від 5 до 12 см). Подібні флейти кінця ІІІ тис. до н. е. знайдені також у 
похованнях поблизу міст Євпаторія та Красноперекопськ у Криму, а також у Луганській, Донецькій 
та Харківській обл. Багато трубкові «флейти Пана» доби бронзи (ІІ тис. до н.е.) археологи часто 
знаходять на теренах Західної України. Ці інструменти, на відміну від попередніх, складаються 
переважно лише з 5-6 трубок. Найбільш цікавий за декоруванням інструмент із поховання поблизу с. 
Торчин на Волині. Кістяні трубочки цієї флейти мають поперечні заглиблення зі згладженими 
краями, що надають їм вигляду гофрованих. Багато трубкові флейти, що мають п’ять трубочок, 
відомі також з археологічних знахідок у Дніпропетровській та Луганській обл. Цікавим є те, що в цих 
похованнях трубки не завжди лежать у рядок. Річ у тім, що далеко не всі багато трубкові флейти 
обов’язково скріплювались разом. У традиційній інструментальній культурі українців дотепер існує 
інструмент, який називається кувиці (кувички). Зазвичай вони мають від 2 до 5 не з’єднаних між 
собою трубочок різної довжини. У похованні ІІ тис. до н.е. з Луганської області поряд з інструментом 
типу кувиць збереглась мініатюрна глиняна посудина-калатальце з камінчиками всередині. 
Очевидно, похований чоловік був музикантом і грав на духовому інструменті під ритмічний супровід 
калатальця-посудини. Традиція одночасного виконання однією особою мелодії на флейті (лівою 
рукою) під ритмічний акомпанемент шумового або ударного інструмента, який тримали під час гри у 
правій руці, дотепер була відома лише з середньовічних зображень, а також із традиційного 
народного виконавства багатьох країн світу. Отже, ґенезу цієї виконавської традиції в Україні можна 
датувати ІІ тис. до н.е. як і побутування самого інструмента кувиці. Адже писемні відомості про цей 
інструмент у слов’ян належать до часів Київської Русі. А виникнення українського народного 
інструмента свирілі (так званої флейти Пана) можна датувати ще більш раннім часом – ІІІ тис. до н.е. 

Кувиці доби бронзи (ІІ тис. до н. е.) відомі також із розкопок поблизу с. Жорнів Рівненської 
обл. Цей інструмент складався з чотирьох трубочок і знайдений у похованні жінки. У зв’язку з цим 
привертають увагу наведені відомим українським етнологом М. Сумцовим відомості. У с. Кошові на 
Черкащині наприкінці ХІХ ст. навесні дівчата і молоді жінки розподілялися на три-чотири групи. У 
першій з них кожна жінка мала по чотири дудочки, у другій – по три, у третій – по дві, а в четвертій – 
по одній. Так вони окремими групами ходили селом. Етнологи вважають, що така ансамблева гра 
була пов’язана з якимсь дуже давнім обрядом, який відбувався навесні [9; 203]. 

Отже, у дослідженні прадавніх музичних інструментів України зроблено лише перші кроки. 
Наведені у статті відомості про музичні інструменти доби палеоліту – бронзи з території України 
становлять незначну частку багатющого археологічного «музичного» матеріалу, який потребує 
всебічного вивчення. Зазвичай дані про знайдені під час розкопок музичні інструменти публікуються у 
фахових археологічних виданнях і здебільшого залишаються поза увагою інструментознавців та 
дослідників давньої музичної культури України. Ще більша частина матеріалів, які археологи визначають 
як предмети нез’ясованого призначення, залишаються не ідентифікованими, осідаючи в археологічних 
архівах та сховищах. Тому ретельна реконструкція цього пласта музичного інструментарію глибинних 
шарів культури Давньої України потребує фахового інструментознавчого підходу та всебічного 
дослідження, яким займається у всьому світі нова галузь музикознавства – музична археологія.  
 

Ілюстрації 
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Рис. 1.  

а, б – пізньопалеолітичні флейти; в – «чаклун» з флейтою; г – свисток 



Розділ I. Історико-мистецька спадщина України в контексті світового культурного простору 

 

9

 

 
           а     б 
 

Рис. 2. Скребкові ідіофони:  
а – щелепа доби бронзи; б – сучасний латиноамериканський інструмент щелепа 
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Рис. 3.  
а – пізньопалеолітична чуринга з Межиріч; б – австралійська чуринга 
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Рис. 4. Трипільські барабани:  
а – у формі пісочного годинника; б – келихоподібні; в – конусні (реконструкція О. Олійник) 
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Рис. 5. 
а – трипільські труби; б, в – багатотрубкові флейти доби бронзи 
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Резюме 
Досліджується музичний інструментарій, що упродовж тисячоліть існував на теренах Давньої 

України. Аналізуються різні типи духових та ударних інструментів доби палеоліту – бронзи, 
виявлених в археологічних розкопках. Встановлено їх аналоги, що дотепер існують у традиційному 
інструментарії різних народів світу. 

Ключові слова: доба палеоліту – бронзи України, музична археологія, свисткові флейти, 
багатотрубкові флейти, скребкові ідіофони, трипільські барабани. 
 

Summary 
Оlijnyk О. Оn the question of paleolithic – bronze musical instrument reconstruction within the 

territory of Ukraine 
In this article the musical instruments that over millennia existed on the territory of ancient Ukraine. 

Based on the analysis of various sources and only a few presently known research the author reveals the 
specific conditions of its origin and historical existence; Comparative characteristics of musical instruments 
that exist in different regions of Ukraine and the then European continent, found their functionality and 
possible role in the contemporary cultural rituals and ritual practice. 

Different types of wind and percussion instruments of the Stone Age - Bronze Age discovered in 
archaeological excavations, including three flutes XVII, XII and XV millennia BC, including many pipe 
bone flute, reveals their types, purpose and an attempt to identify their evolution signs and find analogues 
exist in the following historical periods and cultural development of contemporary society. The attention is 
focused on other instruments – kuvytzy Bronze Age (II millennium BC) found on the territory of Rivne 
region, based on an analysis which was suggested by the author of the original female part in the ritual, 
which existed in the aforementioned period. 

Author restored the scale of these tools for the first time an attempt to hear their sound timbre. 
Established analogues individual instruments and still exist in the traditional toolkit of different nations. 

The author emphasizes that information on archaeological finds of musical instruments, unfortunately, 
published mostly in archaeological journals and largely ignored specialists instrumentoznavstva and musicology. 

The attention is focused on individual samples and wind musical instruments, including a drum 
trypillya who managed to reconstruct the author, and an attempt to identify the forms based on their possible 
appointment to the then existing cults. Tripoli civilization Ukraine (in Moldova and Romania known Kruten) 
is the most original thing in the history of agricultural societies of Europe. 

Among tripol sacred ceramic complexes were able to identify three different types of drums. They are 
one of the oldest instruments for thousands of years in almost unchanged exist in the traditional toolkit of 
many nations. Therefore involved reconstruction tripol tools analogy as existing now, and archaeological 
counterparts from other cultures that clearly identified as drums. For these analogies are three types tripol 
drums – an hourglass, goblet and cone. 

And is considered a type of musical instruments as kalataltsya Bronze Age (XI-IX century BC), it is in 
this day emerged noise instrument in the form of eggs with balls inside, as well as in the form of miniature 
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amphorae, within which are tiny egg-shaped stones known kalataltsya many archaeological cultures on the 
territory of Ukraine and in later periods. These noise instruments were considered amulets, and had cult-
magic value and symbolized renewal of nature. 

The text of intelligence are visual examples of tools that allows for many professional opinions 
musicologists. 

At the same time, according to intelligence, yet most of the material that archaeologists determine how 
things unexplained purpose, stresses the author of this scientific exploration, are not identified, settling in 
archaeological archives and repositories and is not known to researchers and archeology, and instrumentoznavstva 
or musicology in general. Therefore, a thorough reconstruction of the reservoir musical instruments underlying 
layers of ancient culture Ukraine needs further instrumentoznavchoho professional approach and comprehensive 
research, which deals with worldwide new branch Musicology – Musical Archaeology. 

Key words: Paleolithic era – bronze Ukraine, musical archeology, whistle flute, flute lots tube, scraper 
idiophone, Trypillia drums, cultural and artistic practices, identification, musical instruments, research, study 
trends, music archeography. 
 

Аннотация 
Олейник О. К вопросу реконструкции музыкального инструментария эпохи палеолита – 

бронзы с территории Украины 
Исследуется музыкальный инструментарий, существовавший на протяжении тысячелетий на 

территории Древней Украины. Анализируются различные типы духовых и ударных инструментов 
периода палеолита – бронзы, обнаруженные во время археологических раскопок. Установлены их 
аналоги, которые в настоящее время существуют в традиционном инструментарии различных 
народов мира. 

Ключевые слова: эпоха палеолита – бронзы Украины, музыкальная археология, свистковые 
флейты многотрубковые флейты, скребковые идиофоны, трипольские барабаны. 
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ЦИТРИ ВЕРТИКАЛЬНОГО СПОСОБУ ТРИМАННЯ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ – БАРОКО  

У СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ 
 

Вивчення середньовічного інструментарію народів Східної Європи неможливе без звернення 
особливої уваги на групу струнно-щипкових, зокрема, цитроподібних інструментів, до яких 
належать псалтирі та окремий тип східнослов’янських гусел вертикального тримання. Для 
вивчення цих інструментів необхідним є залучення до аналізу писемних, лексичних джерел та 
іконографічних матеріалів доби Середньовіччя, Відродження і Бароко, що походять із теренів 
Східної Європи.  

Писемні джерела доби Київської Русі (епос, духовна і світська література, глосарії, азбуковники) 
рясніють згадками про інструменти під назвами гуслі, псалтир (Словник Новгородського списку 
Кормчої книги, ХІ ст., Толковий Псалтир, ХІ ст., Повчання митрополита Даниїла, твори Кирила 
Туровського, ХІІ ст. та ін.). Опис цитроподібних інструментів у лексиконах та азбуковниках доби 
Середньовіччя, Відродження й Бароко позначений полісемією термінології, взаємодією слов’янського 
етнічного терміна гуслі з іншими, загальноєвропейськими («псалтир», «цитара»). У писемних пам’ятках 
XVI-XVII ст. натрапляємо на такі визначення гусел, як музичного знаряддя: «Гусла – арфа, лютня 
(скребеньки); гусла – скрипиця; гусла – гарфа або цитра» [6; 145–191]. 

В інструментальній термінології давньоруських літописів і давньоукраїнських словників слово 
«гудєніє» означало інструментальну гру на гуслах, кінірах, псалтирях. В одних випадках інструмент 
«псалтир» позначають термінами «арфа, цитра», в інших ототожнюють з інструментом пісневець 
(рис. 3г). Часто у давніх довідкових виданнях змішується номенклатура різних типів хордофонів 
(ліра, скрипиця, гусла, псалтир). Термінологічна полісемія була типовим явищем для 
східнослов’янської органологічної думки доби Середньовіччя, Відродження й Бароко, коли доволі 
приблизний опис інструмента не супроводжувало його зображення. 
 
© Зінків І., 2014 
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Термін псалтир (як назва музичного інструмента) з’явився у середньовічній Європі у VIII-
XI ст. під впливом грецької мови і походить від грецького слова «psallein», що означає «шарпати 
пальцями» [15; 383], тобто характеризує спосіб гри на інструменті шляхом защипування струн. 
Цей спосіб гри давньогрецькі автори пов’язували з грецькими струнно-щипковими 
інструментами магадіс / арфа (Аполодор, Афіней), тригонон (Псевдо-Арістотель1) та псалтеріон 
(Поллукс). І хоча, за свідченнями Арістотеля й Платона, псалтеріони були не типовими для 
грецької музики (й органіки2) інструментами, що проникли з іраномовного та арабського світів 
(канун, сантір), в античній органіці ці інструменти об’єднувались в окрему підгрупу хордофонів, 
що мала значну кількість струн (до 40) і суто пальцеву техніку видобування звуку [5; 29]. Відтак 
у самій назві інструмента «псалтир» ще з часів античної традиції, що згодом поширилася по всій 
середньовічній Європі, було закладене визначення не так самої назви інструмента, як способу гри 
на ньому – шляхом ковзання по струнах або їх защипування. Псалтирями в давньогрецькій 
органіці прийнято було вважати пласкі цитри, струни на яких натягались уздовж пласкої або ледь 
вигнутої поверхні деки. Під добу Середньовіччя псалтирі стають найбільш поширеними 
інструментами [7]. Існувало два способи їх тримання під час гри – вертикальний (рис. 1а, б) і 
горизонтальний (рис. 1 в). 

У європейських середньовічних іконографічних джерелах зафіксовано три різновиди форми 
псалтирів вертикального тримання – трикутна (рис. 1 б, в; 2 б, в; 3) (до неї належить також 
крилоподібна3); квадратна або прямокутна (рис. 1 а; 2 а) і трапецієподібна (рис. 2 г). Утім, 
найдавнішим дослідники уважають трикутний різновид форми у вигляді грецької літери «дельта» – Δ 
або λ, вперше описаний І. Севільським (рис. 2 б). Окремо можна виділити слов’янський (богемський 
або давньочеський) різновид псалтиря під назвою «богемське крило» (нім. – «Вöhmischе flugel») – 
етнічною назвою, відомою ще з ХІІІ ст., який, по суті, є різновидом крилоподібних гусел 
вертикального тримання з заокругленою верхньою частиною корпусу. Західноєвропейські 
середньовічні інструменти (IX-XII) мають плаский корпус і незначну кількість струн (від 5 до 13). Їм 
властивий вертикальний спосіб тримання, переважно під кутом (рідше – паралельно) до тіла 
виконавця. 

Для уникнення полісемії назв слов’янських цитро подібних інструментів вертикального 
тримання доцільно використовувати термін «псалтир», тим самим виокремлюючи цей тип з-поміж 
горизонтально триманих гусел-псалтирів (термін В. Повєткіна) [8], або шоломоподібних гусел 
(термін К. Верткова, рис. 1 в) [1; 275–276]. За наявним іконографічним матеріалом можна виділити 
декілька способів звуковидобування на трикутних псалтирях вертикального тримання – 1) пальцями 
однієї руки (рис. 1 а, б; 2 а; 3 а), 2) за допомогою одного плектра (рис. 2 в), 3) двох плектрів (рис. 2 г), 
4) двома руками (коли довгі й короткі струни защипувалися одночасно з обох сторін корпусу)(рис. 2 б; 
3 б, в). В одній руці музикант тримав плектр, пальцями іншої защипуючи струни (рис. 3 б), або в тій 
самій позиції обома руками без плектра (рис. 3 в). Замість нього почали застосовувати природні, а 
згодом штучні нігті, закріплені на кінчиках пальців4. 

Формування способів звуковидобування і манери гри завжди є тривалим процесом. У кожному 
окремо взятому етнічному середовищі тримання інструмента та способу звуковидобування на ньому 
є стійкою традицією, що передається з покоління у покоління. Зокрема, трикутні (шоломоподібні) 
гусла росіян, а також народів Східної Європи (марі, черемиси Поволжя), які, фактично, є псалтирями, 
на противагу однотипним інструментам візантійської та західноєвропейської традицій тримають у 
горизонтальному положенні (рис. 1 в). Іншим є й спосіб звуковидобування (коли обидві руки 
накладаються зверху на горизонтально розташований (на колінах) інструмент, видобуваючи звук 
«брязканням». 

Загальновизнаним в органології тривалий час уважався висновок О. Фамінцина про запозичення 
шоломоподібних гусел-псалтирів народами Поволжя від росіян [10; 177–314]. Цієї ж думки дотримувався 
й К. Вертков [2; 73]. Розвиваючи ідею Фамінцина, органолог зробив висновок про те, що цей тип 
давньоруського інструмента міг належати слов’янським племенам, які розселялися у верхів’ях Волги і від 
яких його перейняли автохтонні етноси Поволжя [2; 73]. Протилежної думки дотримується органолог-
медієвіст Р. Галайська, мотивуючи її тим, що зображення шоломоподібних гусел (горизонтального 
тримання) трапляються лише у книгах церковного змісту. Автор пов’язує цей факт з місіонерською 
діяльністю російської Православної церкви на теренах Східної Європи, а також з феноменом скоморохів, 
які могли запозичити цей інструмент від неслов’янських народів Поволжя (угро-фінських, тюрко-
татарських). Основним аргументом, що свідчить про запозичення росіянами цього різновиду гусел, на 
думку автора, є та обставина, що жодне з історичних та етнографічних джерел не засвідчує участі 
шоломоподібних гусел у ритуально-магічних обрядах східних слов’ян. Натомість у народів Поволжя цей 
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тип гусел аж до ХХ ст. використовувався під час молитов у священних гаях, у поховальних обрядах та 
інших ритуалах [4; 30–31]. Дослідження з релігієзнавства рясніють фактами, коли задля навернення 
язичників до християнства місіонери використовували практику залучення елементів автохтонних 
язичницьких культів та обрядів з їхньою ритуальною атрибутикою до християнського богослужіння (до 
якої належали також музичні інструменти як обов’язковий компонент обряду). Під цим оглядом доволі 
показовим є зображення музиканта на літерах «Д», «Т» з рукописного Псалтиря XIV ст., який належить 
до виразно неслов’янського етнічного типу (рис. 1 в).  

Іконографічні матеріали з зображенням трикутних псалтирів, відомі з теренів Західної (латинської) 
Європи та Візантії, датуються початком VIII ст. Східноєвропейські (слов’янські) зображення вертикально 
триманих трикутних псалтирів відомі лише з ХІ-ХІІ ст. (рис. 3 а, б, г). Проте збереглися писемні джерела 
кінця VI-XVI століть, що засвідчують побутування у слов’янському середовищі трикутних псалтирів під 
різними латинськими і слов’янськими назвами: псалтеріум, цітара, cithara barbarica, сitara ruskа, цитра, 
жалтаж (żałtarz), гусла, песневецъ, жальнік (żalnik), жельнік (żelnik), славнік (slavnik). 

І. Севільський (приблизно 600 р.) у роботі «Етимологія» згадує про інструмент у формі 
грецької літери «дельта», який використовували північні народи, і назвав його cithara barbarica, 
варварська цітара [14; 40]. Це найраніша згадка про цитроподібний інструмент трикутної форми, що 
побутував у середовищі язичників. Польська органолог-медієвіст Д. Поплавська припускає, що серед 
згадуваних Ісидором з Севільї народів могли бути і слов’яни [18; 29]. Констатуючи цей факт, у 
подальшому автор не розвиває цю думку. 

Важлива для нас інформація вміщена в листі від невідомої особи до абата Сент-Галленського 
монастиря (м. Сент-Галлен, суч. Швейцарія), датований першою половиною ІХ ст., переданий через 
Герменрика Авгінського або якогось монаха з Ельвагену, що в м. Вюртенберг (суч. Німеччина). У 
ньому йдеться про слов’янський струнний інструмент, який автор листа називає псалтеріумом, 
зазначаючи при цьому, що на ньому місцеві слов’яни (тобто ті, що оселилися на території Німеччини – 
І. З.) акомпанують собі під час танців [13; 142-144, 18; 143]. Автор листа зазначає, що цей інструмент 
мав вісім струн (!). Визначення ним типу інструмента («псалтеріум») і, особливо, вказівка на кількість 
струн (8), можливо, зможуть допомогти у з’ясуванні не визначеного дотепер типу слов’янського 
хордофона, який серед інструментів східних слов’ян (полян) на початку Х ст. згадував Ібн-Руста у 
«Книзі дорогоцінних скарбів»: «Вони (слов’яни – І.З.) мають різні типи музичних інструментів. ...На їх 
лютнях існує вісім (! – І.З.) струн» [18; 143]. Ал-Бекрі в ХІ ст. також зазначав, що у східних слов’ян 
(полян Київської Русі) побутував 8-струнний інструмент, зазначаючи, що він мав пласку тильну 
частину корпусу. Ця особливість конструкції інструмента є ознакою, типовою для морфології псалтирів 
і цитр, а не лютень і, тим паче, арабського ал-уда. Той факт, що Ібн-Руста на означення слов’янського 
інструмента використав арабську назву лютні – «ал-уд» (звідки, власне, й беруть початок різночитання 
у визначенні типу цього інструмента) не повинен викликати застережень. Адже, не володіючи 
глибокими музичними знаннями, Ібн-Руста використав найбільш близький і популярний на той час в 
арабському світі аналог власної етнічної назви музичного інструмента – за кількістю струн5, способом 
тримання (швидше за все, вертикальним з нахилом, не типовим для горизонтально триманих персо-
арабських цитроподібних інструментів – кануна та сантіра) і способом звуковидобування (защипування 
одночасно з обох боків корпусу струн пальцями обидвох рук у верхній та середній частині корпусу, як 
на вертикально триманих псалтирях). Інші арабські мандрівники – Гардізі, ал-Марвазі та анонімний 
автор трактату «Hudud al-alam» – вказують, що слов’янські інструменти не мають аналогів у 
мусульманських країнах і невідомі в арабському світі [18; 62].  

Для нас важливим є також той факт, що згадки про струнні інструменти слов’ян Ібн-Даста наводить 
у записах, здійснених ним під час перебування в Куябі (Києві), де замешкували ранньосередньовічні 
поляни. Отже, писемні джерела ІХ-ХІ століть засвідчують, що як в інструментарії західних (лист до 
аббата з Сент-Галлена, ІХ ст.), так і київських слов’янських племен (Ібн-Даста, поч. Х ст., ал Бекрі, ХІ ст.) 
з ІХ-Х ст. упродовж трьох століть побутував інструмент типу псалтиря з пласкою спідньою частиною 
корпусу і вісьмома струнами, який, мабуть, був вертикально триманим інструментом. 

Унікальне зображення псалтиря трикутної форми з вісьмома струнами уміщене на рельєфі 
музичного рога-оліфанта (рис. 3 а)6. Вважають, що цей ріг, який належав князю, виготовили й оздобили 
київські майстри в ХІ-ХІІ ст. [16; 64], тому відтворений у сюжеті його фризу псалтир міг входити до 
інструментарію музикантів того часу. Археологічна знахідка рога-оліфанта дає підстави стверджувати, 
що серед «північних народів», згаданих в «Етимології» Ісидора Севільського, в яких побутував струнний 
інструмент у формі літери «дельта», були й київські слов’яни (поляни середньовічних хронік). 

Середньовічні слов’янські псалтирі в латинських писемних джерелах могли фігурувати під 
різними назвами. У західнослов’янському світі, зокрема, на теренах середньовічної Померанії 
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(сучасної Польщі), трикутний псалтир фігурує під назвами psałterz, żołterz, żałtarz, а в середньовічній 
Богемії (суч. Чехії) – žaltāž, slavnik7. У давньопольській мові найчастіше трапляється термін żałtarz 
(Флоріанський Псалтир XIV ст., Біблія королеви Софії, «Молитви Вацлава»). Етимологія цього 
терміна на сьогодні ще до кінця не з’ясована, проте цікавим видається корінь слова «żał», що з 
польської перекладається як «жалóба», «жаль», «скарга». В давньопольській мові у XV-XVI ст. ще 
функціонувало дієслово «ożelac» – «оплакувати», споріднене з чеським żeleti, żal, żel, żałoba, а також 
праслов’янським, церковним «желєті», «желя», «жель» [12; 661]. Інше значення кореня «żał» 
збереглося в польському іменнику żalnik – цвинтар, а в давніх польських перекладах поезії Езопа 
іменник «żałoba» перекладається як «пам’ятник» (надгробок). Проте найдавнішу етимологію слова 
«żał» варто шукати у мові лужицьких слов’ян, де воно є синонімічним до слова «żar» і пов’язане з 
ранньослов’янським обрядом трупоспалення [12; 661]. На думку А. Брюкнера, польські слова żałtarz, 
psałterz, żalm (останнє – у Флоріанському псалтирі) є похідними від грецького «psalm» і пов’язані з 
німецьким Salm, Salter (тобто «psalm» з опущенням початковим звуком «р»). У західнослов’янських 
словниках пізнішого часу слово «жалтаж» зникає.  

Отже, цілком можливо, що назва (żałtarz, žaltāž) зберегла давню, ритуальну функцію струнного 
інструмента, пов’язану з обрядом оплакування померлих, на що додатково вказує її зв’язок з обрядом 
трупоспалення.  

Найбільш раннє зображення слов’янського трикутного псалтиря збереглося у Плоцькій Біблії 
(м. Плоцьк, Польща, друга чверть ХІІ ст.). Д. Поплавська вважає, що зображений інструмент міг 
бути добре відомим у Польщі. Автор також звертає увагу на той факт, що під іншою назвою – 
цитра, яку подає середньовічний хроніст Галл Анонім у своїй «Хроніці» (ХІІ ст.), треба розуміти 
трикутний псалтир [18; 29]. Псалтир трикутної форми зображений також на фресці каплиці Святої 
Трійці в Любліні (поч. XV ст.), (рис. 1 б). Тут інструмент зображений в його «найдавнішій» формі, 
яка абрисом нагадує літеру «дельта». Цікаво, що очолював роботи по розпису замкової каплиці 
Святої Трійці український маляр Андрій, уродженець галицько-волинських земель і, мабуть, добре 
знав фреску з Софії Київської, а тому відтворив на Люблінській фресці близький за складом 
ансамбль музикантів, які оточують фігуру Ісуса Христа). Мистецтвознавець В. Свєнціцька вважає, 
що майстер Андрій був якоюсь мірою пов’язаний з київським творчим середовищем [9; 216–227]. 
Добою польського короля Казимира Великого (XIV) датується згадка про інструмент під назвою 
«самбука», який органолог В. Камінський трактує як тип польських прамазанок щипкового типу 
(тобто як ліроподібні гусла – І.З.) [14; 57]. А. Полінський розглядає інструмент самбука як арфу 
[17; 36], проте це цілком міг бути також псалтеріум, подібний за формою до середньовічної арфи 
трикутної форми.  

У чеському словнику «Bohemař» («Bohemarius», ХІІІ ст.) слово psalterium тлумачиться як žaltāž. Ця 
сама назва фігурує також у «Збраславській хроніці» XІV ст. [18; 30], а зображення цього інструмента 
вміщене у чеській Велиславовій Біблії (1340 р.). Жалтаж має форму трикутника (або рівносторонньої 
трапеції) зі зрізаними кутами (середньовічний інструмент, відомий під назвою «свиняче рило»). Термін 
«жалтаж» трапляється у польських джерелах значно рідше, ніж «псалтеж» [19; 78], що може свідчити 
про його давніше походження. У східнослов’янських джерелах на означення інструмента грецька назва 
«псалтир» використовувалася рідко, значно частіше вживалися етнічні терміни – гоусли, песница, 
песневица, песневец. Зокрема, гуслі згадуються польським хроністом Яном Длугошем як інструмент, що 
входив до складу ансамблю королеви Алдони (Анни), дружини Казимира Великого, доньки Великого 
князя Литовського Гедиміна (1325-1329 рр.). Свою любов до музики вона винесла зі своєї Батьківщини – 
Литви. Можливо, що й окремі виконавці-інструменталісти прибули разом з Анною [17; 36, 37]. Термін 
песневец позначав цитро подібний інструмент трикутної форми з доданими на корпусі короткими 
мелодичними струнами (за типом бандурних) та вирізаною в нижній частині корпусу опорою для 
вертикального тримання (на колінах) під час гри (рис. 3 г). 

Отже, проаналізовані писемні та іконографічні матеріали відкривають нові аспекти в дослідженні 
давнього східнослов’янського цитро подібного інструментарію. В Київській Русі та землях, що 
перебували під її ідеологічно-культурним впливом, існувало декілька форм цитр вертикального 
тримання, серед яких трикутна та трапецієподібна зазнали подальшого розвитку в наступні епохи. Ці 
різновиди, що згадуються під різними назвами в давніх писемних джерелах, належали до давньої 
східнослов’янської інструментальної традиції. Похідним від трикутних псалтирів був цитро подібний 
інструмент пісневець (XII-XVI ст.), який у процесі еволюції став генетичним вихідним прототипом для 
формування традиційної української лютне подібної цитри – бандури. 
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Примітки 
1 Псевдо-Арістотель (Problemata, XIX, 23) вказує на неоднакову довжину струн на псалтеріоні й 

відзначає його трикутну форму [15, p. 383]. 
2 Органіка – давньогрецька наука про музичні інструменти. 
3 К. Закс уважає крилоподібну форму різновидом трикутної. 
4 Останній спосіб гри ліг в основу манери гри на бандурі при її архаїчному, чернігівському способі 

тримання. 
5 В часи Ібн Руста на ал удах існувало 4-5-струн, цитроподібний канун мав понад 30 струн [3; 76-77]. 
6 Аналогічний музичний ріг археологи знайшли у похованні князя в Чорній могилі поблизу Чернігова 

[11; 26]. 
7 Остання назва вказує також на прославну функцію інструмента. 

 
 

Ілюстрації 
 
 

 
  а    б      в 
 

Рис. 1. Способи тримання цитр-псалтирів: 
а, б – вертикальний; в – горизонтальний 
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Рис. 2. Способи звуковидобування: 
а – однією рукою; б – двома руками; в – одним плектром; г – двома плектрами 
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      а     б    в          г 
 

Рис. 3. 
а, б, в, г – східнослов’янські (а, б) та західноєвропейські (в) трикутні цитри-псалтирі  

ХІ-ХІІ ст.; г – східнослов’янський пісневець ХІІ ст. 
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Резюме 
Досліджуються цитро подібні інструменти вертикального тримання (псалтирів і гусел), що 

існували в інструментарії народів Східної Європи упродовж ХІ-XVIII ст.; виокремлено трикутну 
(великих і малих розмірів), прямокутну та трапецієподібну форми. Порушено питання 
термінологічної полісемії давніх слов’янських джерел при позначенні різного виду цитр. Внаслідок 
порівняльного аналізу лексикографічних та іконографічних джерел доведено відмінності у 
способах тримання однотипного інструментарію слов’янських та інших (угро-фінських і тюрко-
татарських) народів. Простежено витоки вертикальної манери тримання цитро подібного 
інструментарію як ознаки стійкої національної традиції, зокрема слов’янських гусел-псалтирів, що 
сягає доби Київської Русі. 

Ключові слова: гусла, псалтир, цитроподібні інструменти вертикального тримання.  
 

Summary 
Zinkiv I. Zither of vertical method of holding of time of middle Ages – Baroque in the east 

Europe measuring 
In this article the musical instruments that over millennia existed on the territory of ancient Ukraine. 

Based on the analysis of various sources and only a few presently known research the author reveals the 
specific conditions of its origin and historical existence; Comparative characteristics of musical instruments 
that exist in different regions of Ukraine and the then European continent, found their functionality and 
possible role in the contemporary cultural rituals and ritual practice. 

Different types of wind and percussion instruments of the Stone Age - Bronze Age discovered in 
archaeological excavations, including three flutes XVII, XII and XV millennia BC, including many pipe 
bone flute, reveals their types, purpose and an attempt to identify their evolution signs and find analogues 
exist in the following historical periods and cultural development of contemporary society. The attention is 
focused on other instruments - kuvytzy Bronze Age (II millennium BC) found on the territory of Rivne 
region, based on an analysis which was suggested by the author of the original female part in the ritual, 
which existed in the aforementioned period. 

Author restored the scale of these tools for the first time an attempt to hear their sound timbre. 
Established analogues individual instruments and still exist in the traditional toolkit of different nations. 

The author emphasizes that information on archaeological finds of musical instruments, unfortunately, 
published mostly in archaeological journals and largely ignored specialists instrumentoznavstva and 
musicology. 

The attention is focused on individual samples and wind musical instruments, including a drum 
trypillya who managed to reconstruct the author, and an attempt to identify the forms based on their possible 
appointment to the then existing cults. Tripoli civilization Ukraine (in Moldova and Romania known Kruten) 
is the most original thing in the history of agricultural societies of Europe. 

Among tripol sacred ceramic complexes were able to identify three different types of drums. They are 
one of the oldest instruments for thousands of years in almost unchanged exist in the traditional toolkit of 
many nations. Therefore involved reconstruction tripol tools analogy as existing now, and archaeological 
counterparts from other cultures that clearly identified as drums. For these analogies are three types tripol 
drums – an hourglass, goblet and cone. 

And is considered a type of musical instruments as kalataltsya Bronze Age (XI-IX century BC), it is in 
this day emerged noise instrument in the form of eggs with balls inside, as well as in the form of miniature 
amphorae, within which are tiny egg-shaped stones known kalataltsya many archaeological cultures on the 
territory of Ukraine and in later periods. These noise instruments were considered amulets, and had cult-
magic value and symbolized renewal of nature. 

The text of intelligence are visual examples of tools that allows for many professional opinions 
musicologists. 

At the same time, according to intelligence, yet most of the material that archaeologists determine how 
things unexplained purpose, stresses the author of this scientific exploration, are not identified, settling in 
archaeological archives and repositories and is not known to researchers and archeology, and 
instrumentoznavstva or musicology in general. Therefore, a thorough reconstruction of the reservoir musical 
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instruments underlying layers of ancient culture Ukraine needs further instrumentoznavchoho professional 
approach and comprehensive research, which deals with worldwide new branch Musicology – Musical 
Archaeology. 

Key words: Paleolithic era – bronze Ukraine, musical archeology, whistle flute, flute lots tube, scraper 
idiophone, Trypillia drums, cultural and artistic practices, identification, musical instruments, research, study 
trends, music archeography. 
 

Аннотация 
Зинкив И. Цитры вертикального способа держания периода Средневековья – Барокко в 

восточноевропейском измерении 
Исследуются цитры вертикального способа держания эпох Средневековья – Барокко в 

восточноевропейском измерении, существующих в инструментарии народов Восточной Европы в ХІ-
XVIII вв.; выделены треугольная (больших и малых размеров), прямоугольная и трапециевидная 
формы. Поставлен вопрос о терминологической полисемии древних славянских источников при 
определении разного типа цитр. В результате сравнительного анализа лексикографических и 
иконографических источников показаны отличия в способах держания однотипного инструментария 
славянских и других (финно-угорских и тюрко-татарских) народов. Прослежены истоки вертикальной 
манеры держания цитровидного инструментария как признака устойчивой национальной традиции (в 
частности, славянских гуслей-псалтырей), уходящей корнями в эпоху Киевской Руси. 

Ключевые слова: гусли, псалтырь, цитровидные инструменты вертикального держания.  
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ДО ПИТАННЯ КИТАЙСЬКО-ЦЕНТРАЛЬНО-АЗІЙСЬКИХ  
МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ  
(НА МАТЕРІАЛІ УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ) 

 
Традиційний музичний інструментарій Китаю налічує понад 50 різновидів ударних 

інструментів. До його складу входять як автохтонні, що існують у музичній культурі понад 4 тис. 
років, так і ударні інструменти, що потрапили до Китаю в результаті інтенсивних культурних 
контактів, які розпочалися у ранньому Середньовіччі вздовж Великого Шовкового шляху.  

В останні десятиліття широкого розповсюдження отримала музична археологія – наука, що 
вивчає давні музичні інструменти, зокрема, знайдені на території Середньої та Центральної Азії. Це 
дозволило визначити шляхи міграцій давніх інструментів через торгові караванні шляхи, що 
проходили зі Сходу на Захід і навпаки.  

Найбільш вагомими в цьому питанні є дослідження музичного інструментарію у працях Т. Визго, 
С. Кібірової, В. Мешкеріс та Р. Садкова. Однак вивчення ударних інструментів в цьому контексті ще не 
ставало предметом окремого дослідження, що й обумовлює актуальність постановки цієї проблеми.  

На даний час не завжди можна розрізнити які з інструментів є суто китайськими і які з них було 
привнесено ззовні. Це пов’язане передусім із тим, що в давніх документах, у яких фіксувалися іноземні 
«надходження» музичних інструментів, їх назви передавались або в китайській транскрипції, або у 
перекладі китайською мовою їх первісного семантичного значення, з додаванням ієрогліфа «ху», що 
вказувало на їх західне, іноетнічне походження. Зазначимо, що терміном «Західний край» в давніх 
китайських джерелах позначалися території Центральної, зокрема, й Середньої Азії. Музична культура 
давніх держав Середньої Азії – Хорезма1 та Согда2 мала помітний вплив на китайську музику та 
адаптацію середньо азійського інструментарію, зокрема й ударних інструментів [5; 108].  

Одним із найдавніших мембранофонів що потрапив до Китаю з Середньої Азії приблизно в 
VII ст., був двомембранний барабан у формі пісочного годинника, який у Китаї отримав назву «яогу». 
Ця назва складається з двох різних за значенням ієрогліфів: «яо» перекладається як «талія», а «гу» – 
барабан. Отже, загальне значення назви цього барабана – «барабан з талією», тобто барабан, який має 
увігнуту в середній частині форму корпусу. За цією формою в археології закріпилася його назва – 
барабан у формі пісочного годинника.  
 
© Чень Наньпу, 2014 
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У Середній Азії найбільш ранні зображення цього різновиду барабана відомі з археологічних 
розкопок в Хорезмі, що датуються III-IV ст. [8; 32]. Вперше барабан у формі пісочного годинника 
було виявлено на стінному розпису фортеці Топрак-кала на території Давнього Хорезму (рис. 1 а). 
Завдяки деталям, ретельно промальованим хорезмським малярем, можна з’ясувати конструктивні 
особливості цього інструмента та способу натягу мембран. Барабан складається з двох корпусів 
конусоподібної форми, з’єднаних разом вужчими краями. Ці корпуси відрізняються за розмірами та 
діаметрами країв, на які натягнені мембрани. Така особливість конструкції дає можливість 
видобувати на інструменті два різних за висотою звуки. У вузькій частині, в місці з’єднання, 
закріплено два широких шкіряних паски. Подібні паски фіксують краї мембран. Рівномірний натяг 
обох мембран здійснюється за допомогою тонких пасків ошнурування. На фресці з Топрак-кала 
достовірно відтворений спосіб гри на цьому інструменті. Виконавиця тримає барабан у 
горизонтальному положенні і вдаряє в мембрани обома руками.  

Подібні за формою барабани існували також в інструментарії іншої середньо-азійської держави – 
Согду. На території древньої столиці цієї держави – Мараканди (сучасне м. Самарканд) археологи 
виявили чисельні зображення музикантів із барабаном у формі пісочного годинника, а також глиняні 
фігурки музикантів VІІ-VIIІ ст. що грали на них (рис.1 б).  

Цей різновид барабана в китайських джерелах згадується також під назвою цзегу. Як 
засвідчують іконографічні джерела, він вже в ІІ-IV ст. існував у музичній культурі Східного 
Туркестану, що зараз перебуває у складі Синцзян-Уйгурського3 автономного району Китаю (рис. 1 в) 
[3; 226]. Китайський вчений Нань Чжо у трактаті «Відомості про барабани цзегу» (середина ІХ ст.) 
зазначає: «Цзегу походять від назви зовнішнього [туркестанського – Ч.Н.] племені західних варварів 
цзе, тому й називаються цзегу, тобто, «барабани племені це» [10; 384]. 

На думку В. Мешкеріс та В. Мамонова, висловлену у роботі «Взаємодія музичних культур 
Танського Китаю та сусідніх держав Центральної Азії» (2010 р.), початок найдавніших контактів між 
Китаєм та державами Центральної Азії припадає на початок переселення согдійців із території 
Середньої Азії в традиційно китайські райони Східного Туркестану ще у IV ст. до н.е. Особливо 
інтенсивна взаємодія між музичними культурами відбувалася в епоху династій Суй і Тан4, коли на 
китайських територіях сформувалися согдійські колонії [5; 109]. Переселення согдійців сприяло 
проникненню в Китай середньо-азійських традицій та їхнього музичного інструментарію, зокрема й 
барабана у формі пісочного годинника. Потрапивши до Китаю, цей барабан став найулюбленішим 
інструментом багатьох китайських імператорів династії Тан. Спеціально для нього було написано 92 
п’єси. Як зазначає інструментознавець-медієвіст С. Кібірєва, обидві мембрани барабана 
настроювались в інтервал чистої квінти [4; 74].  

Як відомо з китайських історичних хронік, в епоху династії Тан (618-960 рр.) правителі свідомо 
заохочували культурні обміни з країнами Центральної Азії, які до того часу мали стихійний характер. 
В епоху династії Суй, приблизно з VI ст. в Китаї зароджується інтерес до культури народів так 
званого Західного краю. У той період було складено китайсько-тюркський словник; широке визнання 
отримала тюркська музика і особливо цінувалися музиканти-інструменталісти [10; 77]. Іноземні 
оркестри входили до складу чисельного палацового персоналу, вони виступали під час неофіційних 
урочистостей. Натомість в офіційних церемоніях звучали традиційні мелодії, що виконувалися на 
старовинних китайських інструментах – дзвонах, літофонах та цитрах. В династійній історії «Суйшу» 
у розділі «Опис музики» згадуються сім «музичних відділень» (тобто, інструментальних ансамблів – 
Ч.Н.), з яких п’ять складалися з іноземних музикантів – вихідців зі Східного Туркестану та Середньої 
Азії, областей Турфану, Кучі, Кашгару, Самарканду й Бухари.  

Описуючи музику з цих областей, автори зазначають, що деякі інструменти прийшли з 
Західного краю, особливо підкреслюючи, що вони не належать до китайських інструментів [1; 60]. У 
подальші часи кількість ансамблів при дворі китайських імператорів змінювалася, але 
самаркандський (Канго) та бухарський (Аньго) ансамблі залишалися незмінними [2; 68]. У складі 
самаркандського ансамблю автори згадують флейти, барабани яогу та мідні тарілки тунба, а в 
бухарському, крім барабана яогу, ще 11 різновидів струнних та духових інструментів. Цікаві 
відомості про музику Самарканда і Бухари подані у хроніці «Сіньтаншу». Зокрема, є опис танцю 
«Хусюаньу», що супроводжувався інструментальним виконанням на флейті, лютні, барабані яогу та 
мідних тарілках [7; 122]. У цій хроніці описується вбрання артистів, подаються відомості про 
репертуар, який виконували музиканти, а також зміст пісень та характер танців [7; 123]. 

У період правління династії Тан (618-960 рр.) музика Кучі (район Східного Туркестану) мала 
найбільший вплив на музичну культуру Китаю. Особливо популярним був «Танець барабана», що 
виконувався кучинськими оркестрами. У той період шанувальники музики всіх верств населення 
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надавали перевагу музичним інструментам, на яких грали музиканти з Кучі. Це традиційні для 
Середньої і Центральної Азії чотириструнна лютня, гобой та флейта. Однак, найулюбленішим із всіх 
кучинських інструментів був барабан у формі пісочного годинника, під ритмічний супровід якого 
виконувалися пісні та танці. Відомо, що Сюнь-цзун – один з найвпливовіших вельмож Китаю того 
періоду, з надзвичайною майстерністю володів грою на цьому типі барабана [10; 79].  

Чисельні зображення виконавців на барабані у формі пісочного годинника відомі з археологічних 
матеріалів, виявлених на території Китаю. Цей тип барабана використовувався як у різних за складами 
ансамблях і великих оркестрах, так і окремо для ритмічного супроводу танців (рис. 2 а). Як свідчать 
китайські писемні джерела, найбільше захоплення викликали танцівниці з барабанами. Виступу 
середньо азійської танцівниці з барабаном китайський поет Танської епохи Бо Цзюй-і присвятив вірш 
«Танцівниця Чача». Танець «Чача» отримав назву за місцем свого походження – давньої області що 
розташовувалася на території сучасного Ташкента [8; 26]. Цей танець виконувався також двома 
молодими танцівницями, що акомпанували собі на барабанах (рис. 2 б).  

Зображення танцівниць із барабанами у формі пісочного годинника досить часто трапляються 
на фресках; вони також відомі серед чисельних глиняних фігурок музикантів, які археологи часто 
знаходять у гробницях імператорів та високопоставлених чиновників і членів їх родин (рис. 2 б). 
Традиція вміщення керамічних фігурок музикантів з інструментами, що веде початок з епохи Хань 
(202 р. до н.е. – 220 р. н.е.), зазнає особливого поширення у періоди правління династій Сунь (586-
618 рр.) і Тан (618-960 рр.). Вони є важливим матеріалом для вивчення функціонування тих чи інших 
типів ударних інструментів в окремі періоди історії давнього Китаю. Глиняні фігурки виконавців на 
барабанах у формі пісочного годинника, що з’являються у V ст., зберігаються в китайській 
іконографії і в пізніші часи. Натомість у Середній Азії після VIII ст. зображення барабана у формі 
пісочного годинника зникають з іконографічних джерел і в подальші періоди не зафіксовані серед 
традиційного інструментарію. Їх витіснили парні барабани нагора. За легендою, видатний середньо-
азійський вчений та музикант Х ст. ал-Фарабі розділив барабан у формі пісочного годинника на два 
окремих інструменти – велику і малу нагора [9; 121]. В Китаї цей тип барабана існував у пізніші 
періоди і був запозичений іншими народами, які зазнавали впливу китайської музично-
інструментальної культури. Це тібетська держава тангутів Х-ХІІІ ст., що займала території 
середньовічної Внутрішньої Монголії та західних районів Китаю, а також Корея та Японія. 

За формою корпусу та конструктивними особливостями сучасний китайський барабан яогу, 
окрім своєї назви (що означає «талія»), не має нічого спільного з давнім інструментом (рис. 7). 
Дерев’яний корпус барабана за формою подібний на невелику діжку, на відкриті краї якої натягнуто 
мембрани зі шкіри. Мембрани прибиті до корпуса маленькими металевими цвяшками, на відміну від 
давніх барабанів, де натяг мембрани здійснювався за допомогою тонких пасків (ошнурування). На 
корпусі, ближче до мембран, закріплено два металевих кільця для шовкового шнура, яким 
прив’язують барабан до пояса виконавця. Ця особливість розташування яогу біля пояса під час гри є 
сучасним тлумаченням давньої назви (яо – талія і гу – барабан), що вказувала на форму корпусу, а не 
на спосіб фіксації шнуром на поясі. Зазначимо, що іконографічні матеріали VI-VIII ст. засвідчують 
різні положення інструмента під час гри – на колінах, спеціальній підставці на підлозі, за допомогою 
петлі, накинутої на шию, тощо). Барабан яогу сучасної форми є обов’язковим атрибутом «Танцю з 
барабанами» (хуагу) у китайській провінції Аньхой. Чисельні згадки про цей танець походять з часів 
династії Мін (1368-1644 рр.). У північних районах Китаю танець з барабанами яогу в давні часи 
слугував також сигналом для виклику супротивника на двобій. 

Ще одним мембранофоном, що потрапив до Китаю з Західного краю в IV-VI ст., був бубен дабу 
(рис. 8). Цей різновид мембранофона є одним із найдавніших інструментів. Його історія має понад 5 
тисяч років. Подібного типу мембранофони з давніх часів існують в інструментарії багатьох народів 
Близького Сходу, Середньої Азії та Закавказзя. Протягом тисячоліть він не зазнав жодних 
конструктивних змін. До них належать арабський та вірменський даф, уйгурський дап, дабу і шоугу, 
узбецька і таджицька дойра та ін. Найдавніші зображення цього інструмента відомі з археологічних 
розкопок у Шумері (Месопотамія, 3000-2500 рр. до н. е.), а також із наскальних малюнків, знайдених 
на території Середньої Азії (Саймали-Таш), що датуються кінцем І тис. до н.е. [2; 14].  

Бубен дабу має дерев’яний корпус (обичайку) круглої форми, з одного боку закритий 
мембраною зі шкіри вівці. З тильного боку, ближче до відкритого краю корпусу, розташовано по 
колу велику кількість металевих кілець. Замість цих кілець інколи застосовують маленькі латунні 
тарілочки, закріплені в рівномірно вирізаних на корпусі отворах.  

Гра на бубні набула надзвичайно високого мистецького рівня у народів Сходу, де 
практикуються сольні імпровізації зі складним ритмічним малюнком. В узбеків, таджиків, памірців 
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та уйгурів, крім використання в сольному виконавстві, бубен був обов’язковим учасником 
ансамблів, що акомпанували виступам акторів і танцюристів. Сцени, що зображають виступи 
подібних ансамблів із Західного краю, досить часто трапляються на ранньосередньовічних 
китайських фресках та кам’яних рельєфах. На одному з рельєфів гробниці епохи Тан (924 р.), 
зображено палацовий ансамбль, що складається з 12 музикантів та двох танцюристів у центрально-
азійських костюмах (рис. 9). Бубен дабу також входив до складу інструментальної народної музики 
логу ює, виконуваної виключно на ударних інструментах (рис. 10 а, б). Дотепер цей бубен є одним з 
основних інструментів уйгурів, таджиків та узбеків, що проживають компактними групами на 
території Китаю [6; 45]. 

Самозвучний ударний інструмент сабаі з давніх часів існує в інструментарії уйгурів, узбеків і 
таджиків, що проживають у Сінцзянь-Уйгурському автономному районі Китаю (рис. 11). Він 
складається з двох дерев’яних стрижнів, до яких прикріплено один або два великих металевих обручі 
з нанизаними на них маленькими металевими кілечками. Звук на інструменті видобувається 
декількома прийомами: ритмічним струшуванням, ударом по стрижнях великим пальцем та ударом 
об плече і швидким рухом руки вперед. У давні часи цей інструмент використовували мандрівні 
артисти, співаки та монахи-дервіші. В уйгурів, що проживають в районі Кашгару, цей інструмент 
використовується як акомпануючий до чоловічого танцю «Сабаі». 

Отже, вивчення ударного інструментарію Китаю періоду династій Сун і Тан проливає світло на 
етнічний синкретизм китайської музично-інструментальної культури. Воно і є тим музично-
інструментальним явищем, що відображає багатовікову взаємодію між музичними культурами 
Центральної Азії та Китаю. Давні музично-інструментальні традиції Середньої Азії та Туркестану, 
що потрапили до Китаю в різні періоди його історії, увійшли невід’ємною складовою частиною в 
його музичну культуру і дотепер зберігаються в народному інструментарії. 
 

Примітки 
1 Хорезм – держава у Середній Азії, розташована у пониззі р. Аму-Дар’ї. Виникла у VII-VI ст. до н.е. 
2 Согд (Согдіана) – історична область у Середній Азії, розташована у басейні рр. Зеравшан та 

Кашкадар’ї. Однин із найдавніших центрів цивілізації де з середини І тис. до н. е. Виникла держава Согд зі 
столицею Мараканда. 

3 Уйгури – народ, який з раннього середньовіччя і дотепер проживає на території Східного Туркестану. У 
VII-VIII ст. вони були визначною політичною силою на території Центральної Азії, а в 840 р. створили 
Уйгурсько-Турфанське князівство, яке проіснувало понад п’ять століть.  

4 Династія Суй (581-618 рр.) була заснована китайським полководцем Ян Цзяном у 581 р. З 618 р. 
влада перейшла до засновника династії Тан (618-960 рр.) Лі Юаня. У період правління цих династій 
відбулося об’єднання Китаю та розвиток музичної культури всіх етнічних груп, що входили до складу 
Китайської імперії.  
 

Ілюстрації 
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Рис. 1. Барабан у формі пісочного годинника:  
а – Хорезм, III-IV ст.; б – Согд, VI-VII ст.; в – Східний Туркестан, II-IV ст. 
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Рис. 2.  
а, б – танцівниці з барабаном яогу (династія Тан, 618-960 pp.); в – сучасний яогу 
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Рис. 3.  
а – бубен дабу (XVIII ст.); б – фрагмент рельєфу, 924 р.;  
в – ансамбль ударних інструментів логу ює (960 р.) 

 
 

 
 

Рис. 4. Сабаі 
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Резюме 
Чень Наньпу. К вопросу Китайско-центрально-азиатских музыкально-инструментальных 

связей (на материале ударных инструментов) 
Стаття присвячена питанням вивчення міграцій ударних інструментів Центральної Азії на 

Великому Шовковому шляху в ранньому Середньовіччі та їх адаптації в традиційному музичному 
інструментарії Китаю. Аналізуються особливості їх морфології та сфери застосування різних типів 
мембранофонів та ідіофонів у палацовій та народній музичній культурі національних меншин Китаю. 

Ключові слова: барабан яогу, бубен дабу, самозвучі інструменти, династія Тан, двірцеві 
оркестри, музична археологія. 
 

Summary 
Chen Nanpu. Regarding the issue of Chinese central Asian musical and instrumental 

connections (based on percussion instruments) 
The article is devoted to studying migration in respect of percussion Central Asia on the Silk Road in the 

early Middle Ages and their adaptation to the traditional Chinese musical instruments, as well as revealing the 
essence of national musical instruments in historical and its role in the cultural practices of the country. Much 
attention is given to the author of the characteristics of more than 50 varieties of percussion instruments that 
exist in the musical culture of over 4000 years, and percussion instruments, which came to China as a result of 
intensive cultural contacts that began in the early Middle Ages along the Great Silk Road. 

These issues are addressed in the context of a new scientific discipline - musical archeology. The 
author analyzes in detail the basis historiographical research focuses on the works of contemporary authors, 
emphasizing that the study of Chinese percussion instruments in the context of opinions expressed above, 
has not yet become the subject of professional scientific analysis. 

The article is based on research historiographical middle – the second half of the twentieth century, 
explores some ancient Chinese musical instruments that came here from Central Asia in the VII century, in 
particular the case of dvomembrannyy drum in the shape of an hourglass; given its characteristics, forms 
used in musical tradition. Analyzed the most famous archaeological sources, referred to in this instrument. 

Consider, among other things, percussion instruments and other Central Asian states – Sogdiana and 
covered on the basis of archaeological sources, its uses, musical expressional possibilities and proven facts of the 
phenomenon of cultural borrowing from the practice of Eastern Turkestan. In support of this view the author gives 
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numerous data historiographical works, where similar issues are the subject of detailed expert analysis. Deals and 
other cultural influences in the music practice of China in the process of historical evolution. 

The author of a comprehensive approach to the analysis of these phenomena, utilizing not only the 
scientific literature but also information borrowed from literary works, which, though carry considerable 
aesthetic context, but rather expanding strongly and the evolution of musical instruments in a way. Much 
attention is paid to consideration of technical capabilities musical instruments, their characteristic forms, 
changes in designs and images reveals the origins of the first Chinese musical instruments discovered during 
the archaeological excavations in Sumeria (3000-2500 BC). 

Among others mentioned in the article and tambourine – traditional musical instrument East, the 
characteristics of which found a lot of borrowing. The possibilities of using this tool as skolyuyuchoho, as 
well as a mandatory instrument musical ensembles. A lot of interesting analogies with the practice of using 
this tool in tanchiki, Uzbeks and other peoples. Posted his exhaustive specifications. The paper analyzes the 
facts and the use of other musical percussion East; disclosed their characteristics and role in cultural practice 
in different historical periods. 

The features of morphology and scope of various types and membranophone idiophone in the palace 
and folk musical culture of national minorities in China. 

Thus, the study percussion musical instruments China is the musical and instrumental phenomenon 
that plays a centuries-old interaction of man cultural and musical traditions of Central Asia and China, 
concludes the author of the article. 

This article completes a series of scientific studies on ancient musical instruments analyzed in terms of 
new musical disciplines - music archeology. 

Key words: yaohu drum, tambourine dub, samozvuchi tools, Tang Dynasty, Dvirtsi percussion bands, 
cross-cultural contacts, music borrowings, historical tradition, percussion musical instruments, musical 
archeology, cultural evolution. 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам миграций ударных инструментов Центральной Азии на Великом 

Шелковом пути в раннем Средневековье и их адаптации в традиционном музыкальном 
инструментарии Китая. Анализируются особенности морфологии и сферы применения разных типов 
мембранофонов и идиофонов в придворной и народной музыкальной культуре народностей Китая. 

Ключевые слова: барабан яогу, бубен дабу, самозвучные инструменты, династия Тан, 
дворцовые оркестры, музыкальная археология. 
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КСИЛОФОНИ З КЛАВІШНИМ МЕХАНІЗМОМ ТА СКЛЯНІ ГАРМОНІКИ  
В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ХVІІ-ХІХ СТОЛІТЬ  

 
У XVII ст. з’являється різновид ксилофона, на якому звук видобували не паличками, а за 

допомогою молоточків, що приводились у дію спеціальними клавішами (рис. 1 а, б, в). Цей різновид 
інструмента виник у Нідерландах і призначався для вправ виконавців на карійоні1, а також для органістів. 
Це самобутнє виконавське мистецтво пов’язане з розвитком поліфонії в музичній культурі 
нідерландських міст. Дзвонарі, що досить часто були й органістами, вирізнялись надзвичайно віртуозною 
грою на карійонах. Однак, специфіка функціонування цього інструмента, що зазвичай встановлювався на 
будівлях міських ратуш, дзвіницях соборів і годинникових вежах, не давала можливостей вправляти на 
цьому інструменті в будь-який час. Тому потрібен був компактний інструмент, призначений для 
репетицій. Його конструкція не виникла раптово. Відомо, що в Середньовіччі існували органи досить 
примітивної, грубої роботи [1; 86]. Їх клавіатура складалася з клавіш шириною в 5-7 cм, відстань між 
якими сягала 1,5 см. Грали на цих органах не пальцями, а кулаками (тому й потрібні були такі широкі 
клавіші!). Цей спосіб виконання був запозичений для гри на карійоні. Слід зазначити, що на всіх відомих 
малюнках і кресленнях не існувало інструментів з однаковою конструкцією клавішного механізму. 
Спільним для них був лише принцип звуковидобування за допомогою клавіш.  
 
© Олійник Д., 2014 



Розділ I. Історико-мистецька спадщина України в контексті світового культурного простору 

 

25

Найраніше зображення ксилофона з клавішним механізмом подає 1636 р. М. Мерсенн у трактаті 
«Harmonicorum libri» (розділ II) [12; 162]. У § XVII «Дерев’яний псалтир та клавіцимбальна конструкція 
і пояснення» автор пояснює принцип роботи механізму конструкції й подає малюнок інструмента та 
окремих його частин (рис. 1 а) [12; 162-164]. Інструмент, названий Мерсенном Lignei Psalterij 
(дерев’яний псалтир), складається з 17 круглих у розрізі дерев’яних брусків, закріплених над 
трапецієподібним ящиком, на одній стороні якого розташовані вертикальні прорізи, в які вставлено 
клавіші. Вони вирізані у формі круглих паличок, що мають з одного боку значне потовщення у вигляді 
овальної ручки-держака, а з другого – молоточки круглої форми. Натискання кулаком клавіші-ручки 
приводило у дію молоточок, що підіймався вгору, вдаряючи по тильній частині бруска ксилофона. 

А. Кірхер у І томі трактату «Musurgia universalis» (1650 р.) наводить детальний опис ксилофона 
(корпус якого також має форму трапеції і складається з 17 круглих брусків) та клавішного механізму, 
а також креслення його конструкції і схему принципу дії клавіш (рис. 1 б). Він зазначає, що «цей 
інструмент є чудовим для занять» [11; 518]. Конструкція та механізм роботи клавіш у порівнянні з 
інструментом М. Мерсенна набагато складніші. А. Кірхер називає цей ксилофон Zylorganum, так 
само, як і однорядний вертикальний ксилофон, який він також детально розглядає у своєму трактаті 
[11; 518–519]. 

У 1730-1740-х рр. Г. Н. Гербер (1702-1775 рр.), німецький органіст двірцевої капели 
м. Зондергаузен, виготовив власний варіант клавішного ксилофона. На жаль, малюнків і креслень 
цього інструмента, а також його назви не збереглось2. Відомо лише, що він мав діапазон у чотири 
октави, звуки видобувались «за допомогою ударів дерев’яних кульок по клавішах» [4; 147]. Більше 
інформації збереглось про самого Гербера.  

Він народився у Шварцбургу (Тюрінгія) в селянській родині, що не завадило йому отримати 
початкову освіту, зокрема, й музичну, у школі містечка Мюльнгауза, а згодом (з 1721 р.) – у 
Зондергаузені та Лейпцизькому університеті. У Лейпцигу він брав уроки музики у Й. С. Баха [9; 107], 
який «усіляко підтримував міцного тюрингського селянина» [4; 147].  

1731 р. Гербер отримує посаду органіста капели в Зондергаузені, а згодом очолює капелу на 
посаді двірцевого секретаря. Він був й викладачем, композитором, а також завзято майстрував і 
вдосконалював музичні інструменти (серед яких і клавішний ксилофон). Тобто з діапазону 
клавішного ксилофона Гербера (4-октавного), його клавіші могли бути пристосовані для гри 
пальцями. Це, в свою чергу, може свідчити про те, що інструмент призначався не для виконавців на 
карійонах, а виключно для органістів. 

У цьому сенсі цікавим є трактат Гаспара Шотті (Schotti) «Загальна магія природи і мистецтва» 
(«Magiae universalis naturae et artis» 1674 р.) [14], в якому автор подає докладний опис конструкції та 
креслення інструмента і механізму дії клавіш (рис. 1 в). Г. Шотті називає цей інструмент (услід за 
Кірхером) Zylorganum. У розділі «Магія музики» автор описує будову й окремі деталі конструкції 
[14; 372–376]. Інструмент складається з 20 круглих у розрізі брусків різної довжини, нанизаних з обох 
кінців на два металеві дроти. Бруски покладено зверху на кришку дерев’яного ящика уздовж країв 
щілини, прикриваючи її (рис. 1 в). На одній з довших сторін прямокутного ящика (ближче до 
верхньої кришки з брусками) вирізано вузькі вертикальні отвори для клавіш. Пласка й ледь увігнута 
до середини круглої форми клавіша-кнопка вирізана суцільно з довгою прямокутною паличкою. 
Ближче до круглої клавіші розташовано важіль прямокутної форми, а на протилежному кінці – 
невеличку кнопка-молоточок. При натисканні клавіші молоточок піднімається вгору і вдаряє по 
тильній частині бруска ксилофона. Форма клавіш (кругла, з увігнутою серединою) мало пристосована 
для видобування звуку вдарянням по них кулаками, вона видається більш зручною для натискання 
клавіш пальцями. 

1768 р. вийшла книга Я. Адлунга та Й. Лоренцо Альбрехта «Будова музичної механіки. Основи 
знання структури, використання та зберігання органа, клавіцимбал, клавікордів та інших 
інструментів» («Musica mechanica organoedi. Gründlicher Unterricht von der Struktur, Gebrauch und 
Erchaltung von der Orgeln, Clavicymbel, Clavichordien und anderer Instrumente») [2]. У другому томі 
(розділ XXIV, § 553 – «Клавіатура Ганстінга і ксилорган») подано опис інструмента під назвою 
«Xylorgano», «подібного за будовою до інструмента Кірхера (очевидно, як і попередні інструменти, 
він мав форму ящика-скрині – Д.О.), але більш удосконаленого» [2; 132]. Удосконалення торкались 
поліпшення клавішного механізму, який «зробив надвірний радник пан Гастінгс» [2; 131]. Автори 
роботи не подають зображення цього інструмента, посилаючись на те, що «за життя пана Гастінгса 
(дати життя та смерті невідомі – Д.О.) його креслення й зображення не були опубліковані» [2; 131]. 
Як зазначають автори, відомо лише таке: 1) він складався не з 17, а з 26 круглих у розрізі брусків і 
мав діапазон у дві октави; 2) пальцями однієї руки можна було брати інтервал дуодециму. Вказівка на 
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гру пальцями, а також максимальний інтервал, який можна взяти пальцями однієї руки, свідчить, що 
клавіатура Гастінгса могла вже бути подібною до клавіатури клавікордів, клавесину або спінету, 
механіка дії яких набагато складніша, ніж у попередніх клавішних ксилофонів. Автори зазначають, 
що існують екземпляри з більшим діапазоном [2; 132]. 

Серед оркестрового інструментарію «Teatro la Fenice» (Венеція) дотепер зберігається клавішний 
ксилофон початку ХІХ ст. венеційського майстра Франческо Вароли (рис.1 г). Інструмент має подібну до 
фортепіанної клавіатуру та будову молоточків, але замість фетру на поверхні кожного з них закріплено 
кістяну пластинку, що при натисканні клавіші вдаряє по прямокутних у розрізі дерев’яних пластинах 
ксилофона. Діапазон інструмента охоплює три октави (від с2 до с5) [7; 356]. Звісно, на такому інструменті 
майже неможливо досягти динамічних градацій, але доволі легко можна виконувати акорди, кластери, 
ритмічні фігури (в октаву) при швидких темпах, що неможливо було виконати двома паличками на 
одному ксилофоні (незалежно від систем – дво-, три-, чотирирядних).  

На початку ХХ ст. одним із перших композиторів, хто використав цей інструмент, був Бела 
Барток (в опері «Замок герцога Синя борода», 1911 р.). Оскільки цей інструмент є надзвичайною 
рідкісним, партію клавішного ксилофона (в партитурі Б. Бартока він позначений як Tasten-Xylo – 
«клавішний ксилофон») зазвичай виконують два ксилофоністи, проте така заміна не завжди є 
задовільною. Іншим композитором, який використав клавішний ксилофон у творі для камерного 
оркестру «Newton-Variationi» (1979 р.), був Лучано Чейлі, учень Пауля Гіндеміта.  

Скляна гармоніка. Пошуки усунення сухого й тріскучого звучання дерев’яних брусків і пластин 
ксилофона призвели до різноманітних експериментів з матеріалами. Наприкінці XVIII ст. 
з’являються однорядні інструменти, де замість дерев’яних брусків використовували скляні пластини 
прямокутної, напівкруглої та круглої у розрізі форми (рис. 2 а). Скляна гармоніка існувала під 
різними назвами – Sticcado Pastorale (Італія), Sticcado Pastorale, Glass Harmonicon, Zylophone, Glass 
glockenspiel, Harmonicon Glasses (Англія), Glasharmonika або Glasstabharmonika (Австрія й 
Німеччина), Vierre-harmonica (Франція), harmonika szklanna або сymbalki (Польща). Цей інструмент 
не має нічого спільного зі скляною гармонікою Бенджаміна Франкліна, що складається зі скляних 
напівсфер, звук на якій видобувається шляхом тертя по краях напівсфер пальцями, змоченими у воді 
(фрикційним способом).  

Найдавніші писемні згадки про скляну гармоніку («Glasharmonika» та «Glasstabharmonika») 
походять із Німеччині. Роберт Айтнер у біографічно-бібліографічному словнику повідомляє про К. Л. 
Вайсфлока з Франкфурта на Майні – вчителя співів і математики та члена двірцевої хорової капели, 
який у 1731 р. «винайшов різновид скляної гармоніки на якій грав у капелі» [6; 240]. Англійський 
історик музики Ч. Берні в книзі «Стан музики в Німеччині, Нідерландах та об’єднаних провінціях або 
щоденник подорожі по країнах з метою збору матеріалів для загальної історії музики» (1775 р.) 
зазначав, що серед мешканців Саксонії «досить популярним і розповсюдженим музичним 
інструментом є strofil (тобто, Strohfidel, ксилофон – Д.О.), який виготовляється зі шматків скла різної 
довжини або дерева чи металу, і грають на ньому паличками, подібно до sticcado (англійська та 
італійська назви однорядного ксилофона – Д.О.)» [5; 71]. Наведені дані свідчать, що в Німеччині 
принаймні з початку XVIII ст. існували скляні гармоніки, що мали аналогічну до німецького 
однорядного ксилофона конструкцію та спосіб звуковидобування.  

Найдавніші англійські екземпляри однорядних інструментів датуються 70 р. XVIII ст. 
Д. Смарт, батько відомого в Англії органіста і композитора Д. Смарта (1776-1867 рр.), виготовив 
інструмент за зразком середньовічного й барокового однорядного горизонтального ксилофона, 
який назвав Sticcado Pastorale (рис. 2 а). Інструмент складався з одного ряду круглих у розрізі 
скляних брусків різних розмірів, розташованих в окремих заглибленнях в трапецієподібному 
ящику. На кожному бруску вигравірувано позначення висоти звуків. Бруски настроєні за С dur’ним 
звукорядом (с¹–g²). Діапазон складає 2 ½ октави, Звук видобувають спеціальними тонкими 
паличками, що завершуються кульками, виготовленими зі слонової кістки. Вдаряння паличкою 
різними половинками кульки (зі шкірою і без неї) по скляних брусках надавало різноманітності 
забарвленню і силі звучання. Дж. Смарт опублікував інструкцію з малюнками та вказівками для 
самостійного оволодіння грою на цьому інструменті [10; 120]. У 1772 р. виконавець на скляній 
гармоніці Джеймс Бремнер із Лондона опублікував посібник для стікадо пасторалє, який, крім 
опису та інструкцій з виконання, містить збірку різних п’єс, адаптованих для цього інструмента 
(«Instructions for the Sticcado Pastorale, with Collection of Airs adapted for that instruments»). Відомо, 
що Дж. Смарт у 1770-1775 рр. співпрацював з Дж. Бремнером, який був не лише виконавцем, але й 
власником музичної крамниці та співвласником музичного видавництва «Роберт Бремнер» [10; 
120–121]. 
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У 1778 р. англійський священик Д. Вудфорд (1740–1803 рр.) у своєму щоденнику описав 
інструмент, який він бачив і чув у графстві Парсон. У записі за 9 вересня він зазначив: «Я оглянув 
там інструмент, який ще ніколи не бачив і не чув. Він називається Sticcado Pastorale. Цей 
інструмент має надзвичайно м’який звук.... Подібний інструмент, але зроблений з дерева, не вартий 
порівняння» [15; 235]. Д. Вудфорд згадує також виконавця на цьому інструменті – містерa 
Кустанцa [15; 236]. 

Протягом 1780-1810-х рр. різні музичні фірми виготовляли скляні гармоніки та друкували 
інструкції для самостійного оволодіння грою на інструменті. Так, у 1780 р. лондонське музичне 
видавництво «Lukey & Co», яке також реалізовувало скляні гармоніки, випустило «Нову 
інструкцію для Sticcado Pastorale», яка, крім інструктивного матеріалу, містила різноманітні п’єси 
та популярні мелодії [10; 128]. У 1830-1840-х рр. з’являється нова модифікація скляної гармоніки. 
Звукові бруски були замінені прямокутними пласкими скляними пластинами, які, на відміну від 
покладених у спеціально обтягнені матерією пази, приклеювались до двох пласких шнурів, 
натягнутих всередині між бічними стінками ящика, не торкаючись до його дна (рис. 2 б). Це 
надавало прозорішого звучання кожній пластині. Іншою була й форма паличок. Їх голівки 
виготовлялись із кори коркового дерева і мали переважно циліндричну, напівциліндричну форму 
або невеликих у діаметрі кружалець. Зверху скринька-ящик уздовж обох довгих сторін була 
накрита двома тонкими дерев’яними кришками, що закривали лише кінці пластин, залишаючи їх 
середину вільною. Це конструктивне рішення сприяло обмеженню простору для здійснення удару 
по пластинах, оскільки удари молоточками по краях тонких пластин могли спричинити тріщини 
або відколювання скла. Інструмент складався з 15 пластин настроєних у діатонічній послідовності 
(гама С dur) з діапазоном у дві октави. 

Скляна гармоніка використовувалась не лише в аматорському музикуванні, але й для розвитку 
навичок вокального інтонування та полегшенню читання нотного тексту. Вперше цей інструмент під 
назвою Glass Harmonicon (скляний орган) використала англійський викладач С. Гловер (1785-
1867 рр.) з м. Норвіч (Англія), яка була винахідницею так званого норвічського сольфеджіо [13; 93–
195]. Розроблена нею музична система позначення літерами англійського алфавіту діатонічних та 
хроматичних нот виглядає так: 

Висота звучання скляних пластин: a–b–h–c–des–d–es–e–f–fis–g–as  
Літери коду: h–j–k–o–p–q–u–v–w–x–y–z  

 

1825 р. англійський виробник скляних гармонік Д. Айронмонґер зробив модифікацію скляної 
гармоніки, об’єднавши в один дворядний інструмент два однорядних (рис. 2 в). У тому ж році він 
опублікував посібник «Інструкція для нової вдосконаленої скляної гармоніки» (Instructions for the new 
improved Harmonicon Glasses, London, 1825). Інструмент складається з 25 скляних пластин з три 
октавним діапазоном, розташованих у хроматичній послідовності від с¹ до с³..  

1840 р. Д. Айронмонгер у Лондоні випустив ще один посібник під назвою «Інструкції для 
подвійної та окремої скляних гармонік, до яких додаються вибрані п’єси, кадрилі, вальси, галопи, 
мазурки та ін.». У посібнику подаються методичні вказівки з виконавства як на однорядних, так і 
дворядних інструментах. Цікавою є добірка репертуару з творів танцювального характеру, 
популярного в аматорських колах Лондона на початку ХІХ ст.  

На початку ХІХ ст. французький музикант пан Ленорман3 сконструював власну модель 
дворядної скляної гармоніки – Vierre-harmonica (рис. 2 г). Його інструмент складався з двох окремих 
рядів прямокутних скляних пластин, з’єднаних між собою за допомогою шнурів. Кінці шнурів із 
закріпленими на них пластинами натягнуті трохи нижче внутрішніх країв боковин бортів 
трапецієподібного ящика.  

За формою та паралельним розташуванням (у два ряди) ця гармоніка є копією тірольських 
дворядних ксилофонів. Інструмент використовували в аматорському інструментальному та вокально-
інструментальному музикуванні. Відомо, що в Італії в другій половині ХІХ ст. на інструменті грали й 
професійні виконавці. В німецькій газеті «Allgemeine Musikalische Zeitung» за 1840 р. вміщено 
коротку замітку про виступ пана Тасселлі з Феррари. Зокрема, зазначалось, що: «...пан Тасселлі 
надзвичайно майстерно й зі смаком виконав арію «Casta Diva» з «Норми» Белліні, за що заслужив 
аплодисменти публіки» [3; 140].  

2011 р. К. П. Пікапіва віднайшов і реставрував скляну гармоніку з бібліотеки італійського 
м. Гандіно. Інструмент (як свідчить надпис від руки на звороті кришки інструмента) належав 
місцевому дзвонарю, виконавцю на карійонах К. Піччіналі. Відомо, що 1895 р., в 15-річному віці був 
одним із найкращих виконавців на карійонах в м. Гандіно, а також одним із засновників у 1898-
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1899 рр. інструментального ансамблю «Pastorella», де він грав на скляній гармоніці. Цей ансамбль 
існує й дотепер.  

У ХХ ст. в Італії скляна гармоніка була популярним інструментом, на якому грали не лише в 
ансамблях, а й вуличні музиканти. Скляні гармоніки під назвами harmonika szklanna та cymbałki з 
початку ХІХ ст. відомі також у Польщі. Виконавцями на них були здебільшого єврейські професійні 
музиканти – клезмери. На початку ХІХ ст. у Німеччині, Австрії й Богемії (Чехія) з’являються скляні 
гармоніки з клавіатурою (Glasharmonika mit Tasten, Tasten Harmonika, Clavier-Harmonika, 
Glasplättchen-Klavier) (рис.2 д). Принцип дії механіки клавіатури цих інструментів мало чим 
відрізняється від клавішних ксилофонів. 

Отже, в історії розвитку європейського ксилофона протягом XVII-XIX ст. відбувалися різні 
його удосконалення. Практичні потреби виконавців на карійонах та органістів спричинили появу в 
XVII ст. гібридного інструмента – ксилофона з клавішним механізмом. Пошуки подолання сухого, 
тріскучого звучання ксилофона призвели до експериментів з матеріалами, які б замінили дерево, 
внаслідок чого виникли скляні гармоніки, які використовувалися протягом ХVІІІ-ХІХ ст. в 
аматорському та професійному виконавстві. До кінця ХІХ ст. ці інструменти поступово вийшли з 
ужитку.  
 

Примітки 
1 Карійон – набір невеликих дзвонів різної величини, які настроювались у певній тональності. 
2 В енциклопедичних виданнях кінця XVIII–XIX ст. цей інструмент фігурує під назвою «різновид 

штрохфіделя» (тобто, ксилофона – Д.О.) [8; 890, 4; 147]. 
3 Ім’я музиканта в джерелах не вказано. 
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Рис. 1. Ксилофони з клавішним механізмом: 
а – М. Мерсена (1636); б – А. Кірхера (1650); в – Г. Шотті (1674);  

г – Ф. Вароли (Венеція, сер. ХІХ ст.) 
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Рис. 2.  
а – однорядна скляна гармоніка Дж. Смарта (1870-ті рр., Англія);  
б – однорядна скляна гармоніка (сер. ХІХ ст., Прованс, Франція);  

в – дворядна скляна гармоніка (1880 р. Англія);  
г – дворядна скляна гармоніка Ленормана (поч. ХІХ ст., Франція);  

д – скляна гармоніка з клавішним механізмом (поч. ХІХ ст., Німеччина) 
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Резюме 
Уперше досліджено умови виникнення та функціонування ксилофонів з клавішним механізмом 

та скляних гармонік в європейській музичній культурі ХVІІ-ХІХ ст. Проаналізовані їх конструктивні 
різновиди, сфери застосування та виконавство.  

Ключові слова: європейська музична культура ХVІІ-ХІХ ст., ксилофон із клавішним 
механізмом, скляна гармоніка. 
 

Summary 
Olijnyk D. Key mechanism-based straw-fiddles and glass harmonicas in European musical 

culture of ХVІІ-ХІХ centuries 
The first time the conditions of xylophone and operation mechanism of keyboards and glass harmonics 

in European musical culture of the seventeenth and nineteenth centuries. Analyzed their structural variety, 
scope and performance. The emphasis placed on considering the structure of musical instruments, system 
and specifics of their use in the practice of the European musical ensembles and as skolyuyuchoho musical 
instrument. Tesyturni considered the possibility of some of them. It is proved that the cause of a xylophone 
keyboards mechanism in which sound is extracted using special «keys» were purely technical aspects – the 
need to use this tool for rehearsals. 

The evolution of the above musical instruments is considered an example describing the history of 
inventions in many countries, aimed at improving both musicianship and convenience of playing on these 
instruments. Posted enough specific characteristics of those artists who contributed to technical improvement 
tools and considered repertoire. 

The article to bring many of the provisions by extensive use of intelligence historiography on the 
subject prepared by Western researchers of different periods, which makes the material sufficiently 
scientifically justified and convincing. Work distinguishes and wide visual range, which enables more clearly 
look at the evolution of these tools. 

The author also draws attention to the special characteristics of percussion instruments used in the 
practice of collective game. This is the keyboard xylophone early nineteenth century, made in Venice. Posted 
description of his keyboard are its differences from the piano, found musical range and other characteristics 
that make it possible to make more or less complete picture of the technical features of the instrument. 
Characteristics of European classical music using data from instruments. 

Among other things, the article refers to the glass harmonica, which aimed to eliminate some 
impropriety in the system of extracting sound characteristic of xylophone with wooden plates. Analyzed 
several different types of instruments inventors; followed the evolution of this musical instrument in many 
countries and found repertoire, most typical for this type of equipment. 

The attention is focused on the characteristics of a series of musical instruments manufactured 
commercially by various music companies to meet the demand for glass harmonica and analyzed those 
instructions were added for the purpose of self-mastery of playing the musical instruments. Showing potential 
technical capabilities of new instruments submitted its detailed specifications; The practice of using this tool not 
only in amateur music-making, but also to develop the skills of vocal intonation and musical readability of text. 

Much attention is paid to author articles and features double-row glass harmonica, invented in the early 
nineteenth century in France and identified the major causes coagulation of interest in a musical instrument. 

Reveals the reasons for the popularity of modern glass harmonic restored musical artists in particular, 
in modern Italy, given the nature and characteristics of the restored musical instruments made in XX - 
beginning of XXI century generally shown trends in their use in contemporary musical practice of European 
countries, including Poland. 

Researcher analyzes the role of Jewish professional musicians that played on these instruments in the 
streets of European countries in promoting and further distribution of these tools in modern countries of the 
continent. 

Visual perception range facilitates research text. 



Розділ I. Історико-мистецька спадщина України в контексті світового культурного простору 

 

31

Key words: European musical culture XVII-XIX century, with xylophone keyboards mechanism, glass 
harmonica, the evolution of musical instruments, known master reenactors musical instruments, restorers, 
historians problem, research, contemporary musical practice European and national historic musical instruments. 
 

Аннотация 
Олейник Д. Ксилофоны с клавишным механизмом и стеклянные гармоники в 

европейской музыкальной культуре ХVІІ-ХІХ веков 
Впервые исследованы условия возникновения и функционирования ксилофонов с клавишным 

механизмом и стеклянных гармоник в европейской музыкальной культуре ХVІІ-ХІХ вв. 
Анализируются особенности их конструкций, сферы применения и исполнительство. 

Ключевые слова: европейская музыкальная культура ХVІІ-ХІХ вв., ксилофон с клавишным 
механизмом, стеклянная гармоника. 
 

Надійшла до редакції 10.11.2014 р. 
 
УДК 783.51 

К. Загнітко 
 

ОСОБЛИВОСТІ РИТМІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГРИГОРІАНСЬКОГО ХОРАЛУ 
 

Питання ритміки Григоріанського хоралу є одним із найскладніших при вивченні західної 
монодії. Для пошуку ритмічної інтерпретації латинських піснеспівів, дослідники звертаються до 
найдавніших джерел, записаних невменною нотацією. У пам’ятках VIII-XII ст. хоча й помітні деякі 
ритмічні позначення, але вони є досить умовними і не відображають повної картини. Ритмічне 
окреслення у найдавнішій музичній нотації визначається за допомогою літерних позначень. 

Метою статті є розгляд теорій ритмічної інтерпретації григоріанського хоралу у працях 
провідних західних медієвістів, які спираються на найдавніші невменні музичні манускрипти.  

На ранньому етапі запису григоріанських піснеспівів не було чіткої ритмічної диференціації, 
що, очевидно, перебувало у сфері усної практики. 

Така неоднозначність призвела до того, що пізніше (XII ст.) мелодичне розгортання хоралу 
обмежили однією ритмічною одиницею і звідси з’явилася практика співу рівними тривалостями, так 
званий «cantus planus», що перебував у практиці до XX ст. та підтримувався ватиканськими виданнями. 
Прикладом може слугувати Graduale з 1924 р., де акцентується увага саме на звуковисотності. 
 

 
 

Найдавніші невменні рукописи датуються VIII-IX ст. і загалом не фіксували у повному обсязі 
мелодію, адже цьому передував тривалий етап співу хоралу напам’ять без жодної писемної фіксації. 
У більшості типів нотації до XII ст. неможливо реконструювати мелодію на підставі тільки невм і 
дослідники повинні звертатися до пізніших манускриптів, порівнюючи з ранніми, де нотація містить 
більше деталей. Сучасні семіологічні дослідження скеровують до глибшого прочитання невменної 
нотації, порівняння її графічних форм, що має на меті і визначити засади ритмічного тлумачення 
піснеспівів. Зокрема, у Graduale Triplex вже представлені три види нотації: два різновиди невменної 
та лінійна, що дозволяє звертати увагу на виконавський аспект. 
 

 
 
© Загнітко К., 2014 



Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Випуск 20/2014 (т.1) 32 

Р. Бернаґєвіч (Bernagiewicz) трактує ритміку як «ритмічний компонент мелодії» [4; 36], що 
кореспондує з семіологічним тлумаченням, де мелос сприймається у цілісності, без поділу на 
мікрочастинки. Про ритмічне окреслення Григоріанського хоралу можна говорити радше з позиції 
можливих способів інтерпретації, де зустрічаються два протилежних табори – мензуралісти та 
прихильники вільного ритму, що активно почали дискутувати у др. пол. XIX ст. Варто зазначити, що 
часто теорія ритму може «повиснути у повітрі» і її постулати можуть схилятися до двох теорій 
одночасно, зважаючи на те, з якої позиції трактувати піснеспіви.  

Проаналізуємо основні теорії інтерпретації теорії ритму у хронологічному зрізі та їх 
доцільність у практичному вивченні Григоріанського хоралу.  

Автором однієї з перших концепцій вільного ритму був Ж. Пот’є (Pothier) [15], яку 
Р. Бернаґєвіч називає своєрідним credo у дослідженнях цього аспекту латинської монодії. Ж. Пот’є у 
згаданій вище праці вирізнив два види ритму: 

 мензуральний; 
 вільний (ораторський). 
Ритм мензуральний зумовлений правилами і тому властивий для поезії та спирається на теорію 

пропорцій, в той час як вільний – не піддається regula, а скеровує до природного виконання. Велике 
значення Пот’є надає теорії вільної пропорції і покликається на Цицерона. Саме вільний ритм, на 
думку Пот’є, лежить в основі ритміки григоріаніки, що відповідає «інстинкту вуха». Хоча дослідник 
не виключав вкраплення мензурального ритму в певних літургійних жанрах. 

Опонентом концепції Пот’є був А. Дешевран (Dechevrens) [9], що вбачав хибу у трактування 
Цицерона та загалом в існуванні вільного ритму. Дешевран був прихильником мензуральної теорії з її 
чіткими пропорціями. Згодом еквалістичну теорію активно пропагували бенедиктинці з Солему.  

Підкреслюють, що Григоріанський спів має вільний ритм, де невми різні за тривалістю і не 
підлягають певним мензуральним диференціям. У солемському тлумаченню ритміки хоралу 
виділяють два етапи. Спершу була поширеною ораторська теорія (риторична), згідно з якою вільна 
ритміка хоралу виростає з мови, де основним виміром є тонічний акцент. Ця теорія повністю уникала 
мензурального окреслення і виявляла невизначеність ритмічної складової. 

Це протистояння викликало інтерес А. Мокро (Mocquereau) [7; 21–39], що звернув увагу на 
працю Пот’є, а особливо його поділ на вільний та мензуральний ритм. Мокро значно розвинув 
концепцію Пот’є й виділив поділив вільний ритм на чотири групи: 

 вільний поетичний ритм; 
 вільний ораторський метричний ритм; 
 вільний ораторський тонічний ритм; 
 вільний ораторський мішаний ритм. 
На думку Мокро, Григоріанському хоралу властивий симбіоз цих ритмів, не виділяючи щось із цієї 

групи спеціально. Мокро, як і його попередник Пот’є, покликається на відомих ораторів та розглядає 
можливість трансформації ритму поезії у ритм прози і навпаки. намагався коригувати ораторіальну 
теорію і шукав розв’язання цієї проблеми в хоральних мелодіях, хоча й не заперечував значення тексту 
для ритміки хоралу. На підставі багаторічної дослідницької роботи він висунув нову теорію – ораторсько-
музичну, що стала новим етапом розвитку еквалістичної теорії, згідно якої хоральний ритм визначався як 
вільний і спирався на одну сталу ритмічну величину – так званий перший час (tempus primum), який міг 
бути розширеним (transversum epizema) або подвоєним (pressus, punctum mora). 

Упорядкування ритму Григоріанського хоралу здійснювалося на підставі виділення певних 
структур: елементарний ритм, одиничний, складений. Основною структурою є елементарний ритм, 
що формується за допомогою двох tempus primum, перший з яких мав висхідний характер (arsis – 
злет), а другий – низхідний (thesis – спад). Звук thesis позначає вертикальний штрих під невмою, що 
має назву ictus rhythmicus чи rectum epizema. Цей термін визначав межу елементарного ритму, але не 
є відповідником тактової риски. 

З поєднанням двох або трьох одиничних структур (з протилежних характерів arsis та thesis) 
виникає складений ритм, де головним чинником є той самий іctus rhythmicus. 

Ритми, складені у цій системі, поступово створюють мотиви (incisum), фрази (membrum) та 
періоди (periodus). 

Б. Штебляйн (Stеblein) [19] вважав, що еквалістичний підхід до ритміки допомагає виділити 
Григоріанський хорал серед іншої музики та підкреслити його тісний контакт із літургією. 

Мензуральна теорія інтерпретує Григоріанський хорал декількома способами. Її прихильники 
намагаються застосувати до цих піснеспівів новітню музичну нотацію, тобто намагання укласти 
західну монодію в такти та підпорядкувати певному метричному імпульсу. 
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Головними представниками мензуралістичної теорії був Л. Ламбілотте (Lambillotte) (1796-
1855 рр.), який поділив невми на longae; breves; semibreves.  

Д. Гудар (Houdar) (1860-1913 рр.) уніфікованою одиницею виміру вважав один chronos, що 
відповідав тривалості чвертки, тому кожна невматична група (pes, clivis, climacus) повинна тривати 
один chronos. 

Е. Ямерс (Jammers) [14] вказував на те, що ритм хоралу заснований на чергуванні довгих 
(чверток) та коротких (вісімок), які по різному групувалися. 

П. Ваґнер (Wagner, 1865-1931 рр.) [20] у хоральному ритмі розрізняв три вартості: вісімку, 
чвертку та половинку й укладав невми за метричними стопами (pedes syllabarum), які складалися з 
довгих та коротких нот. Згідно з його теорією, virga мала довгу вартість, а punctum – коротку. Хоча 
при цьому принцип акцентуації не мав нічого спільного з підрахунком довгих і коротких складів, а 
базувався на тонічному виділенні ударних складів. У мелодично розвинутих піснеспівах до 
«мовного» акценту додавалися «логічний» і «ораторський», тобто акценти, що випливали з, власне, 
«музичних» інтонаційно-смислових принципів. Такий принцип оформлення є високим ступенем 
мистецького узагальнення, що виріс на основі мовних акцентів. На ритмічні особливості хоралу 
впливав також і стиль піснеспівів. 

Н. Єфімова [2] виділяє три можливих співвідношення силаби та звуку: 
 силабічний стиль (на один склад тексту приходиться один звук, тобто використання 

переважно punctum, virga); 
 невматичний (збільшує кількість звуків, що припадають на один склад, до 2-3); 
 мелізматичний (багатий на розспіви три і більше звуків). 
Через невменний спосіб раннього запису ритміка й досі залишається нерозкритим і найбільш 

полемічним питанням у медієвістиці. Навіть створення таких двох масштабних концепцій не дали 
вичерпного пояснення ритмічному явищу у григоріаніці. На думку Р. Грубера [1; 289–335] досвід 
світової історії монодії схиляється до того, щоб відкинути точку зору прямолінійних мензуралістів і 
прийняти за основу визначальну роль ораторського ритму. 

П. Ваґнер зайняв проміжну позицію. Враховуючи роль ораторського ритму, у той самий час 
визнає наявність ритмічного окреслення у певних категоріях невм. 

Прихильником мензуральної теорії був також і Г. Ріман (Riemann) [17], який намагався 
підпорядкувати ритміку Григоріанського хоралу законам чотиридольного розміру. 

Питання ритмічної інтерпретації григоріанського хоралу по-новому повстало з поширенням ідей 
семіологічної школи о. Е. Кардіна [8]. Основна теза дослідження Кардіна – нероздільне пов’язання 
тексту та музики, що випливає з літургійного контексту. Й. Гешль (Gеschl) у доповіді на IX 
Міжнародному конгресі григоріанського співу у Познані [12; 73-99], акцентував увагу на тому, що у 
західній монодії немає мелодій, відірваних від тексту. Музика у цьому аспекті виступає резонатором, 
яким керує слово. На думку Гешля ритм григоріаніки подібний до декламації прозового тексту, який 
немає постійного ритмічного малюнку, а радше є змінним та основується на довгих та коротких 
тривалостях. Ще однин відомий семіологіст, Л. Аґустоні (Agustoni) стверджував, що «тривалість 
григоріанської ноти переноситься з силаби середньовічного прозаїчного тексту…» [3; 13]. 

Е. Кардін у своїх лекціях наголошував, що ритм є «душею» піснеспівів та має у собі 
об’єднуючий компонент. 

Однією з проблемних сторін семіологістів є мелізматичний стиль. На думку о. Кардіна, всі стилі 
Григоріанського хоралу (силабічний, невматичний, мелізматичний) у ритмічному відношенні не мають 
різниці і спираються на часовий аспект слова. Дослідник аргументує опорним значенням punctum та 
uncinus у найдавніших музичних джерелах. Однак поступове нівелювання слова у мелізматичному типі 
створює додаткові труднощі при виконанні, пошуку опорного часового компоненту. Про важливість 
знаходження опорного часового елементу при виконанні наголошував Л. Аґустоні: «Тільки для 
дидактичних потреб та вимоги термінології, які б допомагали при розрізненні та порівнянні, стали 
створені три ступені ритмічної тривалості: середня, зменшена, збільшена тривалості» [3; 9] 

Розглянемо основні літерні позначення, що включають у себе ритмічний або ритмічно-
мелодичний компонент у сентґалленській та мецькій нотації, керуючись працями о. Кардіна та 
о. Сікерка [8; 16]. 
 

Сентґалленська нотація: 
x (expecta) – зачекати; 
с (celeriter) – пришвидшити; 
t (tenete) – розширити; 
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k (clange) – з силою; 
g (gutture) – звучно; 
f (franfor) – з силою; 
strictim – одразу; 
coniungatur – тісна пов’язаність між нотами; 
volubiliter – у змінний спосіб; 
paratim – рішуче; 
perfecte – точно; 
fideliter – з вирізненням;  
simul – у той самий спосіб; 
similiter – подібно; 
molliter – плавно; 
leniter – лагідно; 
pulcre – обережно. 

 

У мецькій нотації: 
nectum – поєднати; 
tenere – розширити; 
augere – продовжити; 
fastigium – мелодичне обрамлення; 
subice celeriter – швидко зійти;  
non tenete – не розширювати; 
subice celeritum quam mox – зійти найшшидше; 
celeriter – пришвидшити; 
surpa celeriter quam mox – зійти дуже швидко. 

 

Графічне видовження літер свідчило про їх дію і на наступні невми. 
Впровадження літерових позначень приписується монахові Романусу (Romnus), а їх 

тлумачення Н. Бальбулюсу (Notker) з Сент-Ґаллену. Його інтерпретація є відносною та відображає 
локальні традиції осередків григоріанського співу. 

Досить часто можна спостерігати вживання додаткових позначень, які несуть певне ритмічно-
смислове навантаження і знаходяться у графічному малюнку невм. Серед них – епізема, що 
найчастіше означає подовження ноти, або її певної групи. 

Отже, спектр трактування ритміки Григоріанського хоралу є досить широким та подає різні 
методи підходу до музичного матеріалу. Нерозривний зв’язок із текстом, генетична спорідненість 
найяскравіше проявляється у зв’язку ритму хоралу з акцентуацією – мовною, або підвищено-
ораторською. Хоча у розвинутих мелодичних структурах сама мелодика часто висуває власні 
принципи ритмо-організації, але в псалмодійній практиці саме текст надає ритмічного імпульсу 
мелодиці і нав’язує їй певну метро-ритмічну структуру. Важливими є нові семіологічні дослідження 
невменної нотації, де звертається увага і на ритміку піснеспівів через літерні позначення на 
графічних знаках. Основна проблема полягає у тому, що кожна тривалість пов’язується з літургійним 
контекстом слова, а тому може мати різні варіанти трактування, що потрібно враховувати при аналізі 
західної монодії. 
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Резюме 
Розглядаються теорії ритміки григоріанського хоралу у працях провідних західних медієвістів. 

Дослідження основується на інтерпретації найдавнішої музичної невменної нотації. У центрі уваги 
еквалістична, мензуральна та семіологічна концепції у хронологічному зрізі. Аналізуємо ритмічні 
теорії Ж. Пот’є, А. Мокро, А. Дешеврана, Б. Штебляйна, П. Ваґнера, Л. Ламбілотте, Е. Ямерса, 
о. Е. Кардіна. Акцентується на проблемах відтворенні західної монодії, характеризується 
мелізматичний тип виконання. Розглядаються основні літерні позначення, що включають ритмічний 
компонент на прикладах з сентґалленської та мецької нотаціях. 

Ключові слова: невма, григоріанський хорал, ритміка, теорія, семіологія, мензуралізм, монодія. 
 

Summary 
Zagnitko K. Features rhythmic interpretation of Gregorian chant 
The author analyzes one of the challenging theoretical problems of Western musical culture and the 

basis of material researchers from different countries and cultural epochs, especially examined the theory of 
rhythm Gregorian chant in the works of leading Western medievalists modern era. 

The question of the rhythm is known, one of the most difficult in the study of Western monody. The 
author refers to the authors of scientific works of this subject from the twelfth century 

The study is based on interpretation of ancient musical notation nevmennoyi. 
The author focuses ekvalistychna, mensurable and semiolohichna concept in chronological cut. 

Analyze rhythmic theory Pot’ye J., A. Wet, Deshevrana A., B. Shteblyayna, P. Wagner, L. Lambilotte, 
E. Yamersa about. E. Cardini. The attention on the problems of playing Western monody characterized 
melizmatychnyy type of performance. The basic literal notation, rhythmic component including the 
examples of sentґallenskoyi and metskoyi notation. 

The article deals with the specifics of the reconstruction of ancient manuscripts Lack VIII and IX 
centuries are not recorded in full melody, due to the specifics of contemporary chorale singing by heart. 

Based sufficient volume of collected material author discusses individual researchers in different 
historical periods and, accordingly, scientific schools, trying to reproduce the course of scientific research of 
this complex cultural phenomenon. 

In the article as the main alphabetic designations, which include rhythmic or melodic-rhythmic 
component in sentallenskiy and metskiy notation, guided known scientific work. 

Thus, spectrum interpretation rhythm Gregorian chant is very broad and provides various methods of 
approach to the musical material. Inextricable link with text, genetic relationship is most evident in 
connection with the accentuation of rhythm chorale - language, public speaking, or increased. While in 
developed melodic structures melody itself often imposes its own principles of rhythm-organization, but in 
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practice it psalmodiyniy text provides rhythmic pulse melodies and it imposes a metro-rhythmic structure. 
Are important new research semiolohichni nevmennoyi notation, where attention is drawn to rhythm and 
chants through the alphabetic symbols on graphic signs. The main problem is that the length of each 
liturgical context is associated with words, and therefore may have different treatment options that should be 
considered when analyzing Western monody. 

Key words: nevma, Gregorian chant, music history, historiographical issues, concepts, current 
research, cultural context, rhythm, theory, semiotics, menzuralizm, Monody rhythm. 
 

Аннотация 
Загнитко К. Особенности ритмической интерпретации григорианского хорала 
Рассматриваются теории ритмики Григорианского хорала в трудах западных медиевистов. 

Исследование основывается на интерпретации древнейшей музыкальной невменной нотации. В центре 
внимания эквалистична, мензуральная и семиологическая концепции в хронологическом срезе. 
Анализируются ритмичные теории Ж. Потье, А. Мокро, А. Дешеврана, Б. Штебляйна, П. Вагнера, 
Л. Ламбилотте, Э. Ямерса, о. Э. Кардина. Акцентируется на проблемах воспроизведения западной 
монодии, характеристике мелизматического типа исполнения. Рассматриваются буквенные обозначения, 
включающие в себя ритмичный компонент на примерах из сентгалленськой и метцкой нотациях.  

Ключевые слова: невма, Григорианский хорал, ритмика, теория, семиология мензурализм, 
монодия. 
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ІКОНОГРАФІЯ ІКОНИ «ПРЕОБРАЖЕННЯ ХРИСТА» ХІV СТ.  
ІЗ ЦЕРКВИ РІЗДВА БОГОРОДИЦІ С. БУСОВИСЬКО 

 
Постановка проблеми. Преображення Господнє є однією з основних тем у християнській 

іконографії. В українській іконографії XIV-XVI ст. ікон Преображення відомо мало, тому їх 
іконографія потребує детального дослідження для розуміння принципу становлення українського 
стилю який розвиватиметься і трансформується в пізніших іконах даного сюжету. Малодосліджена 
ікона «Преображення Христа» ХIV ст. з церкви Різдва Богородиці с. Бусовисько є однією з 
найдавніших українських пам’яток сакрального мистецтва. Неможливо визначити особливості 
іконографії твору, його унікальних стильових ознак, не простеживши становлення іконографічної 
схеми Преображення в історичному аспекті. Важливим є аналіз мандорли, що є основним формо-
елементом ікони Преображення та краєвиду ікони, для якого в українському малярстві властиве 
прагнення внесення в зображення характерних рис, притаманних тому чи іншому регіону України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці, присвячені іконографії Преображення, 
можна розділити на чотири групи: 

1. Мистецтвознавчі праці кін. XIX – поч. XX ст. із питань іконографії Преображення 
(Н. Кондаков, Н. Покровський, В. Лазарєв, М. Алпатов й ін.); 

2. Пам’ятки візантійської богословсько-естетичної думки (Г. Палама, св. І. Златоустий, 
св. Д. Ареопагіт, св. І. Сирин, св. В. Великий та ін.);  

3. Література з філософії релігії (П. Флоренський, Є. Трубецкой, С. Булгаков й ін.); 
4. Дослідження XX-XXI ст., присвячені іконографії ікони «Преображення Христа»ХIV ст. із 

с. Бусовисько (В. Александрович, В. Свєнціцька, патріарх Димитрій (Ярема) й ін.). 
Тема іконографії Преображення, що відома ще з V ст., розглядалась як у загальних працях, 

присвячених візантійській та древньоруській іконографії, так і в працях, присвячених конкретним 
пам’яткам сакрального мистецтва такими дослідниками, як Н. Кондаков, Н. Покровський, В. Лазарєв, 
М. Алпатов, О. Попова, Д. Айналов, Ф. Буслаєв й ін. Період кін. XIX – поч. XX ст. був спробою 
піднесення сакрального мистецтво на новий рівень. Тож у дослідників з’являється можливість 
провести порівняльну характеристику сакральних творів візантійського та європейського мистецтва. 
Той період відзначається першими спробами колекціонування ікон, що дало змогу встановити 
спадкоємність окремих іконографічних схем і їх зв’язок із літургійною традицією. 
 
© Лобачук Б.Б., 2014 
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Початок XX ст. є переломним у вивченні давньоруського мистецтва. І. Грабарь разом із 
багатьма дослідниками та реставраторами очолили масштабний систематичний збір і реставрацію 
пам’яток сакрального мистецтва, в результаті чого зібраний великий іконописний матеріал. Це дало 
змогу для детального вивчення раннього періоду руського іконописного мистецтва, особливостей 
іконографії і стилю. 

Преображенню з погляду теології присвячено чимало праць богословів, філософів та отців 
церков. Серед них виділимо праці св. І. Златоустого, св. Д. Ареопагіта, св. Г. Богослова, св. І. Сирина, 
св. А. Критського, св. В. Великого.  

У темі Преображення велика увага надається питанню світла, безпосередньо Фаворському 
світлу, яке стало головною темою візантійського богослова, засновника іссіхазма Г. Палами. 

Важливе значення для дослідження мають праці російських філософів кін. XIX – поч. XX ст., 
що розглядають питання іконографії, іконописних канонів, приділяється увага обговоренню питання 
фаворського світла. Привертають увагу праці Є. Трубецького, С. Булгакова, особливо священика 
П. Флоренського, діяльність якого в пізнанні богослов’ї ікони і сакрального мистецтва загалом, 
розкриті в працях «Иконостас», «Обратная перспектива» і «Небесные знамение (размышление и 
символика цветов)». 

У досліджені особливостей іконографії «Преображення Христа» ХIV ст. з с. Бусовисько 
допомогли праці В. Александровича, В. Свєнціцької, патріарха Димитрія (Яреми). Дослідники 
аналізують, як правило, композицію ікони «Преображення Христа», художні особливості кольору. 
Наводять приклади подібності з іншими пам’ятками сакрального мистецтва з метою визначення 
датування твору. 

Формулювання мети статті. Ключовою метою в даній статті є дослідження іконографічних 
особливостей згаданої ікони, виявлення її унікальних стильових ознак.  

Виклад основного матеріалу. Тема Преображення Господнього є однією з основних тематик у 
християнській іконографії. Вперше згадують про свято Преображення на початку IV ст. З церковних 
джерел відомо, що на вершині Фавора, невисокої гори на північному кордоні великої Ізраїльської 
долини, відбулася подія, що увійшло до історії Православ’я під назвою Преображення Господнього. 
Всі три синоптичних Євангелія містять дуже подібні описи Преображення Господнього [2: Мф. 17:1, 
с. 1209; Мр 9:2, с. 1245; Лк 9:28, с. 1278], що лягли в основу сюжету ікони Преображення. 

Однією з найдавніших українських пам’яток сакрального мистецтва на тему Преображення 
Господнє на горі Фавор, що збереглась до нашого часу, є ікона «Преображення Христа» з 
Старосамбірського Спаського монастиря. Давньоруська ікона датується початком ХIV ст., іноді 
кінцем ХІІІ ст. [4; 148, 7, 10; 48]. 

Після скасування монастиря австрійським урядом Перемишлянський єпископ розпорядився 
розподілити майно монастиря – ікони, літургійні посудини – по храмах навколишніх сіл. 1793 р. до 
церкви Різдва Богородиці в с. Бусовисько надійшла грамота від єпископа М. Рилла, підтверджена 
єпископом А. Ангеловичем з наданням відпусту на Преображення Господнє, перенесеним сюди через 
ліквідацію кафедрального собору в с. Спас [11; 206]. Так головна храмова ікона Спаського монастиря 
«Преображення Христа» з’явилася в церкві Різдва Богородиці с. Бусовисько Старосамбірського району 
Львівської обл., одного з найближчих сіл, що колись належали монастирю [8; 351, 6; 42]. Сьогодні вона 
знаходиться в фондових зібраннях Львівського національного музею ім. А. Шептицького. 

Композиція ікони традиційно поділена на два яруси. В центрі верхнього ярусу зображено 
одиноку постать Христа в білих ризах холодного світло-синього кольору з зеленкуватим відтінком, 
оточену мандолою [9: 146]. Нейтральний, позбавлений емоційної глибини, погляд Христа 
направлений вбік, до пророка Іллі, котрий зображений по праву руку від Нього. Ліворуч, від Ісуса – 
пророк Мойсей. Пророки в темному одязі, схилені перед Ісусом у молитовних покірних позах. 
Нахилений Мойсей має вигляд згорбленого і стомленого. Верхній ярус статичний. 

Опис події Преображення Господнього в Євангелії тотожний з іконографічною схемою 
зображення, що бачимо на прикладі Євангелія від Святого Марка: «…забирає Ісус Петра, і Якова, і 
Івана, та й веде їх осібно на гору високу самих. І Він преобразивсь перед ними. І стала одежа Його 
осяйна, дуже біла, як сніг, якої білильник не зміг би так вибілити на землі! І з’явивсь їм Ілля та 
Мойсей, і розмовляли з Ісусом» [2: Мр. 9:2; 1245]. 

На противагу верхньому ярусу, нижній – динамічний, емоційний. Постаті тут – у різних, 
сповнених руху, позах; яскраво виражені емоції. Обличчя апостолів Іоанна, і Якова фрагментарно 
втрачені, але у впавших, наче раптово, на землю, обернутих обличчям додолу і прикриваючи його 
руками, силуетах вбачаємо переляк. Вражений побаченим дивом Преображення, апостол Петро впав 
навколішки з хвалебно піднесеними до Христа руками. В Євангелії згадується момент переляку 
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апостолів: «хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувсь, що казав: «Це Син Мій Улюблений, 
що Його Я вподобав. Його слухайтесь! А почувши, попадали учні долілиць, і полякалися сильно» [2: 
Мф. 17:1; 1209]. 

У візантійській іконографії в сюжеті Преображення зображення апостолів не є однаковим. 
Різноманітні нюанси і ознаки є важливим аспектом у визначенні датування творів. За розташуванням 
фігур апостолів Г. Мілле та іншими дослідниками розроблена типології для іконографії 
Преображення, вона поділяється на два основні типи – візантійський і орієнтальний [14; 216–231]. 
Ікона «Преображення Христа» з церкви Різдва Богородиці с. Бусовисько належить до 
константинопольського типу, характерною ознакою якого є зображення апостолів у різних 
положеннях один щодо одного. Іконографія даної ікони наслідує традицію ХI-ХII ст., саме тоді 
фігуру Петра починають зображати стоячим на колінах. 

Певну увагу в іконографії даної ікони слід присвятити аналізу мандорли (в перекладі з 
італійської – мигдалина). Адже вона – ієрархічно найбільш значимий формо елемент ікони, який 
поряд із німбом є основним при побудові композиції всієї пам’ятки [5; 131]. 

Мандорлу ще називають колом слави. Її, описану як слава, зустрічаємо в Євангелії від Святого 
Луки: «…Петро та при явні з ним були зморені сном, але пробудившись, бачили славу Його й обох 
мужів, що стояли при Ньому». В Євангелії від Матвія мандорла названа «хмарою ясною», що 
заслонила апостолів. 

У ранньому християнському мистецтві форма мандорли часто видозмінювалася. Спочатку її 
зображували у вигляді світлої хмари, в яку вознісся Христос. З часом набуло поширення зображення 
ореола-світла, що виходить від божества. Зображення Христа в мандорлі особливо властиве 
іконографії Преображення Господнього та Другого Пришестя; мандорла передає тут сяйво слави 
Господньої.  

Пізніше її використання притаманне і іншим іконографічним сюжетам. Так, мандорлу було 
перенесено на Діву Марію (Успіня) та Марію Магдалину, коли вони зображувалися прийнятими на 
небо, де вона набула такого ж значення прославлення. Починаючи з кінця XII століття мандорла стала 
використовуватися в іконографії Воскресіння Христового. Зустрічається її зображення, складене з семи 
голубів, що означає сім дарів Святого Духа. Живописці часів Відродження іноді оточували мандорлою 
фігури не тільки Спасителя і Діви Марії, але й святих, коли хотіли зобразити їх у славі. 

У XIV ст. світло стає провідним чинником іконопису. Мандорла уособлює значення нетварного 
світла. Вчення ісихастів надавало поняттю «світло» надприродного, божественного сенсу. 
Вважалось, що природне сонячне світло, як матеріальне, відповідало не сотвореному Божественному 
світлу. Воно у візантійському розумінні пов’язане з вченням про Преображення світлом тіл на горі 
Фавор, коли Христос явив учням не сотворене світло, що ним був Він Сам [3; 380–383]. 

Вчення про Фаворське світло та обожнення розроблене візантійськими філософами-
богословами Псевдо-Діонісієм Ареопагітом та Григорієм Паламою [3; 77–79, 380–384]. Г. Палама 
говорив про можливість єднання людської та божественної природи в особистості Христа, про 
реальну можливість відчуття Бога, коли Божа енергія передається людині та приймається нею. 
Вважалась, що людина могла відчути Бога не тільки духовно а й фізично. 

Мандорла ікони «Преображення Христа» з с. Бусовисько має риси готично-романського стилю. 
Мигдалеподібна форма загострена з двох кінців по вертикалі, з якої виходять 17 гострих «колючих» 
променів. 

Загалом формою мандорли вказується напрям, яким буде відбуватися передбачений сюжетом рух. 
Наприклад, в іконографії сюжету Успіня Христос забирає душу Богоматері на небеса, що відображено її 
формою, загостреною догори. У Зішесті в Пекло – Христос спочатку спускається в пекло, а потім забирає 
з собою вгору душі праотців, що відповідає веретеноподібній формі мандорли. В іконографії 
Преображення мандорла, форма якої загострена по вертикалі, пояснюється тим, що з одного боку «слава» 
дана Христу зверху, а з іншої – що вона потім разом із Христом зійде вгору, до Бога Отця. 

Для мандорли Преображення характерне пошарове потемніння до ядра. Цим самими 
підкреслюється рух, вихід енергії з світу горішнього в земний світ. Це одна з її відмінностей 
Преображення, наприклад, від мандорли Вознесіння, яка, навпаки, зазвичай має світлий центр. 

Колір мандорли Преображення зазвичай синьо-блакитний або червоний, іноді вона золотиться. 
На іконі «Преображення Христа» з с. Бусовисько він світлий синьо-зеленого кольору. Тональна 
градація синього кольору вказує на динаміку, певну відкритість людині Божественної енергії, що діє «з 
середини» мандорли. Зображення в ній стрілоподібних променів символізує її як енергетичний знак. 

На іконі «Преображення Христа» з с. Бусовисько гострі промені, що розходяться з мандорли, 
мають декілька центрів виходу. Промені лягають по діагональних, горизонтальних, вертикальних 
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напрямах мандорли і у напрямі апостолів. Промені, падаючі на трьох апостолів, виділяються серед 
інших збільшенням довжини. Ці три променя часто пишуться на іконах Преображення навіть у 
відсутності інших. 

Мандорла та промені в іконі «Преображення Христа» обведені по контуру тонкою лінією 
білого кольору, фігури святих – навпаки, лінією темною, що контрастно підкреслює світлоносність 
тла, – «світла». 

Біла лінія на променях і мандорлі невипадкова, вона мала своє смислове значення. Золото тла 
на іконі вказувало на сліпучий Божественний морок, крізь який не здатний проникнути зір людини, а 
білизна ободка підкреслювала можливість споглядати «тілесними очима» посилання Творцем 
благодаті, Божественного світла. Святі, зображені на іконі Преображення, вважаються свідками 
світла, що мали можливість побачити його, завдячуючи чистоті свого серця.. Символіка білого 
кольору іконописцем розумілася рівнозначно золотому, тільки білим кольором умовно передавалося 
Божественне світло по цю сторону буття, золотим – по іншу [13; 52]. Мандорла, або коло слави – 
одне з найдавніших зображень, що показує святість, знак духовної слави, зображуваний 
живописними засобами.  

Значну роль в іконі з с. Бусовисько відіграє краєвид. Краєвид теплого блідо-вохристого кольору 
з відтінком тла слонової кості, з якого виступають три скелясті масиви. Дещо кострубаті форми 
скель, чітко підкреслені темними ламаними лініями, у вигляді сходинок темно-зеленого кольорів. 
Центральна гора, Фавор, – темно охриста. 

Ікона виділяється серед творів мистецтва Галицько-Волинської Русі своїми художніми 
особливостями. Краєвид вершини гори Фавор та її підніжжя багатого кольорового килиму 
рослинності, написаний широкими вохристо-зеленими мазками. Ця особливість ікони, на думку В. 
Александровича, знаходить відповідність у колі пам’яток візантійського мистецтва з колекції 
монастиря св. Катерини на Синаї (зокрема, в іконі «Преображення» початку ХIII ст.) [1; 31–32]. 

Передній план краєвиду виділений трьома півколами пагорбів, на думку В. Свенціцької, має 
певну спорідненість із краєвидами фресок Київської Софії, (напр. у «Жертві Авраама» на хорах) [9; 
146]. Це засвідчує продовження мистецьких традицій Київської Русі в іконі, застосування 
монументальних прийомів у станковому малярстві. 

Інтерес до краєвиду – одна з характерних рис українського середньовічного малярства. Для 
українського малярства цього часу притаманне прагнення до деякої конкретної і реальної передачі 
зображеної дії, внесення в краєвид характерних рис, притаманних тому чи іншому регіонам України. 
Так, в іконі «Преображення Христа» з с. Бусовисько в написанні традиційного краєвиду з трьома 
вершинами гір, іконописець вносить нові риси, що нагадують рельєфи рідного Прикарпаття. 
Характерною рисою також є зворушливе і наївне пожвавлення позему кущиками трави і квітів. 

Сама ікона чималих розмірів, що надало їй певної особливості, бо для ікон того часу не 
характерна така монументальність. 

Загалом композиція досліджуваної ікони побудована на контрастах і позбавлена певної 
цілісності. На тлі високі скелясті гори відмежовують Христа від схилених перед ним пророків, тому 
Христос сприймається дещо аскетично, відокремлено. Апостоли теж не пов’язані між собою. Досить 
вільно розкинуті на площині. Світлі димчасто-сірі прориси надають певної пластичності силуетам 
святих, але в цілому фігури святих досить скуті. Найбільш проробленою в іконі є драперія вбрання 
апостола Петра. 

Ікона написана в стриманому строгому стилі, відчувається драматична напруга. Кольори 
обмеженої холодної гами, легкі, насичені відтінками. 

Композиції цієї ікони притаманна певна глибина. Іконописець намагається дещо наївно, але 
щиро передати зворотну перспективу. Деревця в міру віддалення зменшуються, стають не такими 
чіткими. Дальні лінії гір м’якші, не такі темні і насичені. Подібний творчий метод позбавляє 
зображення умовності та наближує твір мистецтва до людей..  

Датування ікони є різним: кінець ХІІІ ст., ХIV ст., а іноді, як, зазначає В. Свенціцька, – початок 
ХV ст. [9; 146], через деякі стилістичні відмінності у написанні її верхньої і нижньої частини, що 
призводить дослідників до висновку про можливу перерву в написанні окремих композицій ікони, 
створених різними майстрами, що працювали один після іншого [4; 46]. 

Видатний дослідник західноукраїнського іконопису патріарх Димитрій (Ярема) на основі 
проведених певних ознак подібності з іншими пам’ятками сакрального мистецтва, датує ікону з 
с. Бусовиско останньою чвертю ХIII – початком XIV ст. і вважає її можливим замовником князя 
Лева Даниловича. Так, він зазначає, що стиль написання мандорли Христа і її променів зближує 
ікону з мініатюрою грецького Євангелія з Паризької національної бібліотеки, яка зображує сцену 
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Преображення, що датується кінцем ХІІІ ст.; загострені скелі Фаворської гори подібні з 
фресковим зображенням (напр. «Сходи Якова» та боротьби його з ангелом у церкві св. Климента 
в Охриді, датованим 1295 р.); фігура пророка Мойсея має подібні риси з образом апостола Іоанна 
на візантійській іконі «Зняття Спасителя з Хреста» ХIII ст. з зібрання О. Стокле в Брюсселі [6; 
47–48]. 

Є припущення, що цю славнозвісну ікону написав волинський іконописець Ратенський, а в 
образі апостола Петра можна вбачати його автопортрет. Ратенський особливо вшановував 
Преображення, бо на його честь назвав монастир у Двірцях. Після повернення з Царгороду 
митрополит і міг намалювати центральну ікону для Спаського храму, в якому, ймовірно, пару років 
перед тим був похований князь Лев, батько його покровителя [12; 2–3]. Але ця думка немає 
ґрунтовного підтвердження. 

Сюжет Преображення Господнього є основною темою ісихастів, проте мистецькі традиції 
даного напряму не розвинулись в іконографії досліджуваної ікони. Не характерним є й для цього 
напряму такий інтерес до краєвиду. Ця ікона має залежність від класичної палеологівської норми, але 
тільки у початковій версії її зрілого варіанту. Саме малярське трактування уже цілком належить новій 
добі, на що вказують виконання ликів, написаних легкими плавними переходами відтінків під очима 
й на вилицях. Така манера письма притаманна стилістиці константинопольського малярства другої 
половини століття. 

Висновки. Попри велику кількість інтерпретацій сюжету ікони Преображення, що є характерним 
явищем в іконографічній традиції, пов’язаною з різноманіттям іконографічних шкіл, відмінностями 
історичних та культурних середовищ, в яких були написані ікони, навіть, попри подібність між іконами 
однієї школи, знаходимо щось нове, неповторне, як і в аналізованій іконі «Преображення Христа». Ця 
ікона є прекрасним зразком західноукраїнського церковного малярства XVI ст. Іконографія 
досліджуваної ікони під впливами європейських мистецьких традицій розвинулася в оригінальний 
самобутній стиль. Вона унікальна і посідає гідне місце серед пам’яток сакрального мистецтва. 
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Резюме 
Досліджуються особливості іконографії в іконі «Преображення Христа» XIV ст. з с. Бусовисько 

зі збірки Львівського національного музею ім. А. Шептицького. Здійснено мистецтвознавчий аналіз 
композиції ікони і символіки кольору, аналізується зображення мандоли і краєвиду в іконі. 

Ключові слова: іконографія, ікона, Преображення, мандорла, краєвид. 
 

Summaru 
Lobachuk B. Тhe ikonography features of «Тhe transfiguration of Сhrist» (ХІV century) from 

the church of the nativity in Вusovysko village 
The features in the iconography of the icon «Transfiguration of Christ» XIV century. from the western 

village Busovysko from the collection of the Lviv National Museum. Andrew Sheptytsky, given the fact that 
this type icons in Ukraine had been saved because of their iconography requires detailed studies to further 
understand the principle of formation of Ukrainian icon style. Moreover, this icon is one of the oldest 
national monuments of sacred art. 

This article provides a detailed analysis of the composition of art icons and symbols color image 
mandola and analyzed in the same landscape icon. All this is based on a thorough analysis of philosophical 
works of art and historical researchers vidtynu broad, ranging from the late nineteenth century to the present, 
including a significant part of theological studies. The author makes extensive use of comparative analysis of 
the works of famous authors ranging from N.Kondakova, V. Lazaryeva, M. Alpatova and others. Bearing in 
mind that the problems of iconography Transfiguration known since V century and every new day has made 
the development of this aspect of his problems. 

Particular emphasis is placed on the work study western painting patriarch Yarema (Dimitri), which is 
conducted on the basis of certain characteristics of similarity with other monuments of sacred art, this icon 
dates from the village. Busovysko last quarter of XIII – beginning of XIV century. and considers it possible 
customer Prince Lev Danilovich. 

The attention is focused on the research I.Hrabarya whose organizational and scientific activity helped 
to launch a large-scale systematic collection and restoration of sacred art. 

The story of the Transfiguration Hesychasts is the main theme, but artistic traditions of this area is not 
developed to study iconography icons. And is not typical for this area such interest to the landscape. This 
icon is dependent on paleolohivskoyi classical norm, but only in the initial version of its mature version. That 
interpretation of the painting already belongs entirely new the times, as indicated performance faces, painted 
a light smooth transitions shades under the eyes and on the cheeks. This characteristic brushwork painting 
style of Constantinople the second half of the century. 

There are assumptions noted in the article that wrote this famous icon painter Volyn Ratenskyy, and 
the image of the apostle Peter could perceive his self-portrait. Ratenskyy especially worshiped 
Transfiguration, because in his honor called monastery in Dvirtsi. After returning from Constantinople, 
Metropolitan and could draw a central icon of the Savior to the temple, which is probably a couple of years 
before he was buried Prince Lev, the patron saint of his father, stresses the author. 

Despite the large number of interpretations of the story of the icon of the Transfiguration, which is 
prevalent in the iconographic tradition associated with the variety of iconographic schools, differences in 
historical and cultural environments in which icons were written, even despite the similarities between the 
icons one school, we find something new, unique as in the analyzed icon «Transfiguration of Christ.» This 
icon is a beautiful example Western church painting of the XVI century. Iconography icons investigated 
under the influence of European artistic traditions developed a unique original style. It is unique and takes its 
rightful place among the monuments of sacred art. 

Key words: iconography, icon, trends in the study of iconographic monuments, national research 
school, Transfiguration, mandorla, landscape, specificity explore attractions in Western cultural tradition of 
icon painting, the prophets, the plot, the monastery. 
 

Аннотация 
Лобачук Б.Б. Особенности иконографии в иконе «Преображение Христа» ХІV в. церкви 

Рождества Богородицы с. Бусовисько 
Рассмотрены особенности иконографии в иконе «Преображение Христа» XIV в. из 

с. Бусовиско, из сборника Львовского национального музея им. А. Шептицкого. Проводится 
искусствоведческий анализ композиции иконы и символики цвета. Особое внимание уделяется 
анализу изображению мандорлы и пейзажа в иконе.  

Ключевые слова: иконография, икона, Преображения, мандорла, пейзаж. 
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Вивчення світової та національної культурної спадщини є надзвичайно важливим процесом, 
необхідним для розуміння сучасності, об’єктивної оцінки її стану та тенденцій розвитку. Ця теза 
вірна і для сучасної мистецької практики. Адже і сьогодні актуальними є питання повернення 
духовних цінностей, створених попередніми поколіннями митців, дослідження, вивчення та 
популяризації цієї спадщини, оскільки через традиції, відображені в рукописній і друкованій 
спадщині, здійснюється зв’язок епох і поколінь. 

Також важлива задача збереження пам’яток історії, культури та усвідомлення їх як свого 
національного здобутку в умовах глобалізації, що є найвпливовішим процесом у сучасному світі. В 
мистецькому просторі її характеризує взаємодія культур, їх взаємозбагачення, поширення кращих 
зразків національних культур. «Генотип глобалізації цивілізації формувався в європейському регіоні 
як перетворення традиційних культур. Тенденції злиття та інтеграції людства за багатьма 
найважливішими життєвими аспектами була зображена В. Вернадським у його концепції ноосфери і 
поліетносфери» [10, 8, 9].  

У контексті сучасної мистецької практики камерно-інструментальна музика з нотного зібрання 
сім’ї Розумовських є безумовним доказом інтеграції української та західноєвропейської культур, як і 
факт існування цієї колекції XVIII ст. в України.  

Нотна колекція Розумовських, що зберігається у Музичному відділі Національної бібліотеки 
України ім. В.І. Вернадського, є одною з небагатьох музичних пам’яток минулої доби (подібні до неї – 
колекція Медичі в Італії, Естергазі – в Австрії). Вона збиралась упродовж XVIII ст. кількома поколіннями 
Розумовських (хоч її володарем був, за надписами на обкладинках каталогів, граф О. К. Розумовський) [4; 
39]. Колекція налічує більше 1700 музичних творів ХVII-XVIII століть композиторів Австрії, Англії, 
Бельгії, Німеччині, Голландії, Італії, Франції, Чехії. В ній представлені різні композиторські школи: це 
музика композиторів старої віденської школи (Р. Вагензайль), віденської класичної школи (Й. Гайдн, 
К. Дитерсдорф, Й. Шустер та ін.), італійської школи (А. Корелли, Д. Камбини, Дж. Астаритта, 
Дж. Тартини та ін.), Мангеймської школи (Й. Кюхлер, А. Стамиц, П. Вінтер та ін.), французької школи 
(Е. Бар, С. Ледюк, Ж. Бреваль, Ж. Даво та ін.), берлінської школи (Й. Кванц, К. Граун, Ф. Райхард та ін.), 
англійської школи (Б. Блейк, Л. Грейном, Р. Уейнрайт та ін.). 

Треба зазначити, що у ХVII-XVIII ст., в Росії та Україні була розвинута традиція музикування 
у панських маєтках. Найбільш ранні дані про існування кріпацьких капел відносяться до ХVII ст.: в 
середині ХVII ст. своїх музикантів мав гетьман Брюховецький, велику капелу утримував 
білоцерківський староста Любомирський, а у другій половині століття – гетьман Іван Мазепа. 
«Камер-фур’ерський» журнал за 1744 рік (що описує подорож цариці Єлизавети з Москви до 
Києва) багаторазово згадує малоросійську музику, що грала в Глухові, Ніжині, Козельці [11; 186, 
187]. Дуже значними були капели й оркестри Галаганів, оркестр і театр Кочубеїв, був широко 
відомий оркестр Г. Тарновського в Качанівці на Чернігівщині. Останній гетьман України 
К. Розумовський тримав капелу і оркестр. Капельмейстерами Розумовського тоді були Карл фон 
Лау, чех за походженням, та українець А. Рачинський. Але найбільшими за кількістю виконавців і 
кращими за професіоналізмом вважалися капели графа О. Розумовського, сина Кирила 
Розумовського, в Ніжині й Козельці.  

Кінець XVIII та початок XIX ст., називають «добою шляхетсько-дворянського просвітництва». 
Адже кожен шляхетний рід прагнув мати резиденцію в своєму маєтку, приділяв багато уваги загальній 
культурі побуту та освіти. Заможні дворяни постійно виписували закордонні газети та журнали [3; 26]. За 
рукописами та прінтами нотної колекції Розумовських можна дізнатися, яким саме був репертуар 
кріпацьких капел у XVIII столітті та якими були уподобання публіки того часу; які інструменти 
використовували в ансамблевому музикуванні, рівень виконавської складності музичних творів та багато 
інших подробиць. Переважну частину нотної колекції складає камерно-інструментальна музика. До неї 
входять 163 дуета для різного складу виконавців, 184 сонати, 581 тріо, велика кількість квартетів, 
квінтетів, секстетів, септетів, октетів для різного складу ансамблів. Широко представлені інструментальні 
концерти, яких налічуємо тут понад 100. У складі колекції представлені різні жанри клавірної музики: 
велика кількість  сонат для одного та двох клавесинів,  фантазії,  парафрази і рондо  на теми з опер, пісень,  
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поліфонічні твори: фуги, токати, прелюдії з фугами. Серед великої кількості творів є призначені для 
домашнього музикування [8], яке було розповсюджене у той час. Також в колекції знаходиться декілька 
«Музичних журналів для дам», що вийшли наприкінці XVIII ст. у Росії. В них друкувалися переважно 
камерно-інструментальні твори. Перелік нотних видавництв колекції охоплює майже всі тогочасні 
печатні центри Європи: Париж, Лондон, Лейпциг, Берлин, Відень, Амстердам, Гамбург. 

Родина Розумовських зробила значний внесок у розвиток культури та освіти. Представники цієї 
родини: Кирило Розумовський, останній гетьман України, та його сини: Олексій, який був міністром 
освіти Росії, та Андрій, видатний дипломат, – виходці з України, і продовж свого життя не поривали 
зв’язки з Вітчизною. Вони були також меценатами, музикантами, продовж свого життя збирали, 
купували ноти. Граф Андрій Кирилович, – писав Васильчиков, – був палким меломаном, любов до 
музики він успадкував від батька і дядька [2; 455].Він непогано грав на скрипці, принаймні настільки 
володів цим інструментом, щоб вести партію другої скрипки в квартеті, який складався з відомих 
музикантів-фахівців. У Відні, де він був російським послом, за його участю виконувались твори 
Гайдна, Моцарта і Бетховена. Талановиті музикантки з віденського «бомонда» – сестри Тун (одна з 
них стала дружиною А. Розумовського) – часто акомпанували йому на клавесині. Небезпідставною є 
думка про те, що українська тема, покладена в основу струнного квартету Бетховена, присвяченого 
А. Розумовському, повідомлена славетному композитору саме ним. За ствердженням сучасників, 
«цей вельможа дуже любив українські народні пісні» [6; 336]. Та завдяки О. Розумовському були 
створені каталоги нотного зібрання. І хоч не всі ноти збереглися до нашого часу, але ми маємо змогу 
дізнатися про їх колишнє існування. У 2004 р. вийшла книга завідуючої відділом формування 
музичних фондів НБУВ ім. В. Вернадського, канд. мистецтвознавства Л. Івченко «Реконструкція 
нотної колекції графа О. Розумовського: за каталогами XVIII сторіччя». 

Розглянемо сучасну мистецьку практику виконання камерно-інструментальної музики з нотної 
зібрання сім’ї Розумовських у пост-радянському часопросторі. Треба зазначити, що багато років за 
радянських часів виконання музики з цієї колекції було неможливо з ідеологічних причин. Та із 
здобуттям Україною незалежності ситуація змінилась, і музиканти отримали певну свободу творчих 
пошуків.  

Одними з перших музикантів, що відновлювали та виконували музику з нотної колекції 
Розумовських були Валерій та Олена Супрунюки. Їх салон-ансамбль «Колекція Розумовських» виник 
на початку 90-х років минулого століття. Спочатку Валерію довелося переписувати ноти з колекції, 
тому що папір двохсотлітньої давності ксерокопіювати не можна. «За рік нам з Оленою довелось 
переписати майже 400 сонат, – згадує В. Супрунюк, – і це була шалено копітка праця. Адже в 
XVIII ст. ноти переписувалися від руки, надрукованих типографським способом було вкрай мало. І, 
природньо, виникали помилки. Деякі твори, наприклад, Кореллі, були записані без пауз. Доводилось, 
по суті, відновлювати, відтворювати задум композитора».  

За роки свого існування ансамбль «Колекція Розумовських» підготував і виконує десять 
тематичних програм. Серед них – австрійська, німецька, італійська, французька, чеська музика XVIII 
століття, Мангеймський концерт, 12 тріо-сонат А. Кореллі.  

Перші виступи пройшли в Будинку вчених. Потім було понад 20 концертів у Києво-Могилянській 
академії. Музикантів почали помічати: писала преса, стали запрошувати в посольства. Через Інтернет 
ансамбль знайшли нащадки гетьмана К. Розумовського і запросили виступити в їхньому фамільному 
особняку у Відні. Відбулися концерти в Німеччині, Голландії, країнах Бенілюксу. Запам’ятався 
виконавцям їх концерт в Європарламенті [5]. Ансамбль випустив декілька CD із записами тріо-сонат 
Й. Х. Баха, В. Крамера, І. Францля, П. Каучелло, А. Лорензити, Л. Бокеріні, скрипкового дуету 
Е. Барбарелло, камерної сонати А. Фильца та багатьма фрагментами з інших камерно-музичних творів .  

Багато уваги приділяє виконанню музики та організації заходів з нотної колекції Розумовських 
народна артистка України Є. О. Басалаєва. Вона відмічає в своєму інтерв’ю: «Родина Розумовських 
внесла величезний внесок у розвиток професійної музики, збагачення репертуару. Коли я готувала XIV 
концерт серії «Елітні вечори», присвячений нотної колекції Розумовських, то зіткнулася з неабияким 
скарбом. Нотниця входить до шістки провідних нотних колекцій світу. По ній, як по енциклопедії 
можна вивчати музичну культуру того часу. Я збираюсь і далі досліджувати колекцію Розумовських. 
До речі, особистість Андрія Розумовського, дипломата, – прекрасний приклад меценатства. Створивши 
квартет, він і сам грав у ньому. У Відні заснував український центр, хор, допомагав Бетховену, 
профінансував отримання освіти Крістофу Глюку – австрійському композитору. Цікаво в цьому зв’язку 
і відкриття колекції Розумовських. Кілька концертів я реалізувала за підтримки австрійського 
посольства та Австрійського культурного форуму. Виявилося, що твори австрійських музикантів 
XVIII ст., знайдені в колекції, не значаться ні в одному каталозі світу. Серед них – Карл фон 
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Диттерсдорф, Ваньгаль, Плейель та інші. До речі, ім’я Плейеля знайоме багатьом музикантам не лише 
як композитора, учня Гайдна, але і як засновника відомої фірми з виробництва роялів. Його творчість я 
хотіла б представити ширше, але, досліджуючи бібліотеки, з’ясувала, що основна частина творів 
композитора зберігається тільки «у Розумовських». Так народилося кілька концертів циклу «Музика 
Австрії. Йозеф Гайдн і його оточення». Те, що я вже адаптувала для виконання, є в моєму репертуарі, 
внесено в студентську програму кафедри. Планую і далі розширювати цей репертуар» [12]. І 
продовження незабаром відбулося: у грудні 2013 р.в Національної філармонії України в рамках VIII 
Міжнародного фестивалю мистецтв «Діалоги культур» та Міжнародного концертного циклу «Елітні 
вечори камерної музики Євгенії Басалаєвої» відбувся XXV концерт «Маестро Вівальді та італійська 
музика з Нотної колекції Розумовських» з нагоди ювілейних дат: 325-річчя видатного італійського 
композитора А. Вівальді (1678-1741 рр.) та 285-річчю відомого політичного діяча, останнього 
українського гетьмана К. Розумовського. Унікальне передріздвяне святкове дійство було присвячено 
також до Дня дипломата. Прозвучали твори італійських композиторів Дж. Томмазо, Г. Коруллі, 
Дж. Паїзіелло, Ф. Туріні, А. Вівальді і твори Й. С. Баха. У концерті взяли участь народна артистка 
України Є. Басалаєва (фортепіано, клавесин), народна артистка України І. Калиновська (орган), лауреат 
міжнародних конкурсів С. Котко (бас), Національний камерний ансамбль «Київські солісти». 

Музика з колекції Розумовських також знайшла своє місце у творчості відомої української 
клавесиністки Н. Свириденко. У 1999 р. була підготовлена концертна програма та записаний CD під 
назвою «Музика від Розумовських», до якої увійшли камерно-вокальні твори та 3 сонати для 
клавесина соло (1786 р.) чеського композитора Л. Кожелуха. 

У середині XVIII ст. вважали, що твори, написані на початку століття, безнадійно застаріли, 
навіть якщо вони визнавалися дійсними творами мистецтва [1; 4]. Але зараз існує зацікавленість 
музикантів-виконавців у поверненні життя старовинній музиці. Світова тенденція відродження 
музики XVII-XVIII століть і більш ранньої, захоплення такою музикою у Європі, знаходить свій 
прояв у проведенні концертів, музичних фестивалів і в пост-радянських країнах. Використання 
реставрованих та реконструйованих інструментів допомагає відтворити дух певної епохи.  

З точки зору викладу музичного матеріалу виникають деякі питання стосовно незручності: 
багато старовинних нот зберігаються у рукописах, виписаний у незвичних для сучасних музикантів 
старовинних ключах, партія акомпанементу може бути прописана у вигляді цифрованого басу, що 
потребує додаткового запису у звичному вигляді або навичок імпровізації. Способи виконання 
складної та різноманітної орнаментики, розшифрування мелізмів – питання, яким приділяли увагу 
багато музикантів, що займались старовинною музикою, починаючи з А. Долмеча, родоначальника 
аутентичного виконавства [13]. Видатний австрійський віолончеліст, диригент та дослідник 
старовинної музики Н. Арнонкур також займався проблематикою нотації. Він відмічав у своїй 
книзі: «Особисто я дуже скептично ставлюся до можливості повного розуміння минулого. Треба 
постійно мати на увазі, що всі трактати XVII або XVIII ст. писалися для їхніх сучасників, і кожен 
автор знав, що його читач має певний обсяг очевидних відомостей, які не варто згадувати в 
трактаті. Не ми були адресатами цих повчань, а його сучасники. Всі ті цінні відомості відкриють 
нам своє значення лише тоді, коли ми будемо володіти вищезазначеними знаннями. Отже, 
ненаписане (само собою зрозуміле) виявляється важливіше самого тексту! Так чи інакше вважаю, 
що вивчення першоджерел призводить до частих непорозумінь, і цитати з публікацій, що з’явилися 
в останні роки, ніколи не повинні служити доказом, адже з допомогою вирваних з контексту цитат 
можна настільки ж легко довести протилежне. Я хотів би перш за все застерегти від переоцінки 
наших можливостей історичного розуміння музики. Лише коли розкриємо зміст давніх повчань і 
настанов, стане логічною музична інтерпретація, яка керується цими правилами [1,14]. В нотних 
записах ХVІІ-ХVІІІ ст., коли музика звучить, скажімо, у фа мінорі, а при ключі записані лише три 
бемолі (си, мі, ля), останній же (ре) позначається кожного разу як випадковий знак. Даний приклад 
свідчить про те, що композиторське мислення спрямоване на сприйняття мажоро-мінорної 
тональної системи, проте, підкоряючись вимогам середньовічних трактатів, реалізує свої задуми в 
одному з церковних ладів» [7; 99]. 

За всіх цих обставин, маємо небагату за кількістю, але значну за змістом, низку музичних 
творів, що виконуються «вживу» (порівняно з колосальною кількістю музики колекції). 
Популяризаторами та виконавцями є, в більшості, українські музиканти, але колекцію цінують і за 
кордоном. Італійські дослідники цікавились нотними рукописами своїх співвітчизників: серед 
примірників колекції зустрічаються єдині у світі екземпляри. Російські музиканти включили до 
складу фестивалю Earlymusic, що присвячений саме старовинній музиці, Тріо соль мінор Л. Скьятті 
(для отримання копій нот робився запит до Національної бібліотеки України) [10]. 
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На жаль такі фестивалі ще мало розповсюджені в Україні, хоч умови для цього існують: є 
багато історичних та архітектурних пам’яток, де можна здійснювати такі проекти. У зв’язку з 
Розумовськими, згадуються гетьманські резиденції Глухів, Батурін, що могли б стати осередком 
популяризаторських заходів щодо колекції Розумовських. У 2013 р. з нагоди 285 річниці з дня 
народження гетьмана К.Г. Розумовського в Батурині відбувся культурно-мистецький захід «На 
гостинах у Гетьмана» в палаці К. Розумовського, міні-концерт педагогічного колективу Бахмацької 
школи мистецтв, презентація виставки «Останні роки життя К. Розумовського в Батурині» та 
концерт Академічного камерного хору ім. Д. Бортнянського Чернігівського обласного 
філармонійного центру фестивалів та концертних програм. Також у 2013 р. у Батурині вдруге 
відбувся обласний музичний фестиваль-конкурс молодих виконавців ім. А. Розумовського. Захід 
отримав початок у 2012 році з відзначення 260-річчя з дня народження Андрія Кириловича 
розпорядженням облдержадміністрації. 

Будемо сподіватись, що і надалі музиканти світу будуть відкривати шанувальникам мистецтва 
невідомі шедеври з колекції Розумовських. 
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Резюме 
Стаття присвячена проблемі реконструкції старовинної музики з нотної колекції Розумовських, 

а також подіям сучасного мистецтва, де виконувалися твори з колекції. Це зібрання рукописів 
ХVІІІ ст. зберігається в НБУ ім. В.Вернадського і нараховує майже 1700 музичних творів понад 200 
європейських композиторів ХVІІ-ХVІІІ ст. 

Ключові слова: нотна колекція Розумовських, ХVІІ-ХVІІІ ст., старовинна музика, автентичне 
мистецтво. 
 

Summaru 
Yeliseyeva K. Musical collection of Razumovsky is in the process of cultural heritage of Ukraine 
The article deals with the problem of reconstruction of ancient music from the musical collection of 

the famous Razumovsky Hetman kind that took exceptional place in Ukrainian culture as its patrons. This 
family, one of whom was Minister of Education, and the other - an outstanding diplomat empire, also greatly 
contributed to a creation and Russian culture. 
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Family Razumovsky had a powerful music library, palace, later transferred to one of the descendants 
of this – the Russian diplomat Andrei, who had good relations with YHaydnom, L. Beethoven and other 
famous artists of the era, in concert structure, which also had an opportunity to realize many outstanding 
musicians XVIII- XIX centuries. 

The article also referred to the events of contemporary art, which performed musical pieces from this 
collection. 

This collection of manuscripts of the eighteenth century. preserved today in the Music Department 
National Library. Vernadsky and employs more than 1,700 pieces of music 200 European composers of the 
seventeenth and eighteenth centuries. Its advantage is that it is stored note collection of various composers' 
schools: the old and classic Viennese School, as well as Italian, French, Prussian, English and others. 
European art schools. 

The author analyzes the specific music during the XVIII-XIX centuries, reveals the general state of 
cultural practices in contemporary gentry-aristocratic culture has attempted analysis of existing musical 
gatherings, examines the causes and characterizes a number of thematic art journals discharged from abroad 
to meet the spiritual needs of local elite. 

It is noted that under the influence of one of the members of this famous family, L. Beethoven made 
famous instrumentation H. Kalynovskoho Ukrainian songs «Rode Cossack beyond the Danube», which is 
now in the repertoire of many performers. 

It created a musical catalogs A.Rozumovskyy own collection, by which made possible modern 
reconstruction of the above collection. 

It is in the materials and articles about musical form using sample collections in modern performing 
practice their popularization by performing contemporary music ensemble composition «Collection 
Razumovsky» and 10 thematic programs confirm both the popularity of the band and the music collection 
costs. 

We analyze personal collection of musical composition popularizers Razumovsky, their role in the 
promotion of Ukrainian culture. The role of intercultural contacts in today's conditions to support the 
popularization of this heritage; The essence of the first international concert cycles of popularization and of 
the collection, and works of Austrian, German, Italian and other composers whose work is widely 
represented in the sample folios and sheet music collection. 

The author found a lot of trends, visible in the performance of this music - namely the need to transfer 
all musical manuscript material in printed or electronic format, which will allow it to promote and preserve 
for posterity. There are problems with the authenticity of musical performance as instruments characteristic 
of the above-mentioned period, in fact, no longer exists. 

Among other things, the article notes, it and the understanding of contemporary music since last as 
numerous scientific treatises of the past period were written exclusively for contemporaries who were 
actually in the material period and many of the authors deliberately omynalosya not ozvuchuvalosya, hoping 
for awareness scientific or musical public. So blind transfer achievements of past eras in today raises many 
questions for the perception of any text information, including music, - said the author of the completion of 
their scientific research. 

Thus, popularizing further collections will allow not only save Razumovsky collection, but also 
expand the boundaries of perception of cultural practices of past eras. 

Key words: musical collection Razumovsky family, seventeenth and eighteenth centuries, old music, 
authentic art, classical era of national culture, music, serf chapel, art magazines, theme works, composers, 
intercultural contacts, information perception of past eras, reconstruction. 
 

Аннотация 
Елисеева К.Ю. Нотная коллекция Розумовских в процессе возрождения культурного 

наследия Украины 
Статья посвящена проблемам реконструкции старинной музыки из нотной коллекции 

Разумовских, а также событиям современного искусства, где исполнялись музыкальные 
произведения коллекции. Это собрание рукописей XVIII века хранится в Национальной библиотеке 
им. В. И. Вернадского в Киеве и включает около 1700 музыкальных произведений более чем 200 
европейских композиторов XVII-XVIII веков.  

Ключевые слова: нотная коллекция Разумовские; ХVIII век; старинная музыка; аутентичное 
исполнительство. 
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО МИСТЕЦТВА  

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.: МУЗЕЄФІКАЦІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ВИДАННЯ 
 

Актуальність проблеми. У 50-80 ті роки ХХ ст. говорити вголос про церковне мистецтво в Україні 
було не прийнято і, загалом, небезпечно. Державна «ідеологічна машина» Радянського Союзу вперто 
трималась атеїстичної пропаганди, тому продовжувала нищити храми, нівечити церковні речі тощо. 
Важливими віхами у збереженні й трансляції традицій та засад церковного мистецтва у той час, попри 
заборону, можна вважати музеєфікацію, реставрацію українського церковного мистецтва й науково-
дослідницьку діяльність у цій сфері. Власне цим займались окремі відомі діячі українського культури 
того часу. Серед них виділимо Г. Логвина, Б. Возницького, Л. Міляєву, В. Свєнціцьку, П. Жолтовського, 
В. Овсійчука. Висвітлення науково-практичної діяльності цих вчених й становить актуальність цієї 
розвідки, яка стане важливою складовою дослідження історії українського церковного мистецтва ХХ ст. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом комплексних досліджень українського 
церковного мистецтва др. пол. ХХ ст. на сьогодні немає. Окремі аспекти статті побіжно висвітлювали 
небагато дослідників [2-5], тому розвідка побудована на маловідомих фактах, зібраних автором 
самостійно. 

Метою розвідки є фіксація окремих достовірних фактів та подій другої пол. ХХ ст., що 
супроводжували музеєфікацію пам’яток церковного мистецтва та сприяли появі на світ науково-
митецьких видань із цієї галузі. 

Результати дослідження. Після ІІ Світової війни музеї, мистецтвознавча наука й, загалом, 
культура радянської України були у жалюгідному стані, адже війна двічі прокотилась по її 
території.  

Радянська влада намагалася дбати про культуру, хоча церковне мистецтво в цей перелік не 
входило. Тому польові дослідження старих церков України, збирання, реставрація та атрибуція ікон й 
інших церковних пам’яток було справою невдячною, а часом і ризикованою. Така діяльність могла 
нашкодити будь-якому фахівцю в галузі мистецтва. Однак знаходились сміливці, фанати своєї справи 
і серед музейних працівників, мистецтвознавців. 

У цій розвідці не передбачено аналіз усіх аспектів музеєфікації церковного мистецтва України у 
період після ІІ Світової війни, адже на сайтах музеїв, каталогах, монографіях висвітлено історію 
створення більшості музейних колекцій церковного мистецтва. Хоча мусимо усвідомити, що за сухими 
музейними інвентарними номерами ховаються реалії того часу, постаті, цікаві і трагічні історії.  

Факти, наведені нижче, допоможуть зрозуміти обставини що супроводжували музеєфікацію 
об’єктів церковного мистецтва у 50-70 ті роки та видання книг з цієї тематики. В статті викладено 
події, які супроводжували порятунок та реставрацію відомих пам’яток церковного мистецтва, 
знайдених Г. Логвином, Б. Возницьким, Л. Міляєвою. Ці факти подані, переважно, за спогадами 
Л. Міляєвої – свідка й безпосереднього учасника цих подій. На сьогодні фіксація такого типу 
спогадів є максимально необхідною, адже йдуть із життя останні свідки – носії правдивої інформації 
про обставини й персоналії тих складних часів. Завдяки цим фактам (іноді курйозним, а іноді 
жорстоким) будується правдива історія збереження церковного мистецтва у др. пол. ХХ ст. 

Отож, спочатку декілька біографічних фактів із життя Л. Міляєвої: 1950 р. – закінчила 
філологічний факультет Київського університету, у 1949–1964 рр. працювала у Національному 
художньому музеї України (НХМУ). Здійснювала експедиції по Україні з метою поповнення 
музейної колекції; з 1962 р. й по сьогодні викладає у Національній академії образотворчого 
мистецтва та архітектури. Для студентів-мистецтвознавців Л. Міляєва – один із тих рідкісних 
викладачів, які є камертоном професії. Вона працює на кафедрі теорії і історії мистецтва з дня її 
заснування і завжди пред’являє найвищі вимоги до оточення, маючи для цього усі підстави, адже 
спочатку вона завжди адресує їх собі. Тому справедливо вона вважає, що музей – не приватна 
структура. «Передусім тут має бути облік і відповідні умови зберігання експонатів, принциповість в 
експозиційній роботі, просвітницька діяльність – ще один найважливіший елемент. Але найголовніші 
людські якості не можна прописати, їх наявності неможливо вимагати. Вони або є, або немає» [2]. 
Тому пропонуємо декілька історій пов’язаних із музеєфікацією відомих артефактів українського 
церковного мистецтва. 
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Відомий П’ятницькій собор у Чернігові був у програмі однієї з перших подорожей Л. Міляєвої 
Україною, під час яких вона вивчала і збирала пам’ятки церковного мистецтва. Героїчним, за її 
словами, був вчинок реставратора П’ятницької церкви, реставрованої одразу після ІІ Світової війни, 
П. Барановського. Впродовж 1943–1945 років проведено консерваційні роботи, а реставраційні тривали 
довгі 17 років. Реставратор практично не виходив із храму, жив там на зло «партійній банді Чернігова», 
яка, вважаючи його божевільним, намагалась будь-якими способами знищити храм (тихцем підірвали 
один із стовпі церкви у його відсутність) [1]. Навіть уночі П. Барановський не припиняв свою роботу, а 
на питання Л. Міляєвої про світло у дзвіниці о третій ночі він відповів: «Я там розраховував маятник 
Фуко як у Ісакіївському соборі Пітера. Хочу його тут повісити, щоб конюшню тут не зробили» [1]. І 
лише в 1962 р. реставрацію церкви у вигляді, близькому до первісного, було завершено. Внаслідок 
цього досліднику вдалося музеєфікувати її та з великою достовірністю відтворити всі форми споруди, 
однієї з найвизначніших пам’яток давньоруської архітектури. Завдячуючи таким небайдужим людям 
ошатна П’ятницька церква стоїть сьогодні у центрі стародавнього українського міста. З 1991 р. 
П’ятницька церква – діючий храм Української Православної Церкви Київського Патріархату та 
улюблене місце молитви багатьох мешканців Чернігова. 

Елементи детективу мала й історія першої експозиції церковного мистецтва у післявоєнній 
Україні у Національному художньому музеї України в Києві. За словами Л. Міляєвої, ця експозиція 
з’явилась нелегально, адже радянські музеї були ідеологічною зброєю, де не мало бути місця «опіуму 
для народу – релігії». Музейні працівники зробили її крадькома з фондівських ікон у залі правого 
крила музею. А якщо серед відвідувачів було начальство (особливо партійне), то залу закривали і 
робили вигляд, що в тій залі немає експозиції. Так, у цій залі «Деісус» з с. Березної, який і зараз у 
діючій експозиції музею, висів таким чином, що коли заходиш до зали, його одразу не видно [1]. 

Наступним кроком Л. Міляєвої на шляху збереження церковного мистецтва було вивезення 
ікон та церковних старожитностей з діючих церков, що були відомі їй завдяки численним подорожам 
Україною в товаристві Г. Логвина та інших відомих діячів культури. Найяскравіше запам’ятались 
випадки, пов’язані з експонатами, що є гордістю музейної збірки НХМУ.  

«Волинська Богородиця» потрапила до музею наступним чином. Г. Логвин, під час чисельних 
польових досліджень церковного мистецтва полюбляв Волинь, адже з волинськими пам’ятками 
пов’язана тема його кандидатської дисертації. Під час однієї з подорожей у храмі м. Луцьк його увагу 
привернула ікона Богородиці вмонтована у кіот червоного дерева у стилі класицизму, в дорогій шаті 
ХVІІІ ст., дуже затемнена, але з дивовижним поглядом очей лику [1]. Оглянути на місці цю ікону у 
нього не було тоді можливості і часу. Після приїзду Л. Міляєвої до Луцька та розмови з місцевим 
єпископом останній зрозумів, що у музеї зберегти в цілісності цю ікону є шансів більше, ніж у 
діючому храмі за антирелігійної політики держави. Тобто було отримане «добро» від служителів 
церкви. Однак староста церкви навідріз відмовився передавати ту ікону. Як останній аргумент ним 
було названо дозвіл із Луцької міськради. Такі вимоги музейного працівника це не зупинили. В той 
час була чергова хвиля антирелігійної кампанії і голова міста дав добро, супроводжуючи свій дозвіл 
словами: «Та забирайте разом із церквою…» [1]. Ікону після того вже без заперечень передали до 
музейної збірки і вона рік була на реставрації у Санкт-Петербурзі. 

Візантійський поліхромний дерев’яний рельєф ХІ ст. «Святий Георгій з житієм», перлина 
сьогоднішньої збірки НХМУ, вважався надзвичайно рідкісним та втраченим ще до війни. Про нього 
існували дореволюційні публікації; знаходився він до революції у Харлампієвському храмі Маріуполя, а 
потім сліди його губились у маріупольських степах. За ініціативою своїх випускників студентів-театралів, 
які працювали у Маріупольському театрі, Л. Міляєва спільно з Г. Логвином вирушили у відрядження на 
пошуки втраченої пам’ятки. «Всі церкви на той час були закриті, у музеях Маріуполя ніхто нічого не знав 
про нього, краєзнавці також розводять руками. Змушені повертатись з порожніми руками, однак потрібно 
було відмітити відрядну посвідку у краєзнавчий музей в адміністрації, яка знаходилась у маленькому 
сільському будинки у дворі музею. Уже виходячи з будинку Г. Логвин штовхнув двері у підсобне 
приміщення (там ганчірки, відра, віники), а замість частини підлоги, обернута лицем вниз, лежала ця 
ікона. Це був 1965 р. і я вже не працювала в музеї, тому по приїзді в Київ кажу Л. Членовій – негайно бери 
реставраторів і вивозь цей скарб» [1]. Після того була історія з реставрацією у Санкт-Петербурзі цієї 
ікони, адже вона неймовірно пошкоджена, бо окрім неналежного зберігання, вона двічі горіла. 

Навіть у Києві траплялись цікаві історії з «подорожами» ікон між діючими церквами та 
музеями. Наприкінці 60-х рр. один із керівників відділу релігії у Київміськраді, на відміну свого 
попередника «злодія», вирішив описати мистецькі пам’ятки у діючих церквах, тобто інвентаризувати 
те, за що він відповідає. Була створена комісія у складі Г. Логвина, Л. Членової, Л. Міляєвої та ін., 
завданням якої було обслідувати всі діючі церкви і виявити, що там є цінного.  
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Цікава історія сталася під час огляду комісією Покровського жіночого монастиря. Потрапила 
комісія до монастиря лише з другого разу завдяки тому, що Г. Логвин зумів своїм авторитетом та 
енциклопедичними знаннями в галузі церковного мистецтва переконати монахинь та ігуменю дати 
дозвіл на обслідування монастиря [1]. «Заходимо у нижню церкву монастиря і бачимо ікону 
Богородиці в повний зріст, яка закінчується овалом. Вона досить темна, брудна, але ми з Г. Логвином 
вдивляємось і думаємо, що вона нам нагадує і де вже щось подібне бачили? В тій іконі по бокам 
криптограми Богородиці, але вони вміщені у такі гарні картуші з гірляндами, які тримають путто. І 
згадуємо, що таке бачили на хресті в іконостасі Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської 
лаври. Знімаємо розміри, йдемо до церкви в Лавру, а там нема ікони Богородиці в іконостасі, щось 
таке випадкове вставлене. Тобто та ікона була з Троїцької церкви. Потім ця ікона була на реставрації 
і тепер вона там в іконостасі» – згадує Л. Міляєва [1].  

Б. Возницький – видатна постать в українському мистецтвознавстві та музейній справі. Завдяки 
йому в Олесько зберігаються унікальні ікони з Волині та Галичини, привезені експедиціями 
Картинної галереї і дбайливо розчищені галерейними реставраторами; певні зали замку він присвятив 
українській іконі. Він вивіз із Бузька першокласні ікони середини ХVІ ст. Петра і Павла, рідкісну за 
іконографією ікону Богородиці Милування початку ХVІ ст. із волинського с. Доросиня (в експедиції 
брав участь Г. Логвин), багато робіт художників ХVІІ ст., у тому числі і Й. Кондзелевича та ін. 

Серед львівських славетних ікон було дві, які особливо шанувалися. Одна – святиня 
Домініканського ордена: Богоматір Одигітрія, як пізніше з’ясувалося, ХІV – початку ХV ст., вивезена 
поляками після війни до Гданська; друга – ікона Вірменської Богоматері, що знаходилася у 
Вірменському соборі. Підчас війни вона зникла. І якимось чином на неї натрапив В. Вуйцик; ікона 
знаходилася в родині професора Львівської Політехніки А. Отко. Вуйцик став переконувати власників, 
щоб вони віддали ікону до музею. Сповістив про це Возницького, згадує Л. Міляєва. Стали агітувати 
родину удвох. Нарешті власники піддалися, я вважаю, що їх переконала, перш за все, безкорисливість 
музейників. Коли ікону розчистили, з’ясувалося, що це чи не найдавніша ікона Львова. Її датовано 
ХІV ст. і походить вона первісно не з Вірменської церкви, а з львівської катедри (про що свідчать 
написи на звороті про реставрацію в ХVІ ст., які було замальовано олійними фарбами) [3]. 

«Борис Григорович тішився іконою, і спочатку планувалося, що вона буде експонуватися в одній з 
львівських церков (костел Івана Хрестителя), яка стане музеєм цієї ікони. Він мріяв, що ікона пануватиме 
в цій церкві, яку колись заснувала Констанція Угорська, дружина князя Лева І Даниловича. Згодом ікону 
було перенесено до ЛНГМ, де Возницький завжди дбав, щоб вона була належним чином освітлена. Ми з 
Борисом Григоровичем неодноразово шукали відповіді на питання, які ставила нам ця ікона: про її 
походження, незвичайний колір тла, відсутність криптограми Богородиці» [4]. 

Не менш інтригуючими були події, пов’язані і з виходом окремих книг Г. Логвина. Він один із 
небагатьох, хто вмів бачити і показати іншим українське мистецтво від Х до початку ХІХ століть «з 
висоти пташиного польоту», усі його види і жанри, адже знання його були енциклопедичні й 
універсальні. Як зауважує М. Сєлівачов стосовно цього дослідника: «…він майже одноосібно 
уособлював українську мистецтвознавчу мідєєвістику в галузі архітектури. За часів, коли ця сфера 
знань усіляко обмежувалась компартійною владою, позапартійному Логвину вдалося видати в 
найкращому можливому тоді поліграфічному виконанні два десятки великих за обсягом книг і 
альбомів, понад сто фундаментальних розділів і статей, не рахуючи газетних публікацій» [5; 120]. 
Окрім наукової праці, все своє життя він присвятив справі, на перший погляд цілком непрактичній, 
яка нездатна принести ні офіційних почестей, ні великих грошей, ні звань та регалій: десятиріччями з 
упертістю Сизифа він намагається залатати велетенську «чорну діру» в нашій культурі, щоб донести 
до майбутніх поколінь хоча б пам’ять про те, що український народ мав колись справжню, велику 
архітектуру світового рівня, архітектуру цілком своєрідну й не позичену, що не потребує будь-чиєї 
поблажливості, що ми – не виродки на європейському роздоріжжі, а повноцінні члени сім’ї народів, 
культурна нація, законні спадкоємці своїх батьків і прадідів [3]. 

Польові дослідження пам’яток (обміри церков, фото фіксацію), які потім були ретельно 
проаналізовано і залучено до наукового обігу, висвітлено у різних виданнях, виконувались впродовж 
багатьох експедицій по всій Україні. «Їхали переважно автостопом, несучи всі свої речі й технічне 
спорядження в руках. Його спеціальна лінійка для обмірів архітектурних об’єктів була у футлярі, 
подібному на гранатомет. Одного разу його навіть арештували через цю лінійку» [1].  

Він мав багато талантів, наголосимо на такому моменті його стосовно видання книг: 
«Важливою складовою всіх цих видань були світлини, зняті, проявлені та надруковані власноручно 
Григорієм Никоновичем на високому мистецькому рівні. Треба було бачити, як ретельно він обирав 
оптимальну точку для зйомки, дбайливо налагоджував свою (чи не найдорожчу в Києві 1960-х) 
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широкоформатну фотокамеру «Лінгоф-техніка», ще і ще настроював механізм компенсації паралаксу, 
вичікував сприятливого освітлення для досягнення найкращого результату» [5; 120]. 

До найславетніших праць ученого належить книга «По Україні», видана 1968 р. київським 
видавництвом «Мистецтво», що стала своєрідним Євангелієм для всіх, хто любив Україну, її історію 
та культуру. Уперше мистецтво всіх історико-етнографічних регіонів України було розглянуто як 
цілісність, а більшість інформації у ній стосується українського церковного мистецтва. Загалом, ця 
книга стала етапною в українському шістдесятництві [3].  

Цікавими є й обставини появи на світ цього унікального видання. Інколи у 60-ті товариство, 
небайдуже до української культури і мистецтва (Г. Логвин, Т. Яблонська, А. Середа, Н. Лопухова, 
Г. Якутович, Л. Членова, Л. Міляєва та ін.), сідало в майже не придатний для їзди автобус Спілки 
художників України й вирушало у тисячокілометрові мандри по Україні (середньостатистичний 
маршрут сягав 4-5 тисяч кілометрів) [1]. Практично кожний кілометр подорожі Г. Логвин 
супроводжував лекціями про край, який минали, його історичні події, мистецькі пам’ятки тощо. 
Л. Міляєва згадує з приводу цього наступне: «Одна подорож закінчилась тим, що автобус остаточно 
вийшов з ладу біля Ботанічного саду у Києві. Тоді незмінний шофер автобусу, цей мимовільний 
слухач лекцій Г. Логвина, каже йому: «Григорію Никоновичу, а чого б вам не написати все те, що ви 
нам тут розказували?». На наступний день Г. Логвин подав заявку у видавництво «Мистецтво» на 
книжку «По Україні» і та заявка там лежала довший час.  

В. Вечерський, що у ті часи був відповідальним працівником Держкомвидаву УРСР та 
куратором видавництва «Мистецтво», розповідав про шалений спротив виданню книги «По Україні». 
Спочатку в хід пішли ідеологічні звинувачення. У відповідь на це Логвин прийшов до голови 
Комітету з мішком марксистської літератури і цитатами з Маркса, Енгельса, Леніна в пух і прах 
розгромив своїх опонентів [4].  

А якось викликає його головний редактор О. Микитенко і повідомляє, що його через чотири місяці 
мають зняти з посади, тому він вже нічим не ризикує, якщо підпише до друку цю книгу. Таким чином Г. 
Логвин мав написати її за місяць часу і це була одна з перших книжок про українське церковне 
мистецтво, бо там же церкви, церкви, церкви…» [1]. Автор працював над виданням і вдень і вночі, навіть 
захворів на доволі рідкісну хворобу «писчий спазм» – дисфункція письма, при збереженні усіх інших 
рухів, які виконує рука, тобто мозок наказує зупинитись писати. Однак віднайшли доброго лікаря 
невропатолога, який різними процедурами «роз’єднав руку від мозку» [1]. Після того було ще багато 
підступів (скорочення обсягу книги, скорочення кількості ілюстрацій, ліквідація довідково-
інформаційного блоку в книзі тощо). Таким чином з’явилась ця унікальна, навіть на сьогодні, книга. Є 
наміри перевидати «По Україні» в сучасній редакції. Це, безумовно, дуже потрібна справа, бо книга вже 
стала бібліографічним раритетом. Але щодо сучасної редакції – виникають окремі сумніви. Адже та книга – 
документ своєї доби. І саме як документ епохи її слід перевидати без редагування, хіба що поповнивши 
ілюстративний ряд і додавши науковий апарат і покажчики, вилучені 1968 р. [4]. Хоча в контексті 
перевидання книги цікавим є ще один аспект – дослідити що залишилось до сьогодні і у якому стані з 
об’єктів, описаних у виданні «По Україні». Можемо прогнозувати, що результати будуть не вельми втішні. 

Висновок. Історичні події ХХ ст., на жаль, принесли величезні втрати церковному мистецтву, 
які загальмували його природній розвиток. Латентне існування цього напряму українського 
мистецтва забезпечували багато факторів, зокрема й музеєфікація, реставрація та наукове вивчення. 
Без них набагато складнішою була б трансляція традицій та засад церковного мистецтва сьогодні. 
Тому історія церковного мистецтва України др. пол. ХХ ст., незважаючи на комуністичне свавілля, 
має унікальні сторінки, своїх безстрашних лицарів та ангелів-охоронців, без фанатичної праці і 
відваги яких не існувало багатьох пам’яток церковного мистецтва, а серед них відзначимо внесок 
Г. Логвина, Б. Возницького, Л. Міляєвої. 
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Резюме 
Висвітлюються маловідомі факти, що супроводжували музеєфікацію церковних пам’яток у др. 

пол. ХХ ст. та обставини, що супроводжували видання книг, тематика яких пов’язана з українським 
церковним мистецтвом. Фактаж висвітлений у статті пов’язаний з іменами відомих мистецтвознавців 
Г. Логвина, Б. Возницького, Л. Міляєвої. 

Ключові слова: науково-мистецькі видання, церковне мистецтво, музеїфікація, 
мистетцвознавці. 
 

Summary 
Dunduak I. History of Ukrainian Church art of the second half of the 20th century: Church 

monuments and art critic publications 
The article analyzes the state of studying specific type of scientific literature on revealing the essence 

of Ukrainian religious art in the aforementioned period the second half of the twentieth century, at a time 
through many ideological barriers have many shortcomings that hindered not only the study of the 
monuments of national culture, but their physical safety. 

These questions logically associated with the state of the author conservation, especially religious 
architecture a certain historical period. 

The research highlights a little-known facts that accompanied musefication religious monuments of 
Ukraine in the second half of the twentieth century and the circumstances surrounding the publication of 
specialized books whose themes connected with Ukrainian ecclesiastical art, challenges his style, symbols 
and other purely by professional issues. 

The actual material described in the article associated with the names of famous scientists, art 
historians later Logvin G., B. Voznytsky, L. Milyaeva that their hard work has influenced the national 
culture. 

Analyzes the pages of biography, social and scientific activities that unfolded after obtaining their 
professional education also emphasizes attention to the little-known facts related to the specific problems of 
preservation of historical and cultural patterns in which they took part. 

The article shows the wide cultural contacts above figures public, the latter also attempts to contribute 
to the preservation of the national cultural heritage, to help professionals do; in this connection mentioned 
and analyzed some creative work of restorers, architects, heads of organizational and party structures that 
were responsible for matters of national culture in this regard. 

It is mainly about sacred monuments are located in Central and Eastern Ukraine, which was directed 
totalitarian state powerful influence that actively fought against the manifestations of religiosity in all 
dimensions; The attention to anti-religious propaganda, which caused significant damage to the spirituality 
of local people. The attention on specific steps destructive power on this issue. 

In this paper the many biographical facts from the life of individuals, certifying stages of art-citizen in 
60-70 years of the twentieth century, his attempt to counter political pressure, as well as educational aspects 
of the activities of individual Ukrainian art. 

Research material relies heavily on the work of famous contemporary scholars whose professional 
prestige enjoyed respect in society. 

Posted broad historical and cultural background, based on which activities could turn those associates 
Ukrainian culture. 

Historical events of the twentieth century, unfortunately, brought huge losses of religious art that have 
hampered its natural development. Latent existence of the Ukrainian art direction provided by many factors, 
including musefication, restoration and scientific study. Without them much more difficult would broadcast 
the traditions and principles of religious art today. Therefore the history of religious art Ukraine the second 
half of the twentieth century, despite the communist tyranny, many organizational misunderstanding due to 
lack of education in individual managers, lack of desire resistance, etc. page has a unique and fearless 
knights and their guardian angels, no fanatical work and courage which there were many monuments of 
religious art, – concludes the author 

The collected material is processed and significantly expands our idea of the existing cultural potential 
of Ukraine and attempts to convey indifferent to their history and conscious individuals in the next 
generation of one of the difficult periods of national history. 

Key words: scientific and artistic publications, church art, musefication, art historians, the first 
professional scientific research, national cultural heritage, Ukrainian culture figures, restoration, 
rehabilitation, research, Ukrainian cultural practice. 
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Аннотация 
Дундяк І.М. Страницы истории украинского церковного искусства второй половины ХХ в.: 

музеефикация и искусствоведческие издания 
Представлены малоизвестные эпизоды, которые сопровождали музеефикацию церковных 

достопримечательностей во вт. пол. ХХ в. и обстоятельства, которые сопровождали издания книг о 
церковном украинском искусстве. Факты статьи связанные с именами известных искусствоведов 
Г. Логвына, Б. Возныцького, Л. Миляевой. 

Ключевые слова: научно-художественные издания, церковное искусство, музеефикация, 
искусствоведы. 
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ДО ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ СТАРОВИННОЇ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ  
ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
Музичне буття ХХ століття являє складну й неординарну картину – й не лише через 

надзвичайне (і безпрецедентне в історії музики) розмаїття течій та композиторських технік, які часто 
межують з чистим експериментуванням у сфері звуку. Одним із феноменальних явищ сучасної 
європейської музичної культури є підвищення інтересу до музики минулих епох (Середньовіччя, 
Ренесансу, Бароко). Особливе місце в цій сфері посідають твори духовні. 

Музика минулих епох заполонила концертну естраду. Починаючи з часів виконавської діяльності 
В. Ландовської, упродовж XX століття можна спостерігати появу нових ансамблів та солістів, що свідомо 
обмежують свій репертуар лише старовинною музикою («Hortus Musicus», «Leonchardt Consort», «Schola 
Cantorum», «Madrigal» та ін.). «На наш слух часто видається на диво сучасним те, що писали десь, 
скажімо, у 1690 році: мікроматика, чверть-тони, як у вокальній, так і в інструментальній музиці, – те, що 
зазвичай вважається прерогативою XX ст.» – висловився в одному з інтерв’ю керівник французького 
ансамблю старовинної музики «Les Arts Florissants» Уільям Крісті в 1988 р. [1; 22]. 

З боку музикознавців простежується спалах зацікавленості старовиною: ведуться дослідження 
рукописних пам’яток, висловлювань сучасників, що мають дати уявлення про особливості 
інтерпретації старовинних творів. 

Не менше зацікавлення спостерігається й з боку сучасних композиторів, які не лише широко 
використовують у своїх творах цитати з середньовічних творів та певні прийоми композиторських 
технік попередніх епох, а й створюють обробки й транскрипції старовинних творів. Докладне й 
змістовне уявлення про це дає в одній зі своїх статей Н. Герасимова-Персидська [3]. Деякі з наведених 
автором прикладів – оркестрова інтерпретація «Cyrie» з меси Гійома де Машо німецького композитора 
Дітера Шнебеля (2000 р.), численні обробки гокету Гійома де Машо «Давид» (1955-1997 рр.): «Квартет 
на гокет «Давид» Ентоні Джилберта, «Парафраза» Домініка Малдауні та ін.; використання 
С. Губайдуліною уривків з прози Хільдегарди фон Бінген1. На думку Н. Герасимової-Персидської, 
одним із найрадикальніших проявів цієї тенденції можна вважати створення мюзиклу про Хільдегарду 
Бінгенську – естрадної вистави, де використані деякі з мелодій, створених легендарною монахинею. 

Отже, старовинна музика звучить сьогодні скрізь. «Це абсолютно нова ситуація в історії, – 
зазначає у книзі «Музика як мова звуків» Н. Харнонкурт. – Проілюструємо її невеличким прикладом: 
якщо вилучити з концертних зал музику минулого й виконувати лише сучасні твори, ці зали 
незабаром зяяли б пусткою – точнісінько так сталося б за часів Моцарта, якби публіку позбавили 
сучасної музики, замінивши її давньою, наприклад, бароковою» [7; 7]. Сьогодні спостерігаємо в 
музичному житті ситуацію, прецеденту якій не знайти в жодній з попередніх епох: завжди, в усі часи 
музика сучасників вважалася кращою за творчі здобутки попередників, і тільки XX ст. внесло у 
цьому сенсі несподівані «корективи».  

Прихильність слухача до старовинної музики і майже повна байдужість до сучасного 
професійного мистецтва є, безперечно, симптомами духовної хвороби епохи. Дана точка зору 
долучається до численного «хору» подібних одностайних тверджень сучасних європейських та 
вітчизняних мистецтвознавців. Кризовий стан духовності сучасного суспільства спричинив до того, 
що сьогодні старовинні духовні твори мимоволі протистоять мистецтву сучасності. 
 
© Ліва Н.В., 2014 
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На тлі попередніх епох таке нетипове ставлення до музики власної доби виглядає дивно і 
неприродно. Разом із тим, нелюбов слухачів до сучасних творів пояснюється аж ніяк не низьким 
рівнем цієї музики. Парадоксальним чином вона пояснюється їх художньою правдивістю. Немає 
потреби повторювати тут загальновідому істину стосовно актуальності і відповідності своєму часу 
високохудожнього твору мистецтва. Сучасне мистецтво віддзеркалює спотворений духовний світ 
людини. Сумно дивитись у таке дзеркало. Тому погляд мимоволі спрямовується на дещо більш 
привабливе.  

Важко не згадати в цьому зв’язку творчість А. Шнітке, з його ностальгічними алюзіями барокової 
музики, що мають місце у більшості творів композитора. Полістилістика – один із найулюбленіших 
прийомів композиторської техніки А. Шнітке – то є нагальна потреба діалогу людини епохи 
постмодерну з попередніми епохами. Світ старовини постійно нагадує про себе у творах Шнітке, ніби 
світло давно вже згаслої зірки, промені якої все ще сягають Землі. Ці ретроспективні ремінісценції 
сприймаються з болісним почуттям «туги за втраченим раєм». Концепція композитора може служити 
якщо не запереченням твердження Н. Харнонкурта щодо неспроможності сучасників сприймати 
старовинні твори на їх глибинному, сутнісному рівні, то, в усякому разі, альтернативною думкою. 
Лейтмотивом музики А. Шнітке є трагічний розрив людини з духовним надбанням минулого, що його 
вона, на свій жах, в і д ч у в а є . Болісна нота цього духовного відчуження з не меншою силою звучить 
у романі німецького письменника Т. Манна «Доктор Фаустус». Так, упрдовж твору письменник 
постійно згадує про біль Андерсенової Русалоньки, яка не має людської душі, але тужить за нею, – біль, 
що переслідує головного героя роману музиканта А. Леверкюна – за сюжетом роману, автора 
додекафонної техніки2. Вартий уваги й образ, даний на перших сторінках роману – дивні «рослини» 
неорганічного походження, які з дослідницької цікавості «вирощує» батько Адріана, Йонатан 
Леверкюн: «Посудина... була на три чверті наповнена слизькуватою рідиною, а саме – розчинним 
склом, і на дні її буяла химерна грядочка різнобарвних паростків, сплутана купа синього, зеленого і 
брунатного пагіння, що нагадувало водорості, гриби, непорушні поліпи... Але найчуднішим у цих 
заростях був не їхній химерний, аж моторошний вигляд, а якась притаманна їм глибока туга... старий 
Леверкюн... ставив акваріум одним боком до сонця, а решту три затуляв від світла, і ти ба – все те 
сумнівне поріддя, гриби, фалічні стеблини поліпів... скоро схилялися до сонячного боку, вони так 
прагнули тепла і радощів, що просто-таки чіплялися за освітлену стінку й прилипали до неї. 

– А вони ж мертві, – казав Йонатан, і на очах у нього виступали сльози» [5; 43–44].  
Наведений образ є за своїм концептуальним навантаженням точною аналогією ретроспективної 

полістилістики А. Шнітке: в обох випадках наріжним елементом художньої виразності є та сама 
«глибока туга», що трагічним лейтмотивом проходить крізь усе музичне мистецтво ХХ століття. 

Окреслене проблемне доповнюють й такі суттєві компоненти даного дискурсу: 
А) Вже на початку ХХ ст. видатна клавесиністка В. Ландовська, активна творча діяльність якої 

була спрямована на палкий захист та пропагування творів старовинної музики, категорично 
заперечила ідею будь-якого поступу в мистецтві: «Стверджувати, що Палестріна в процесі подальшої 
еволюції перетворився б на Кунау, а Бах – на якогось там Мейєрбера і що вони, разом узяті, якщо б 
розвивалися, то стали б схожі на будь-якого з сучасних композиторів – означає дійти до чистої 
нісенітниці. Музика – не школярка, що сумлінно переходила з класу до класу і лише у наш час 
отримала атестат зрілості» [4; 44–45]. Наприкінці століття ідентична думка була висловлена 
Н. Харнонкуртом. 

В) У книзі «Музика як мова звуків» Н. Харнонкурт наголошує на сучасній європейській 
тенденції ігнорування концептуальної глибини старовинної музики. Сучасного споживача музичного 
мистецтва цікавить у цих творах скоріше зовнішня краса, «декор», аніж зміст. Це сприяє породженню 
численних хибних інтерпретацій, внаслідок чого сучасний реципієнт не має справжнього уявлення ні 
про музику минулого, ні про музику сучасну. 

Проблеми, окреслені Н. Харнонкуртом, є, безумовно, актуальними і для вітчизняної музичної 
культури. Проте особливості рецепції старовинної духовної музики, що спостерігаються в Україні, 
певною мірою різняться від європейської ситуації. В даному зв’язку думку австрійського диригента 
слід зіставити (а в дечому – й протиставити) з висловлюваннями Н. Герасимової-Персидської, яка 
висвітлює феномен зацікавленості старовинною музикою дещо в іншому ракурсі. У статтях 
дослідниці, присвячених старовинній (в даному випадку – середньовічній) музиці йдеться не про 
кризу духу, а про зміну культурної парадигми в цілому [2], [3]. Інтерес до старовинної музики в 
Україні, на відміну від Європи, пов’язаний з духовним відродженням нації. Надзвичайно глибоким і 
влучним бачиться пояснення Герасимовою-Персидською того факту, що давньоруському знаменному 
розспіву віддається сьогодні перевага перед партесним співом XVII ст. На її думку, монодійний 
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церковний спів, подібно до старовинної ікони, упродовж віків увібрав у себе духовні прагнення 
багатьох поколінь людей, набув «намоленості». На відміну від блискучих багатоголосних партесних 
концертів, сувора невибагливість монодії, її аскетична унісонність містять в собі значно потужніший 
заряд духовності (наша ж вітчизняна музична медієвістика – це, насамперед, музика сакральна). 

Н. Герасимова-Персидська, на відміну від європейця Н. Харнонкурта, бачить духовну ситуацію 
сьогодення дещо інакше (ближче до того, як інтерпретує її А. Шнітке): «Розчарування в ідеалах 
попередніх двох століть, руйнування минулої картини світу – з одного боку, з іншого – пошук 
втраченої цілісності та духовної опори виявили співзвучність з більш глибокими історичними 
часами. Високе Середньовіччя, «палаюча готика» стрімко наблизилися. Туга за прекрасним минулим, 
яке неможливо повернути – не пережитому в дійсності, але тим гостріше відтвореному в уяві, 
наштовхувала на знахідки усе нових підтверджень зіркості й мудрості людей Середніх віків» [3; 10]. І 
далі: «Сьогодні знову людина прагне піднятися над швидкоплинним (і все більш прискореним) часом 
і долучитися до Абсолюту, зануритися у вічно тривалу мить, під час споглядання» [3; 11].  

Перед нами – два протилежні твердження. Перше акцентує бездуховність і неспроможність 
сучасника бачити в старовинній музиці щось більш глибоке, аніж зовнішня «привабливість та 
милозвучність», друге виводить на перший план прагнення сучасної людини вийти з кризи і, 
відповідно, – здатність спроможність сприймати старовинні твори як життєдайне джерело 
духовності. Обидві думки є рівною мірою вагомими, мають під собою підґрунтя багатого 
виконавського й дослідницького досвіду й свідчать про неоднозначність рецепції старовинної 
сакральної музики у ХХ ст. 

Доповнимо дану концептуальну дихотомію характеристикою ще одного суперечливого 
феномену, що є, можливо, не таким помітним зовні, оскільки простежується на рівні музичної 
інтонації. 

Правдивість відтворення дійсності сучасним професійним музичним мистецтвом знаходить 
прояв в ускладненні музичної мови творів ХХ ст., що, своєї черги, віддзеркалює складність проблем 
духовного світу сучасної людини. Вище вже йшлося про заперечення ідеї поступу в музичному 
мистецтві В. Ландовською та Н. Харнонкуртом. Видатний австрійський диригент, між іншим, 
зазначає, що будь-які нові здобутки в мистецтві ведуть за собою неминучі втрати чогось не менш 
цінного. Наприклад, вдосконалення того чи іншого музичного інструменту призводить до видозмін у 
його конструкції, а відтак – до втрат певних тембрових та технічних властивостей тощо. Дана 
закономірність, на наш погляд, діє й у сфері музичного мовлення. Пошук нового у засобах 
мистецького вираження, ускладнення мелодики, гармонії, ритму є цілком природним для пошукового 
творчого процесу, і в цьому відношенні музика ХХ ст. дала світові безліч цікавих знахідок. Утім, ціна 
їх виявилась занадто високою, втрати – занадто серйозними. Не випадково головний герой 
згадуваного вище роману Т. Манна після стрімкого й гордого творчого злету кінець-кінцем втрачає 
розум і стає безпораднішим за немовля. Одне з останніх висловлювань Леверкюна виглядає досить-
таки несподіваним: «Усе світовідчуття мистецтва зміниться, повірте мені, воно стане веселе і 
скромніше, неминуче стане таке, і це щастя, що воно зміниться. В нього набагато поменшає 
меланхолійного шанолюбства, і його долею стане нова невинність, ба навіть щиросердність... Нам 
важко уявити це, а проте так станеться, і мистецтво без страждання, душевно здорове, непатетичне, 
безтурботно-довірливе, мистецтво, що побратається з людством, ні для кого не буде дивом...» 
[5; 356]. Музичне мистецтво не може повернутися до музичної мови XVII-XVIII ст., однак саме в 
старовинних духовних творах сучасна людина намагається знайти відповіді на численні запитання, 
що ставить сьогодення. 

Спроби прокоментувати дану ситуацію викликають у пам’яті цікавий вислів з маленької 
трагедії О. Пушкіна «Моцарт і Сальєрі»: «...всё это ясно, как простая гамма». Подібне висловлювання 
викликає бажання заперечити: занадто багато складного й загадкового містить мажорна гама, щоб 
називати її «простою»! Це – дивна звукова конструкція, що, подібно до храмів Давніх Афін, не може 
не вражати досконалістю своїх пропорцій. 

Духовні твори Й. С. Баха пронизані специфічно бароковою інтонаційною символікою, що є, на 
жаль, майже незрозумілою сучасному реципієнтові. Він може сприйняти її лише опосередковано, 
ознайомившись попередньо з відповідними трактатами, де описуються риторичні інтонаційні фігури 
епохи бароко. Однак, меси, хорали і прелюдії Баха (як, утім, і весь грандіозний масив 
західноєвропейської та вітчизняної старовинної духовної музики) здійснюють потужний вплив на 
слухача без будь-якої попередньої підготовки – на рівні інтонаційному. Великою мірою це 
пояснюється тим, що музична мова старовинних духовних творів містить свою «природну» 
семантику, в якій особливе місце посідає натуральний мажорний лад.  
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Не випадково мажорний лад сприймається у ставленні до мінору як «старший», більш стійкий, 
фундаментальний. Неодноразове завершення мінорних творів Баха однойменною мажорною тонікою 
в основному продиктоване саме цією властивістю мажору. 

Загальновідомо, що мажорний звукоряд складається з двох абсолютно однакових за 
структурою тетрахордів (тон-тон-півтон). Їхнє зціплення утворює одну з найяскравіших слухових 
ілюстрацій відомої діалектичної тріади: «теза-антитеза-синтез». 

Перший ступінь мажорної гами – найстійкіший її звук – асоціюється з певним Центром, Основою, 
Першоосновою, що дає початок усьому іншому: від тоніки «народжуються» й до неї тяжіють всі інші 
звуки гами. (У даному сенсі доречним буде навіть порівняння ладової системи мажору з планетарною 
системою, де тоніка – зірка, стійкі ступені ладу – планети, нестійкі – супутники планет. Зауважимо: мінор 
і його тоніка не дають такої прямої аналогії – бракує достатньої «гравітації»).  

Напрочуд цікаву роль відіграє в організації натурального мажору четвертий ступінь гами. Він 
сприймається на слух як нова, хоч і тимчасова тоніка, а третій ступінь, відповідно, як ввідний тон до 
нього: у сфері чистої діатоніки закладене хроматичне явище відхилення. Четвертий ступінь виступає 
своєрідним «суперником» тоніки, «змагається» з нею, заперечує її. Субдомінанта несе в собі 
навантаження діалектичної антитези, це – осередок заперечення, своєрідний антипод Центру, 
Першооснови, символ бунту, богоборництва. Під час руху до четвертого ступеня, відбувається зріст 
напруження.  

Взаємодія з четвертим наступного, п’ятого ступеня ладу своєрідним чином символізує 
сакральну таїну перемоги Гармонії над Хаосом. Тимчасовий бунт несподівано долається, поява 
домінанти викриває тимчасовість і не справжність самозваної «тоніки». Рух до верхнього першого 
ступеня знаменує остаточну перемогу: підтверджується істинна тоніка, Основа, Центр, Абсолют. 
Замикається своєрідне коло – стверджується досконалість і непорушність Всесвіту. 

Не буде перебільшенням зазначити: щойно змальована природна семантика мажорного ладу 
претендує на рівень стрункої системи символів, ґенеза яких криється в суто фізичному явищі – 
природній таїні обертонового ряду. Не заперечуємо, що даний аналіз може видатись (або ж є) описом 
суб’єктивних вражень. Втім, у структуру мажорного ладу однаково органічно вкладаються 
християнська космогонічна система, східний духовний символ «Інь-Янь» та діалектичний закон 
єдності та боротьби протилежностей.  

У процесі подальшого розвитку професійного музичного мистецтва струнка ладо- тональна 
система перетворюється у ХХ ст. – атональність. Майже три століття підтримувався європейською 
музичною ментальністю цей загадковий звуковий храм, аж поки його – буквально за кілька 
десятиліть! – не було поруйновано в ХХ ст. Натомість на концертах старовинної духовної музики 
зали аж ніяк не «зяють пусткою»: люди напружено вслухаються в невибагливі гармонії тоніки, 
субдомінанти та домінанти, знаходячи в цій музиці щось таке, що неможливо підмінити 
найоригінальнішими звуковими експериментами. 

Наостанок вважаємо за потрібне, не акцентуючи уваги на негативному аспекті даної ситуації, 
проілюструвати парадоксальність шляхів розвитку сучасної музичної культури альтернативною 
думкою професора московської консерваторії Б. Яворського, висловленою ще на початку ХХ ст. 

Б. Яворський визначає феномен будь-якого музичного ладу водночас як природний символ і як 
складну систему. Окремі спостереження вченого певною мірою навіть підтверджують здійснений нами 
вище семантичний аналіз мажорного ладу3. Разом із тим, вчений акцентує увагу на механістичності 
мажорного тризвуку (як центру мажорного ладу), обґрунтовуючи свою думку його походженням з 
обертонового ряду. Спираючись практично на ті ж самі засади, Б. Яворський висловлює твердження, прямо 
протилежне нашому: «…вся музична література, що базуватиметься на великому тризвуку, вірніше, на його 
принципі, буде не музичним мистецтвом, а музичною промисловістю. Механічний принцип тризвуковості 
віджив своє» [8]. Вчений наступним чином коментує еволюцію музичного мовлення у ХХ ст.: «Людство у 
прагненні до оволодіння звуковим мисленням сплутало принцип відносної стійкості з принципом 
байдужості. Вся історія музики, починаючи з XVII ст. до нашого часу, являє собою зусилля музикантів 
притягнути всі явища до великого тризвуку як виправданню усього особливого, щоб охопити все. 
Внутрішній слух заявив, що він не може рахуватися з великим тризвуком як з явищем, що визначає усе» 
[підкреслено автором. – Н. Л.] [8]. 

Існує безліч думок і точок зору щодо шляхів розвитку професійного музичного мистецтва 
сьогодення, а дана стаття, на жаль, містить у собі більше запитань, аніж відповідей. Хочеться лише 
висловити надію на те, що концерти старовинної духовної музики, численні дискусії, що ведуться 
навколо її інтерпретації, зроблять свою справу, і ми спроможемося повернути собі те, що втратили 
колись на невтомному шляху до загадкового нового. 
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Примітки 
1 Хільдегарда Бінгенська (1098-1179 рр.) – монахиня, абатиса, засновниця монастиря. Була дипломатом, 

радницею правлячих осіб, авторкою листів, численних книг (медичного, наукового, містичного змісту). 
Створила першу Містерію «Ordo virtutum», яка включала 82 музично-поетичні піснеспіви, зібрання «Symphonia 
harmonie celestum revelationum», що містить 77 піснеспівів. 

2 Даний факт спричинив до невдоволення з боку А. Шенберга, що змусило Т. Манна додати наприкінці 
книги примітку: «Мабуть, не зайве буде повідомити читача, що манера композиції, описана у двадцять другому 
розділі, так звана дванадцятизвукова, або серійна, техніка, насправді є духовною власністю одного сучасного 
композитора й теоретика, Арнольда Шенберга, а я її в якомусь ідеальному співвідношенні надав особі 
вигаданого музиканта, трагічного героя свого роману. Взагалі музично-теоретичні розділи цієї книжки багатьма 
своїми подробицями зобов’язані вченню Шенберга про гармонію». 

3 Зокрема – зауваження щодо закладеної у природі обертонів взаємодії тоніки і субдомінанти: «Основний звук 
мажорного тризвуку – «до», а якщо розчленувати «до» на рівні долі, вийде (акустично) щось на зразок F-dur 
[субдомінанта – Н. Л.]» [8]. 
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Резюме 
Аналізується проблема рецепції старовинної духовної музики у ХХ ст. Особлива увага 

приділяється осмисленню старовинних творів на концептуальному рівні та на рівні музичної 
інтонації; зіставляються різні точки зору на дану проблему. 

Ключові слова: духовна музика, старовинна музика, рецепція, ХХ століття, музична мова, 
музична інтонація. 
 

Summary 
Liva N. To the Problem of Reception of Ancient Sacred Music in European and National Art 

Culture in the XXth century 
Materials of this paper reveal another interesting page prominent in contemporary musicology, namely 

the strong interest in the arts of bygone eras and try to explain the reasons for this phenomenon. 
The problem of the reception of ancient spiritual music in the twentieth century. Particular attention is 

paid to understanding ancient works on a conceptual level and at the level of musical tone; compared 
different points of view on this issue. 

In particular, the specifics of playing spiritual music of the Middle Ages, the Renaissance and the 
Baroque, which retain many striking examples of knowledge not only of style, but also a system of musical 
interpretation in terms of modernity, when accelerated time changed musical instruments, was new and 
human awareness of the perception of thinking of past eras. 

The attention to created new types of musical ensembles that limit its activities exclusively execution 
of works of past centuries. 

This growing interest in music and contemporary composers who, trying to master performing 
technique, style of thinking of an era, trying to create the latest music technology. And this phenomenon has 
no explanation at all times because modern music has caused an increased interest in bringing not only a new 
means of expression but also thought. 
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However, in the opinion of confirmation enhanced interest in the artistic heritage of past eras, the 
author draws a number of opinions of modern art from different countries (and Ukraine in particular), thus 
expanding our understanding of the relevance of the above issues. 

The basic idea of theoretical discussions can be summarized as follows: «Longing for a past that can not 
be returned – not to survive in reality, but the greater reproduced in the imagination, nashtovhuvala findings on 
all new evidence zirkosti and wisdom of people of the Middle Ages...». And further: «Today again man seeks 
to rise above fleeting (and more rapid) time and join the Absolute, plunge into the ever lasting moment during 
contemplation» (N.Herasymova-Persian). Musical art can not return to the musical language of XVII-XVIII 
centuries, but it was in ancient spiritual writings of modern man tries to find answers to many questions that 
puts today. This is confirmed by further analysis of modern musical practices, including the opinion of the 
famous Ukrainian researcher B.Yavorskoho expressed in the early twentieth century that «...the entire music 
literature, based on a large triads, or rather, its principle is not musical art and the music industry. The 
mechanical principle tryzvukovosti outlived his. «The scientist commented as follows evolution of music 
broadcasting in the twentieth century: «Humanity in the quest for mastery of sound thinking upset the principle 
of relative stability principle of indifference. The entire history of music from the XVII century. to date, is the 
effort to bring all musicians phenomenon to a large triads to justify all special to cover everything. Inside the 
hearing said that he can not ignore the major triads as a phenomenon that determines everything.». 

I want only to express the hope that the author finally concludes that ancient spiritual music concerts, 
numerous discussions being conducted around her interpretation, will do the job, and we manage to regain 
what was once lost on the way to the tireless mysterious new. 

Key words: sacred music, old music, reception, twentieth century, musical language, musical intonation, 
scientific concept, the legacy of past eras, historiographical debate evolution in perception, a new musical language. 
 

Аннотация 
Левая Н.В. К проблеме рецепции старинной духовной музыки в европейской и 

отечественной художественной культуре ХХ столетия 
Анализируется проблем рецепции старинной духовной музыки в ХХ веке. В центре внимания – 

осмысление старинных произведений на концептуальном уровне и на уровне музыкальной интонации; 
сопоставляются различные точки зрения на данную проблему. 

Ключевые слова: духовная музыка, старинная музыка, рецепция, ХХ век, музыкальный язык, 
музыкальная интонация. 
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ДИСКУРС ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА  
НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.  

 
Актуальність даної статті полягає в тому, що останнім часом в українському музикознавстві 

зріс питомий інтерес до досліджень у руслі дискурсивного аналізу музичного життя минулого та 
сучасності, присутній у наукових студіях Б. Сюти, О. Козаренка, М. Іжевської, Є. Морєвої, 
І. Коханик, С. Шипа, О. Берегової, Б. Деменка, М. Максимова, С. Соланського, Д. Онищенка та ін.  

Особливу увагу сучасні вчені приділяють також музичній регіоналістиці, окремим локальним 
осередкам та різним аспектам музичного життя того чи іншого регіону. Тож видається потрібним 
актуалізувати питання, пов’язані з розвитком інструментального виконавства, педагогіки на 
начально-методичної літератури Західної України періоду Fin de siècle. Потреба в цьому виникла у 
зв’язку з необхідністю глибшого осягнення свого музичного минулого, мистецького коріння, що 
можна окреслити максимою «назад до джерел». 

До проблематики, яка фокусується у пропонованій розвідці, прямо чи опосередковано 
зверталось чимало дослідників. Важливими джерелами для наукового осмислення різних складових 
мистецького життя та діяльності музикантів досліджуваного періоду є праці М. Загайкевич, 
Л. Яросевич, Л. Кияновської, Т. і Л. Мазеп, Ю. Ясіновського, Т. Старух, Н. Кашкадамової, 
Т. Молчанової, І. Глібовицького, І. Антонюк та ін. 
 
© Величко О.Б., 2014 
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Мета статті – окреслити специфіку та тенденції розвитку інструментального виконавства на 
Західній Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ століть з позиції ретроспективного дискурсу.  

Процес професіоналізації музичного життя на Західній Україні, розпочатий ще у другій половині 
XVIII ст., досягнув свого піку наприкінці ХІХ – поч. ХІХ ст. і торкнувся як вокально-хорового, так й 
інструментального виконавства. Той час ознаменувався появою низки товариств та об’єднань. Необхідно 
згадати Товариство св. Цецилії (1826 р.), «Галицьке товариство приятелів музики» («Der Galizische Verein 
der Musikfreunden», 1834)1, Музичне Товариство Чоловічого Співу «Гармонія»2 (Männergesangs 
Musikverein «Harmonium», 1875, згодом офіційно зареєстроване як оркестрове товариство) у Львові; 
«Товариство плекання музичного мистецтва на Буковині», «Чоловіче співоче товариство», 
«Шубертбунд», «Гармонія» у Чернівцях; Музичне товариство в Тернополі (1876 р.) та численні ін3.  

Їх організаторами стали визначні європейські музиканти (на Наддніпрянщині – переважно, 
італійці, французи; на Західній Україні – австрійці, німці, чехи), які власною виконавською 
діяльністю долучились до процесів організації мистецького та музичного життя, інструментального 
виконавства і педагогіки. Серед таких можна назвати Ю. Ельснера, Ф. К. Моцарта, Й. Ф. Рукґабера, 
Й. Кесслера, К. Ліпінського, К. Мікулі, К. Умлауфа, О. Шевчіка, А. Гржімалі та ін. 

Процеси становлення виконавців-інструменталістів кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. 
наділені особливою специфікою, адже значна частина території Галичини, Буковини, Закарпаття 
протягом століть належали різним країнам, – Польщі, Австрії, Румунії, Угорщині. Австрійські, а 
згодом австро-угорські шкільні реформи кінця ХVІІІ ст. справили істотний вплив на розвиток 
музичної освіти Західної України. Протягом ХІХ ст. було ініційоване створення численних осередків 
опанування нотної грамоти і теорії музики в мережі загальної освіти різних рівнів: як у духовних 
навчальних закладах, гімназіях, так і в приватних пансіонах, університетах тощо. Добір та створення 
оригінальної дидактичної літератури для курсу навчання свідчить про визнання загальнодоступного і 
виховного характеру навчання музики, її високе значення в гуманітарній освіті молоді.  

Церковні братства, що активно опікувались діяльністю шкіл, поряд із навчанням хорового 
співу, важливу роль відводили й інструментальному виконавству. Вони діяли в багатьох містах, 
зокрема, Рогатині, Городку, Комарні, Любліні, Дрогобичі, Самборі, Холмі, Галичі, Перемишлі, 
Кам’янці-Подільському, Кремінці, Шаргороді, Немирові, Києві, Луцьку, Вінниці та ін.  

Наприкінці ХІХ – поч. ХІХ ст. активно розвивалась й музична інструментальна педагогіка Західної 
України, щоправда, під впливом визначних європейських музикантів: Я. Медеріч дето Галлюса, 
І. Шуппанціга, Й. Башни, Ю. Ельснера, К. Ліпінського, Й. Кесслєра, Я. Рукгабера, Ф. К. Моцарта, 
К. Умлауфа, А. Гржімалі й ін. Декотрі з них працювали на Західній Україні як церковні музиканти, 
театральні виконавці та диригенти, приватні педагоги в родинах місцевої аристократії (Cапєгів, 
Стаженьських, Бароні, Цибульських, Шимоновичів, Леваковських, Баворовських, Потоцьких і т.д.). 

Важливою тенденцією для розвитку інструментального виконавства на Західній Україні 
зазначеного періоду стало засвоєння європейського досвіду навчання вихідців з українських земель. 
Якщо для більшості представників Наддніпрянщини це були навчальні заклади Москви та 
Петербургу, то вагомим центром вдосконалення музичного професіоналізму для мешканців Західної 
України став Відень. 

Свідченням підтримки австрійським урядом розвитку культури було ініціювання ним 
запровадження мистецьких стипендій для талановитих композиторів, художників та літераторів, 
серед яких значне місце посідали українські діячі літератури і мистецтва. Можливість навчатися у 
вищих музичних закладах Австро-Угорської імперії, переймання педагогічного досвіду від провідних 
фахівців австрійської столиці та музичне середовище Відня справило величезний вплив на 
формування виконавців-інструменталістів, вихідців із Західної України. Крім Відня, вони отримали 
змогу навчатись у закладах та відвідувати приватні лекції у Празі, Неаполі, Варшаві і т.д.  

Що стосується сфери струнних та духових інструментів, то тут провідна роль належить 
навчанню в чеських музикантів-виконавців та оркестрових диригентів.  

Ще однією тенденцією стало створення місцевих фахових музичних інституцій, на базі яких 
формувалися підвалини української інструментальної педагогіки. Важливу роль у цьому процесі 
відіграли духовні навчальні заклади (Греко-католицька духовна семінарія у Львові та Дяко-
вчительський інститут у Перемишлі, музичні дисципліни у програмах парафіяльних шкіл, 
учительських семінарій, гімназій тощо), інструментальні класи при різнонаціональних музичних і 
співочих організаціях як осередках духовного відродження краю: «Боян» (від 1891 р.), «Просвіта», 
«Руська бесіда» (1862 р.) та «Академічне братство» (1871 р.). «ГМТ» з інструментальними класами, 
«Лютня», «Гармонія» з інструментальними класами та школою гри на духових в західній Україні. 
Збереглась документальна інформація про існування інструментальних класів при польському 
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Музичному Товаристві чоловічого співу «Гармонія» у Львові (1877 р.), при якому існував духовий 
оркестр, яким у різний час керували Й. Пістль, М. Фаль, Я. Касторський. 

При організації функціонувала безкоштовна Школа гри на духових інструментах (період її 
діяльності припав приблизно на 1877-1914 рр.). 

Інструментальні класи Галицького музичного товариства у Львові трансформувалися у 
спеціальну музичну Школу (1839 р.), з класами гри на скрипці, віолончелі, контрабасі, духових 
інструментах, згодом – у Консерваторію ГМТ (заснована в 1853-1854 рр.), що стала потужним 
центром плекання професійного інструментального виконавства всього західноукраїнського 
регіону ХІХ століття. 

Питомо українська інструментальна освіта спочатку плекалася у домашніх умовах, нерідко 
українці здобували освіту і в консерваторії ГМТ, проте власний осередок був заснований 
«Музикальним кружком» при «Львівському Бояні» (1897 р.), який мав класи гри на скрипці й альті. 
Вони створили підвалини фахової педагогіки, що слугували підґрунтям для формування 
різнорівневої системи навчальних закладів регіону4, лідерство серед яких належало вищезгаданій 
консерваторії ГМТ, Музичній консерваторії ім. К. Шимановського (1902 р.) та Вищому музичному 
інституту ім. М. Лисенка у Львові з численними регіональними філіями у Галичині.  

Подальше зростання і розбудова осередків фахової освіти у ХІХ ст. – поч. ХХ ст. зумовили 
широке залучення методичної та дидактичної літератури провідних спеціалістів Європи у галузі 
підготовки інструменталістів-виконавців. Так, наприклад у фондах бібліотеки Львівської 
національної музичної академії ім. М. Лисенка, сформованого на підставі бібліотек провідних 
осередків музичної, зокрема, інструментальної освіти Західної України, консерваторії Галицького 
музичного товариства, Львівської музичної консерваторії ім. К. Шимановського, Вищого музичного 
інституту ім. М. Лисенка, – унікальну частину у складають зібрання дидактичного та навчального 
репертуару. Такими, зокрема, є першодруки підручників з різноманітних спеціальностей 
консерваторій Європи (Париж, Прага, Берлін, Брюссель, Ляйпціг, Болонья, Дрезден): у тому числі, 
школи гри на скрипці5, віолончелі6, фортепіано7, флейті8, гобої9, фаготі10, органі11. Серед них – низка 
перших у Європі посібників з відповідних спеціальностей та прижиттєвих видань [1]. 

У концертній практиці українських громад констатуємо появу справжніх солістів-віртуозів та 
ентузіастів гри на цитрі, таких, як Є. Купчинський та М. Кумановський, Д. Андрейко, З. Кирилович, 
які створили й концертні композиції для цього інструменту. Для цього розповсюдженого тоді 
інструменту писали також С. Воробкевич, В. Безкоровайний, Д. Січинський12.. 

У 1872 р. у Чернівцях виникло румунське музично-співоче товариство «Armenia» («Гармонія»), 
при якому організувався духовий оркестр і клуб цитри. «Клуб Цитристів» («Klub Cytrzystów») був 
заснований у 1886 р. у Львові13. Друге, на кшталт попереднього, товариство любителів гри на цитрі 
цьому датується 1892 р.14. 

Виняткова роль у розвитку музично-мистецького життя Буковини належить Йоганну Карлу 
фон Умлауфу, тодішньому президенту цісарсько-королівського крайового і міського суду, 
освіченому меломану, перекладачу, другу Ф. Шуберта та палкому популяризаторові його творчості. 
Його артистичні салони стали центром музичного життя Чернівців, вагомим осередком 
інструментального музикування.  

Наприкінці століття (в 1890-х роках) в серії «Руський цитрист» (10 випусків) під заголовком 
«Збірка композицій на цитру Є. Купчинського» побачили світ й друковані твори; у 1885 році у збірці 
хорових творів «Кобзар» було опубліковано «Вінок з народних мелодій» Д. Андрейка, що включав 
понад 30 українських народних пісень. Згодом вийшли друком твори для цитри й інших 
композиторів − З. Кириловича та В. Безкоровайного, який опублікував 5 випусків для фортепіано, 
флейти, гітари й смичкових інструментах [2].  

Поряд з академічними інструментами (скрипкою, фортепіано), у широких верствах різних 
соціальних груп у даний період отримали популярність шести – та семиструнна гітара, торбан, цитра 
та бандура, з’явились виконавці-віртуози на цих інструментах. Це зумовило потребу в фахових 
кадрах та створенні методичної і дидактичної літератури. 

Високий рівень методичного забезпечення демонструє література кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 
Автором першого підручника гри на бандурі15 був Г. Хоткевич; він відповідав тогочасним тенденціям 
методичної літератури для академізованого народного інструментарію. Цей підручник розрахований 
для 20-струнної діатонічної харківської / старосвітської бандури (16 приструнків, 4 баси) і 
складається з трьох частин: 1 − теоретична; 2 − вправи; 3 − твори для бандури. Г. Хоткевич 
акцентував увагу на питаннях походження інструменту, прийомів звуковидобування, строю та 
способів перестроювання бандури, навів загальнотеоретичні відомості. Окремий розділ відведено 
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поясненню способів використання підручника як самовчителя, специфічним знакам нотного письма, 
застосованих у композиціях для бандури (glissandо, арпеджіо, обертони, тремоло тощо). 

Серед митців, що стояли біля основ формування фортепіанної традиції Галичини у зазначений 
період, слід назвати Ф.- К. Моцарта та Я. (Йоганеса) Рукґабера – учнів видатного австрійського 
музиканта чеського походження, піаніста та педагога Й. Н. Гуммеля. Важливими для виховання 
виконавців-піаністів стали педагогічні концепції Е. Венцеля, І. Мошелеса, Ф. Шопена, Ф. Ліста, 
Т. Лешетицького, А. Єсіпової, Є. Лялєвіча, О. Міхаловського та ін. В. Курц долучився до розвитку 
фортепіанної педагогіки західноукраїнського регіону, видав методичний посібник «Технічні основи 
фортепіанної гри» (праця написана у Львові, видана у Празі), який дотепер у Чехії вважається 
класичним підручником фортепіанної методики (зокрема, у консерваторіях Праги і Брно).  

Л. Марек, що перебував на посаді професора консерваторії ГМТ, заснував і очолив власну 
приватну школу фортепіанної гри (1870-1893 рр.), навчання в якій базувалося на принципах 
лістівської педагогічної системи. Для цього закладу він здобув концесію – закріплене державою 
право на ведення фахового викладання (відтоді він іменувався «Перша концесіонована Музична 
школа»). Власні методичні засади і дидактичні матеріали митець узагальнив у збірці «Фортепіанні 
вправи з додатком брошури про систему фортепіанної гри» (1892 р.) та в методичній праці «Нові 
вправи на фортепіано для набуття правильного туше і розвитку техніки».  

Серед авторських шкіл викладачів – «струнників», чиї методичні принципи та педагогічні 
засади здійснили вплив на формування фахово-освітньої системи навчальних закладів 
Наддніпрянської та Західної України, є школи О. Шевчіка, Л. Ауера, К. Флеша, С. Сервачинського, 
А. Слядка, Ю. Кленгеля та ін.  

Отже, специфічною рисою інструментального виконавства на Західній Україні кінця ХІХ – поч. 
ХІХ ст. стало те, що широкий розвиток освіченого аматорства, можливість отримання фахової освіти 
за кордоном спричинилися до професіоналізації концертного життя, зумовили появу численних 
регіональних, національно-етнічних, клубних, професійних товариств, спілок, об’єднань, музичних 
академій як концертних інституцій. Констатуємо еволюцію інструментального музикування та 
репертуарних потреб виконавців у вищезазначений період, обумовлених традиціями музикування, 
взаємозв’язком з освітньою системою, інтегративністю у сенсі педагогічних принципів. Усе це, як і 
діяльність фахових музичних інституцій та їх представників, стало потужним чинником для 
професіоналізації інструментального виконавства Західної України в окреслений період. 
 

Примітки 
1 Згодом – Галицьке Музичне Товариство («Galizischer Musikverein», з 1858 р. – «Galicyjskie Towarzystwo 

Muzyczne»). 
2 Артистичними директорами «Гармонії» були Е. Качковський, Я. Ґалль, С. Нєвядомський, 

В. Вшелячиньський, М.Солтис. 
3 Т. Молчанова констатує існування численних мистецький об’єднань у містах і містечках Західної 

України: «Музичне товариство» існувало у Бродах (1863 р.), Дрогобичі (1877 р.), Жовкві, Самборі (1879 р.). 
«Товариство друзів музики» (1869 р.) – у Золочеві (1869 р.), «Гармонія» – у Стрию (1880 р.). «Музичне 
товариство ім. С. Монюшка» – у Стрию, Долині (1893 р.). «Боян» – у Стрию (1894 р.), Болехові (1908 р.), 
«Лютня» – у Дрогобичі (1901 р.), Золочеві (1902 р.), «Чоловіче співацьке товариство» – у Великих Мостах 
(1893 р.), Угніві (1894 р.), Городку (1908 р.), Куликові (1909 р.). «Музично-драматичне товариство» – у Сокалі 
(1899 р.), Городку (1908 р.) [3]. 

4 До навчальних закладів, за освітнім комплексом наближених до вищих у Галичині, належать Вища 
музична школа Н. Щицінської, Вища музична школа ім. І. Фрідмана, Вища музична школа А. Старкової-Вебер, 
Міський музичний інститут Д. Барановського, Вищий музичний заклад М. Райсс, Приватний Львівський 
музичний інститут Р. Фішлєра тощо. 

5 Paschalski K. Szkoła na skrzypce. – Warszawa : nakład i wlasność K. Treptego, 1902; Berganz. Violin-Schule. 
New Method for the violin. - Leipzig : Jul. Henr. Zimmermann. – Part. I. 

6 Richard Scholz. Das Studium der Lagen: Für Violine : gründlicher und erschöpfender Lehrgang des 
Lagenspiels. – Oertel, 1908; L. Marek. Nowe cwiczenia na fortepiano dla pozyskania prawidlowego uderzenia I 
rozwiniecia techniki. – Lwów : Seyfartha i Chajkowskiego,1892. 

7 Brandt Erster Lehrmeisterim Clavierspiel. Elementar-Schule : op. 38. – Leipzig : Merleburger; Mandl-Barda C. 
Kompendium der Klaviertehnik. – II. – Chromatische teil. Heft 1-8. – Wien – Leipzig : UE; Draesler J. Clavier-schule. 
– Wien : Artaria; Tausig K. Vorstufe : technische übungen für Pianoforte aus den hewärten Unterrichtwerken von 
Khina, Mertke, Pishna, Shwalam, und Wolf. – Leipzig : Steingräber – Verlag; L. Marek. Nowe cwiczenia na fortepiano 
dla pozyskania prawidlowego uderzenia I rozwiniecia techniki. – Lwów : Seyfarthai Chajkowskiego, 1892; методичні 
посібники: Adam L. Methode de Piano Forté du Conservatoire: Pianoforteschule des Conservatoriums der Musik in 
Paris. Simrock, 1815 – 55 с.; Bertini A. Méthode complète et progressive de piano (1-2 частини); Schott B. Boquet: 
Tehnique Moderne du Pianiste virtuoze. – Bruxelles Schott Frerer р 1858. 
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8 Fürstenau A. Bouqet des Tons : Vingt à quatre exercises, caprices et préludes, ор. 125. Bouquet des Tons. – 
C.F. Peters, Litolff ; Täglische Stunden für die Flöte. – Henri Litolf’s Verlag. 

9 Zellner J. Teoretisch-Praktische Oboe Schule. - Wien : Diabelli. 
10 Roscher J. 12 Vortragsstücke für fagott mit klavierbegleitung, ор. 88. – Maiz : Schott’s Sohne; Coppah 60 

ausgewählte Etuden : für Posaune oder Fagott mit Berücksichtigung derfschiedener Slüund Tonarten: 
11 Berr F. Methode de Basson / trevue et auigmentee par Cokken – Paris : Alfonse Leduc. Cokken, Jean 

François Barthélemy. Méthode de bassoon: nouvelle édition de la méthode de F. Beer revue et augmentée, 2 vols. 
Paris: E. Gérard, ca. 1842. Paris: Leduc, 1851; Berr Frédéric. Méthode complète de basson. – Paris: J. Meissonier, 
1836. 

12 Композитор звернувся до компонування для цитри у ранній період творчості, створивши майже 50 
зразків (не збереглися). Друком вийшла п’єса «Тиха сльоза», видана «Станіславівським Бояном» в одному з 22-
х випусків Музичної бібліотеки. 

13 ЦДІАЛ, оп. 25, спр. 17468, с. 424; спр. 18259, с. 373-зв. 
14 ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 25, спр. 18259, с. 375-зв. 
15 Його перша частина видана у Львові в 1909 р. У 1923 та 1930 рр. з’явились розширені та доповненні 

перевидання.  
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Резюме 
Розглядається специфіка та тенденції розвитку інструментального виконавства на Західній Україні 

кінця ХІХ – початку ХХ століть з позиції ретроспективного дискурсу. Зосереджується увага на діяльності 
товариств, навчальних закладів, виконавців-інструменталістів та появі навчально-методичної літератури. 

Ключові слова: виконавець-інструменталіст, музикування, професіоналізація, товариство, 
фахова освіта, методико-дидактична література, Західна Україна. 
 

Summary 
Velychko O. The retrospective discourse of instrumental fulfillment of Western Ukraine at the 

end of nineteenth – at the beginning of the twentieth century 
We consider the specifics and trends of instrumental performance in western Ukraine late XIX – early 

XX centuries from the perspective of retrospective discourse as a characteristic of contemporary regional 
studies, as evidenced by the emergence of a number of books and scientific articles in special periodicals 
(M. Zagaykevych, L. Yarosevych, LA Kyyanovskoyi, T. and L. Mazepa Yasinovskyi Yu, T. Starukh, 
N. Kashkadamovoyi, Molchanova T., I. Hlibovytsky, J. Antoniuk, B. Syuta, O. Kozarenko, I. Kohanyk, 
S. Shyp, S. Solanskyy etc.). 

The attention is focused on the characteristics of many cultural societies which not only stimulated 
activation of cultural life, but also improve the quality of special education, introduction to it all the wider 
public. It is a society such as «torban» Society St. Tsytseliyi, Galician Society of Friends of Music, 
musical society of men singing «Harmony» (Lvov) and «Society nurturing music in Bukovina», Musical 
Society in Ternopil and many others. Safeguarding cultural change in the situation in the Western 
territory. 

The article analyzes the composition of these spiritual leaders structures and their individual members, 
revealed the specifics of concert life in the region, further trend of cultural activities. Intercultural contacts 
traced artists of Western Ukraine and the Dnieper, changes in forms of cultural and artistic activities and 
forms of attracting new audience members. 

The specificity of the organization of cultural life, given these areas stay under the influence of 
different countries and do not wish the past to support the development of Ukrainian culture. 

Emphasis is on creating a land of numerous cultural organizations, including the centers of activity 
determined by its mastery of musical notation and theory of music in the network of general education at 
various levels, both in religious schools, gymnasiums, and private boarding university. 

We also consider the creation of original didactic literature for success. 
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Focusing attention on the activities of companies, educational institutions, artists and instrumentalists 
emergence of educational materials. 

The author highlights the role of religious fraternities who took care activities of schools and their role 
in the dissemination of vocal and instrumental performance, delivers a broad geographic distribution of these 
fraternities and considers the specifics of their impact on the issues outlined above. 

Discovered mentioned the century revitalization print literature of music pedagogy, which had a 
decisive influence on the methods of teaching. Referred effect leading West European musicians-teachers in 
this process. 

Emphasized the role and importance in enhancing the cultural and artistic life of the region the 
creation of local professional musical institutions on the basis of which formed the foundations of Ukrainian 
instrumental pedagogy – Greek Catholic seminary in Lviv dyako-Pedagogical Institute in Przemysl, musical 
discipline programs parochial schools, teachers' seminaries and schools, instrumental classes at various 
music and singing organizations as the foci of spiritual revival of the region: «Boyan» (from 1981), 
«Education», «Russian Conversation» (from 1862), academic fraternity (from 1871), «Lute», «Harmony» 
with instrumental classes and school playing the wind instruments and others. Consider other artistic 
structures common in the region at the time. 

The attention also to the domestic music forms, the most common in western Ukraine at the time. 
Shows the participation of foreign musicians, mostly graduates of famous composers – Liszt, 

F. Shuberta and others. in the methodology of the educational process in special schools and forms; presents 
the contribution of each of them in some form of musical performance and its organizational and methodical 
activities on Ukrainian territory. 

Key words: singer, instrumentalist, music, professionalisation, partnership, professional education, 
methodological and didactic literature, intercultural contacts, music and vocal and choral performance in the 
practice of cultural associations, Ukrainian art schools, integration, Western Ukraine. 
 

Аннотация 
Величко О.Б. Ретроспективный дискурс інструментального исполнительства в Западной 

Украине в конце ХІХ – начале ХХ века 
Рассматривается специфика и тенденции развития инструментального исполнительства на 

Западной Украине в конце ХІХ – начале ХХ вв. с позиции ретроспективного дискурса. 
Сосредоточивается внимание на деятельности обществ, учебных заведений, исполнителей-
инструменталистов и появлении учебно-методической литературы.  

Ключевые слова: исполнитель-инструменталист, музицирование, профессионализация, 
общество, профессиональное образование, методико-дидактичная литература, Западная Украина.  
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ПАРТІЯ ТРУБИ В ОРКЕСТРОВИХ ТВОРАХ ПЕТРА ЧАЙКОВСЬКОГО 
 

Яскравість і привабливість оркестрової музики російського композитора П. Чайковського 
(1840-1893 рр.) значною мірою пов’язана з надзвичайно різноманітним і ефектним застосуванням 
групи мідних духових інструментів і, зокрема, труби, як її найбільш відомого і «високого» 
представника. Актуальність даної розвідки пов’язана з тим, що і для сьогоднішньої генерації 
композиторів-симфоністів, представників різних шкіл і національностей, оркестровий стиль 
П. Чайковського, його мистецтво інструментування продовжує залишається взірцем, справжньою 
школою майстерності, і в тому числі, в ракурсі застосування партії труби. 

П. Чайковський належить до когорти тих митців, які у творах глибоко розкрили технічні, 
динамічні та тембральні можливості труби, продемонстрували її ансамблеві можливості. Проте, 
попри наявність великої кількості досліджень, присвячених творчості П. Чайковського, висвітленню 
її стильових особливостей, видається, що трактуванню труби в оркестровому стилі П. Чайковського 
було приділено менше уваги зі сторони науковців. І це при тому, що П. Чайковський, як геніальний 
майстер оркестрового письма, використовував ті інструменти мідної та інших груп, що входять до 
класичного складу симфонічного оркестру вже ХХ-ХХІ ст. 
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Серед значного розмаїття музикознавчих праць, присвячених використанню труби як 
солюючого інструменту в творах композиторів минулого і сучасності, виділяються ті, що вийшли у 
виданнях Московської консерваторії ім. П. Чайковського (під керівництвом Ю. Усова), а також 
дослідження сучасних українських науковців, що побачили світ нещодавно (В. Посвалюка [4], 
І. Гишки [3], В. Цайтца, Б. Мочурада, О. Вар’янка та ін.). Однак, у зазначених вище вчених 
спеціальний розгляд ролі партії труби в творах П. Чайковського не отримав глибшого наукового 
висвітлення. Враховуючи це, метою даної розвідки стало визначення специфіки застосування партії 
труби в оркестрових партитурах П. Чайковського. 

П. Чайковський симфонічну музику одразу чув і створював у оркестровому звучанні [1; 25]. 
Великий вплив на формування оркестрового стилю композитора, зокрема, на застосування труби, 
мала творчість німецького композитора Л. Бетовена, а також основоположника російської класичної 
музики М. Глінки. Водночас, П. Чайковського захоплював сучасний йому європейський симфонічний 
оркестр, в якому вже вводились хроматичні труби, валторни і туби. Якщо М. Глінка не визнавав 
вентильних труб і не вводив їх до своїх партитур, віддаючи перевагу натуральним інструментам, 
П. Чайковський з перших кроків діяльності почав застосовувати хроматичні мідні інструменти і, 
насамперед, трубу. 

Переважно в оркестрових партитурах П. Чайковський застосовував класичний склад групи 
мідних духових інструментів симфонічного оркестру, який містив чотири валторни, дві труби, три 
тромбони і тубу. Цього складу інструментів мідної групи йому вистачало для максимального 
розкриття їх виразових можливостей як індивідуальних, так і цілої групи. Їх ансамблеве поєднання з 
інструментами інших груп оркестру завжди підпорядковувалось найбільш повному розкриттю того 
художнього задуму, який вкладав композитор в кожну зі своїх партитур. П. Чайковський зробив 
величезний внесок у розвиток науки інструментування та її вивчення в музичних навчальних 
закладах царської Росії, переклавши працю бельгійського музикознавця, композитора і педагога 
Франсуа Огюста Геварта (Gevaert) (1828-1908 рр.) «Трактат про інструментування» (Traite general d 
'instrumentation) (в російському перекладі П. Чайковського – «Посібник з інструментування») [2]. 
Переклад цього посібника для П. Чайковського, як композитора-початківця, мав велике значення. 
Зокрема, у застосуванні, починаючи з перших симфонічних творів, виключно хроматичної труби та 
інших хроматичних мідних інструментів.  

В оркестрових партитурах П. Чайковського труба представлена широко і різноманітно. Стрій 
труб у симфоніях П. Чайковського та їх використання в частинах сонатно-симфонічних циклів: 
Симфонія № 1 «Зимові мрії» g − moll, 1866 р. І і ІІ ред. – 1866 р., ІІІ ред. – 1874 р., 1 вид. ІІІ ред. – 
1875 р. Частина перша – дві труби in D, частина друга – труби відсутні, частина третя – дві труби in 
C, частина четверта – дві труби in D. 

Симфонія № 2 с − moll, 1872 р. І ред. – 1872 р., ІІ ред. – 1880 р., 1 вид. партитури (ІІ ред.) – 
1881 р. Частини перша – четверта – дві труби in C. 

Симфонія № 3 D − dur, 1875 р. 1 вид. (партитура) – 1877 р. Частина перша – дві труби in F, 
частина друга – труби відсутні, частина третя – труби відсутні, частина четверта – труби відсутні, 
частина п’ята − дві труби in F . 

Симфонія № 4 f − moll, 1877 р. 1 вид. – 1880 р. Частини перша – четверта – дві труби in F. 
Симфонія № 5 е − moll, 1888 р. 1 вид. – 1888 р. Частини перша – четверта – дві труби in А. (В 

автографі партитури, в першій частині симфонії труби нотовані в строї in В). 
Симфонія № 6 («Патетична») h – moll, 1893 р. 1 вид. – 1894 р. Частина перша – дві труби in В, 

частина друга – дві труби in А, частина третя – дві труби in А, частина четверта – дві труби in А. 
Симфонія «Манфред» в 4-х картинах h – moll, 1885 р. 1 вид. – 1886 р. Частина перша – дві труби in 

D, частина друга – труби відсутні, частина третя – дві труби in D, частина четверта – дві труби in D. 
Різновиди труб в оркестрових сюїтах, одночастинних симфонічних творах та концертах 

П. Чайковського. Сюїта № 1 d – moll − D − dur, 1879 р. 1 вид. – 1879 р. Частина перша (Інтродукція і 
фуга) – дві труби in D, частина друга (Дивертисмент) – труби відсутні, частина третя (Інтермецо) – 
дві труби in D, частина четверта (Мініатюрний марш) – труби (і валторни) відсутні, частина п’ята 
(Скерцо) − дві труби in F, частина шоста (Гавот) − дві труби in D. 

Сюїта № 2 С – dur, 1883 р. 1 вид. – 1884 р. Частина перша (Гра звуків) – дві труби in С, частина 
друга (Вальс) – труби відсутні, частина третя (Гумористичне скерцо) – дві труби in Е, частина 
четверта (Сни дитини) – труби відсутні, частина п’ята (Дикий танець) − дві труби in С. 

Сюїта № 3 G – dur, 1884 р. 1 вид. – 1885 р. Частина перша (Елегія) – дві труби in F, частина 
друга (Меланхолійний вальс) – труби відсутні, частина третя (Скерцо) – дві труби in D, частина 
четверта (Тема з варіаціями) – дві труби in D. 
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«Моцартиана» (Сюїта № 4) з чотирьох творів Моцарта G – dur, 1887 р. 1 вид. – 1887 р. Частина 
перша (Жига) – дві труби in В, частина друга (Менует) – труби відсутні, частина третя (Прохання) – 
труби відсутні, частина четверта (Тема з варіаціями) – дві труби in В. 

Увертюра «Гроза» до драми О. Островського е – moll, 1864 р. 1-е вид. – 1896 р. Дві труби in Е. 
Увертюра F – dur [І редакція], 1865 р. (Перше виконання відбулось 9 грудня 1865 р. 

студентським оркестром Петербурзької консерваторії, де вперше відбувся публічний виступ 
П. Чайковського як диригента). 1-е вид. – 1952 р. Одна труба in Е. 

Увертюра F – dur [ІІ редакція], 1866 р. 1 вид. – 1952 р. Дві труби in F. 
Увертюра с – moll, 1866 р. 1 вид. – 1952 р. Дві труби in С. 
«Буря». Фантазія для оркестру за однойменною драмою У. Шекспіра, f – moll, 1873. 1 вид. – 

1877 р. Дві труби in F.  
«Франческа да Ріміні». Фантазія для оркестру на сюжет V пісні «Пекла» з «Божественної 

комедії» Данте, е – moll, 1876. 1 вид. – 1878 р. Дві труби in Е. 
«Італійське капричіо» (на теми народних пісень) А – dur, 1880. 1 вид. – 1880 р. Дві труби in Е. 
«Ромео і Джульєтта». Увертюра-фантазія за однойменною трагедією У. Шекспіра, h – moll, 

1869. І ред. – 1869 р., ІІ ред. – 1870 р., ІІІ ред. – 1880 р. 1 вид. І ред. – 1850 р., 1 вид. ІІ ред. – 1871 р., 1 
вид. ІІІ ред. – 1881. В обох редакціях (І і ІІ) − дві труби in Е. 

«1812 год». Урочиста увертюра. Es – dur, 1880. 1 вид. – 1882 р. Дві труби in Еs. 
«Гамлет». Увертюра-фантазія за однойменною трагедією У. Шекспіра, f – moll, 1888. 1 вид. – 

1890 р. Дві труби in В. 
Концерт для скрипки з оркестром D – dur, 1878. 1 вид. – 1888 р. Дві труби in D. 
«Варіації на тему рококо» для віолончелі з оркестром А – dur, 1877. 1 вид. в редакції 

Фітценгагена – 1889 р., 1 вид. в авторській редакції – 1956 р. Труби відсутні. 
Концерт № 1 для фортепіано з оркестром b – moll, 1875. І ред. – 1875 р., ІІ ред. – 1879 р., ІІІ ред. – 

1888 р. 1 вид. І ред. (клавір і оркестрові голоси) – 1875 р., 1 вид. ІІ ред. (партитура) – 1879 р., 1 вид. ІІІ 
ред. – 1890. (Після видання 1890 р. у концертній практиці та навчальній роботі серед піаністів 
встановилась традиція виконувати концерт за ІІІ редакцією). Дві труби in F. 

Різновиди труб в балетах, операх та музиці до драматичних вистав П. Чайковського. «Лебедине 
озеро». Балет в чотирьох діях. 1875 – 1876 рр. Інтродукція – дві труби in F. Перша дія: № 1 – дві труби 
in D, № 2 – дві труби in Е, № 3 – дві труби in D, №№ 4, 5, 6, 8, 9 – дві труби in F, № 7 – без труб. Друга 
дія: №№ 10, 11, 12, 13, 14 – дві труби in F. Третя дія: №№ 15 – 24 – дві труби in F. Четверта дія: №№ 25 – 
29 – дві труби in F. Вставні номери: Pas de deux (інструментування В.Шебаліна) – дві труби in В, 
Російський танець (інструментування П.І. Чайковського) – дві труби in F. 

«Спляча красуня». Балет у трьох діях з прологом, 1888–1889 рр. Дві труби (in В, in А). 
«Лускунчик». Балет – феєрія в двох діях, трьох картинах, 1892 р. Дві труби (in В, in А). 
«Воєвода». Опера в трьох діях, чотирьох картинах за п’єсою М. Островського, 1867-1868 рр. 

Дві труби in F. У виданні партитури 1953 р., підготовленого П. Ламмом, труби записані в сучасному 
строї in F. (Як відомо, партитура опери в свій час була знищена Чайковським і її було відновлено за 
оркестровими голосами, що збереглись). 

«Опричник». Опера в чотирьох діях і п’яти картинах із трагедією І. Лажечникова, 1870-1872 рр. 
Дві труби (in D, in F, in С). 

«Черевички». Комічно-фантастична опера в чотирьох діях, восьми картинах. Лібрето за 
повістю М. Гоголя «Ніч перед Різдвом», 1885 р. Дві труби (in F, in Е). 

«Євгеній Онєгін». Ліричні сцени в трьох діях, семи картинах за однойменним романом у 
віршах О. Пушкіна, 1878 р. Дві труби in F. 

«Чародійка». Опера в чотирьох діях, 1885-1887 рр. Дві труби in В. 
«Пікова дама». Опера в трьох діях і семи картинах за повістю О. Пушкіна, 1890 р. Дві труби 

(in В, in А). 
«Іоланта». Лірична опера на одну дію, 1891 р. Дві труби (in В, in А). 
Музика до драматичної хроніки О. Островського «Дмитрій Самозванець» і «Василій 

Шуйський», 1867 р. Одна труба in D. 
Музика до весняної казки О. Островського «Снігуронька», 1873 р. Дві труби in F. 
Музика до трагедії У. Шекспіра «Гамлет», 1891 р. Дві труби in В. П. Чайковський ніколи не 

вводив до складу свого оркестру третьої труби (мова не йде про корнет а-пістони та про додатковий 
військовий оркестр в коді увертюри «1812 рік»), хоча з середини ХІХ ст. під впливом Р. Вагнера це 
стало звичайним явищем, зокрема, для партитур А. Брукнера (у всіх його симфоніях задіяні три труби 
in F). П. Чайковського не цікавив гіпертрофований склад симфонічного оркестру (наприклад, в марші 
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лицарів з опери Р. Вагнера «Тангейзер» кількість труб доведена до 12!). З цього огляду потрібно 
віддати належне оркестровому чуттю П. Чайковського, який, починаючи з ранніх партитур, не 
кажучи вже про зрілі твори, використовував тільки ті інструменти мідної та інших груп, які на 
сьогодні входять до класичного складу симфонічного оркестру.  

Сучасні трубачі, виконуючи твори П. Чайковського (як і інших композиторів-класиків, в яких 
партії написані в різних строях), транспонують оркестрові партії в стрій in В. В ранній та середній 
період творчості композитор застосовував інструменти в різноманітних строях – від in С до in F. В 
середині 80-х років його симпатії все більше починають належати трубі in  F. Показовим з цього 
огляду є інструментування балету «Лебедине озеро», в перших номерах якого була двічі задіяна 
труба in D, один раз – in Е, а вся переважна кількість номерів (з № 5 по останній № 29, також 
інтродукція) віддана трубі in F (за винятком № 7, де труба не була залучена). В останній період 
творчості П. Чайковський все більше використовував труби в строях in А та in В, часто вживав їх 
поперемінно в одному творі в різних частинах, переважно, в балетних та оперних партитурах.  

Протягом творчості композитор дуже ощадливо, залежно від задуму, вводив труби до складу 
партитур. Вони відсутні не тільки в окремих частинах ранніх творів (Перша, Третя симфонії), але і в 
зрілий період («Варіації на тему рококо», «Моцартиана»). Якщо в ранній та зрілий період творчості 
П. Чайковського використовуються труби більшого від сучасних розміру, що транспонують вгору 
(крім труби in С, яка звучить так, як нотується), то в останні роки життя композитор віддавав 
перевагу трубам, транспонуючим вниз, що на той час завойовували все більшу популярність у 
виконавців (in А та in В). 

Застосування корнетів з пістонами в творах П. Чайковського строго «регламентоване»1: вони 
повністю відсутні в симфоніях (крім програмної симфонії «Манфред», яка не має порядкового 
номера) і вживаються в характерних місцях балетів (крім «Лускунчика»), лише в одній опері 
(«Чародійка»), а, в основному, − в програмних одночастинних композиціях з метою більшої 
конкретизації певних жанрових характеристик (вулична пісня в «Італійському капричіо», французькі 
теми в увертюрі «1812 рік» тощо. Відсутність корнет а-пістонів в останній балетній партитурі 
П. Чайковського, очевидно, пояснюється тим, що в час написання «Лускунчика» труби в строях in В 
та in А, які там задіяні, вже були настільки вдосконалені в технічному та тембровому відношеннях, 
що зникла необхідність вводити ті інструменти, які одразу були сконструйовані в строях in В та in А. 

Мистецтво оркестрування, яке потім стало «візитівкою» П. Чайковського як композитора, він 
опанував не одразу. Підтвердженням цього є інструментування однієї з його ранніх увертюр «Гроза». 
Аналіз партитури цього першого оркестрового твору П. Чайковського свідчить, що композитор лише 
освоював застосування оркестрових інструментів та їх ансамблевих властивостей, зокрема, труби. 
Труба доволі часто (solo або а2) задіяна в розгортанні твору, але жодного разу вона не використана в 
сигнальній, мелодичній, або відносно самостійній функції.  

Партії труби в ранніх оркестрових партитурах, особливо в увертюрах та операх, доволі 
нескладні. В них немає віртуозних пасажів, великих сольних епізодів. Найчастіше вони містять 
гармонічні звуки, підголоски, невеликі сольні фрази, окремі ноти. Тут труба, будучи за своєю 
конструкцією хроматичною, використовується переважно ще в традиціях М. Глінки. Не випадково, 
значну частину свого раннього доробку (Перша та Друга симфонії, увертюра-фантазія «Ромео і 
Джульєтта» та ін.) композитор згодом переробив і оркестрував по-новому.  

Із зростанням композиторської майстерності П. Чайковського, відповідно, посилювалась роль 
труби в його творах. Зрілий період творчості композитора характеризується якісною зміною в 
застосуванні труби, що пов’язано з подальшим розвитком мистецтва гри на конструктивно 
вдосконаленому вентильному інструменті. В симфонічних творах, в операх і балетах П. Чайковського 
труба з’являється там, де музичний розвиток досягає апогею: в кульмінаціях, tutti, при підтримці 
оркестрових наростань, при необхідності створення соковитого і насиченого та, водночас, 
блискучого оркестрового звучання, в моменти особливого драматизму. Наприклад, в увертюрі-
фантазії «Ромео і Джульєтта» в момент найвищого напруження над драматично-насиченим 
оркестром переможно звучить унісон двох труб.  

П. Чайковський часто застосовував звучання труби у відповідних моментах розгортання 
музично-оркестрового «сценарію», які вимагали саме такого тембру. Тому труби в реалізації звукового 
тла його партитур досягають величезної сили художнього впливу. Драматургія використання труби 
композитором полягає в максимальному втіленні її виразових функцій в контексті розгортання 
музично-образного змісту. Через це інструмент, насамперед, в оперних партитурах композитора, 
з’являється завжди у місцях, до яких він «притримується», і вступає у таких моментах, що обумовлені 
потребою сценічної дії. Так, в опері «Іоланта» П. Чайковський використовував трубу (як тромбон і 
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тубу) дуже помірковано і тільки в номерах, пов’язаних із чоловічими образами (король Рене, Роберт і 
Ебн-Хакіа). Поряд із цим, П. Чайковський був великим майстром застосування інструменту в певних 
жанрових амплуа, використовуючи його блискучий, світлий та яскравий тембр. Велику святковість 
загальному оркестровому звучанню надають труби у вступі до другої дії балету «Спляча красуня». 
Бравурність і блискавичну летючість демонструє солююча труба в «Іспанському танці» з другої дії 
балету «Лускунчик». Підкреслено урочисто і розкішно звучить полонез із першої картини третьої дії 
опери «Євгеній Онєгін» завдяки тріумфуючим фанфарам труб в оточенні стрімких пасажів скрипок і 
флейт. Ефектно застосовується труба в piano на самому початку фантазії «Франческа да Ріміні» або в 
кульмінаційному проведенні теми вступу з увертюри-фантазії «Ромео і Джульєтта». Зловісне і страшне 
pianissimo труб із сурдинами в сцені трагічної загибелі Германа в 7-й картині опери «Пікова Дама» 
справляє надзвичайне моторошне враження.  

В оркестрі П. Чайковського відсутній поділ на першорядні і другорядні духові інструменти. 
Тому труба часто виконує найрізноманітніші допоміжні функції: гармонічні, контрапунктичні, 
сигнальні, дублюючі, акцентні. Її присутність в партитурі робить загальне звучання більш шляхетним 
і піднесеним. Часто труба виступає в ансамблях з іншими інструментами мідної духової групи. В 
увертюрі опери «Черевички» в музику, що зображує заметіль, вривається мелодія «заклинання біса», 
яка доручена трубам, тромбонам і тубі. Та ж тема, «заклинання» в першій картині першої дії потужно 
звучить у труб, валторн, тромбонів і туби. Тема кобзарів в увертюрі до опери доручена трубам з 
дерев’яними духовими інструментами, яка підтримується всім оркестром. 

П. Чайковський один із перших композиторів значно драматизував звучання труби, вкладаючи 
в її сольні епізоди, в її тембр наповнений великою внутрішньою напругою зміст. Особливо 
відповідальною є роль труб в його останніх трьох симфоніях. Тривожного і зловісного відтінку 
набуває вона в проведенні теми «фатуму» з Четвертої симфонії. З похмурим і суворим образом 
лейттеми пов’язана їх партія в П’ятій симфонії, незабутні враження залишає звучання видозміненої 
лейттеми у труб в фіналі цього твору. Лаконічні і переможні репліки труб вплітаються в 
вихороподібний рух скерцо-маршу з Шостої симфонії, відтінюючи і посилюючи трагізм фіналу.  

Драматизуючи оркестрові партії труб, П. Чайковський часто створював величезні наростання 
оркестрового звучання. Поряд з двома трубами, композитор доволі охоче вживав два корнети. 
Класичним зразком solo корнет а-пістону вважається «Неаполітанський танець» з третьої дії балету 
«Лебедине озеро». Незабутні сольні епізоди зустрічаються і в низці його симфонічних партитур 
(«Італійське капричіо», увертюра «1812 рік», «Франческа да Ріміні», симфонія «Манфред»), в яких 
максимально розкриті виразові можливості цього інструменту. 

Отже, П. Чайковський в симфонічних творах, операх, балетах та концертах використовував 
труби та корнети по-різному, залежно від художнього задуму. В симфоніях (за винятком програмної 
симфонії «Манфред», де додатково залучені два корнети), П. Чайковський ввів до складу оркестру 
виключно по парі хроматичних труб, не завжди використовуючи їх у всіх частинах, стрій цих 
інструментів відмінний у різних творах. Варто підкреслити, що значну роль у поширенні престижу 
труби відіграло використання цього інструменту в оркестровій, балетній та оперній музиці 
П.Чайковського. Місця solo труби в його симфонічних партитурах ввійшли в «золотий фонд» 
використання технічних та виразових можливостей інструменту. 

Застосування труби в творах П. Чайковського, які посіли вагоме місце в історії світової 
музичної культури, стало предметом вивчення і зразком вживання для багатьох поколінь 
композиторів ХІХ-ХХ століть, у тому числі й українських. Варто зазначити, що в творах українських 
композиторів-симфоністів традиції П. Чайковського у використанні багатого виразового спектру 
труби отримали подальший розвиток [4], але це вже є темою наступного наукового дослідження.  
 

Примітки 
1 Твори П. Чайковського, в яких додатково до труб застосовуються корнет а-пістони: симфонія 

«Манфред» – два пістони in А; «Франческа да Ріміні» – два пістони in А; «Італійське капричіо» – два пістони 
in А; «1812 рік» – два пістони in В; «Гамлет» – два пістони in В; «Лебедине озеро» – два пістони (in А, in В); 
«Спляча красуня» – два пістони (in А, in В); «Чародійка» – два пістони in В. 
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Резюме 
Розглядається специфіка використання партії труби в творах для симфонічного оркестру 

російського композитора Петра Чайковського. 
Ключові слова: інструмент, труба, творчість, симфонічна партитура, оркестрова музика.  

 
Summary 

Lastovetski M. The Party of Trumpet in Petro Tchaikovsky’s Orchestral Works 
We consider the specifics of using wind instruments, particularly the party in the pipe works for 

symphony orchestra in the works of Russian composer of the late nineteenth century Peter Tchaikovsky. 
Emphasized the lack of study of the problems in the domestic scientific thought of art, examined some 
articles relating to the topic of scientific research. 

Reveals the specific works of great composers of musical forms, which was that the songs were 
written by the author directly for symphony orchestra, avoiding direct orchestration. The influence on the 
formation of musical writing of the classics of Russian composer (M. Glinka) and Western music 
(L. Beethoven). 

Emphasized that unlike his predecessors, composer Tchaikovsky in his own creativity has used the 
chromatic musical instruments, which greatly expanded the expressional possibilities of the symphony 
orchestra and classical composition of the team brass instruments. 

The role of Tchaikovsky respect his contribution to science instrumentation and further study in 
educational institutions of the Russian Empire, shifting labor Belgian musicologist, composer and teacher 
O. Hevarta. 

The analysis of almost all the artistic works of the composer, whose party is widely used pipe and 
accented attention on costumes pipes in the analyzed compositions of the musician. 

Subjected to analysis orchestral works, accompanying ballet composer, and in this context describes a 
variety of pipes that are used in these compositions. The attention that the party and the pipe tesyturnomu 
and the technical aspects of this composer, especially in the early period of his work, quite simple, they have 
no virtuoso passages, great solo episodes. Often they contain harmonic sounds pidholosky small solo 
phrases, single notes. There pipe being by chromatic design, used primarily in the tradition of Glinka. Not 
accidentally, many of his early works (the first and second symphony, overture-fantasy «Romeo and Juliet» 
and others.) Composer later revised and orchestrated anew. 

With increasing skill composer Tchaikovsky, respectively, appreciated the role pipe in his works. The 
mature period of the composer is characterized by qualitative changes in the use of the pipes, due to the further 
development of the art of playing the structurally improved valve instrument. In symphonic works, operas and 
ballets of Tchaikovsky pipe appears where musical development reaches its climax: the climax, with the support 
of orchestral narostan, the need for a juicy and rich and at the same time brilliant orchestral sound in special 
moments of drama. For example, in the fantasy-overture «Romeo and Juliet» at the moment of highest tension. 
Tchaikovsky is one of the first composers much dramatized sound pipe, putting her solo episodes in her tone filled 
with great inner tension maintenance. Especially is responsible role pipe in his last three symphonies. 

The article deals with many successful enough comments to the author's many compositions, which 
only improve the perception of the proposed research material. 

Proved on analysis of considerable repertoire that the composer felt very well usefulness of a tool in 
the orchestral score. It echoed from the first tracks and completing mature legacy, use only copper musical 
instruments and other groups that today are part of the classical symphony orchestra. The attention that the 
composer, given the specificity of sounding pipes and brass instruments in general, very carefully introduced 
them to the symphony and other orchestral partytur.P. Tchaikovsky was one of the first composers much 
dramatized sound pipe, putting her solo episodes in her tone filled with great inner tension maintenance. 
Especially is responsible role pipe in his last three symphonies. 

Emphasized that symphonic works of Tchaikovsky become a classic for the next generation of 
composers and can be widely used in educational practice modern educational music institutions. 

In the works of Ukrainian composers Tchaikovsky symphonic tradition to use a rich array of tubes 
vyrazovoho also further developed 

The article deals with the specifics of transposition and parties modern musicians while performing 
Tchaikovsky classic songs. 
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Аннотация 
Ластовецкий Н.А. Партия трубы в оркестровых произведениях П. Чайковского 
Рассматривается специфика использования партии трубы в произведениях для симфонического 

оркестра русского композитора Петра Чайковского.  
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КАМЕРНО-ВОКАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ Я. ЯРОСЛАВЕНКА ТА В. БЕЗКОРОВАЙНОГО  
В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ 

 
В авангарді західноукраїнської музики 1920-1930-х років опинилися митці, що отримали освіту 

у навчальних закладах Західної Європи і прагнули збагатити національні традиції кращими 
надбаннями новітніх музичних течій. Передусім це С. Людкевич, В. Барвінський, Н. Нижанківський, 
С. Туркевич, Б. Кудрик, З. Лисько, А. Рудницький, М. Колесса, Р. Сімович.  

Поруч із ними активно працювали композитори «другого ряду» – Я. Ярославенко, 
В. Безкоровайний, В. Балтарович та композитори-аматори – М. Волошин, О. Бобикевич.  

У доробку композиторів нової генерації з’явились опери, симфонічні, кантатно-ораторіальні 
твори, камерно-інструментальні і хорові композиції. Та поряд з опануванням нових жанрів і форм 
театральної та інструментальної музики, солоспів, разом із хоровою музикою, залишився традиційно, 
історично та ментально домінуючим у національному музичному мистецтві.  

Творчість Я. Ярославенка й В. Безкоровайного вписала свою окрему сторінку у розвиток 
української музики, хоча, зокрема, С. Людкевич ставився до неї досить критично1. Але не слід 
забувати, що ці композитори жили і творили у період становлення музичного професіоналізму в 
Галичині, їхня творчість була суголосна часові. Звернемо увагу й на те, що 1937 р. В. Безкоровайний 
прийнятий до складу СУПроМу (членами якого були лише професійні музиканти)2. У його творах 
виявилися тенденції, що мали місце у західноєвропейській і українській музиці: є композиції для 
голосу з оркестром, популярні на той час мелодекламації. 

Творча спадщина Я. Ярославенка та В. Безкоровайного – об’ємна та багатожанрова, проте не 
отримала ще повного дослідження мистецтвознавцями, як і камерно-вокальний доробок митців, що 
чекає на ґрунтовне опрацювання.  

Огляд літератури. Матеріали про життя та творчість Я. Ярославенка та В. Безкоровайного 
репрезентують енциклопедичні та довідкові видання, зокрема, А. Мухи [14], М. Дитиняк [6], 
Г. Бернацької [3]; інформація про творчість композиторів у жанрах хорової, камерно-
інструментальної, оркестрової музики міститься у 4 томі «Історії української музики» [5]; нариси 
життєвого та творчого шляху композиторів є у книзі Я. Михальчишина [13]. Творчі постаті 
композиторів у контексті музичної культури Галичини подано у дослідженнях В. Барвінського [1], 
А. Рудницького [17]; окремі аспекти їхньої творчості висвітлено в статтях С. Людкевича [10, 11]; 
творчість В. Безкоровайного у дзеркалі архівних матеріалів досліджувала Н. Осадця [16]; біографічна 
довідка та перелік його творів поданий П. Медведиком [12]. Жанрово-стилістичні особливості 
романсів Я. Ярославенка вивчав Р. Сов’як [18]; методичні поради вокалістам щодо виконання деяких 
солоспівів композитора подає М. Логойда [8], про творця українських маршів – Я. Ярославенка пише 
В. Лаба [7]; про видавничу діяльність композитора йдеться у статті Н. Никорак [15]; творчі зв’язки 
композитора з Р. Ширмою вивчав В. Лучук [9].  

Метою статті є висвітлення камерно-вокального доробку Я. Ярославенка та 
В. Безкоровайного у контексті новітніх тенденцій, що відбувались у західноєвропейській та 
українській камерно-вокальній музиці у першій половині ХХ ст. 
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Ярослав Ярославенко і Василь Безкоровайний часто виступали на концертній естраді з 
солістами і хоровими колективами в якості піаністів та концертмейстерів. Зокрема, В. Безкоровайний 
акомпанував співакам – С. Стеблинській (своїй дружині, яка була також і скрипалькою), солістам 
тернопільського «Бояну» М. Гірняковій, М. Коренцівній, тенорам О. Ваврик, В. Клодзінському, 
гастролюючій співачці А. Остапчук. Згодом в еміграції композитор брав активну участь саме як 
піаніст у різноманітних українських концертах, присвяченим визначним її діячам, виконував власні 
фортепіанні твори і творив супровід до мелодекламацій. У досить поважному віці (творча активність 
тривала до 83 років) він ще виступав у концертах. 

Як акомпаніатор, Я. Ярославенко зі співачкою М. Сіяк виступав у різних містах – Львові, 
Перемишлі, Сокалі. Зокрема, у 1907 р. вони виконували власні твори композитора, романси 
М. Лисенка, О. Нижанківського, Я. Галля, С. Невядомського, Г. Вольфа, Е. Гріга та арії з опер.  

Очевидно, саме тому Я. Ярославенко та В. Безкоровайний з особливим пієтетом ставились до 
жанру солоспіву. Найбільшу частину доробку в цьому жанрі вони створили протягом 1910-1930-х рр. 
Свого часу їхні твори були досить популярними. У концертах часто виконувались різноманітні 
марші, уривки з опер, хори, солоспіви3.  

Найбільшу частину свого романсового доробку Я. Ярославенко створив на слова Т. Шевченка, 
І. Франка, О. Олеся у період 1910-1930-х рр., а також на тексти українських поетів-символістів, з якими 
композитора єднали дружні стосунки – В. Пачовського, С. Чарнецького, С. Черкасенка, М. Вороного та 
ін. Композитор звертався виключно до оригінальних українських текстів, виняток становлять лише три 
композиції на тексти Р. Бернса та Н. Ленау в українських перекладах І. Петрушевича, О. Луцького, 
В. Пачовського. Яскравими пейзажними замальовками є солоспіви митця на слова Д. Млаки, В. Масляка і 
О. Маковея. Композитор також звертався і до поезій В. Кулика й Б. Лепкого. 

У ранній період творчості (1910-ті рр.) В. Безкоровайним створені солоспіви на слова 
Ф. Миська та М. Філянського. У композитора виявляється любов до творчості трьох поетів: 
Т. Шевченка, Б. Лепкого та О. Олеся, оскільки найбільша частина солоспівів написана на їхні тексти. 
Крім мелодекламації, до слів Кобзаря, композитором написано ще три солоспіви.  

Спираючись на народні пісні баладного типу та елементи думного епосу, композитор створив 
баладу до слів Ю. Федьковича «Сокілська царівна» (Сокільська) та думу «Плач невольників». 
Популярний, сфольклоризований вірш Р. Купчинського отримав інтерпретацію у солоспіві «Засумуй, 
трембіто». До слів М. Шашкевича написав «Дністрованку» у стилі українських народних пісень, а 
текст С. Руданського знайшов втілення у його сатиричній пісні «Треба всюди приятеля мати».  

До поезій М. Вороного низку солоспівів створив Я. Ярославенко. Це – «Серенада» (1922 р.), 
«Перед брамою» (1922 р., з присвятою «вельмишановному авторові слів»), «Мов зібралися юрбою» 
(1920 р.), «На скелі» (1923 р., присвята дружині композитора). Вони не об’єднані у цикл і не 
підлягають хронологічному групуванню, але спорідненість образно-емоційної сфери, (втілення 
почуттів людини, які вона переживає разом із природою, що уособлюється та стає активною дійовою 
особою), дозволяє об’єднати їх у певну тематичну групу. 

Весняно світлий, життєрадісний перший романс «На скелі» (D-dur) – це гимн щасливому коханню. 
Чудова мить настає на лоні прекрасної природи (така сюжетна модель часто зустрічається у романтиків, 
зокрема, в Е. Гріга «Сон», С. Рахманінова «Апрель»). Фортепіанний вступ (6 тактів), викладений 
акордами у широкому розташуванні з басовими форшлагами (con grandezza) у динаміці ff створює 
відчуття безмежного простору (герой стоїть на вершині скелі). Надалі у фортепіанній партії використані 
елементи звукового «живопису». У ній вгадується легкий плескіт хвиль об каміння. У коді романсу 
(pomposo) композитор двічі повторює рядок «гимн щасливого кохання», утверджуючи основну ідею твору.  

Другий романс «Мов зібралися юрбою» (g-moll) – солоспів-елегія. Низхідні інтонації, що 
переважають у вокальній партії, остинатний ритмічний малюнок у партії фортепіано, погойдування 
шістнадцяток у низькому регістрі створюють настрій, що відповідає поетичним рядкам: «будять у 
серденьку тужливі любі спомини весни». 

У третьому романсі «Перед брамою» виразно виявляються ознаки жалібного маршу (c-moll): 
використовується характерна формула з пунктирним ритмом. У творі йдеться про те, що людина 
мала складне життя, і пройшовши «крізь хащі і терни», стукає до дверей раю. Використання у 
середньому розділі твору (andante religioso) повнозвучних, урочисто-величних акордів створює 
атмосферу релігійної піднесеності. Вольова маршова ритміка фортепіанної перегри звучить 
контрастом до заключного епізоду (largo pietoso). 

Маршові ритми використані й у «Серенаді» (1922 р.), проте характер цього твору легкий і 
безтурботний. Відповідно до жанру, у фактурі фортепіанної партії використано імітацію гітарного 
акомпанементу.  
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Оригінальним триптихом на слова С.Черкасенка4 стали романси Я. Ярославенка: «Розцвівся боз» 
(1922 р., присвячений «дорогому авторові слів, на добру пам’ять»); «Мій ранок» (1923 р.); «Хвиля» 
(1924 р.). Це – світлі музичні акварелі, замальовки образів природи. У них йдеться про перші весняні 
квіти, пробуджений ранок, лагідне сонце, Зелений Шум. Вони позначені рисами пантеїзму : людина і 
природа взаємопов’язані, творять єдине ціле, довіряють одна одній найпотаємніші думки та бажання. У 
цих вокальних мініатюрах використано прості гармонічні засоби, акорди основних функцій, куплетно-
варіаційну форму, невеликі композиційні побудови. Фортепіанна партія виконує, переважно, 
акомпануючу роль, створюючи відповідну емоційну атмосферу.  

Найбільше музичних втілень з літературної спадщини О. Маковея отримала його лірична 
замальовка «Сон». До неї звертались М. Лисенко, Б. Кудрик, Ф. Колесса («Помер рекрут»). 

Інтерпретував цей текст і Я. Ярославенко. Романс «Сон» (1906 р.) – яскравий зразок вокального 
ноктюрну. Це масштабна розгорнена композиція (97 тактів, що дозволяє провести паралелі з творами 
В. Барвінського, хоча, зазвичай, обсяг романсів композитора не перевищував 40-50 тактів,). Як і у 
В. Барвінського, у творчості Я. Ярославенка відбувається взаємопроникнення вокального та 
інструментального жанрів: це виявляється у зростанні ваги інструментальної складової, взаємодії 
фортепіанної партії та пісенно-оповідної кантилени, опорі на жанр колискової. Композиція має 
складну двочастинну репризну форму, де функцію експонування тематизму виконує розгорнений 
фортепіанний вступний розділ, який автор окреслює як Preludio (43 такти, c-moll, 4/4). На тлі 
бурдонної квінти звучить остинатна мелодична фігура, що імітує лірницьке награвання. Новий 
матеріал подається у вокальній партії за принципом багаторівневого контрасту (C-dur, 3/4), однак 
його інтонаційну основу складають характерні сопілкові звороти, що канонічно імітуються у 
фактурно мінливій тканині акомпанементу. Інтерлюдія (17 т.) підводить до видозміненої репризи, а 
повтор доповнюється викладом провідної теми у партії вокаліста з супроводом на тлі характерних 
терцевих коливань. Реприза другої частини скорочена, подається у значно повільнішому темпі (на 
зміну Moderato assai приходить Lento), що надає йому значення епілогу.  

Солоспіви Я. Ярославенка на слова В. Пачовського – пейзажні замальовки: «Ой ти, соловій» 
(1905 р.), «Ой щебечуть соловії» (1906 р.), «Гей, закуй мені, зозуле» (1907 р.) – написані 
композитором у ранній період творчості. Назви романсів передбачають використання багатого 
арсеналу звукозображальних прийомів та засобів, проте композитор досить скупо використовує 
прийоми звуконаслідування (форшлаги, трелі, акордове martellato)5.  

На текст Б. Лепкого «На хлопську нуту» композитор 1907 р. створив солоспів у дусі тужливої 
народної пісні (f-moll) з використанням ладо інтонаційних зворотів, характерних зойків («гей!») 
наприкінці кожної строфи. У фортепіанному супроводі на фоні органного пункту у партії лівої руки 
та остинатних акордів – у партії правої, вокальна партія веде розповідь про нелегку долю хлопчика-
селянина.  

У вищезгаданих солоспівах Я. Ярославенка яскраво виражена опора на фольклор, яка 
виявилась не у прямому цитуванні народних джерел і етнографічній буквальності, а у застосуванні 
характерних пізнаваних фольклорних інтонем, що стали складовою індивідуального авторського 
стилю. Це дозволило органічно втілити поезії, яким притаманні яскраво національні риси. 

До слів Б. Лепкого створено чотири солоспіви і В. Безкоровайним: «Рожевий квіте», «На склоні 
гір», «Де ж ти, листочку» та «Снишся мені»6.  

У «Снишся мені» композитор музично-поетичними засобами передає спогади і сум героя за 
втраченим коханням, коли коханий образ з’являється лише у сні. М’які, плавні елегійні ходи з 
елементами декламаційності у вокальній партії супроводжуються фортепіанною партією 
(гармонічно-акордовий акомпанемент), що часом дублює мелодію. Самодостатні фортепіанні вступ і 
постлюдія створюють тематичну арку і музичну завершеність композиції.  

Солоспіви В. Безкоровайного на слова Б. Лепкого – яскраві ліричні замальовки особистісної 
тематики, що відзначаються широким спектром музично-поетичних образів, в них відчувається 
шубертівський вплив та інтонаційна сфера міського романсу. Лірична емоційність солоспівів не 
обмежується суто поетикою, вона збагачена драматизованою психологічною напругою та 
символістськими тенденціями.  

У солоспіві «Чари ночі» на слова О. Олеся інтимна задушевна лірика вабить щирістю почуттів, 
схвильованим тоном викладу матеріалу. Ладова мінливість гармонічного супроводу підсилює 
мелодію широкого дихання (аріозно-романсового складу).  

Фортепіанна прелюдія і заключна частина, побудовані на звуках низхідної гами паралельними 
секстами, створюють відповідний настрій піднесення і урочистості. Солоспіви В. Безкоровайного на 
слова О. Олеся «Гроза пройшла», «Малесенька ластівка» та на слова М. Філянського «І сад зацвів» – 
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це романтизовані ліричні пейзажі, в яких картини природи натхненні почуттями людини, красою і 
благородністю щирої душі.  

Проте у Я. Ярославенка у солоспіві «В провалля розпачу» (1919 р.) домінують драматичні 
образи поезій О. Олеся, в якому елегійність та заглибленість філософського монологу поєднується з 
сецесійною емоційною вибуховістю. У поезії йдеться про «надію-зрадницю», яка підносить людину 
до небес, а потім кидає у безодню. Твір написано у простій динамізованій тричастинній формі. 
Мелодика вокальної партії у крайніх розділах має романсово-аріозний характер з фразами широкого 
секвентно-варіаційного розгортання і типовим для елегії акордовим пульсуючим тлом альтерованих 
акордів. Середній розділ – експресивна драматична кульмінація з домінуванням патетичної 
декламаційності (низхідні октавні ходи з пунктирними ритмами різних формул, акцентовані 
скандування, красномовні паузи-цезури). Зміну характеру підкреслено зміною тональності – 
відбувається модуляція з e-moll у трагедійний c-moll відхиленням через VII6

5-DDVI4
3. Збудженості 

надає тріольний рух фортепіанної партії, різкі зміни динаміки (навіть у межах такту: від ff до p). У 
кульмінації твору динаміка сягає найвищої точки, використано багаторазові sff, fff. Музичними 
засобами композитор виразно передає емоційний стан героя, що кидає виклик долі.  

Музична тканина зрілих солоспівів композитора складніша, насичена альтерованою гармонією, 
хроматизмами; у ній використаний широкий арсенал фортепіанної техніки (права рука не виконує 
функцію дублювання вокальної партії), а інструментальні епізоди є самостійними, створюють 
емоційний фон солоспіву. Настрій поетичного тексту композитор вже не узагальнює, а деталізує, 
глибоко проникає у суть поезії, намагаючись втілити його приховані змістовні нюанси.  

В яскравих неоромантичних солоспівах (з помітним впливом естетики бідермаєра) 
Я. Ярославенка та В. Безкоровайного на слова поетів-символістів представлена, переважно, 
багатопланова, насичена відчуттями особистісна та пейзажна лірика з розмаїттям музичних образів. 
Вона характеризується різноманітними втіленнями художніх задумів та прагнень, але певною 
традиційністю музично-виразових засобів, використанням простих вокальних форм (куплетної, 
простої двох частинної, простої три частинної, наскрізної), невеликими побудовами, широко 
наспівними пластичними, романсовими формулами мелодико-інтонаційних засобів. 

Проте вже у солоспівах композиторів на слова Т. Шевченка виразно проявляються інші риси, 
співзвучні новітнім віянням, що відбувались у західноєвропейському музичному мистецтві у 
першій пол. ХХ ст.: у камерно-вокальній музиці це виявилось у збагаченні сфери змісту, 
розширенні рамок поетичних текстів, освоєнні нових технік письма, прагненні до нових 
співвідношень інструментальної та вокальної партій та значній увазі до різноманітної фортепіанної 
фактури. Для композиторів характерне здебільшого використання не занадто ускладнених 
гармонічних засобів, «наділених певною гостротою і насиченістю звучання, сміливістю тональних 
співставлень» [5; 568].  

Група шевченківських солоспівів В. Безкоровайного – яскрава сторінка його камерно-
вокального доробку. «Думи мої» для тенора, фортепіано і віолончелі (існує також варіант у супроводі 
симфонічного оркестру) ще за життя автора вважався чи не найвагомішим твором його вокальної 
творчості7. У 1930 р. на тексти цього поета написані також мелодекламації («Минають дні», 
«Тополя»), лірико-побутова картинка «Посажу коло хатини», солоспіви «Калина», «Сон» («Гори 
мої»), «Мій Боже милий» – Подражаніє ХІ Псалму (йому співзвучний і солоспів Я.Ярославенка на 
слова Т. Шевченка «Все упованіє моє» (1929 р.) – розгорнуті драматичні монологи. 

Солоспіви характеризуються великими композиційними побудовами. Найбільш 
розгорненими є «Думи мої» – 200 т., «Калина» – 120 т. «Мій Боже милий» – 96 т., «Сон» – 92 т., 
«Все упованіє моє» – 80 т.  

У цих творах великого значення набуває інструментальна партія з різноманітним фактурним 
матеріалом, що робить фортепіанний виклад багатим і насиченим, є розгорнуті прелюдії, інтерлюдії, 
постлюдії. У солоспівах переважає декламаційно-аріозний тип мелодичної побудови з підвищеною 
експресивністю висловлювання, часто використовується мовна патетика, речитативні елементи. 
Виразна динаміка, яка чутливо реагує на зміни у поетичному тексті, збільшення питомої ваги ладо-
гармонічних барв, альтерована акордика та темпо-агогічні відхилення спрямовані на послідовне і 
деталізоване розкриття поетичного тексту. 

Отже, камерно-вокальні твори Я. Ярославенка, В. Безкоровайного, створені у важливий період 
розвитку національної культури, є великим і мистецько-вартісним її пластом. У них втілено 
національно-духовні цінності, естетичні ідеали, відображено риси галицької ментальності, що є 
характерним для культури цього регіону.  
 



Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Випуск 20/2014 (т.1) 72 

Примітки 
1 Він вважав, що значна частина творів до слів Т.Шевченка (а саме, хори і солоспіви) «доморослих 

композиторів (в Галичині – Ярославенка, Безкоровайного) ... до кращої, поважнішої музичної літератури не 
належать» [10; 253], хоча Я. Ярославенко «серед дилетантських умов життя написав між значною серією творів 
не одно гарне і варте для нашого музикального вжитку ...» [11; 453]. 

2 Звіт з 10 засідання Ради СУПроМу дня 11. ХІ. 1937. розділ: г) прийнято в члени В. Безкоровайного – не 
приділено його однак до жадної секції, бо в анкеті брак точних даних про кваліфікації [19; 114]. 

3 Зокрема, у 1919 р. у Перемишлі романси Ярославенка «В провалля розпачу», «Як маю я журитися» 
вперше виконав Р. Прокопович-Орленко, а дует «Обоє ми, серце, з тобою» заспівав разом із 
С. Стадниковою. 

4 У своїй камерно-вокальній творчості західноукраїнські композитори зверталися до поезії 
С. Черкасенка, ім’я якого, так само, як і М. Вороного, на десятки років зникло з української історії, хоча у перші 
десятиліття ХХ ст. він був досить відомим у літературних і мистецьких колах. 

5 Згодом до цієї тематики з відповідним фактурним вирішенням звернеться у своїй камерно-вокальній 
творчості А. Кос-Анатольський. 

6 Н. Нижанківський створив солоспів «Снишся мені» на текст Б. Лепкого у 1905 р., В. Безкоровайний – у 
1920-х роках. 

7 Солоспів «Думи мої» В. Безкоровайний написав у 1935 р. (вперше його виконав М. Голинський у 
Тернополі). 
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Резюме 
Аналізується камерно-вокальна спадщина Я. Ярославенка та В. Безкоровайного в контексті 

новітніх тенденцій, що відбувалися в західноєвропейській та українській музичній культурі у першій 
пол. ХХ ст. 

Ключові слова: камерно-вокальна творчість, камерно-вокальний жанр, солоспів, бідермаєр.  
 

Summary 
Bassa O. Chamber and vocal music of Y. Yaroslavenko and V. Bezkorovayny in Ukrainian 

musical culture 
The state of Western music 1920-1930-ies in the context of national creativity of the young generation 

of composers who have received special education in schools Western Europe and sought to enrich the 
national traditions of the best achievements of modern musical trends. Recalling in this context the work of 
famous Ukrainian composers such as S. Lyudkevych, N. Nyzhankivskyy, B. Kudryk, With Lys'ko, 
M. Kolessa, R. Simovych etc. The author of the article paid special attention to chamber and vocal Western 
heritage Yaroslavenka composers J. and V. Bezkorovayna in the context of the latest trends that occurred in 
Western and Ukrainian music culture in the first half of the twentieth century. Showing the creativity and 
attitude of the young generation of famous Galician classics. 

These composers were part of the first professional musical organization Galicia organization that 
affects their role in musical practice land and certifies their level of creativity. 

By trying to identify the role of the aforementioned personalities in the culture of Western Ukraine, 
detailed analyzes existing historiographical base refers to little-known publications of local authors, affects a 
significant number of memoirs and other information materials epistolary genre that help to better 
understand the role of these figures in the artistic life. 

Many articles devoted to material characterization concerts aforementioned musicians in concert along 
with soloists and choirs as pianists and accompanists; disclosed its cooperation with well-known 
instrumentalists and singers in concert programs prepared on the occasion of anniversaries giants of 
Ukrainian Culture (Lviv, Przemysl, Sokal). 

The attention is focused on their own creativity above composers and attitudes of those artists who 
denounced these works to the public. It is noted that most of his works Ya.Yaroslavenko wrote the texts 
Shevchenko, Ivan Franko, O. Oles and Symbolist poets V. Pachovskoho, S. Charnetskoho, S. Cherkasenka, 
M. Voronoho and others. 

Instead own creativity V. Bezkorovaynoho characterized by an appeal to the poetic heritage 
M. Filyanskoho, O. Oles, F. Myska. it was a characteristic feature of the support for the elements Dumnova 
epic, ballad-type songs. In this context, analyzed a number of works written on texts S. Rudanskoho, 
M. Shashkevych, Yuriy Fedkovych and others. 

The text contains a detailed description of many compositions of each of these composers Galicia; The 
specific semantics and stylistics tracks Ya. Yaroslavenka V. Bezkorovaynoho and their reliance on folk 
folklore sources. 

Many articles given material characterization instrumental works of these composers, its technical 
specifications, based on Galician artistic tradition. It is emphasized in particular that, for example, musical fabric 
of mature songs of composer Ya.Yaroslavenka complex, rich alterovanoyu harmony, chromatic; It used a wide 
arsenal of piano technique (right hand does not duplicate the function of vocal) and instrumental episodes are 
independent, creating an emotional background Traditional Solo Singing. The mood of poetic text composer not 
generalize and details, penetrates deeply into the essence of poetry, trying to realize its hidden nuances content. 

In the colorful neo-romantic Solo Singing (with the notable influence of Biedermeier aesthetics) 
Yaroslavenka J. and V. Bezkorovayna the words Symbolist poets represented mainly multifaceted, intense 
feelings of personal and pastoral poetry with a variety of musical images. It is characterized by a variety of 
embodiments of artistic ideas and aspirations, but some traditional music and vyrazovyh means using simple 
vocal forms (couplet, a simple two part, three simple partial, cross-cutting), small constructions, widely 
songful plastic, romansovoy formulas melodic-intonation means. 

Thus, the end of the article the author notes, chamber vocal works Yaroslavenka J. and 
V. Bezkorovayna created in an important period of development of the national culture is great and its 
artistic-value layer. They embodied the national-spiritual values, aesthetic ideals reflected traits Galician 
mentality that is characteristic of the culture of the region. 

Key words: chamber and vocal works, chamber and vocal genre solospiv, Biedermeier, creativity 
Symbolist poets, intercultural contacts, a young Ukrainian generation, development of Galician music, 
musical first professional association of Galicia, the contribution to the cultural heritage. 
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Аннотация 
Басса О.М. Камерно-вокальное творчество Я. Ярославенка и В. Безкоровайного в 

украинской музыкальной культуре 
Анализируется камерно-вокальное наследие Я. Ярославенко и В. Безкоровайного в контексте 

новейших тенденций, которые происходили в западноевропейской и украинской музыкальной 
культуре в первой пол. ХХ века. 

Ключевые слова: камерно-вокальное творчество, камерно-вокальный жанр, романс, бидермаер. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ АМАТОРСЬКИХ КОЛЕКТИВІВ КРЕМЕНЕЧЧИНИ 
У 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
Визнання оригінальності національної культури України європейськими народами й світовою 

громадськістю створює передумови поглибленого дослідження історії розвитку музичної культури, 
того глибинного коріння, на якому формується національно-духовне обличчя українця. Вивчення 
культурно-мистецьких процесів України неможливе без ґрунтовного опрацювання регіонального 
розвитку, який сприяє осмисленню загальноукраїнської культури. 

Кременеччина – історичний край, розташований у південно-західній частині Волині, надзвичайно 
багатий історичними та культурними традиціями. У 20-30-ті роки ХХ століття мистецтво регіону набуло 
особливого розвитку: розширилася сфера музичної діяльності культурно-просвітницьких товариств, 
збагатився спектр функціонування різних форм гастрольно-концертного життя, зазнала реформування 
музична освіта в навчальних закладах та були закладені основи професійного музичного виконавства. 

На сьогодні завершено ряд дисертаційних досліджень (Н. Оболончик, О. Панфілова, 
С. Коляденко, В. Омельчук), у яких автори побіжно торкаються питань діяльності аматорських 
колективів Кременеччини у міжвоєнний період. Г. Чернихівський та І. Скакальська, вивчаючи 
діяльність Кременецької «Просвіти», опираються на численні документи Державного архіву 
Тернопільської області, які окреслюють культурно-просвітницьку роботу товариства. Проте, 
ґрунтовне опрацювання даної теми залишилося поза увагою дослідників. 

Тому метою статті є вивчення на основі архівних матеріалів діяльності аматорських 
колективів Кременеччини та відтворення їхньої концертної діяльності у 20-30-х роках ХХ століття. 

У 20-30-ті роки ХХ століття територія Волині (в т.ч. Кременеччина) входила до складу Другої 
Речі Посполитої. Кременець був одним із головних центрів освіти й культури: тут вирувало активне 
театральне життя, проходили гастролі відомих польських музикантів, організовувалися постійні 
художні виставки, відбувалися конкурси просвітянських хорів.  

Вагому роль у процесі піднесення національної культури відіграла діяльність товариства 
«Просвіта». На культурно-просвітницькій ниві аматорська творчість завжди мала важливу суспільну роль 
та знаходила своє вираження у створенні театральних, хорових та хореографічних аматорських гуртків. 

Значною популярністю серед жителів Кременця користувався театральний гурток «Просвіти» 
під керівництвом колишнього артиста Київського українського театру М. Садовського Григорія 
Березовського, який впродовж 20 листопада – 20 грудня 1927 року провів у Кременці театральні 
курси підготовки режисерів, на яких прочитав 30 лекцій з теорії драматичного мистецтва [4; арк. 
183], видав кілька книг з теорії драматичного мистецтва, які були розіслані у філії товариства. 

Упродовж 1928-1937 рр. аматорський гурток поставив твори: «Назар Стодоля» Т. Шевченка, 
«Лісова пісня» Лесі Українки, «Ой не ходи, Грицю» М. Старицького [11; 112]. Велику популярність 
здобула його постановка«Запорожця за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Наталки Полтавки» 
І. Котляревського, в яких головні ролі виконували Г. Оборевич й О. Пацюркевич [12; 128]. 
Активними учасниками театрального гуртка були Г. Панкевич, У. Злочевська. К. Венедиктова, 
О. Чернова, В. Денисевич, О. Ковалевська, Н. Сагайдачний, А. Животко [6; арк. 26].  

Театральні традиції примножували жителі Почаєва, де довший час працював артист Київського 
українського театру Садовського Лопух. Завдяки архівним документам довідуємося, що 12 серпня 
1923 р. у Почаєві відбулася прем’єра вистав «Ведмідь» А. Чехова (1 дія) у перекладі почаянина 
Н. Кибалюка та «На сіножаті» Л. Яновської (1 дія) [5; арк. 72]. 
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Із 1931 року колектив, склад якого нараховував понад 50 осіб, працював під керівництвом 
Олекси Волошина. Загалом за роки існування (з 1922 по 1939 роки) аматори поставили понад 40 п’єс. 
Найбільшою популярністю користувалися «За двома зайцями» М. Старицького, «Шельменко-
денщик» Г. Квітки-Основ’яненка, «Суєта» І. Карпенка-Карого, «Мотря» Б. Лепкого [9; 24-25]. 

В основний склад театральної трупи Почаєва складали Л. Крутяк, М. Свідерська, І. Барчишин, 
Є. Трофимлюк, І. Романюк, Ф. Колесник, Р. Станкевич, Т. Трофимлюк. Як керівник, О. Волошин 
намагався залучати для участі у масових сценах, танцювальних номерах якомога більше молоді. 
Великою прогалиною у роботі він вважав відсутність хороших вокалістів, що перешкоджало 
працювати над музичними п’єсами. 

Постановки Почаївського театрального колективу мали змогу побачити не тільки жителі 
рідного міста: у Вишневці відбулися вистави п’єси «Воскресіння» Чубатого та «Клуб суфражисток», 
у Бережцях – «Старі гріховодники». 

Плідно працювали аматорські театральні гуртки в селах Якимівці [1; арк. 19], Бережці [6; арк. 
178], Шпиколоси та ін. 

Із 1922 до 1924 року у Кременці функціонувала школа українських національних танців 
балетмейстера В. Авраменка, яка зробила значний внесок у розвиток українського хореографічного 
мистецтва. З метою популяризації власної школи Авраменко дав кілька сольних концертів, на яких 
виконав танці «Гопак», «Чумак», «Гонта». Виступи хореографа вразили і захопили громадян міста. 
Учнями школи стала у переважній більшості молодь Кременецьких навчальних закладів. 

Досліджуючи свідоцтво про закінчення школи В. Курасової (1923 р.), було проаналізовано 
навчальну програму школи національних танців балетмейстера В. Авраменка. Вона включала теорію 
танцювального мистецтва, танцювальні рухи, постави, танцювальну пластику й гімнастику та 
практичне виконання танців: «Катерина», «Козачок», «Веснянки», «Коломийки», «Журавель», 
«Аркан» і сольні номери «Гопак», «Чумак», «Гонта». Снігур і Гусак (імена, на жаль, не відомі) 
досягли найкращих результатів у виконанні сольних номерів [8; 2].  

Неодноразово танцюристи виступали з концертами перед жителями Кременця, Почаєва, 
сусідніх сіл. У фондах Тернопільського архіву зберігається документ про виступи школи 
національних танців у Почаєві (11 листопада 1923 р.) та с. Бережці (10 листопада 1923 р). Глядачі з 
захопленням сприйняли виконання танців «Козачок», «Катерина», «Коломийки», «Журавель», 
«Гонта», «Чумак», «Великодній хоровод», «Гречаники» та уривок з балету «За Україну» [5; 
арк. 92].  

Такий широкий спектр українських танців переконує, що їхнє виконання водночас сприяло 
пропаганді національної музики серед глядачів, залученню музикантів до участі в акомпануючих 
ансамблях тощо. 

За період існування школи 31 учасник отримав свідоцтво про закінчення українських 
національних танців балетмейстера В. Авраменка. Просвітянські товариства отримали чимало 
хореографів, зокрема В. Савчук з Дерманя, О. Волошин з Почаєва, У. Самчук.  

Про популярність випускників В. Авраменка довідуємося з архівних матеріалів. Приміром, 
члени «Просвіти» містечка Вишгородок звернулися до голови ради товариства з проханням 
направити О. Волошина для організації танцювального колективу. Оскільки О. Волошин уже керував 
гуртком у м. Почаїв, керівництво «Просвіти» мало підібрати іншу кандидатуру [3; арк. 23]. 

Одним із головних напрямків просвітянських осередків стає хорове мистецтво. Аматорські 
колективи, що працювали майже у всіх філіях, створювалися на базі місцевих церковних хорів або 
виступали спільно з драматичними гуртками при постановці вистав. Поповнивши свій репертуар 
українськими народними піснями, творами М. Леонтовича, К. Стеценка, М. Лисенка, вони стають 
активними учасниками літературно-музичних вечорів, концертів, присвячених різним пам’ятним 
датам та ювілеям.  

Наприклад, зі спогадів нашого земляка, відомого хорового диригента А. Кушніренка 
довідуємося про діяльність хорового колективу у с. Великі Загайці Кременецького повіту, який у 
своєму репертуарі мав твори релігійного й світського характеру. Хор супроводжував церковні 
служби, давав прилюдні концерти, а на огляді аматорських хорів у Варшаві зайняв перше місце серед 
українських хорових колективів.  

Щороку «Просвіта» широко відзначала дні народження та смерті Т. Шевченка, Лесі Українки, 
І. Франка, Ю. Словацького, незмінними учасниками яких були драматичні та хорові колективи. 
Взаємопроникнення музичного й драматичного мистецтва, мистецтва художнього слова проявлялося 
у відзначенні цих дат. Величаво відзначалися на початку березня Шевченківські свята, які ставали 
яскравим свідченням великої любові до Кобзаря, відданості національній ідеї.  
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Архівні документи дають можливість ознайомитися з програмою Шевченківського вечора у 
Почаєві (1932 р.). Реферат про Тараса Шевченка, його життя і творчість виголосив активний член 
Почаївського товариства «Просвіта» О. Волошин. У виконанні хорового колективу (кер. С. Жук) 
прозвучали «Учітеся, брати мої», «Ой діброво, темний гаю», «Світе тихий», «Сонце заходить», 
«Заквітчали дівчатонька», «Заповіт». Театральний колектив виступив із постановкою п’єси «Батраки» 
[2; арк. 31]. 

Велику популярність на Кременеччині мав вчительський хор м. Кременець під керівництвом 
І. Гіпського,у якому, крім педагогів, брали участь студенти і урядовці, інженери та правознавці. Цей 
колектив неодноразово виступав із концертами перед місцевими жителями, а також у сусідніх 
Шумську, Почаєві, Вишгородку, Вишнівці, Смизі. Постійним концертмейстером працювала 
вчителька фортепіано Кременецького ліцею М. Левицька. У 1937 році хоровий колектив відзначив 
п’ятиріччя своєї діяльності. У концертній програмі прозвучали різнохарактерні твори як українських, 
так і зарубіжних композиторів: С. Монюшка «Голубонька», «Сільська серенада», Л. Бетховена «Гімн 
ночі», Ф. Шуберта «Липа», М. Лисенка «Василечку», С. Танєєва «Схід сонця», Машинського 
«Мазур», Віковіча «Мручкові байки», а також твір для мішаного хору та соліста «Сивий коню» 
І. Гіпського на слова А. Асника [13; 190].  

Неодноразово виступали перед жителями Кременця хор повітового Союзу кооперативів (кер. 
А. Герасименко) та хор Союзу кооперативів (кер. І. Капітонець). Їхній репертуар складався із 
українських народних пісень, творів М. Лисенка, К. Стеценка, О. Кошиця, М. Леонтовича.  

Творчою активністю вирізнявся аматорський хоровий колектив с. Дермань (кер. І. Аркадієв). 
Учасники хору брали активну участь у громадському та культурному житті села, супроводжували 
церковні відправи. Репертуар хорового колективу поєднував церковну музику, українські та польські 
пісні, обробки українських композиторів М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка. Під керівництвом 
І. Аркадієва учасники дерманського хору у 1929 році поставили оперу С. Гулака-Артемовського 
«Запорожець за Дунаєм». І. Аркадієв, володіючи прекрасним баритоном, виконував роль Івана 
Карася, жіночі партії репрезентували Тетяна та Галина Демидюки та Ю. Максимович. За активну 
концертну діяльність колектив був нагороджений у 1930 році поїздкою до м. Познань на 
Всепольський огляд сільських хорів [10; 28]. 

З метою популяризації хорового мистецтва у 1930 році кураторія Волинського шкільного 
округу видала наказ про організацію народних хорів, які б у своїй діяльності забезпечували 
артистично-культурне виховання громадськості шляхом розвитку народного мистецтва, 
передусім пісні. Як зазначав керівник Кременецького шкільного інспекторату Б. Робак, у 1934 
році у Кременецькому повіті працювало 12 хорів Кола сільської молоді, 4 стрілецькі та 
7 учительських хорів, 23 хори колишніх вихованців. Тобто, хорове мистецтво стає пріоритетним 
[14; 93].  

Кращій роботі аматорських хорових колективів допомагали регулярні практичні конференції. 
Приміром, у листопаді 1932 року в Кременці відбулася конференція керівників хорів Кола сільської 
молоді, на яку були запрошені 64 слухачі з Ланівців, Почаєва, Шумська, Вишнівця та багатьох сіл 
Кременецького повіту.  

Щорічні повітові конкурси, які перетворювалися на велелюдні концерти хорового мистецтва, 
сприяли популяризації кращих зразків української та польської музики, залученню волинян до 
хорової музичної культури. Помітною подією у мистецькому житі Волині став Кременецький 
конкурс хорів Кола сільської молоді (1938 р.). Своє мистецтво показали колективи з Дунаєва (кер. 
І. Бичковський), Матвіївців (кер. І. Лачук), Великого Кунинця, Кушлина, Кімнатки (кер. 
В. Гаськевич), Старого Почаєва, Жолобів (кер. А. Голубовський). Слід зазначити, що усі названі 
керівники хорів закінчили диригентські курси Музичного канікулярного осередку Кременецького 
ліцею. У склад журі входили місцеві хорові диригенти: М. Осько, Ф. Кульчинський, В. Серафімович 
та Л. Березовський. За традицією конкурс розпочався виступом зведеного хору усіх учасників (кер. 
І. Гіпський), який виконав «Де згода в сімействі». На конкурсі у виконанні колективів прозвучали 
обов’язкові твори С. Монюшка «Кум і кума» та М. Леонтовича «Зеленая та й ліщинонька».  

Кременецький конкурс хорів зібрав велику кількість слухачів, як з міста, так і віддалених сіл. 
Подібні заходи сприяли розвитку та пропаганді хорового виконавства, підвищенню професійного 
рівня колективів, пожвавленню концертного життя на Волині. 

Жителі Кременеччини велику увагу надавали розвитку інструментальної музики. Виникають 
аматорські струнні оркестри, інструментальний склад яких включав переважно скрипки та народні 
інструменти (мандоліни, балалайки, домри). Такі оркестри працювали в с. Мізюринці 
Крем’янецького повіту та в м. Радивилові. Мізюринський колектив (кер. Д. Лавренюк) мав у своєму 
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репертуарі попурі з українських народних пісень [7; арк. 16]. Радивилівський колектив, судячи з 
програми виступів, був більш професійним. Популярністю користувалися «Весільні звуки» 
Й. Штрауса, «Шампанські хвилі»Ботарі, «Віденський вальс» Григор’єва, уривки з оперети Фельдмана 
«Цариця квітів» [7; арк. 18]. 

Окрім струнних функціонували духові оркестри, учасниками яких були сільські музиканти-
аматори. Приміром, у с. Шпиколоси Кременецького повіту такий колектив супроводжував музичне 
оформлення постановок театральних п’єс, грав на вечорах відпочинку й інших концертних виступах.  

Великою популярністю користувався Волинський симфонічний оркестр, який був створений з 
ініціативи викладача Кременецького ліцею Є. Гашеу 1930 р. Учасниками колективу, який 
нараховував 40 осіб, були члени військового оркестру 12 полку уланів з Білокриниці, що поблизу 
Кременця, учні ліцею, місцеві музиканти [15; 9]. Завдяки таланту керівника колектив невдовзі вже 
виступав у концертах, які регулярно проходили у місті за участю видатних польських солістів. Так, 
на вечорі, присвяченому творчості В. Моцарта та Ф. Шопена, який відбувся 30 листопада 1930 року, 
у виконанні оркестру прозвучала увертюра до опери В. Моцарта «Весілля Фігаро», а також 
фортепіанний концерт d-moll(соліст Б. Кон – учасник Міжнародного конкурсу ім. Шопена та 
Міжнародного конкурсу у Відні) [15; 9]. 

Репертуар оркестру складали твори класичної, романтичної й сучасної музики, зокрема 
увертюра Л. Бетховена «Егмонт», симфонічний триптих Є. Гаше «Епітафія», «Могила» й «Героїка», а 
також концерти для скрипки з оркестром Л. Бетховена D-dur (соліст М. Бауер), Г. Венявського d-moll 
(соліст В. Коханський). 

Таким чином, упродовж 20-30-х років ХХ століття на Кременеччині працювала значна кількість 
театральних, хореографічних, хорових та інструментальних аматорських колективів. Проведені 
святкові заходи та концерти свідчать про те, що жителі краю підтримували й виявляли пошану до 
визначних діячів, поетів і композиторів, пропагували українську музичну культуру серед населення.  

Театральні та музичні колективи сприяли збереженню української культури, підносили 
національну свідомість, розвивали художньо-естетичні вподобання населення, що сприяло розвитку 
музичної культури мешканців Південно-Західної Волині. 
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Резюме 
Розглядається мало висвітлена сторінка діяльності аматорських колективів Кременеччини 20-

30-х років ХХ ст. Досліджується робота театральних, хорових й інструментальних колективів, 
аналізується концертна діяльність та її вплив на розвиток музичної культури Волині. 
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Summary 
Legkun O. Аmateur groups activities of Kremenechchyna in 20-30 years of the 20th century 
We consider small illuminated page of amateur groups Kremenechchyny 20-30 years of the twentieth 

century. We study the work of theater, choral and instrumental ensembles, concerts and analyzed its impact 
on the development of musical culture Volyn. 

The importance of regional cultural research practice in today's conditions, displayed the most 
successful examples of this. 

Attention is focused on the specific features of the region, which in the aforementioned period was 
part of another state is not a socialist direction and built their original cultural and artistic life. It is noted that 
while Kremenets was one of the main centers of education and culture, has always been an active theatrical 
life, were touring famous Polish musicians organized regular art exhibitions, competitions were held with the 
educational choirs. In the cultural and educational field amateur creativity has always had an important social 
role and found expression in the creation of theater, choral and choreographic amateur groups. 

We consider the artistic achievements of amateur theater given period; series work most notable 
amateur groups and performers. All these achievements are analyzed in modern regional measurements 
revealed that the creative achievements of small groups of amateur artists of the time bases, particularly such 
as Pochaiv. Attention is paid to the previous experience of the artistic directors of theatrical performances, 
their level of special education. In this regard revealed specific organization of art education in the province, 
linking it to the development of the then pressing problems of the region. 

Discovered and state organizations choreographic amateur creativity; highlights the most notable 
achievements in this area, repertory programs of some of them, specific interpretation Ukrainian repertoire, 
attention is focused on tours of art groups and the public reaction to their public appearances. 

In the article the system of organization and training of local art educational institutions that have 
tradition, established back in the eighteenth century. 

Cited the popularity of graduates coryphaeus Ukrainian Vasyl Avramenko dance in choreographic 
culture of artists region. 

Among other areas of artistic practice Kremenechchyny discussed in the article mentioned most 
typical Ukrainian genre, which is the choral art. Amateur teams, working in almost all branches, established 
on the basis of local church choirs or played together with drama when setting performances. Replenished 
his repertoire Ukrainian folk songs, works of M. Leontovich, Stetsenko, M. Lysenko, they become active 
participants in the literary and musical evenings, concerts on various memorable dates and anniversaries. 

The article also detailed creative achievements (artistic director and their teams) and in this kind of art. 
The detailed description of concerts dedicated to the anniversaries of prominent Ukrainian culture. 
Emphasized that almost all the art groups to its performances practiced hearing some comment about the 
work of a composer, author of the literary text and thus expanded the educational aspect of their 
performances. 

The paper emphasized the role of the use of Western classical music that has shaped the local 
musicians artistic taste, perception instilled major-minor system. 

The attention and practice of church choirs that in Western Ukraine played an important role in the 
spiritual culture; disclosed specifics of their repertoire, touring; The use of modern leaders and contemporary 
repertoire that shaped their members to accept new music trends. 

Emphasized the practical measures necessary organizational structures (Kuratoriya Volyn school 
districts) for the organization of people’s choirs in the region, which would provide in its activity 
dramatically and cultural education of the public through the development of folk art, especially songs. 

The best works of amateur choirs helped regular conferences and annual county competitions that 
turned into crowded concerts of choral art, helped popularize the best examples of Ukrainian and Polish 
music, choral involvement volynyan to music. 

In concert life greatly influenced the establishment and the Volyn Symphony Orchestra Kremenets 
Lyceum (1930), who testified to the great professionalism of amateur art movement. 

Work features extensive use of archival material that makes more convincing the argument of the 
author. 

Key words: amateur groups, string orchestras, choral and theater groups, repertoire, concerts, 
conferences, church choirs repertoire, tours, organizational and methodological measures, the public, leading 
figures of Ukrainian culture. 
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Аннотация 
Легкун О.Г. Деятельность любительских коллективов Кременеччины в 20-30-х годах 

ХХ века 
Рассматривается мало освещенная страница деятельности любительских коллективов 

Кременеччины 20-30-х годов ХХ века. Исследуется работа театральних,хоровых и инструментальных 
коллективов, анализируется концертная деятельность и её влияние на развитие музыкальной 
культуры Волыни. 

Ключевые слова: любительские коллективы, струнные оркестры, хоровые и театральные 
коллективы, репертуар, концерты. 
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МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНЕ ТОВАРИСТВО «БОЯН» В УЖГОРОДІ  
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТОГОЧАСНОЇ ПЕРІОДИКИ) 

 
Культурно-історичні процеси в Закарпатті міжвоєнного періоду, їх складність та 

неоднозначність, неймовірна інтенсивність розгортання обговорюються практично з кінця 20-х рр. 
ХХ ст., коли нові явища в житті суспільства ставали помітними. Масштабність культурних процесів і 
явищ, а також динаміка розвитку соціальних трансформацій в міжвоєнний період викликають 
стійкий інтерес до нього дослідників. Незважаючи на достатню кількість наукових розвідок, до 
повноти картини у висвітленні специфіки культури Підкарпатської Русі поки що далеко. Зокрема, 
якщо особливості розвитку літератури, театру значною мірою висвітлені, особливу увагу приділено 
діяльності товариств «Просвіта» і «Общества им. А. Духновича», то щодо музичного мистецтва і 
його окремих аспектів, багато питань залишаються відкритими.  

Метою даної статті є аналіз діяльності музично-драматичного товариства «Боян» в Ужгороді 
протягом 1920-1938 років.  

Розуміння духовного й суспільно-політичного контексту доби неможливе без аналізу 
тогочасної преси, що зафіксувала культурні факти в процесі їх творення, відображувала актуальні 
події в різних сферах мистецького життя та реакцію на них громадськості. Відтак, сьогодення 
вимагає всебічного й ґрунтовного аналізу періодичних видань Підкарпатської Русі і введення у 
науковий обіг усіх джерел, які б сприяли вивченню історії розвитку культури краю.  

Предметом нашого аналізу стали рецензії і замітки періодичних видань різного типу 
російською, українською, словацькою, чеською, угорською мовами. Також відомості про музичні 
події можна почерпнути з афіш і оголошень, які часто друкувалися в пресі. 

Багато дослідників, вивчаючи в тому чи іншому ракурсі культуру Підкарпатської Русі, 
відзначають, що в той період відбувалось бурхливе оновлення і зміна естетичних ідеалів у всіх 
сферах суспільного життя, розширювалось коло людей, які прилучалися до організації культурно-
просвітницької діяльності. Свідченням цього є численні з’їзди, дискусії, зібрання, творчі об’єднання 
тощо, які функціонували у 20–30-х рр. ХХ ст.  

Масове створення різноманітних культурних і політичних товариств у Підкарпатській Русі 
засвідчило демократичні основи розвитку суспільства в міжвоєнній Чехословаччині. Здебільшого 
товариства формувалися за етнічними ознаками, вони забезпечували задоволення культурно-
національних та професійних інтересів, виступали гарантами громадянських прав і свобод. Одним з 
перших прикладів таких об’єднань стало музично-драматичне товариство «Боян», засноване в 
Ужгороді 1920 р. під керівництвом Л. Тиблевича. 

Назва товариства (взята від імені співця, згадуваного у «Слові о полку Ігореві») викликає 
асоціації з аналогічними організаціями, що діяли в Галичині з кінця ХІХ ст. Перший «Боян» був 
заснований з метою підтримки музики та хорового співу у Львові (1891 р., голова – В. Шухевич). 
Згодом виникла мережа аналогічних товариств у Бережанах (1892 р.), Коломиї (1895 р.), Чернівцях 
(1899 р.), Тернополі (1901 р.), Стрию (1901 р.), Києві (1905 р.), Полтаві (1911 р.) тощо. «Бояни» 
формувалися як об’єднання аматорів, проте згодом стали осередками діяльності професійних 
музикантів. При товариствах діяли хорові колективи, музичні школи, нотні видавництва тощо.  
 
© Росул Т.І., 2014 
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Про певну спадкоємність традицій ужгородського «Бояну» з аналогічними музичними 
товариствами свідчить перше видання «Русского песенника для детей и молодежи» [6], яке містить 
зразки творчості активних діячів галицьких «Боянів» І. Воробкевича, І. Наумовича й І. Гушалевича. 
Крім того, спільними є і форми та принципи діяльності вищеназваних товариств. Проте, на відміну 
від інших, ужгородський «Боян» виявляв москвофільські орієнтації. 

Статут ужгородського музично-драматичного товариства «Боян» був затверджений Шкільним 
Рефератом цивільного управління Підкарпатської Русі 22.06.1920 р. і визначав таку мету діяльності 
організації: «распространеніе въ Карпатской Руси знанія музыки, пЬсни, театральнаго искусства, 
драматической литературы вообще, русскаго же творчества въ особенности» [3; арк.1]. Основними 
засобами досягнення такої мети стали: «1) устройство школъ и курсовъ музыки, пЬнія, театральнаго 
искусства и выразительнаго чтенія; 2) організація оркестровъ, хоровъ, театральныхъ кружковъ, 
театральныхъ дружинъ, театровъ; 3) устройство музыкальныхъ, литертурныхъ, театральныхъ вечеровъ, 
утренниковъ, путешествующихъ оркестровъ, хоровъ театральныхъ дружинъ и лекцій посвященныхъ 
этимъ отраслямъ искуства; 4) устройство и содержаніе музыкальной и театральной библіотеки; 5) 
изданіе журналовъ, сочиненій и книгъ музыкальнаго и драматическаго содержанія» [3; арк. 1]. 

Відповідно до Статуту, членом товариства «можетъ быть каждое лицо русской народности» [3; 
арк. 2] за умови сплати 5 Кч. вступного і 3 Кч. щомісячного внеску. Відповідно, підставами для 
виключення зі складу товариства були ухиляння від сплати членських внесків протягом одного року 
або злочинні дії чи зміна «своего національного убЬжденія и дЬйствие во вредъ Общества» [3; 
арк. 3]. Таким чином, констатуємо, що хоча установчі документи не вказують на зв’язок цього 
товариства з конкретними політичними партіями, національне питання було надзвичайно важливим у 
його діяльності.  

У період активного розселення в Підкарпатській Русі політичних біженців із Росії, які були 
противниками більшовизму, а також москвофілів із Галичини, Буковини й інших регіонів, товариство 
«Боян» задовольняло їх національно-культурні потреби і слугувало засобом консолідації. 

Ініціатива організації «Бояна» належала Л. Тиблевичу – православному священику, активному 
культурно-громадському діячеві, що став першим директором товариства, диригував хором і 
виступав в якості режисера драматичних вистав. Після смерті Л. Тиблевича директором товариства 
обрано Є. Гошовську – дружину ужгородського окружного начальника, яка очолювала «Боян» аж до 
його закриття (1938 р.). До складу правління товариства увійшли: Л. Попович, Є. Араній, З. Гомічкова, 
В. Балецький, Д. Сас. Функції режисера товариства виконували Л. Лутчев та Н. Сисоєв – уродженець 
Харківської губернії, суддя, активний член «Общества им. А. Духновича». З 1927 р. театральну секцію 
очолила артистка празької трупи Московського художнього театру О. Куфтіна-Полуектова. Хором 
«Бояну» керували А. Зарубін (1926-1933 рр.) та П. Милославський (1933-1938 рр.).  

Діяльність ужгородського «Бояну» реалізувалась переважно у формі театральних вистав, 
святкових концертів (на честь Т. Масарика, О. Пушкіна, І. Тургенєва, М. Римського-Корсакова, 
П. Чайковського, М. Іпполітова-Іванова та ін.), проведення «Дней русской культуры», участі у 
богослужіннях і виступах на радіо. Крім того, в умовах патерналістичних суспільно-політичних 
реалій хор «Бояну» постійно залучався до урочистостей, пов’язаних із відкриттям мостів, 
спорудженням доріг, розбудовою нових кварталів тощо. Сценічна активність музично-драматичного 
товариства була не вельми інтенсивною. Загальна кількість театральних постановок становила 3-4 
вистави на рік, виступів хору – майже двох десятків. Газета «Русскій народный голосъ» зазначала, що 
«загальна кількість виступів за 1937 р. – 19, з них самостійних концертів – 2, радіоконцертів – 6, 
виступів на академіях і урочистостях – 11» [5; 3]. Обумовлювали таку ситуацію відсутність власної 
концертної зали та переважно аматорський склад колективу, що формувався з числа талановитих 
ужгородців і мукачівців. Дефіцит громадських зал в Ужгороді відчувався аж до 50-х рр. ХХ ст.  

У міжвоєнний період в Ужгороді діяли тільки три пристосовані для публічних виступів 
приміщення – Руського театру товариства «Просвіта», Народного Дому «Просвіти» (які в силу 
специфіки політичної орієнтації не використовувався «Бояном»), а також зала «Казино».  

Географія виступів «Бояну» протягом першого десятиріччя його діяльності обмежувалась 
Ужгородом та Мукачевом – містами компактного проживання російськомовного населення. Після 
призначення керівником хору Петра Милославського колектив суттєво розширив ареал виступів, 
включивши до гастрольного плану Пряшів, Кошице, Хуст, Берегово та околиці Ужгорода.  

Типологія концертних і театральних виступів цього товариства у своїх загальних рисах була 
орієнтована на масового слухача. Найбільш поширеними і різноманітними за формою і змістом були 
бенефісні програми. У репертуарі театральної секції товариства були вистави Л. і О. Толстих, М. Гоголя, 
О. Пушкіна, О. Островського, А. Чехова, водевілі В. Крилова, а також казкові вистави для дітей. 
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Щодо хору рецензенти зауважували, що «ширшого репертуарного розмаху нині не має жоден 
хор Підкарпатської Русі. Починаючи від російських народних пісень у всіх їх діалектах і видових 
красотах, через пісні інших слов’ян, твори оперного характеру, він піднісся до високохудожнього 
виконання російських духовних піснеспівів, які представляють нині гордість росіян і захоплення 
усього світу» [7; 4]. Зокрема, програма концерту хору 20 квітня 1933 р. передбачала два відділення: 
перше – складалося з духовних композицій М. Кожина, О. Львова, Г. Ломакіна, О. Архангельського, 
М. Римського-Корсакова, П. Чеснокова. Друге відділення представлене російськими народними 
піснями «Горы вы мои», «Ай во поле липенька», «Лучина-лучинушка», «Пойду-ль я, выйду-ль я», 
«Разненастный день суббота», «Дубинушка», «Как за речкой, братцы», «По улице мостовой» в 
обробці О. Александрова, А. Гречанінова, В. Кібальчича, П. Чеснокова, П. Милославського.  

З метою урізноманітнення репертуару П. Милославський постійно запрошував до виступів 
відомих зарубіжних артистів, наприклад оперну співачку Є. Еверт та піаністку Є. Гаусман. Це дало 
можливість любителям музики почути арії з опер В. Блодека «У студні», М. Мусоргського «Борис 
Годунов», П. Чайковського «Пікова дама» і «Євгеній Онєгін», М. Глінки «Життя за царя» та ін.  

Деякі рецензенти на шпальтах газет висловлювали побажання керівникові хору розширити 
репертуар колективу різнонаціональним пісенним матеріалом. П.Милославський відгукнувся на 
прохання, про що свідчать програми концертів 1937–1938 рр., які містять чеські, угорські народні 
пісні та хорові обробки закарпатських мелодій, майстерно втілені самим диригентом.  

У матеріалах тогочасної періодики міститься значний інформаційний масив, що відбиває 
широкий спектр концертної роботи «Бояна», причому не тільки на рівні хроніки культурних подій, а 
й публікацій, що віддзеркалювали творчу еволюцію колективу.  

Театрознавець Є. Недзельський зазначав, що «театр російського напряму, хоч і не був регулярно 
представлений, проте і в професійних, і в любительських виступах високо тримав марку художності і 
російської театральної традиції…Він дав зразки постановок, показав методи гри і залишив по собі 
декілька любителів, які розпочали свою артистичну кар’єру, але не пожертвували легковажно 
службовою кар’єрою заради ідеї майбутнього угро-руського професійного театру» [2; 50–51].  

Рецензент «Русского народного голоса» повідомляв: «Випадково зібрався прекрасний 
голосовий склад, випадково на чолі товариства опинився енергійний і діяльний організатор в особі 
голови О. Гошовської, котра зуміла протягом стількох років утримати товариство від розпаду, і, 
звичайно, зовсім випадково вдалося хору залучити до роботи такого прекрасного диригента, яким є 
П. Милославський. Із сирого матеріалу Милославський за короткий період зумів створити найтонший 
і повнозвучний музичний інструмент, який відгукується на всі нюанси» [6; 2]. 

Дописувач газети «Карпато-русскій вістник» зазначав: «Хор Т-ва Боян тримається наразі на 
трьох китах: невтомній енергії й умінні головуючої Є. Гошовської, дружини Окружного Начальника, 
жертовності й досвідченості диригента П. Милославського і любові до пісні членів хору. На останній 
обставині варто особливо наголосити, так як склад хору за національністю, політичним та іншим 
переконанням настільки різноманітний, що доводиться дивуватися великій силі мистецтва, яке 
впрягає в одну колісницю «коня і трепетну лань»» [1; 3]. 

Про один із концертів хору, що відбувся 21 квітня 1933 року у великій залі Будинку 
«Товариства ім. О. Духновича», критика відзначала: «Те, що робить зараз хор «Боян», вірніше те, що 
він творить разом із своїм диригентом П. Милославським – явище великої культурно-естетичної 
сили» [8; 73]. 

«Тріумф російського мистецтва», – так назвали газети «Kassai Ujság», «Pravo ludu», «Vychod 
Republiky» гастролі хору «Боян». Постійна присутність на його концертах високопосадовців (серед 
них: губернатори Підкарпатської Русі А. Бескид і К. Грабар, А. Розсипал, генерал Л. Прхала, 
окружний начальник В. Гошовський, михайловецький окружний начальник д-р Л. Вельгош) 
засвідчувала неабияку популярність і визнання колективу.  

Талановитий і харизматичний диригент, добрий знавець російських пісенно-хорових 
традицій, активний громадсько-культурний діяч П. Милославський спрямував роботу хору в 
річище справжнього професіоналізму. Під його керуванням колектив остаточно сформував 
оригінальний виконавський стиль, позбавлений зовнішньої ефектності і патетики. Ретельний підбір 
учасників, старанна виховна й музично-освітня робота з виконавцями дозволяли 
П. Милославському домогтися злагодженого ансамблю, органічного поєднання народної манери 
співу, свіжості і безпосередньості народного виконавського мистецтва з високим 
професіоналізмом, виробленим роками впертої праці. 

Неабияке значення в культурному житті Підкарпатської Русі мали просвітницькі лекції й 
радіовиступи з доповідями П. Милославського про життя і творчість визначних російських митців: 
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О. Пушкіна, М. Лермонтова, П. Чайковського, Ф. Шаляпіна, О. Архангельського та ін. Такими 
заходами диригент не тільки пропагував діяльність «Бояну», але і привертав увагу до значення 
музики й театру в культурному житті краю, порушував проблеми художньо-естетичного виховання 
народу. 

Активна творча діяльність ужгородського «Бояну» тривала до 1938 р., після якого, у зв’язку з 
об’єктивними причинами, вона занепала, проте залишила помітний слід у мистецькому житті краю. 
Творче об’єднання мало чітку програму діяльності, яка включала просвітницько-пропагандистську, 
навчально-виховну та концертно-виконавську сфери. Поряд із товариством «Просвіта» і «Обществом 
им. А. Духновича» музично-драматичне товариство «Боян» було осередком духовності та 
професіоналізації культури Підкарпатської Русі. 

Аналіз газетних матеріалів, що відображали мистецькі процеси Закарпаття міжвоєнного 
періоду, дає змогу зробити такі висновки: 

 преса на своїх сторінках не тільки висвітлювала хроніку музичних подій, а й стимулювала 
до творчої активності любителів, стала чутливим індикатором формування громадської 
думки; 

 періодика міжвоєнного періоду віддзеркалила складну ситуацію культурного протистояння 
українофільської й москвофільської течій у Підкарпатській Русі і у сфері музичного життя 
краю;  

 виконавська, видавнича і освітня діяльність «Бояну» слугувала рупором поширення 
російських культурних надбань, пропагуючи ідеї спільності походження й культурної 
єдності Підкарпатської Русі з Росією;  

 концертна хорова і театральна практика ужгородського музично-драматичного 
товариства «Боян» відображала характерні особливості музичної культури регіону 
міжвоєнного періоду: еволюцію від аматорства – до професіоналізму, значущість 
культурно-національних орієнтацій у формуванні репертуару, активне залучення до 
виступів зарубіжних гастролерів, розширення спектру жанрів і концертних 
можливостей. 

 
Список використаної літератури 

1. Карпато-русскій вістник. – 1923. – 10 юнія. 
2. Недзельский Е. Угро-русскій театръ / Е. Недзельский. – Ужгород : Уніо, 1941. – 112 с. 
3. Родинний архів Гошовських. Статут музыкально-драматическаго общества «Боян». 

Машинопис. – 1920. – 7 арк. 
4. Русскій народный голос. – 1935. – 5 апреля. 
5. Русскій народный голосъ. – 1938. – 21 іюля.  
6. Русский песенник : для детей и молодежи / сост. Лев И. Тыблевич ; Муз.-драмат. о-во 

«Боян» в Ужгороде. – Ужгород : Литогр. Э. Лама, 1920. – 29 с. 
7. Тріумфъ русскаго искуства (Концерты хора «Боянъ» въ вост. Словакіи) // Подкарпатская 

Русь. – Рочник ІІІ. Ч. 4. – Ужгород, 1933. – 25 апреля. – С. 73. 
8. Юбилей О-ва Боянъ // Карпато-русскій голос. – 1935. – 29 мая. 

 
Резюме 

Висвітлено діяльність музично-драматичного товариства «Боян» в Ужгороді (1920-1938 рр.), 
проаналізовано специфіку репертуару, особливості концертної діяльності, визначено роль мистецької 
спадщини товариства в культурі Підкарпатської Русі. 

Ключові слова: музично-драматичне товариство «Боян», репертуар, хор, театральний гурток, 
рецензія. 
 

Summary 
Rosul T. Тhe activity of uzhgorode musical-dramatic society «Вoyan» (after materials of 

periodicals of that time) 
Analyze the socio-cultural situation in Transcarpathia during 1920-1930 years. The attention on the 

fact that although this day and is somewhat covered in special scientific field, however full edge research in 
this context is not conducted. 

Made a special focus on organizational and artistic activities Society. A.Duhnovycha and other similar 
structures that channeled its activity on the literary, theatrical life of the region, the issue of music and its 
individual aspects currently considered only briefly. 
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Sactivity Music and Drama Company «Boyan» in Uzhgorod (1920-1938 gg.), Analyzed the specific 
repertoire, features live performances, the role of artistic heritage association in culture Carpathian 
Ruthenia. 

The article emphasized that the massive creation of various cultural and political entities in 
Subcarpathian Rus showed the democratic foundations of the society in interwar Czechoslovakia. Mostly 
partnership formed along ethnic lines, provided they meet the cultural, national and professional interests, 
were guarantors of civil liberties. One of the first examples of such associations was musical and dramatic 
society «Bojan», founded in Uzhhorod in 1920 under the leadership of L. Tyblevycha. 

The author analyzes social and cultural bases of its creation, revealing the specific organization and 
role in shaping the spiritual culture of the participants and spectators, while stressing that the wars in 
Uzhgorod were only three public performances adapted to the room – Rus theater company 
«Enlightenment», People’s House «Enlightenment» (which, because of specific political orientation is not 
used «Boyana») and hall «Casino». 

Typology concerts and theater performances of the society in their general was aimed at mass 
audience. The most common and diverse in form and content were benefisni program. The repertoire of the 
theater section of society were performances and L. Tolstoy, Gogol, Pushkin, Ostrovsky, Chekhov, 
vaudeville V. Krylov and fabulous performances for children. 

The article contains many examples of comments on the artistic programs of the company, its 
individual problems and others. The materials contained contemporary periodicals considerable array of 
information, reflecting the wide range of concert «Boyana», and not only at the level chronicles cultural 
events, but also publications that reflected the evolution of the creative team. 

Considerable importance in the cultural life of Carpathian Ruthenia had radiovystupy educational 
lectures and presentations P. Miloslavsky about the life and work of prominent Russian artists: Pushkin, 
Lermontov, Tchaikovsky, Fyodor Chaliapin, A. Archangel and others. Such measures not only the conductor 
promoted activities «Boyana», but drew attention to the importance of music and theater in the cultural life 
of the region, raised the problem of artistic and aesthetic education of the people. 

The paper used Source study material that most clearly reveals the essence of the processes taking 
place in the Carpathian region in the interwar period. 

By carrying out extensive research, the author concludes that: 
– Press on their pages covering not only chronicle musical events, but also to stimulate the creativity 

of fans, became a sensitive indicator of public opinion; 
– Periodicals interwar period reflected the difficult situation of cultural confrontation Ukrainophile and 

Russophile tendencies in Subcarpathian Rus and in the musical life of the region; 
– Performing, publishing and educational activities «Boyana» served as the mouthpiece of the 

distribution of Russian cultural heritage, promoting the idea of common origin and cultural unity Carpathian 
Ruthenia with Russia; 

– Choral concert and theatrical practice Uzhgorod Music and Drama Company «Boyan» reflects the 
characteristics of the musical culture of the region interwar period: the evolution from amateur – 
professionalism, the importance of cultural and national orientations in the formation of the repertoire, active 
involvement in the performances of foreign performers, expanding the range of genres and concert 
opportunities. 

Key words: cultural and artistic processes in Transcarpathia, Music and Drama Company «Boyan» 
repertoire, choir, theater group, review, periodicals, authors, concert life, touring, members of amateur 
movement, theatrical performances, theater room. Western Ukraine. 
 

Аннотация 
Росул Т.І. Дятельность музыкально-драматического общества «Боян» в Ужгороде (по 

материалам периодики того времени) 
Отражена деятельность музикально-драмматического общества «Боян» в Ужгороде (1920-

1938 гг.), проанализирована специфика репертуара, особенности концертной деятельности, 
определено роль художественного наследия общества в культуре Подкарпатской Руси.  

Ключевые слова: музыкально-драмматическое общество «Боян», репертуар, хор, театральный 
кружок, рецензия. 
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ВОКАЛЬНО-ХОРОВА ЛАНКА ЯК ЯВИЩЕ У ХОРОВОМУ МИСТЕЦТВІ  

ІІ ПОЛ. ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНЩИНИ) 
 

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень. У період відродження культурних та духовних 
надбань українського народу самодіяльний хоровий спів стає визначальним у дослідженні та 
популяризації української музичної спадщини. Вокально-хорова ланка, як структурна одиниця малої 
форми хорового співу, набула поширення в радянський період розвитку України з 40-50-х років ХХ ст.  

На Рівненщині популяризація хорових ланок була досить значною. Здебільшого в такі 
колективи, кількістю 9-12 осіб, об’єднувались жителі одного або кількох сіл, переважно робітники, 
що прагнули донести до слухача українську пісню, народну звичаєвість. 

Хор-ланки виникли, як проміжна форма між вокальним ансамблем та хоровим колективом, у 
період розвитку радянської хорової самодіяльності перестали існувати, трансформувавшись у 
вокальні колективи, на початку 1990-х рр. ХХ ст. Недостатність вивчення феномену становлення 
хорових ланок та чинників, що сприяли їх розвитку визначають актуальність обраної теми. 

Метою даного дослідження є аналіз вокально-хорової ланки як специфічного явища у 
хоровому мистецтві ІІ пол. ХХ ст. на прикладі Рівненщини. 

Спеціальна література, яка б висвітлювала діяльність хорових ланок в Україні загалом та на 
Рівненщині зокрема на сьогодні майже відсутня. Лише в поодиноких розвідках знаходимо згадки про 
їх становлення та розвиток. Так, у статті Л. Гапон згадується про хор-ланку як специфічну форму 
сільської хорової культури радянської доби [2]. Публікація М. Корнійчук висвітлює діяльність хор-
ланки с. Кураш Дубровицького району [6], В. Кобрись – хор-ланки колгоспу ім. Ватутіна 
Степанського району [5], стаття Л. Нагорного присвячена хор-ланці с. Золотолин Степанського 
району [8; 4], С. Шевчука – хор-ланці з с. Лісове Дубровицького району [12; 4]. 

У брошурі М. Пономаренка «Становлення та розвиток самодіяльного виконавства на 
Рівненщині» містяться дані про діяльність хор-ланок у краї [9]. Цікавою для аналізу є праця Т. Кидун 
про Є. Хоружу, учасницю хор-ланки з с. Сінчиці Зарічнянського району [4], яка вміщує короткий 
нарис про життя і творчість Є. Хоружої та діяльність хор-ланки. Більш детальну інформацію про 
вокально-хорові ланки на Рівненщині знаходимо у фондах Державного архіву Рівненської області 
(далі ДАРО). 

Основні результати. Як зауважує Л. Гапон, виникнення хорових ланок бере початок із 
сільських ансамблів, з яких у селах і формуються хорові ланки. Натомість, за їх прикладом у 
міському середовищі виникають професійні та аматорські фольклорно-етнографічні ансамблі. Далі 
автор зазначає, що з 70-х рр ХХ ст. у західних областях України триває відродження традиційної 
народної музичної культури, що реалізується через проведення різного роду фестивалів, оглядів 
художньої самодіяльності трудящих, концертів, присвячених річницям створення Союзу РСР, Дням 
народження В. Леніна тощо [2; 295]. Саме через ці форми художньої самореалізації і проявляли себе 
хорові колективи та їх учасники. 

Перші відомості про хорові ланки на Рівненщині, що містяться в ДАРО м. Рівне, відносяться до 
1950-х рр. У той період їхня діяльність пов’язана з кущовими, районними та обласними оглядами 
творчості району. Про їхню активність свідчать і листи обліку хорових колективів самодіяльної 
Рівненщини.  

За даними архівних матеріалів, одними з перших були створені хор-ланка колгоспу ім. Кірова 
с. Хорів Острозького району (12 осіб, заснована у 1950 р.), хор-ланка сільського клубу с. Плоска 
Ровенського району, з 10-ти учасників, створена 1951 р. [5; арк. 50].  

Варто зазначити, що при аналізі архівних матеріалів трапляються розбіжності. Зокрема, у 
справі 48, арк. 50 опису P-597 подається інформація, відмінна від тієї, що міститься в арк. 12 того ж 
опису стосовно хор-ланки с. Плоска Ровенського району. Так, в арк. 50 датою заснування колективу 
подано 1951 р., кількість учасників – 12, а в арк. 12 – 1948 р. та 9 учасників. На жаль, такі казуси є 
доволі частими, що не дає змоги оперувати точними даними та конкретизувати аналіз матеріалу.  

1951 роком датовано заснування хор-ланки с. Дроздів Тучинського району (13 учасників). 
1955 р. створено відому на теренах Рівненщини хор-ланку с. Золотолин Степанського району з 12 
учасників [4; арк. 9]. 
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Зазвичай, керівниками хорових ланок виступали аматори хорового співу, – ланкові, 
колгоспники, робітники, що не мали спеціальної освіти. Лише зрідка вони мали музичний фах або ж 
піврічні курси підготовки художніх керівників. Так, хор-ланкою с. Хорів керувала колгоспниця, 
колективом с. Плоска – музикант, завклубом Іващук [5; арк. 12], хор-ланкою с. Дроздів – завклубом 
с. Дроздів М. Васильчук [5; арк. 183], хор-ланкою с. Дерть Рокитнівського району – вчителька 
У. Комарчук. Керівником хор-ланки колгоспу ім. Чапаєва с. Богданова Корецького району був 
завклубом І. Черемуха. Хор-ланкою клубу с. Люкча Сарненського району керувала ланкова 
О. Николайчук. Ланкова Г. Авдімерець, керівник хор-ланки с. Золотолин, також не мала фахової 
освіти.  

Незважаючи на відчутність спеціальної музичної підготовки, хорові ланки неодноразово 
ставали призерами конкурсів та фестивалів, оскільки через українську пісню відображали силу і міць 
українського народного багатоголосся. 

Зокрема, у статті І. Катрук «Пісня в серці відізветься» відзначається, що на кущовому огляді в 
с. Великі Цепцевичі журі зацікавила хор-ланка колгоспу ім. Т. Шевченка, у колективі якої співають і 
ланкові, і доярки, і бібліотекарі. В їх виконанні прозвучали українські народні пісні «Два городи 
обробила», «Буряки я копала», «Ой, піду я до контори», «Вишита сорочка», позначені «злагодженістю, 
веселою піднесеністю співу» [3; 4].  

Повоєнні 1950-ті рр. були найбільш плідними для розвитку вокально-хорового мистецтва та 
сприяли зародженню великої кількості як аматорських хорів, так і вокально-хорових ланок чи не у 
кожному клубі сіл Рівненщини. На жаль, чимало відомостей про їхню творчу діяльність не дійшли до 
нас, проте архівні матеріали дозволяють виокремити найбільш активні з них.  

Так, серед хорових ланок, позначених активною діяльністю в 1950-х рр., були: хор-ланки 
с. Підлитки Червоноармійського району, хор-ланки колгоспів ім. Маленкова с. Дерть Рокитнівського 
району (1953 р.), «Комсомолець» с. Бичаль Деражненського району (1955 р.), ім. Чапаєва с. Богданова 
Корецького району (1955 р.), хор-ланки клубів с. Люхча Сарненського району (1953-1955 рр.) [7], 
с. Рубче колгоспу ім. Будьоного Олександрійського району (1955 р.), хор-ланка буряководів колгоспу 
«Ленінський шлях» Демидівського району (1957-1959 рр.) [8; арк. 47], хор-ланка с. Вілія Острозького 
району [10; арк. 18], хор-ланки колгоспів ім. Леніна Зарічненського району, ім. Ватутіна Степанського 
району, хор-ланки с. Федорівка Гощанського району [11; арк. 54], с. Федорівка [11; арк. 65] та 
с. Тріскіно Сарненського району [12; арк. 42], с. Заслав’є Рокитнівського району. 

У репертуарі хор-ланок були як пісні «радянського» спрямування, як-от: С. Жданова «Партія 
мудрість і сила», Г. Жуковського «Смерть війні», Г. Вірьовки «Пісня про Леніна», «Колгоспна полька», 
так і українські народні: «Ой не шуми та сухий дубе», «Вийду я на ланку», «Ой у полі, ой у полі», «Ой у 
полі ще біла береза», «Ой у полі дві тополі», «Під калиною», «Над прозорою криницею», «Ой на горі 
пшениця, а в долині овес», закарпатська частівка «Співаночки свої весело співаю» та багато ін.  

Нерідко учасники хорових ланок створювали пісні про свою ланку, своє село. Відомою була 
хорова ланка с. Яцковичі колгоспу ім. Свердлова Соснівського району, організована 1955 р. Керівник 
колективу – ланкова колгоспу Н. Огородник. У репертуарі – «Пісня про Героя соціалістичної праці 
М. Озерного» на музику П. Майбороди, українські народні пісні «Ой поля, поля колгоспні», «Очерет 
лугом гуде», а також пісня про комсомольсько-молодіжну ланку (автор Н. Огородник) [7; 4]. 
Популярною була і «Пісня вілійських льонарок» хор-ланки с. Вілія Острозького району. 

Виконували хор-ланки й пісні на слова та музику українських композиторів: П. Майбороди 
«Дніпро», «Розлягалися тумани», використовували творчість братніх народів: російські народні пісні «За 
горою у колодца», «Родина», «Сибирский лен», «Дружно хлеб мы убираем», а також пісні самодіяльних 
рівненських композиторів та поетів: на муз. Д. Немченка «Колгоспна хороводна», на музику 
самодіяльного композитора В. Кирильчука «Йшли веселі комсомолки». Проте переважну частину 
репертуару складали українські народні пісні, які відтворювали особливості сільського побуту, народної 
звичаєвості та обрядовості.  

Нерідко хорові колективи та хорові ланки виступали й в обласному центрі. Так, на обласному 
фестивалі художньої самодіяльності, що відбувався на літній естраді парку ім. Т. Шевченка 28 травня 
1961 р., був позитивно відзначений виступ хор-ланки с. Сенчиці Зарічненського району. Її учасники 
виконували сучасну народну пісню «Від Полісся до Москви столиці» [9; арк. 36]. А в програмі 
концерту самодіяльності Володимирецького району на обласному фестивалі у м. Ровно зазначається 
про виступ молодіжно-комсомольської хор-ланки с. Сінне Гощанського району з номером «Вечір над 
Боржавою» М. Машкіна [9; арк. 42]. 

Слід відзначити, що на районні та обласні огляди творчості потрапляли лише кращі хорові 
колективи та вокально-хорові ланки, відібрані на кущових сільських оглядах. До прикладу, з 
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програми заключного концерту обласного огляду художньої самодіяльності Рівненщини 25 грудня 
1955 р. дізнаємось, що для виступу на обласному рівні обрали хор-ланки колгоспу ім. ХVІІІ 
партконференції Сарненського району, колгоспу «Правда» Степанського району, ланку ім. Леніна 
Клесівського району [6; арк. 30-35]. 

Великою честю було бути обраним на обласний чи республіканський огляди. Це сприяло 
зростанню популярності, про що свідчать спогади учасників колективів. У праці про Є. Хоружу, 
учасницю хор-ланки с. Сенчиці, є відомості про цей виступ: «У січні 1954 року хор-ланка колгоспу 
«Зоря комунізму» с. Сенчиці виступила на славетній сцені театру ім. І. Франка в м. Києві. Це був 
небувалий успіх для поліщуків. Пам’ять про той виступ зберігають фотокартки в домі кожної 
учасниці того концерту. Співали пісню «Косив мій Ваня сіно». Вона так заполонила слухачів, що 
одразу потрапила на всесоюзне радіо» [4; 13].  

У статті В. Кобрись «Збираймося в ланку» йдеться про успіхи хор-ланки с. Кураш 
Дубровицького району: «Хору-ланці аплодують журналісти на вечорі-зустрічі з читачами в 
районному Будинку культури, односельчани-юнаки, що йдуть служити в Радянську Армію, їх 
запрошують брати участь у телевізійних передачах, записують на радіо…» [5; 4]. Неодноразово 
хорові ланки виступали на Всесоюзних оглядах, отримували різного роду нагороди та грамоти. 

За Наказом № 376 по Ровенському обласному управлінню культури від 29 грудня 1955 р. «Про 
заохочення учасників обласного огляду художньої самодіяльності 1955 р.» за досягнення високої 
майстерності у виконанні, показі художньо повноцінного репертуару на обласному огляді сільської 
самодіяльності посіли: ІІ місце: хор-ланка колгоспу ім. Леніна Клесівського району, керівник Н. Згурська 
та хор-ланка с. Золотолин колгоспу «Правда» Степанського району, керівник Г. Авдимірець. ІІІ місце: 
хор-ланка колгоспу ім. Свердлова Соснівського району, керівник Н. Ф. Огородник [2; арк. 3]. Хор-ланка 
Сарненського району (кер. М. Кравченя) була відібрана на обласний фестиваль, присвячений 50-річчю 
утворення СРСР. Виступали учасники хор-ланки і в Білоруській РСР [14; арк. 15].  

За підсумками фестивалю художньої самодіяльності Рівненщини 1961 р., присвяченому ХХІІ 
з’їздові КПРС, за активну творчу діяльність були нагороджені хор-ланка с. Сінне Гощанського 
району (друга премія), хор-ланка колгоспу Чапаєва с. Бриків Корецького району, хор-ланка 
с. Князівка Березнівського району, хор-ланка колгоспу «Зоря» с. Берестя Дубровицького району, хор-
ланка с. Сенчиці Зарічненського району (третя премія). Крім того, грамотою виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих та президії обласної Ради професійних спілок нагородили хор-ланку 
с. Судче Зарічненського району [1; арк. 150].  

У програмі обласного фестивалю самодіяльного мистецтва Рівненщини, присвяченому 50-річчю 
Великої Жовтневої соціалістичної революції (14-21 травня 1967 р.), диплом ІІІ ступеня отримала хор-
ланка колгоспу «Ленінський шлях» Млинівського району. Колектив виконував твір самодіяльного 
рівненського композитора Д. Немченка «Пісня ланкової» та пісню на слова і музику хор-ланки: 
«Приїжджайте до нас» [13; арк. 38]. Варто відзначити, що керівником цього колективу була знана на 
теренах краю Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради СРСР Антоніна Гладчук [3; арк. 2]. 

Аналогічну нагороду, диплом ІІІ ступеня, отримала хор-ланка с. Кураш Дубровицького району, 
виконуючи українські народні пісні: «Понад моїм садом», «Ой, там за горою» [13, арк. 31]. На обласному 
фестивалі, присвяченому ХХV з’їзду КПРС (1976 р.), цей колектив нагороджений І премією [11; 2]. 

Варто наголосити, що хор-ланка с. Кураш була досить популярною на теренах Рівненщини. В 
різний час її керівниками були О. Чернявська, М. Корнійчук (з 1967 р.), П. Степанюк (з 1970 р.). Хор-
ланка двічі ставала лауреатом Республіканських фестивалів, присвячених 50-річчю СРСР та 100-
річчю з Дня народження В. Леніна [14; арк. 12], її виступи транслювались по республіканському 
телебаченню. Під керівництвом П. Степанюка у 1973 р. колектив був відзначений грамотою Президії 
Верховної Ради України, а в 1975 р. отримав «звання самодіяльної народної» хор-ланки.  

На Всесоюзному огляді самодіяльної художньої творчості, присвяченому 40-річчю Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні, медаллю лауреата нагороджений і П. Степанюк. Такі ж нагороди 
отримали М. Івашина, учасниця хор-ланки клубу с. Білятичі Сарненського району; В. Шокот, 
солістка хор-ланки клубу с. Федорівка Сарненського району; С. Черненко, керівник хор-ланки 
колгоспу ім. Ватутіна Дубнівського району; Г. Євтушенко, керівник хор-ланки клубу с. Озеряни 
Дубенського району [15; арк. 8-9]. 

Не менш відомою була і хор-ланка з с. Лісове Дубровицького району, заснована 1964 р. Окрім 
постійних виступів на районних та обласних фестивалях художньої самодіяльності і різного роду 
концертах, її учасники були лауреатами республіканського радіоконкурсу «Золоті ключі». Керівник 
колективу Ф. Грицюк постійно спілкувався зі старожилами різних сіл, записував автентичний 
фольклор та тексти обрядових пісень, які потім виконували учасники ланки. Як зазначається у статті 
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С. Шевчука про хор-ланку з с. Лісове, концертна програма колективу налічувала понад 100 пісень, 
серед яких – пісні про радянське життя, колисанки, пісні про рідну землю [12; 4]. 

Починаючи з 80-х рр. популяризація хорових ланок на Рівненщині дещо зменшується. На 
обласному святі, що проходило 1987 р. у м. Рівне, були представлені: хор-ланка с. Острівці 
Володимирецького району, хор-ланка с. Листвин, хор-ланка колгоспу ім. Котовського Дубенського 
району, хор-ланка с. Кураш Дубровицького району, хор-ланка с. Мутвиця, с. Соломир Зарічненського 
району, хор-ланка колгоспу «Мир» Острожського району, хор-ланка с. Білятичі Сарненського району 
та хор-ланка с. Крупець Червоноармійського району [16; арк. 18-27]. 

Нерідко в обласному центрі проходили різного роду мистецькі ярмарки, в яких були задіяні 
кращі художні колективи Рівненщини. Так, на ярмарці 1986 р. для рівнян виступали хор-ланка 
с. Білятичі Сарненського району, хор-ланки с. Лісове, с. Кураш Дубровицького району, хор-ланка 
с. Хрінники Млинівського району [16; арк. 31-32]. Таким чином, на Рівненщині вокально-хорові 
ланки набули популяризації, здебільшого, в сільському середовищі.  

Архівні матеріали дозволяють навести наступні статистичні дані, які показують кількісний 
склад хорових ланок та кількість їх учасників по районах станом на 1 січня 1988 р. [17; арк. 10].  
 

Райони Хор-ланки Учасники 

Березнівський 3 34 

Володимирецький 19 228 

Гощанський 4 58 

Дубнівський 14 191 

Дубровицький 21 225 

Зарічнянський 13 106 

Здолбунівський 3 42 

Корецький 3 43 

Костопільський 5 53 

Млинівський – – 

Острозький 17 184 

Ровенський 5 52 

Рокитнівський 13 148 

Сарненський 16 185 

Червоноарм. 9 97 

м. Дубно – – 

м. Ровно – – 

Всього  145 1646 

   
 

Відтак, можемо стверджувати, що до кінця 80-х рр. на Рівненщині найбільш активно хор-ланки 
діяли в Дубровицькому (19), Володимирецькому (19), Сарненському районах (16). Дещо меншим їх 
поширення було у Дубенському (14), Зарічненському (13) та Рокитнівському (13) районах. Як свідчать 
статистичні дані, в обласних центрах діяли, здебільшого, аматорські та народні хорові колективи, і хор-
ланки там не створюватись. Також незначною була їх кількість в Рівненському (5), Здолбунівському 
(3), Корецькому (3), Костопільському (5), Березнівському (3) районах. Досить дивним є те, що немає 
даних стосовно діяльності хор-ланок у Млинівському районі, оскільки, починаючи з 50-х рр., їхня 
кількість саме в цьому районі була значною. Про це свідчать матеріали архівів, де зазначається, що хор-
ланки з Млинівського району неодноразово нагороджувалися за активну діяльність.  
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Висновки: Отже, в хоровому мистецтві Рівненщини вокально-хорові ланки набули значної 
популяризації. У віддалених районах Рівненщини, на Дубровиччині, Рокитнівщині, Зарічненщині, 
Володимиреччині, Сарненщині зустрічаємо найбільший розквіт вокально-хорового мистецтва загалом 
та хор-ланок зокрема. Значних успіхів хор-ланки досягли, буручи участь у районних, обласних та 
Республіканських фестивалях самодіяльності трудящих, мистецьких ярмарках, концертах, виступаючи 
для жителів інших сіл та районів області, популяризуючи мистецтво рідного краю.  
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Резюме 

Аналізуються процеси зародження, розвитку та популяризації вокально-хорових ланок на 
Рівненщині. На основі матеріалів фондів Рівненського обласного державного архіву (м. Рівне) 
узагальнено статистичні дані щодо їх діяльності. Здійснений аналіз творчості окремих вокально-
хорових ланок краю.  
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Ключові слова: хор, малі форми хорового співу, вокально-хорова ланка, самодіяльний хоровий 
колектив. 
 

Summary 
Goroh G. Vokal and choral link as a phenomenon in the choral art in the ІІ half of ХХ century 

(on the example of the Rivne area) 
Analyzes the processes of conception, development and popularization of vocal and choral parts as 

part of amateur art of the second half of the twentieth century in the Rivne region. 
It was found that the matter concerned mainly representatives of method agencies or later, in modern 

terms – the teaching staff of the former institutions of culture, who knows the historical period and often was 
involved to some extent or to prepare an appropriate repertoire of such groups or participated in their 
assessment, acting as a jury member of various reports, surveys and contests. 

Emphasized that leaders often analyzed groups were themselves representatives of agricultural 
production. So these art groups largely served as increasing artistic culture, social activism Ukrainian village. 

The essence of these groups, the specificity of their organization in the production of the western 
village forms disclosed repertoire selection; The features concerts that took place directly in field conditions. 

Much attention is given to forms of preparation of the participants, drawn attention to the role of festival 
movement, organized at the regional level in the spread of this form of self-actualization rural population. 

Based on the material assets of the Rivne Regional State Archive (m. Rivne) generalized statistics on 
their activities. Done sufficiently detailed analysis of the work of different vocal and choral parts of the 
province. Emphasized the role of amateur composers who knew the possibility of performing the participants 
themselves often participated in concert performances of such groups. 

A lot of attention is paid to the analysis of the repertoire of these groups, which had its own specificity 
that was that was essential in carrying patriotic, industrial themes; songs about the homeland, Ukrainian 
village; often the participants themselves created the song on their link. And although artistically these songs 
were imperfect, but they were imbued with sincerity, faith in a better future. 

Performed such groups and repertoire, specially prepared by professional composers for amateur 
performances (P. Mayboroda, Revutsky). in the repertoire of many such groups were songs and other Soviet 
republics, whose purpose – an international education participants and spectators. 

The author focuses on the selection form teams to participate in competitions and festivals, as well as 
regional surveys; detects the optimal bonuses in art collectives. Based on local archives, examines in detail 
forms awards winning teams. 

Drawing materials statistics proved that in the early 80's the popularity of such forms of participation 
in amateur something falls, focuses on enhanced classroom that could hold only artistic groups that have 
special conditions for activities accompanist, facilities and so on. So clotting participation in such groups are 
a feature of the next period of development of the region and the state as a whole. However, at a certain stage 
of national history these teams performed their important function of attracting people to the artistic culture, 
learning the basics of art. These groups have formed and most actively functioning in the northern regions of 
Rivne region that is least had the opportunity to organize a full-fledged cultural services local people. 

Attention is paid also highlight the role of regional methodological centers at various levels, involved 
in organizational activities such amateur groups. 

The paper is widely used archival material, which makes the following conclusions convincing author. 
Key words: choir, small forms of choral singing, vocal and choral link, amateur choirs, amateur staff, 

teaching services, social activity, patriotic repertoire, amateur composers, creativity, northern parts of the 
region. 
 

Аннотация 
Горох Г.С. Вокально-хоровое звено как явление в хоровом искусстве ІІ пол. ХХ века (на 

примере Ровенщины) 
Анализируются процессы становления, развития и популяризации вокально-хоровых звеньев 

на Ровенщине. На основе материалов фондов Ровенского областного государственного архива 
(г. Ровно) обобщены статистические данные касательно их деятельности. Осуществлен анализ 
творчества отдельных вокально-хоровых звеньев Ровенщины. 

Ключевые слова: хор, малые формы хорового пения, вокально-хоровое звено, самодеятельный 
хоровой коллектив. 
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КОНЦЕРТНЕ ЖИТТЯ ЛЬВОВА ПІД ЧАС НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ У СВІТЛІ ПРЕСИ 

 
Постановка проблеми. Існує стереотип про другорядне значення мистецького життя воєнного 

періоду, і як наслідок – його неяскравість, не насиченість, низький професійний та художній рівень. 
Однак, аналіз музичних публікацій на шпальтах газети «Львівські вісті» доводить несправедливість 
подібного твердження та дозволяє відтворити історично справедливу картину концертного життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На основі публікацій різних видань є кілька 
досліджень про окремі аспекти мистецького життя Галичини 1941–1943 рр.: вшанування пам’ятних 
дат (наприклад, ювілей М.Лисенка), діяльність певних колективів, публіцистика вибраних авторів, 
оперні постановки. Однак, важливо систематизувати ці матеріали і таким чином сформувати 
уявлення про загальний стан концертного життя, тому будь-які рецензії на оперні вистави не 
беруться до уваги у даному дослідженні.  

Формулювання мети статті. Метою розвідки є реконструкція концертного життя Львова 
1941-1943 рр., виявлення значення окремих подій для тогочасного суспільства; спроба співвіднести їх 
із новими історичними й ідеологічними умовами, простежити особливості розвитку музичної 
критики. 

Виклад основного матеріалу. Вивчаючи культурні процеси в непрості історичні періоди можна 
знайти відповіді на складні запитання та спростувати чимало міфів. Одним із таких періодів для 
Львова – культурної столиці Галичини, були 1941–1943 рр. – час німецької окупації.  

До початку війни у Львові було добре організоване і високопрофесійне музичне життя. В очах 
німців Львів став «зоною культурного відпочинку». Таким чином окупанти забезпечували військовому 
керівництву культурне дозвілля та водночас одержали можливість маніпулювати свідомістю населення, 
насаджуючи власну культуру. Тому нове керівництво хоча й контролювало, але не руйнувало систему 
культурного життя, навіть надавало певні переваги творчим ініціативам української громади. Майже 
всі музичні інституції, засновані до 1939 р., продовжили свою діяльність:Український Центральний 
комітет (кер. – В. Кубійович), «Український мистецький клуб» (М. Голубець), «Спілка композиторів 
України» (С. Людкевич), Театр опери та балету, Львівський драматичний театр, Театр малих форм 
«Веселий Львів»; Радіокомітет та газета «Львівські вісті» (О. Боднарович). 

Для друкованих мас-медіа настали не найкращі часи, адже реформа нової влади спричинила 
скорочення обсягів видавництва та застій музичної критики – після реорганізації під пильним оком 
німецької цензури у Львові функціонували два видання: щоденна газета «Львівські вісті» та «Gażeta 
Lwowska». Нова ідеологія скоригувала стиль критики: на зміну компетентним, гострим і дошкульним 
думкам прийшли описові, схвальні відгуки. В результаті, деякі автори перестають писати 
(С. Людкевич), інші починають висловлюватись значно сухіше та стриманіше (В. Витвицький) або 
пишуть матеріали виключно просвітницького характеру (В. Барвінський). Однак, ані різке 
скорочення видань, ані жорстка цензура та офіційна заборона критики не мали суттєвого впливу на 
кількісні і якісні показники музичних публікацій. Тогочасна музична критика – не лише компетентна, а 
й вимоглива, що дозволило їй і інформувати про перебіг подій, і впливати на формування громадської 
думки. Для музичних новин виділили дві рубрики: «Що приносить день» та «З концертової зали». Під 
розгорнуті рецензії редакція виділяла сторінку, в залежності від актуальності та масштабу події. 
Жанровий спектр та тематичні блоки публікацій усталилися ще в 20-30 рр. ХХ ст.: інформативно-
рекламні, фахово-аналітичні, проблемно-теоретичні, присвячені питанням музичного стилю, 
виконавства, фольклористики, історії, інтерв’ю з виконавцями. Серед авторів, що дописували у 
зазначений час – В. Витвицький, В. Барвінський, З. Лисько та Р. Сливка, Б. Олександрівський, І. Копач.  

Що стосується самого музичного життя, то одним із найактивніших його чинників було 
Львівське радіо. З газет дізнаємося про налагоджену систему музичних передач на місцевій 
радіохвилі, яка збереглася майже до кінця 1941 р. Щоденно в ефірі відбувалося п’ять-шість 
концертів. Наприклад, в анонсі радіопередач на неділю 20 липня 1941 р. зазначено: «9:30-10:00 – 
концерт Церковної музики; 11:15 -12:00 – камерна музика; 12:20-12:50 – концерт солістів 
С. Гаврищук та В. Тисяка; 17:30-18:00 – концерт з творів Стеценка та Леонтовича у виконанні 
хору Львівського радія; 19-15 -19:30 – концерт з творів композитора Сібеліюса; 22:00-23:00 – 
балетна музика» [21]. Згодом кількість музичних передач і регулярність ефірів значно скоротилась. 
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Уже на початку 1942 р. за музичними передачами закріпився стабільний час: 10:30-11:00. Критики з 
невідомих причин мало пишуть про радіоконцерти, тому судити про мистецький рівень цих передач 
можемо з відгуків на виступи виконавців на сцені Опери, концертних естрадах. Художній рівень цих 
передач був високий, адже з Львівським радіо співпрацювали найкращі творчі колективи і виконавці: 
симфонічний оркестр М. Колесси; оркестр «для розваги» Л. Туркевича; мішаний хор, вокальний 
октет та квартет Є. Козака; вокальний ансамбль О. Курочки; вокалісти-солісти І. Паторжинський, 
І. Туркевич-Мартинцева, О. Петрусенко, З. Гайдай, Д. Йоха, Л. Рейнарович, М. Антонович, Л. Німців, 
Л. Черних, М. Сабат-Свірська, С. Гаврищук, О. Бандрівська, Є. Курилович-Чапельська; піаністи 
Р. Сімович, Г. Левицька, В. Барвінський, М. Лисенко, скрипалі Р. Криштальський, Л. Деркач, 
Д. Ойстрах, Р. Сагор, В. Цісик, Й. Москвичів, М. Лепкий; бандуристи З. Штокалко, В. Сінгалевич, 
В. Юркевич; віолончелісти П. Пшеничка, Б. Задорожній, О. Березовський та ін.  

Репертуар великого музичного колективу вражаючий: достатньо великий пласт зарубіжної та 
української музики (уривки з опер Р. Вагнера, Б. Сметани, Ф. Легара та Й. Штрауса, музика 
Й. С. Баха, Й. Брамса, В. А. Моцарта, Й. Гайдна, Л. ван Бетовена, Г. Берліоза, Ф. Шуберта, Ф. Ліста, 
Е. Ґріґа, К. Стеценка, М. Леонтовича, М. Лисенка, Н. Нижанківського, Є. Козака, В. Барвінського, 
С. Людкевича, П. Ніщинського, Д. Бортнянського).  

Ще одна важлива ділянка – симфонічні та камерні концерти. В місті діяли два колективи: 
оркестр Оперного театру під орудою Л. Туркевича та оркестр під орудою М. Колесси. Про високий 
виконавський рівень останнього свідчить рецензія В. Витвицького на концерт 6 липня 1941 р.: «…Аж 
по буквально двох днях незвичайно живої організаційної підготови, по перших пробах молода 
орхестра виступила із своїм першим концертом. […] У програмі була увертюра до «Еґмонта» і 
перша частина Третьої симфонії Бетовена, та увертюра до опери «Севільський цирюльник» Россіні. 
Перший концерт новозложеної орхестри під управою диригента Миколи Колесси пройшов з повним 
успіхом» [3]. Рецензенти описують виключно найочікуваніші прем’єри, такі як виконання 
ІХ симфонії Л. Бетовена, якою відкривався симфонічний сезон 1942 р., концерт повторили три рази, 
про що пише В. Барвінський: «Виконано у Львові ІХ симфонію Бетовена, увертюру Леонора ІІІ з 
участю солістів Е. Поспієвої, Л. Черних, З. Дольницького та В. Тисяка, оперного хору, сполучених 
хорів інституту Народної творчості та підкріпленої симфонічної оркестри […], підготовчу працю 
ведено не тільки в оперному театрі під кермою Л. Туркевича, а й з хорами ІНТ під кермою дир. 
Сапруна, а потім це все передано в руки Фріца Вайдліха – прекрасного вимогливого музики. 
Ф. Вайдліх силою своєї індивідуальності зумів витиснути стільки «музичної крови» від усіх 
виконавців. Зокрема же орхестра досягла під його проводом надзвичайного рівня звукових нюансів 
та насичення ритмічної гнучкости,виразового багатства і глибини. Увертюра Леонора ІІІ також 
була виконана зразково» [1].  

Важливу роль виконувало Крайове концертне бюро, яке організовувало по 2-3 концерти в 
тиждень. Усього за два роки відбулось майже 700 концертів по всій Галичині. Програма подібних 
вечорів складалася з камерно-інструментальних чи камерно-вокальних творів зарубіжних і 
українських композиторів. На сцені Інституту народної творчості виступали артисти Львівського 
радіо, Оперного театру. На запрошення концертного бюро побували з концертами українські зірки 
європейської сцени: тенор О. Руснак (Мюнхен), баритон З. Дольницький, віолончелістка Х. Колесса 
(Прага), сопрано І. Іваницька-Синенька (Берлін), враження від яких описує Б. Кудрик.  

Більше уваги приділено інформації про музичні твори, ніж їхній інтерпретації, виступ 
Х. Колесси охарактеризований скупо: «Це один її тріумф..(про виконання концерту Сі-бемоль мажор 
Л. Боккеріні)» [7] і ще: «Питома її правдиво жіноча грація робить її справжньою 
інтерпретаторкою цього роду музики (про концерт Л. Боккеріні)».  

Завдяки рецензіям Б. Кудрика в історії закарбувалися концерти співака О. Руснака, який 
приїхав на гастролі до Львова у липні 1942 р. Відгук на прощальний концерт вирізняється 
відсутністю будь-якого критичного зауваження, жодного вислову про якість виконання, окрім: «..дав 
артист арію з медаліоном з «Чародійського флєту» Моцарта, розуміється, в рівно знаменитому 
виконанні, як й інші арії старих класиків» [12]. Знамениту характеристику співакові подає Г. Л. (Галя 
Левицька): «…а той Голос! Двадцять років проминуло з того часу, коли ми чули його вперше у Відні. 
Вже тоді гороскопи були якнайкращі. А потім у Львові (мабуть 1933 рік) – це вже була оперна 
слава! Сьогодні культура цього голосу – одна радість…Незрівнянна певність у атакуванні, мякість у 
переливах, логіка фрази, відсутність всякої випадковості, продуманість музичної лінії, а перед усім 
неначе в камені коване слово» [4]. Натомість речиталь З. Дольницького на сцені Опери, одержав 
критичну оцінку в розгорненому відгуку. Кудрик схвально висловлюється про саму програму, а щодо 
самої критики – маємо приклад переходу від стриманого зауваження до більш рішучої критики, 
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щоправда висловлює її в дуже м’якій манері: «В нашого артиста тембр голосу що правда не 
Вагнерівський – але виконання повне поваги, як цього вимагає стиль». «Широкий Лисенківський 
стиль утерпів у виконанню артиста через нервові, підіграні темпа, що місцями викликували навіть 
ритмічний розлім з акомпаніяментом» [11]. 

Багато уваги приділили великомасштабному проекту Крайового концертного бюро – 
святкуванню сторіччя М. Лисенка, до якого готувалися 5 років (тобто ще задовго до приходу 
радянської влади і гітлерівців!). Для цього створили спеціальний ювілейний комітет на чолі з 
В. Барвінським. Концерти мали відбуватись упродовж 1942 р. Апофеозом став фінал І крайового 
конкурсу хорів. Цю важливу подію висвітлювали кілька видань, події моніторили щоденно. До участі 
у конкурсі народних хорів зголосилися майже 1000 колективів, що свідчить про потужний 
аматорський хоровий рух.  

Після завершення конкурсу видали альманах з фотознімками всіх хорів. На завершення змагань 
у Львові відбувся концерт-фестиваль хорової пісні в залі Оперного театру, що завершився спільним 
виступом 32 колективів-лауреатів. Квитки розпродали за день до свята, тому організатори повторили 
його у Стрийському парку. Також 1942 р. на хвилях радіо частіше лунала музика М. Лисенка. До 
святкування також долучилися учні ДМШ при ВМІ ім. М. Лисенка: 21 липня в залі Інституту (вул. 
Шашкевича, 5) відбувся вечір вокальної і фортепіанної музики композитора у виконанні Г. Левицької 
та О. Бандрівської. 

Значна кількість заходів зазначеного періоду пов’язана з вшануванням особистості не менш 
знакової для української громадськості – Т. Шевченка. Маємо можливість відтворити повний 
сценарій подій. В 1942 р. програма вшанування виглядала скромно: лише в № 180 від 14.03. вміщена 
коротка замітка «Шевченківський вечір у радіо» за підписом «от» (Остап Тарнавський). З 
повідомлення відома програма вечора, на завершення якої прозвучала кантата Д. Січинського «Лічу в 
неволі». Автор не подає оцінки виконання жодного твору, окрім лаконічної фрази про інтерпретацію 
кантати: «Ця остання пісня зробила велике враження» [14]. 

Багатшою є панорама 1943 р. Заздалегідь, ще 27 лютого на перших сторінках газети 
з’являються статті просвітницького характеру на шевченківську тематику («Перед Шевченковими 
роковинами»). Ще активніше дописують про Шевченка у березні. З 10 березня щодня знаходимо 
оголошення про перебіг подій. Автор під криптонімом «К» (Б.Кудрик) подає коротку рецензію на 
концерт, що відбувся 14.03: «У виконанні гарно і вміло підібраної програми брали участь дітлахи 
місцевої народної школи і мішаний хор під диригуванням пана Омеляна Сенюка, управителя та 
адміністратора Оселі УЦК. Свято розпочалося відспіванням «Заповіту», який виконав мішаний хор 
[…] Далі переплітались по черзі виступи хору, декламації і рецитації молоді і шкільної дітвори. 
Мішаний хор під управлінням п. О. Сенюка виконав з помітним відчуттям три пісні до слів 
Т.Шевченка «Ой з-за гори кам’яної», «Замело тебе,Україно» і «Садок вишневий» [15]. У випусках за 
24 та 27.03. є повідомлення про Шевченківські ранки в садочках. 

Найбільшу цінність мають рецензії В. Барвінського «Шевченківське свято у Львові. 
Шевченко – Людкевич: «Кавказ» (виконання відбулося у залі Оперного театру при наповненій 
вщерть залі 14-15 березня), та стаття В.Витвицького «Кавказ Людкевича» з докладним аналізом 
кантати-симфонії. 

Кульмінацією святкувань став 1944 рік – 130 річниця від дня народження Шевченка. На базі 
літературно-мистецького клубу організовано конференцію «Поклін Шевченкові», а також цикл 
доповідей Союзу українських письменників  

На хвилях радіо транслювалася передача «Сила Шевченкового слова» (за участю В. Блавацького, 
Л. Рейнаровича, Р. Савицького). Об’єднання професійних студентів України ім. А. Коцка влаштовує 
вечір пошани 19.03. на сцені Театру опери та балету, про що відомо з анонсу у № 780. В кількох 
наступних номерах видання вміщено ще кілька публікацій, зокрема відгуки на вечір літературно-
мистецького клубу 17 березня. Про це пише автор під криптонімом Л., який у короткому 
інформативному повідомленні вказує повну програму концерту, без жодної характеристики музичних 
творів чи виконання. Сам захід – унікальне мистецьке явище: спроба відтворити подібну академію в 
Петербурзі, на якому виконувались парафрази улюблених музичних творів поета. Прозвучали увертюра 
з опери «Вільгельм Телль», марш із симфонічної фантазії Ф. Ліста «Мазепа», молитва з опери «Марія ді 
Ріган» Г. Доніцетті та декілька народних пісень, які любив Шевченко.  

У якості виконавця виступив «доктор Б. Кудрик», який опрацював перелічені твори, виконав їх 
і зробив короткі коментарі до кожного номеру програми. Справжнім досягненням була постановка 
опери М. Аркаса «Катерина» в Станиславівському театрі. Ця прем’єра – повторна після майже 30-
літнього забуття (вперше її поставила трупа М. Кропивницького у Миколаєві, 1900 р.).  
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Невід’ємна сторінка концертного життя Львова – концерти класичної музики на сцені 
Німецького театру (діяв як одна з чотирьох установ Львівської опери). Єдиним публіцистом, який 
співпрацював із німецькою концертною естрадою, був Б. Кудрик, завдяки якому залишився творчий 
портрет диригента Ф. Вайдліха.  

На прикладі цієї рецензії можна простежити вплив ідеологічного тиску на митців, адже 
рецензент використовує особисті переваги диригентського стилю Вайдліха, для того щоб показати 
культуру німців у кращому світлі: «Додамо ще одну рису – поміркованість у темпі й динаміці, 
відсутність усяких так званих блискучих ефектів, що ними так радо брали слухачів різні советські 
диригенти» [8]. Подібні висловлювання можна побачити майже у всіх рецензіях на концерти, в 
програмі яких були твори німецьких композиторів. 

Показовим був концерт 1941 р., який репрезентував три напрями німецької професійної музики: 
фортепіанної, камерної та камерно-вокальної, на прикладі творчості Шуберта. Спочатку прозвучали 
Інтермецо, опус 118 Ля-мажор та Рапсодія, опус 79 фа-мінор для фортепіано у виконанні М. Роговської. 
Піаніст із великим досвідом акомпаніатора, Б. Кудрик уважно рецензує виступ піаністів-солістів та 
акомпаніаторів, а великий досвід участі в камерних ансамблях дозволяє йому більш професійно 
оцінювати ансамбль. Найцікавішою частиною програми стала вокальна, у якій прозвучали твори 
Ф. Шуберта, Р. Шумана, Й. Брамса, Г. Вальтера, Р. Штрауса. Будь-яка з цих пісень стала б прем’єрою 
якби її виконали зараз, та в 20-40-х роках ХХ ст. це був звичний репертуар для галицької публіки.  

З цієї рецензії стає відомим факт заснування Львівського Струнного квартету у складі 
М. Лепкий, І. Ковалів, М. Лобашевський, Е. Шмофф. 

Цікавою сторінкою міського життя була діяльність Дитячої музичної школи, концерти якої 
завжди були в полі зацікавлень дописувачів, адже більшість рецензентів працювали у ВМІ 
ім. М. Лисенка, при якому діяла згадана школа. Зазвичай рецензенти (С. Людкевич, В. Барвінський, 
Б. Кудрик) дають обережну, поблажливу і доброзичливу оцінку інтерпретаторам творів, враховуючи 
виконавські можливості юних музикантів, учнів школи. Цінність цих рецензій у тому, що вони дають 
уявлення про виконавський стиль відомих у подальшому виконавців початку їх кар’єри: С. Сапруна, 
В. Баранського, Н. Шевченко, Л. Деркач.  

Висновки. Отже, публікації на сторінках газети «Львівські вісті» свідчать про наявність 
різностороннього концертного життя Львова у період німецької окупації. Митці Львова, діючи у 
непростих умовах воєнних буднів та ідеологічного тиску з боку влади, змогли підтримати достатньо 
високий професійний рівень мистецького життя. Спостерігається піднесення української культури, 
адже навіть у роки німецької окупації в Галичині збереглася традиція відзначення шевченківських 
днів, ювілейних дат М. Лисенка, які відзначалися багатством програм, форм проведення, до якої були 
залучені музиканти-професіонали та велика кількість аматорських хорових колективів, українські 
учні та студенти. Кожна з цих подій неодмінно мала резонанс у періодиці малої амплітуди видання, у 
вигляді фахових анонсів, заміток, відгуків, рецензій, розгорнутих статей. 
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Резюме 

Здійснена спроба систематизувати музично-критичні матеріали на сторінках газети «Львівські 
вісті» – офіційно дозволеного німецькою владою щоденного видання, яке існувало впродовж 1941-
1943 рр. та реконструювати концертне життя Львова зазначеного періоду. 

Ключові слова: концертне життя Західної України в період німецької окупації, Львівське радіо, 
ювілей М. Лисенка 1942 р., Шевченківські святкування 1941-1943 гг., музична критика. 
 

Summary 
Fisher T. Сoncert life in lviv during the nazi occupation in the press light 
An attempt to organize musical and critical material in the newspaper «L’missing» – approved by 

German authorities dailies that existed during 1941-1943. And reconstruct the concert life of the city given 
period and thus dispel stereotypes about the secondary importance of artistic life in the war period, and as a 
result – it neyaskravist without saturation, low professional and artistic level. 

During the war Lviv became a «zone of cultural activities». Thus occupiers provide military 
leadership leisure and at the same time were able to manipulate the public consciousness, imposing their own 
culture. Therefore, the new leadership although controlled, but not destroyed cultural life of the system, even 
gave some advantages creative initiatives Ukrainian community. Almost all music institutions founded 
before 1939, continued their activity: Ukrainian Central Committee (headed. – V. Kubiiovych), «Ukrainian 
artistic club» (M. Holubec), «Union of Composers of Ukraine» (p Lyudkevych) Theatre Opera and Ballet, 
Lviv Drama Theatre, small forms «Funny Lions»; Radio Committee and the newspaper «L’news» 
(O. Bodnarovych). 

For print media came hard times, because the new government reform caused the decline in publishing 
and stagnation music criticism – after restructuring under the watchful eye of German censorship functioned 
in Lviv two editions: daily newspaper «L'missing» and «Gażeta Lwowska». The new ideology adjusted the 
style of criticism: to replace a competent, sharp and painful thoughts came descriptive, positive feedback. As 
a result, some authors to stop (S. Lyudkevych), others are beginning to speak much drier and restrained 
(V. Vytvytsky) or written materials exclusively educational nature (V. Barvinsky). 

However, neither the sharp decline in publications or rigid censorship and the official ban criticism 
had no significant effect on the quantitative and qualitative indicators music publications. Music critic of that 
time – not only competent, but also demanding that allowed it and inform about the events and impact on 
public opinion. For music news identified two headings: «What brings day» and «From the concert hall». 
When deployed review editors devoted a page, depending on the urgency and scale of the event. 

An important role in the cultural life of the city has played a radio, which broadcast the most notable 
musical event. 

The city acted in two groups: the Opera Orchestra under the direction of L. Turkevicha and orchestra 
under the direction of M. Kolessa. The important role performed concert marginal Bureau, which organized 
concerts in 2-3 week. In just two years nearly 700 concerts held throughout Galicia. The program consisted 
of such evenings of chamber and instrumental or vocal chamber works by Ukrainian and foreign composers. 
On stage were the Institute of Folk Art Artists Lviv Radio Opera House. At the invitation of the concert 
bureau visited with concerts Ukrainian stars of the European scene: tenor Alexander Rusnak (Munich), 
baritone S. Dolnytskyi, cellist H. Kolessa (Prague), soprano I. Ivanytska-a blue (Berlin), which describes the 
impression of B. Kudryk. 



Розділ I. Історико-мистецька спадщина України в контексті світового культурного простору 

 

95

Much attention is paid to large-scale projects concert Provincial Bureau – Centenary celebrations 
Lysenko. The concerts were to take place during 1942 to take part in the competition of folk choirs 
volunteered nearly 1,000 groups, indicating a strong amateur choral movement. 

Became increasingly important and celebration of the 130th anniversary of Taras Shevchenko. On the 
basis of literary and artistic club organized a conference «bow Shevchenko» and a series of reports on the 
Union of Ukrainian Writers radio waves broadcast transmission «Power Shevchenko words» (with the 
participation of Blavatska, L. Reynarovycha, H. Savitsky). 

An integral Page concert life of the city – classical music concerts on the stage of the German theater 
(acting as one in four Lviv Opera). Interesting pages urban life was the work of Children’s music school 
concerts which have always been contributors in the field of interest, as most reviewers have worked at the 
Higher Music Institute. Lysenko, in which said acting school. 

All this was covered actively in the newspaper «L’missing». 
Artists of Lviv, acting in the challenging conditions of everyday military and ideological pressure 

from the authorities, were able to maintain a high enough level of professional artistic life. 
Key words: concert life in Western Ukraine during the German occupation, Lviv Radio, Lysenko 

anniversary in 1942, celebrating Shevchenko 1941-1943 biennium., Music critic, Periodicals reconstruction. 
 

Аннотация 
Фишер Т.П. Концертная жизнь Львова во время нацистской окупации в свете прессы 
Предпринята попытка систематизировать музыкально-критические материалы на страницах 

газеты «Львовские вести» – официально разрешенного немецкими властями ежедневного издания, 
существовавшего на протяжении 1941-1943 гг., и реконструировать концертную жизнь Львова 
вышеупомянутого периода.  

Ключевые слова: концертная жизнь Западной Украины в период немецкой оккупации, Львовское 
радио, юбилей М. Лысенко 1942 г., Шевченковские празднования 1941-1943 рр., музыкальная критика.  
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УКРАЇНСЬКА РЕАЛІСТИЧНА ДРАМА НА ТЕАТРАЛЬНІЙ СЦЕНІ  
УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ ІМ. І. ФРАНКА 

 
В останній чверті ХІХ ст. з’являється реалістична соціально-психологічна драма, що справила 

вагомий вплив на театр як початку, так і всього ХХ ст. Засвоєння «нової драми» було неможливим 
без активної інтерпретації авторського замислу, що поставило перед театром рубежу століть якісно 
нові завдання, що містилися у тому, щоб створити якомога повну ілюзію дійсності, втягнути в неї 
глядача й примусити його співпереживати діючим особам аж до повного ототожнення з ними. 

Театральне життя України 1920-х років відбувалося під гаслом творчих взаємин та пошуків, 
долання градацій між крайнощами: романтизмом і реалізмом, драмою й комедією, експресіонізмом 
та формалізмом. Тому й невипадково жанр психологічної драми здобув поширення в українському 
театрі на даному відтинкові історичного часу, і творчий акцент робиться саме на цей жанр. 

Український театр досяг вершини у художньому напрямі реалізму, супроводжуючи увесь 
творчий шлях українського драматичного театру ім. І. Франка. В реалістичному театрі форми життя 
фактично збігаються з формами сценічної дії.  

На жаль, вітчизняна наука досі не приділяла достатньої уваги зазначеній проблемі. Історія 
становлення та розвитку творчого колективу українського драматичного театру ім. І. Франка, за винятком 
поодиноких праць у контексті загальних тенденцій еволюції українського театру (твори Л. Белецької, 
О. Борщаговського, І. Ваніної, В. Василька, Р. Єсипенка, О. Захаржевської, Р. Коломійця, 
О. Красильникової, Ю. Станішевського та ін.), поки що не стала предметом спеціального історико-
мистецтвознавчого та культурологічного аналізу. Роботи, що певною мірою розкривають цей феномен в 
українській культурі, в основному є спогадами акторів про діяльність цього театру (А. Бучми, Т. Демчука, 
П. Коваленка, Ю. Косача, І. Мар’яненка, Г. Юри та ін.) або збірниками до ювілеїв театру, які, безперечно, 
мають величезне значення для розкриття ще не досліджених проблем в українській культурі,  але всі вони  
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носять суб’єктивний характер, і їм бракує саме історико-соціального розуміння проблеми. Відтак 
культурна діяльність українського театру ім. І. Франка, його внесок у формування національної 
ментальності все ще залишаються недостатньо осмисленим духовним феноменом. Є потреба 
об’єктивного наукового його розгляду й аналізу. На це і спрямована мета представленої статті. 

У 1920-ті рр. XX ст. cформувався професійний театр України як естетичне явище і складова 
української національної культури. У той час викристалізувалися столітні здобутки української 
театральної культури, а сам театр, завдяки творчій праці вітчизняних театральних діячів, набуває 
вагомого суспільного значення. 

З середини 1920-х років в українському сценічному мистецтві функціонували дві системи: одна 
з них тяжіла до форм театру прямих життєвих відповідностей (Г. Юра), друга – репрезнткапла так 
зване «ліве» мистецтво й утверджувала на сцені умовні форми театралізованого дійства (Лесь 
Курбас).  

«Новий драматичний театр Івана Франка» був організований у січні 1920 р. Серед його 
фундаторів А. Бучма, М. Крушельницький, О. Ватуля, О. Юра-Юрський, О. Рубчаківна та інші видатні 
актори; на чолі стояв Г. Юра. Слід зазначити, що перша половина 1920-х років – це час організації 
нових і реорганізації старих театральних колективів, котрі, як правило, своєю появою декларували 
бажання ставити такі вистави, які б уповні виражали інтереси і прагнення робітничих мас [1].  

Так само й театр ім. І. Франка, організований на базі Молодого і Новольвівського театрів, 
розпочав формування своєї репертуарної афіші з того, що поставив п’єсу Максима. Горького «На 
дні», як зазначалося в рекламі, «за мізансценами МХАТу», що мало засвідчити прагнення 
постановників до життєвої достовірності та психологізму [5; 22].  

Вибір зазначеної п’єси Максима Горького свідчив про те, що молодий колектив шукав твори з 
глибоким соціальним і психологічним змістом. Вистава стала неабияким творчим досягненням 
новоствореного театру, про це писали газети того часу. Велику роль у становленні Нового 
драматичного театру відіграло звернення до драматургів І. Карпенка-Карого. Тонко й вірно 
розуміючи його творчість, Г. Юра при здійсненні постановок «Суєта» і «Житейське море» зробив 
особливий акцент на розкритті соціальних конфліктів.  

Із 1922 р. головним ініціатором експериментальних пошуків в українському театрі стало 
мистецьке об’єднання «Березіль» (МОБ), очолюване Лесем Курбасом. Воно являло собою 
розгалужену мережу творчих «майстерень» та «станцій», де зароджувався широкий спектр художніх 
ідей і різних естетичних орієнтацій.  

Реалістична платформа мала велике значення для розвитку театру, для визначення тієї провідної 
позиції, на яку він вийшов у театральному мистецтві України. І ідейно-художні пошуки, й зовнішні 
обставини (зміна місця перебування) робило театри ім. І. Франка та «Березіль» непримиримими 
антиподами. І якщо театр ім. І. Франка незабаром перетворився на справжню школу української 
реалістичної драматургії, то колектив «Березолю» репертурно відгородився не лише від кращих творів 
визнаної світом російської драматургії, але й від перших п’єс українських радянських театрів.  

Авангардистсько-модерністські творчі пошуки привели Л. Курбаса до створення театру 
«символічних форм», своєрідного театру-студії, призначення якого полягало в утвердженні нових 
мистецьких ідеологем. Театр ім. І. Франка обрав шлях «репертуарного театру», проголосивши себе 
прямим спадкоємцем реалістичних традицій українського театру корифеїв. Примноження їх традицій 
й понині є запорукою мистецьких звершень колективу театру ім. І. Франка. До того ж саме їх 
реалістична програма виявилась спроможною розкрити сутнісні явища українського театрального 
відродження. Але оскільки нової української національної драматургії як такої ще не було, тодішні 
театри пропонували глядачеві здебільшого класичний репертуар: раніше обмежену через цензурні 
утиски західноєвропейську драматургію, російську та українську класичну, приділяючи прицільну 
увагу досі сценічно нереалізованим творам. Для цього етапу українського театрального процесу 
характерна продумана вибірковість у доборі класичного репертуару і сповідування принципів 
максимально вільної сценічної інтерпретації класики.  

У ті роки театр здійснив чимало цікавих і художньо яскравих вистав класики, що здобули 
широке визнання. Серед них «Борис Годунов» О. Пушкіна, «Останні» М. Горького, «Остання 
жертва» О. Островського, «Ревізор» М. Гоголя, «Украдене щастя» І. Франка, «Багато галасу 
даремно» У. Шекспіра. 

Усе ж таки робота над сучасною, суспільно злободенною тематикою потребувала розширення 
діапазону української національної реалістичної драматургії. У репертуарі театру переважала 
класика, поновлені вистави старого українського етнографічного репертуару, значно менше місця 
було приділено сучасному життю, соціальним колізіям сьогодення, незважаючи на потужну працю 
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українських драматургів. Тогочасна українська драматургія була репрезентована іменами 
В. Винниченка, О. Олеся, М. Куліша, Г. Юри, Леся Курбаса, І. Микитенка, В. Василька. 

Загалом у перші десятиліття ХХ ст. В. Винниченко був – і не тільки у франківців – 
найрепертуарнішим українським драматургом. За популярним висловом тих часів, «п’єси 
Винниченка усі лають, але усі й ставлять» [7; 59], оскільки так, як Винниченко, про людину і людські 
взаємини в українській літературі так реалістично ще ніхто не писав. Такої психологічної відвертості 
у зображенні душевних метань і пошуків людини, такої розкутості у трактуванні складних моральних 
проблем до В. Винниченка не досягав жоден український письменник.  

Водночас в основі всіх драматургічних творів В. Винниченка більш акцентованим є етичне 
начало – втілення не стільки якогось конкретного філософського вчення, скільки народної моралі, що 
складалася під тисячолітнім впливом християнства на Русі. Звідси й назви його драматичних творів: 
«Гріх», «Закон», «Брехня», в яких саме з позицій християнських заповідей показано ставлення 
автора, читача і глядача до несправедливостей у реальному житті. 

П’єси В. Винниченка широко йшли на українській сцені. Театр ім. Франка завжди був театром 
яскравої акторської школи, в основі якої були і є гранично правдива передача життя людського духу, 
соціальна наповненість та індивідуальне змалювання характерів, утвердження на сцені краси 
морального вчинку. У нерозривному зв’язку з реальним навколишнім життям, зміцнювалися творчі 
традиції франківців, викликаючи згодом до життя й відповідну драматургію.  

Становленню театру ім. І. Франка передувала діяльність «Молодого театру» з характерною для 
того часу романтичною піднесеністю та експериментальним запалом. Школа «Молодого театру» 
визначила для франківців основні пріоритети творчого методу, розвинутого у подальшій сценічній 
практиці. Завдяки розквітові драматургічного мистецтва, франківці набули змогу глибокого 
розкриття тем соціально-філософського змісту, розширюючи палітру стилів, жанрів.  

Уже з перших місяців існування «Молодого театру» стало ясно, що його актори по-різному 
усвідомлювали напрями творчих шукань, на різні мистецькі зразки орієнтувалися й по-різному, 
зрештою, підходили до самого творчого процесу. Лесь Курбас тяжів до тамтешніх естетських та 
модерністських взірців, до методів режисерського диктату у роботі з актором. Франківці, ж виховані 
на традиціях вітчизняного реалістичного театру (С. Семдор, В. Васильєв, Г. Юра та ін.) спиралися у 
своїх шуканнях в основному на принцип життєвої правди.  

Слід зазначити, що разом із пошуками театральної концепції розвитку театру в умовах нових 
соціально-культурних трансформацій відбувалися й науково-теоретичні дослідження театральної 
творчості, її природи та закономірностей.  

Театр сублімує народне світовідчуття, епос, фольклор, традиції, особливо за наявності 
національного психотипу як уособленням народності. Однак із засновників цієї концепції у 
вітчизняній культурі правомірно вважати поета, перекладача та мистецтвознавця М. Вороного. У 
статті «Театральне мистецтво і український театр», вмішеній у збірці критичних статей «Театр і 
драма», митець розкриває проблему специфіки театрального мистецтва. «З усіх мистецтв театральне 
мистецтво, – зауважує він, – чи не найтрудніший спосіб творчості людського духу, але разом з тим 
цей спосіб є найдосконалішим для розуміння ідей творчості широкими масами люду» [3; 52]. 

Він констатує наявність релігійних, моральних, правових та естетичних ідей, доповнюваних 
особливою інтуїцією, що сприяє успішному забезпеченню творчого процесу. Причому феномен 
театру інтерпретується як динамічний вид мистецтва, репрезентований символічним та 
реалістичним відгалуженнями в акторському трактуванні образу. У тому числі у виконавській 
практиці франківців.  

Окрема стаття зазначеної збірки («Драма живих символів») присвячена критиці тогочасних 
течій у драматургії. З неабияким інтересом автор досліджує феноменологічну сутність драми і саме 
української драми, виділяє сфери та стилі її втілення. Пропагуючи ідею театру реалістичної драми й 
віщуючи їй довге життя, дослідник заперечує символічну драму, вважаючи, що неореалістична течія 
неодмінно переможе символістичну [2].  

П. Рулін наголошує на наявності в колективі франківців кількох шарів мистецької творчості: 
психологічно-реалістичного (п’єси В. Винниченка у постановці Г. Юри), театру сильних емоцій та 
героїчних переживань («Цар Едіп», «Герцогиня Паданська», «Лорезаччо»), умовних сценічних форм 
(мольєрівські комедії у постановці Васильєва), вважаючи таке розмаїття свідоцтвом наявності дійсно 
народного театру [6; 99].  

Ґрунтуючись на спадщині реалістичного театру корифеїв, демократичних традиціях театру 
М. Кропивницького, П. Саксаганського та М. Заньковецької, франківці з перших же років свого 
існування стали самобутнім мистецьким організмом, народним у повному розумінні слова.  
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Утворившись у перші роки існування радянської влади, колектив театру ім. І. Франка у 
відносно нетривалий термін спромігся побудувати розмаїтий за тематикою й жанрами сценічний 
репертуар. Великою популярністю користувалися постановки п’єс «Суєта», «Житейське море» 
І. Карпенка Карого, «Надія» Г. Гейєрманса, «Затоплений дзвін» Г. Гауптмана, «На дні» М. Горького, 
«Весілля Фігаро» П. Бомарше, інсценізації шевченківських поем. У зустрічах із новим глядачем 
зростала громадська свідомість франківців, глибшало розуміння духовних запитів справді народної 
аудиторії. 

Інсценізація творів класичної драматургії, здійснювані на сцені театру ім. І. Франка, відкривали 
перед молодим колективом шлях до реалістичного мистецтва життєвої правди. Реалістична 
драматургія класиків допомагала глибше збагнути ідейну згубність псевдореволюційних п’єс, 
виховувала естетичні смаки не лише виконавців та режисури, а й масового глядача, активізувала 
вироблення високих принципів акторської майстерності.  

Свою художню діяльність театр ім. І. Франка започаткував п’єсами І. Карпенка-Карого 
(Тобілевича). Останній уперше в історії української драматургії вийшов за межі шаблону – 
етнографічної драми з центральною темою кохання й започаткував основи серйозної комедії, 
важливої і у громадському, і у художньому аспекті як образ справжнього, не підсолодженого життя, 
перетвореного глибоким і дужим талантом [4; 477]. 

Набуваючи з часом сценічного досвіду, театр обстоює принцип дотримання методу реалізму та 
органічного зв’язку з масовим глядачем. Було здійснено постановки п’єс сучасних українських та 
російських творів: «Диктатура» й «Кадри» І. Микитенка, «Загибель ескадри» і «Платон Кречет» 
О. Корнійчука, «Невідомі солдати» Л. Первомайського, «Майстри часу» І. Кочерги, «Боягуз» 
О. Крона. Незмінною популярністю масового глядача користувалася інсценізація Я. Савченком 
роману Я. Гашека «Пригоди бравого солдата Швейка». 

У виставах «Полум’ярі» А. Луначарського, «Вій» за М. Гоголем і М. Кропивницьким у 
переробці О. Вишні, «За двома зайцями» М. Старицького у постановці В. Василька й за багатьма 
іншими творами української і світової драматургічної класики франківці вміло апелювали до 
засобів умовності, у комедії ж – зверталися до гротеску у загальних рамках реалістичної манери 
гри. 

У своїй творчій еволюції театр ім. І. Франка все більше звертався до театру реалістичного 
мистецтва. Г. Юрі (як акторові та режисеру) найбільше імпонував жанр реалістичної соціальної 
драми. На початку своєї творчої біографії він охоче звертався до класичних творів світової 
драматургії, але орієнтувався переважно на традиції театру корифеїв і психологічно-побутового 
російського театру. Хоча фактично заперечувався сценічний конструктивізм, активно пропагований 
В. Мейєрхольдом та Лесем Курбасом, Г. Юра не уникав експериментальності, застосовуючи прийоми 
театрального експресіонізму, епічного й політичного театру, показуючи тим самим багатогранний 
акторський і режисерський талант.  

Знаковою для колективу театру стала постановка п’єси «Кам’яний острів» О. Корнійчука. У ній 
були задіяні провідні виконавці О. Ватуля (Артем), В. Варецька (Надія), Т. Юра (Кость Костевич), 
К. Кошевський (Вишневий), О. Рубчаківна (Олена), М. Пилипенко (Діодор) та ін. Поставив виставу 
Г. Юра у творчій співпраці з композитором Н. Прусліним та художником М. Драком, И хоча 
композиція вистави була дещо обтяжена елементами умовності та конструктивізму у художньому 
оформленні, схематизму й плакатності втілення окремих образів п’єси як данини моді, у ній, 
безумовно, домінувало реалістичне начало. Вистава «Кам’яний острів у постановці франківців 
користувалася заслуженим успіхом у глядачів, передусім у молодіжної аудиторії. 

Поруч із популярними п’єсами національного репертуару («Мартин Боруля», «Суєта», 
«Житейське море» тощо) до репертуару театру активно залучалися маловідомі твори українських 
драматургів, котрі практично не мали ще сценічної історії: буфонада «Сватання царя Латина» 
Л. Старицької-Черняхівської, драматичний етюд «Повинен» С. Черкасенка та ін. 

Таким чином, орієнтація на творчий пошук дала позитивні результати: створення реалістичного 
театру нового типу, побудованого на домінанті життєвої правди. Сценічній діяльності франківців 
стали внутрішньо притаманними героїчна патетика звучання, прагнення розкрити суперечливу 
динаміку людських характерів, аналіз причин соціальних конфліктів, намагання проникнути у 
глибинний філософський зміст п’єси. 

Історико-теоретичний аналіз періоду становлення українського драматичного театру ім. І. Франка 
(20-ті роки) з позицій сьогодення дозволить краще зрозуміти реалії сучасного культурного буття 
України й сприятиме визначенню мистецьких та світоглядних орієнтирів нації у майбутньому. 
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Резюме 
Досліджується процес розвитку українського театру 20-х рр. XX ст., місце реалістичної драми 

на театральній сцені франківців та риси, притаманні їх сценічній діяльності. 
Ключові слова: театр, драма, реалістична драма, сцена, франківці, актор, реалістична платформа. 

 
Summary 

Protsik L. Ukrainian realistic drama is on theatrical to the stage of the National theatre the name 
of And. Franco 

The process of development of Ukrainian theater 20-ies of XX century, the place of realistic drama on 
the theater stage Theater. Franko and features inherent in the stage of their activities. Analyze the socio-
cultural situation in which worked the theater, are the most characteristic features, visible in their theatrical 
practice; stressed the specifics of contemporary repertoire policy of Ukraine. 

Reveals the specifics of coverage of cultural and artistic life of the period under review in the light 
reminiscences leaders of Ukrainian scenes that give the most objective vision of contemporary cultural 
process. The use of modern scientific studies about the events of contemporary authors theatrical practices 
and cultural climate of the period allows most fully restore the state of development of Ukrainian art the 
most difficult period of its development. 

The article noted that the first half of the 1920-s – a time of new organization and restructuring of the 
old theaters that tend to their appearance declared desire to put such performances that have fully reflected 
the interests and aspirations of the working masses. 

It is emphasized that in 1920-ies XX century Ukraine cformuvavsya professional theater as an 
aesthetic phenomenon and part of Ukrainian national culture. While crystallized centuries achievements 
Ukrainian theatrical culture, and the theater, through the creative works of local theater actors, becomes 
meaningful social values. 

Since the mid 1920-s in the Ukrainian stage art functioned two systems: one of them gravitated to 
direct forms of theater life matches (H. George), the second – represented by so-called «left» art and have 
sustained on stage conventional forms of theatrical (Kurbas ). 

«New Drama Theatre of Ivan Franko» was organized in January 1920 Among its founders 
Buchma A., M. Krushelnytskyi, A. Vatulya, A. Jura-Jura, A. Rubchakivna and other prominent actors; 
was led by George H. 

We analyze the system of the rehearsal process, changes in the repertoire policy, highlighted the 
specific form of work with the audience. 

Since 1922 the main initiator of experimental research in Ukrainian theater was artistic association 
«Berezil» (MOB), headed by Les Kurbas. It was the extensive network of artists’ workshops «and» stations 
«where sprang a wide range of artistic ideas and different aesthetic orientations». 

Modernist avant-garde creative search led to the creation Kurbas theater «symbolic forms» a kind of 
theater-studio, whose purpose was to approval of new artistic ideology. Theater. Franko chose the path of 
«repertory theater», proclaimed himself the direct heir to the traditions of Ukrainian realistic theater 
luminaries. Augmenting their traditions and still is the key artistic achievements collective theater. Franko. 
Moreover, it is their realistic program was able to reveal the intrinsic phenomena Ukrainian theater 
revival. 
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But since the new Ukrainian national drama as such has not been offered the then theater audience 
mostly classical repertoire, still limited by censorship oppression of Western European drama, Russian and 
Ukrainian classical, paying attention sighting scenically still unrealized works. For this stage of the 
Ukrainian theater thought process characterized by selectivity in the selection of classical repertoire and the 
most free confession principles of interpretation stage classics. 

In those years the theater has made a lot of interesting and artistically brilliant performances of classics 
that have won wide recognition. Among them, «Boris Godunov» Pushkin «Last» Gorky, «The Last Victim» 
by Alexander Ostrovsky, «Inspector» Gogol «Stolen Happiness» by I. Franko, «Much Ado About Nothing» 
by William Shakespeare. 

Along with popular plays of the national repertoire («Martin Borulya», «Vanity», «worldly sea», etc.) 
to the repertoire actively involved little-known works of Ukrainian dramatists who has had virtually no stage 
history: slapstick «Courting King Latina» L. Starytska-Cherniakhivska, dramatic sketch «must» 
S. Cherkasenka and others. 

Thus, a focus on creativity gave positive results: the creation of a new type of realistic theater, built on 
the dominant truth of life. Performing of actors Theater. Franko become intrinsic heroic pathos sound 
contradictory desire to reveal the dynamics of human characters, analysis of the causes of social conflict and 
attempts to penetrate the deep philosophical meaning of the play. 

Key words: Theatre. Franko, drama, realistic drama, stage, actor, realistic platform, theatrical 
repertoire experiments with the new viewer, cultural and artistic life, political censorship, classical and 
modern drama. 
 

Аннотация 
Процик Л.Л. Украинская реалистическая драма на театральной сцене украинского театра 

им. И. Франка 
Исследуется процесс развития украинского театра 20-х гг. XX ст., место реалистической драмы 

на театральной сцене франковцев и черты, присущие сценической деятельности франковцев. 
Ключевые слова: театр, драма, реалистичная драма, сцена, франковцы, актер, реалистичная 

платформа. 
 

Надійшла до редакції 17.10.2014 р. 
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МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГРЕЦЬКИЙ ТЕАТР  
У КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я (1932-1937 РР.) 

 
Процес відновлення культурного минулого України, зокрема в театральному мистецтві, 

актуалізує потребу поглиблених досліджень культури окремих регіонів країни як складової у 
загальнонаціональному культурологічному контексті. Культурно-мистецький простір Північного 
Приазов’я має унікальні геополітичні умови, що сприяло взаємному проникненню і синтезу культур 
й світоглядів різних національностей. Вплив української і російської національних культур на 
грецьке населення позначився на розвитку самобутнього національного театру північно-
приазовських греків, який не лише залишив помітний слід в історії культури Північного Приазов’я, 
але й став показовим прикладом національної політики радянської влади. Разом із тим тема театрів 
національних меншин до цих пір залишається малодослідженою. 

Метою статті є дослідження становлення та розвитку Маріупольського державного 
грецького театру в культурно-мистецькому просторі Північного Приазов’я з моменту його 
заснування – 1932 р. і до знищення – 1937 р.  

Першим відновлювати історію грецького театру розпочав голова культурно-просвітницького 
об’єднання греків Приазов’я ім. Ф. Хартахая, актор і режисер народного театру Будинку культури 
заводу «Азовсталь» І. Налчаджи [9]. Саме завдяки його роботі були знайдені важливі відомості 
стосовно акторського складу, репертуару театру. Пізніше до проблеми становлення та розвитку 
грецького театру звертались: Н. Бацак [1], К. Гончарук [3], Г. Захарова [5], О. Петров [10], 
А. Проценко [12], Л. Чуприк [15]. 
 
© Демідко О.А., 2014 
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Діяльність грецького театру припадає на 30-ті роки, коли важливою складовою культурних 
процесів в Україні була політика коренізаціі, спрямована на етнічне відродження національних 
меншин. Заходи щодо грецького населення умовно називали «еллінізацією». Саме ця політика 
сприяла розвитку в Північному Приазов’ї істинно грецького мистецтва – театрального.  

Одним із завдань культурного будівництва було стабілізувати наявну мережу державних 
театрів національних меншин та звернути увагу на ті національні меншини, які до того часу не мали 
жодного художнього закладу. Тож протягом 1931 р. у Маріуполі виникає ідея створити грецький 
пересувний театр. Культурно-пропагандистський відділ міського партійного комітету формує 
спеціальну комісію. Грецьке видавниче бюро обговорює питання репертуару для театру й сільських 
драмгуртків [3; 76].  

15 лютого 1932 р. у маріупольській газеті «Приазовський пролетар» розміщено оголошення, в 
якому пропонувалося всім «акторам-грекам» (аматорам сільських драмгуртків), музикантам, що 
грають на національних інструментах (тлуп, зурна, дайре тощо) подати заяву з відповідними 
документами до канцелярії театру до 5 березня». В оголошенні зазначалося, що всі робітники театру 
будуть матеріально забезпечені [6; 2].  

Опрацювання періодичної преси засвідчило, що грецький театр засновано у тому ж 1932 р. Однак 
серед місцевих мешканців існувала думка, що театр почав свою діяльність раніше – в 1930 р. [11; 2]. Ця 
теза суперечить твердженню одного з організаторів театру – Г. Дегларі, який в своїй статті зазначав, що 
«в 1932 р. у Маріуполі засновано обласний державний грецький театр» [4; 4]. Разом із тим, спираючись 
на думку Ф. Ялі, головного редактора грецької партійної газети «Колективіст», та рік появи 
оголошення про набір акторів, вважаємо правильним починати відлік історії театру з 1932 р. 

Ініціатором створення грецького театру був Г. Костоправ. Біля витоків театрального мистецтва 
греків Північного Приазов’я стояли два головних режисери – Д. Теленчі та Ю. Дранга [2; 146].  

При збереженні національної самосвідомості під впливом економічних та соціокультурних 
факторів відбувалися докорінні зміни у способі життя, напрямі діяльності, соціальній приналежності 
та ментальності грецького населення Північного Приазов’я. Тому розвиток театру йшов складним і 
часом болісним шляхом. Так, про труднощі театру йдеться в статтях Ф. Ялі «Про один забутий театр» 
і «До якого часу продовжуватиметься знущання з національного театру», опублікованих у газеті 
«Приазовський пролетар» у 1933 р. Автор статей, енергійний учасник процесу еллінізації, на 
сторінках газети писав, що 1932 р. був для грецького театру «…роком боротьби за своє існування, 
роком нечуваного знущання з боку міськнаросвіти» [16; 4]. Виявляється, що з самого початку 
«…організації покинули театр напризволяще». Наприклад, міськнаросвіта поставилася до театру, як 
до «якоїсь непотрібної вигадки» – під тим чи іншим приводом затримувала видачу дотації, або ж ці 
кошти витрачала «…на покриття дефіциту всіляких «гастролерів». Через це актори місяцями не 
одержували зарплатні, жили у важких матеріальних і житлових умовах. Через брак репертуару 
грецькою мовою колективу доводилося нашвидку перекладати російські та українські п’єси. «Все це 
штовхало театр на халтуру, підривало авторитет». Ф. Ялі закликав громадські організації повернутися 
обличчям до театру, створити всі необхідні умови для його нормального розвитку [17; 2]. 

І все ж із приходом головного режисера М. Хороманського і директора театру М. Шалдирван 
колектив став на ноги [12; 13]. Вистави готувалися не тільки режисером і художником, а насамперед, 
самими акторами. Оскільки п’єс грецькою мовою не було зовсім, доводилося вивчати українську чи 
російську, або перекладати українські й російські п’єси грецькою. Разом із тим трупа театру майже 
повністю складалася з вчорашніх аматорів. Тільки три актори – Д. Теленчі, Ю. Дранга та Г. Дегларі – 
у складі учасників виявилися досвідченими професіоналами [12; 11]. За складом талантів трупа була 
яскравою. Список вже сформованих майстрів сцени невеликий. Це актриси – Олександра Магдаліц, 
Діна Черниця, Віра Булі, Марія Хасхачіх, Віра Кана, Валентина Домбай, Валентина Ногаш, Пелагея 
Мамуйдар, Лідія Карнаухова, Євдокія Узун, Ганна Аріх, Фаїна Макмак, Поліна Балахчі. Чоловічий 
склад – Георгій Севда, Федір Лубе, Савелій Янгічер, Федір Узун, Микола Чіча, Федір Гуржи, Яков 
Талах, Микола Дангуджи, Володимир Саци, Андрій Савиця, Федір Гурджи, Василь Галла, Іван Ялі, 
Олександр Чебанов, Іван Мересіді, Федір Балджи, Юрій Дранга, Федір Кашкер [12; 22] 

У сезон 1933-1934 рр. грецький театр очолив художній керівник М. Хороманський. 
Талановитим режисером був актор Ю. Дранга. Завідувачем літературної частини та черговим 
режисером – Д. Теленчі [12; 22]. Грецький театр був музично-драматичним. У театрі постійно діяв 
оркестр [9]. Завідуючим музичною частиною був О. Волошко. Оркестр театру складався з п’яти осіб. 
В. Саци грав на даулі, східному барабані, Ф. Кашкер – на бубні, Ф. Гурджи – на зурні, В. Налчаджи – 
на баяні, І. Налчаджи – на скрипці. Завдяки музичному супроводу, вистави користувалися 
надзвичайним успіхом, музика допомагала домогтися емоційності сценічної дії [12; 24]. 



Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Випуск 20/2014 (т.1) 102 

Згідно з Постановою НКО УСРР «Про стан культосвітньої роботи на селі» вимагалася ширша 
комуністична освітня робота серед національних меншин. Тому в грудні 1932 р. театр мандрує 
грецькими селами з «ідеологічно витриманою» п’єсою Ю. Болотова «Зелений шум» [3; 77]. П’єса не 
змогла повністю задовольнити керівництво театру, яке шукало нові можливості як для зміцнення 
творчого складу, так і репертуару. Згодом «Зелений шум» вилучається з репертуару; до постановки 
беруться п’єси «Шквал» і «Таміла». Із цими п’єсами театр влаштував 54 вистави в Зимовому театрі в 
Маріуполі й організував до двадцяти «культ вилазок» безпосередньо в поле, до шахт [3; 78]. Не 
зважаючи на низку труднощів (пересування, харчування), грецький театр ставив вистави у 
найвіддаленіших районах (Велико-Янісольський, Старо-Керменчікський, Нова-Каракуба та ін.) [16].  

Театр всюди широко використовував місцевий матеріал. Подекуди випускалася щоденна газета 
«Грецький театр у полі», а на шахті № 19-20 – плакати й карикатури. Загалом на виставах театру 
побувало 12 тис. глядачів. «Всюди вистави грецького театру проходили з великим успіхом, – писав 
Ф. Ялі. Цей успіх продиктований ще й тим, що грецькі працюючі маси вперше побачили вистави 
рідною мовою. З цього приводу організовано до 19 колективних обговорень і одержано понад 18 
письмових відгуків» [16]. 

У сезон 1933-1934 рр. авторитет театру зміцнила вдала постановка п’єси В. Шкваркіна «Чужа 
дитина» (реж. М. Хороманський). Текст п’єси переклали грецькою мовою актори Ф. Узун, Г. Севда, 
Ф. Лубе [12; 13]. 

До 1935 р. у театрі грали в основному українською та російською. А з 1935 р. за рішенням 
обласного Управління театрами система роботи грецького театру була змінена. Суворо 
приписувалося давати вистави лише грецькою мовою. Г. Дегларі – новопризначений художній 
керівник і директор театру – у своїй статті «Творчі шляхи грецького театру» зазначав, що 
«розв’язуючи ці проблеми, ми зіткнулися з великими труднощами – необхідно знайти такий синтез у 
мові, який розуміли б у всіх 17 грецьких селах Маріупольщини. Шляхом вивчення місцевих 
особливостей, театр все ж подолав труднощі в роботі» [4]. У той час серед греків Приазов’я 
поширеними були дві мови – урумська та румейська, тому режисери і сценаристи виробили своєрідну 
мову-койне, щоб п’єси стали зрозумілими будь-кому. Сценаристи театру перекладали грецькою 
класику, зокрема Ж. Мольєра, О. Пушкіна, радянських драматургів. На сцені театру ставили й 
трагедії Софокла. Згодом з’явилися власні п’єси про життя робітників і селян. Перекладом п’єс 
грецькою мовою займалися Г. Костоправ, В. Галла, Д. Теленчі [2; 147].  

Але як і раніше слабким місцем театру залишався репертуар. На сцені ставили українські та 
російські п’єси. Серед них: «Кам’яний гість», «Платон Кречет», «Шестеро улюблених», «Шквал». 
З’являються критичні статті у пресі. Театр звинувачували у тому, що до 1936 р. не було поставлено 
жодної нової п’єси [15; 17]. 

Театр крок за кроком намагався уникати помилок. Проблемним залишалося питання побудови 
нового театрального приміщення для міста. Поки не почалася реконструкція в старому (Зимовому), 
грецький театр виступав на його сцені. Тільки в листопаді 1934 р. Маріупольська міська Рада 
ухвалила рішення про докорінну реконструкцію старого театрального приміщення. Був оголошений 
конкурс на кращий проект. Тимчасово трупу театру було переведено до Клубу металургів. Але з 
початком ремонтних робіт розширилася гастрольна діяльність театру. Так, у 1936 р. артисти 3 тижні 
провели в м. Сталіно, ставили вистави на шахтах. Повернувшись до Маріуполя, обслуговували 
підприємства та організації, давали вистави в селах Північного Приазов’я [7; 178]. Влітку театр 
виїхав у велике гастрольне турне по Донбасу, в Крим, Київ, Одесу, Миколаїв [15; 12]. 

Реконструкція приміщення тривала два роки і 14 березня 1936 р. відбулося урочисте відкриття 
реконструйованого міського театру. Фасад двоповерхової будівлі Зимового театру виглядав 
помпезно. На другий поверх вели мармурові сходи. Біля входу розташовувалися скульптурні 
композиції. Приміщення театру розташовувалося в центрі м. Маріуполь, на проспекті Леніна. У 
1943 р. будівля театру згоріла [12; 31]. 

Джерела засвідчують, що 1936 р. був плідним для грецького театру. На початку року при ньому 
було організовано студію – до неї запрошувалися найбільш талановиті учасники художньої 
самодіяльності. Підвищують свою кваліфікацію та культурний рівень й актори театру: відвідують 
лекції з історії театру, грецької літературної мови, з музичної грамоти, хореографії. Готується 
прем’єра вистав за п’єсами «Шестеро коханих» О. Арбузова та «Платон Кречет» О. Корнійчука, 
перекладені грецькою мовою [14].  

Творчим підсумком роботи театру в 1936 р. стали гастролі в Криму, у містах Симферополь, 
Алушта, Балаклава, Керч. У репертуар увійшли п’єси «Камінний гість» О. Пушкіна, «Лікар 
мимоволі» Ж. Мольєра. Окрасою гастрольної афіші стала прем’єра «Платон Кречет» О. Корнійчука. 
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Преса підтримала ці вистави низкою статей, автори яких, аналізуючи гастролі, особливо високо 
оцінили виставу «Платон Кречет». Постановка п’єси О. Корнійчука стала однією з кращих 
режисерських робіт Г. Дегларі. Колектив зміг поєднати злободенність теми з образною формою її 
втілення грецькою мовою [12; 26]. 

Великий успіх серед глядачів мали актори С. Янгічер, М. Чіча, які дивували виразним 
читанням та грецькими народними танцями, Ф. Кашкер вражав румунським народним танцем, а 
Л. Карнаухова – сольним співом [14]. Багато акторів блискуче володіли музичними інструментами. 
Особливий успіх мала – Л. Карнаухова. Вона була єдиною українкою в грецькій трупі. Але завдяки 
високим професійним якостям і енергійності вона стала примою державного грецького театру, 
улюбленицею публіки [5; 9].  

З творів зарубіжної класичної драматургії найбільш вдалою була вистава М. Хороманського 
п’єси Софокла «Антігона». Режисерське рішення правильно розкрило моральну велич людини. Роль 
Антігони виконала П. Мамуйдар. Актрисі вдалося показати складний процес розвитку характеру 
героїні [12; 25]. 

Під час гастролей театру по Донбасу, на запрошення ЦК вугільників, театр три тижні провів у 
Сталіно. Повернувшись до Маріуполя, розпочинає культурне обслуговування міста, дає концерти 
співробітникам НКВС, стахановцям, що знаходяться на лікуванні у водолікарні, на курсах ЦВК УСРР 
[14; 4].  

У 1937 р. театр отримав листа від пролетарського письменника Геу з Греції, який, вражений 
тим, що в Радянському Союзі є державний грецький театр писав: «…навіть у Греції, за винятком так 
званих королівських, державних театрів немає – скрізь приватна антреприза» [3; 79].  

Про активну творчу діяльність грецького театру в 1937 р. свідчить низка заходів: зимові 
кампанії з обслуговування грецьких сіл Донбасу; святкування 5-ліття з дня заснування театру (23 
лютого 1937 р.); традиційні весняні гастролі по Донеччині; підготовка до Другої обласної олімпіади 
пересувних театрів у Сталіно; постановка маленької трагедії О. Пушкіна «Камінний гість» (переклад 
Д. Теленчі) до сторічного ювілею з дня загибелі великого російського поета (найкращої, за 
твердженням преси тих років, постановки) [9; 2]. Можна вважати сезон 1936-1937 рр. для театру 
найбільш продуктивним. Однак, на жаль він був і останній.  

Складовою частиною «великої чистки», що проводилася радянським Урядом наприкінці 30-х 
років, була так звана «грецька операція», мета і завдання якої викладені в директиві Наркома 
внутрішніх справ Н. Єжова за номером 50215 від 11 грудня 1937 р., де йшлося про те, що органами 
НКВС викрито й ліквідовано широку мережу грецьких націоналістичних, шпигунських, диверсійних 
організацій, кінцевою метою яких було повалити Радянську владу в місцях скупчення греків на 
території СРСР і створити буржуазну державу фашистського типу». Загалом було страчено 3470 осіб 
грецького походження, а 158 заслано до ГУТАБу [13; 289].  

У грудні 1937 р. творчий склад театру несподівано для маріупольців було оголошено 
«посереднім театром, збереження якого не є необхідністю» і закрито. Першим був арештований у 
грудні 1937 р. директор і художній керівник театру Г. Дегларі, потім актор С. Янгічер, поет 
Г. Костоправ і завідувач літературною частиною, режисер Д. Теленчі. Трагічну долю закладу 
розділив і архів театру, що був повністю знищений. 

Згідно з Протоколом Виконкому Донецької обласної Ради народних депутатів за № 145 
Грецький робітничо-селянський театр ліквідується «через відсутність творчих кадрів, міцного ідейно-
політичного підґрунтя та репертуарі». Протокол датовано 28 січня 1938 р. [12; 49]. Хоча наступного 
дня театр мав показати свою останню роботу – маленьку трагедію О. Пушкіна «Моцарт і Сальєрі» у 
перекладі та постановці Д. Теленчі [8; 4].  

З ініціативи маріупольських художників створена меморіальна дошка в пам’ять знищеного 
грецького театру. Автори дошки – місцеві художники О. Фасулакі, Л. Яциняк, В. Держинський, всі 
роботи виконані як благодійні – безкоштовно [12; 37]. 

Таким чином, у 30-ті рр. XX ст. знаковою подією культурно-мистецького життя Північного 
Приазов’я стало створення та діяльність першого в СРСР грецького театру. Протягом п’яти років з 
моменту свого заснування і до трагічної загибелі цей колектив був, як говорили в ті роки, 
«трибуною громадської думки», пропагуючи у своїх виставах самобутню культуру греків 
Приазов’я. Театральне життя продовжувалося попри нестачу коштів завдяки ентузіазму простих 
людей та театральної інтелігенції. Грецький театр, який посприяв оновленню художньої культури 
регіону, став невід’ємною частиною культурно-мистецького простору Північного Приазов’я і разом 
із тим показовим експериментом ідеологічної технології радянської влади в галузі національної 
політики. 
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Резюме 

Зроблена спроба проаналізувати специфіку становлення і розвитку грецького театру Північного 
Приазов’я в 30-ті роки XX ст. Значна увага приділена репертуару, творчим пошукам акторського 
складу та основним проблемам театру. Розкрито роль грецького театру в громадському та 
культурному житті населення регіону. 

Ключові слова: грецький театр, культурно-мистецький простір, еллінізація, репертуар, 
гастролі. 
 

Summary 
Demidko O. Mariupol state Greek theatre In cultural and art space of North Priazov’a (1932-1937) 
The attempt to analyze the specific formation and development of Greek theater of Northern Azov in 

the most difficult period of national history of Ukraine – 30-ies of XX century. 
Emphasized that first restore the history of Greek theater began to head cultural and educational 

association named Azov Greeks. F. Hartahaya, actor and director of National Theatre House of Culture of 
the plant «Azovstal» I. Nalchadzhy. Thanks to his work were found important information regarding cast, 
repertoire. Later, the issue of formation and development of Greek theater turned N. Batsak, K. Goncharuk, 
Zakharova, A. Petrov, A. Protsenko, L. Chupryk. 

The article emphasized that the creation of the theater accounts for the implementation of 
indigenization policy in Ukraine, that policies aimed at revival of ethnic minorities. Positive and negative 
trends in the implementation of this policy. 
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The initiator of Greek theater was G. chiropractor. At the root of Performing Arts Greeks of Northern 
Azov were two principal directors – D. Telenchi and Yu Drang, for creative activities which generated a 
theater in original phenomenon of national culture. 

Much attention is paid to the repertoire at all stages of the theater, finding creative cast of the 
theater and the main problems. The role of the Greek Theater in social and cultural life of the region. 
Emphasized the role of Greek art in matters of national minorities, emphasized the wide use of local 
materials, national musical instruments, forms find them on them and efficiency; The specific 
organization of cultural services to the rural population in accordance with well-known ruling People's 
Commissariat of Education. 

Since 1935, the theater turns into Greek Staging, activating transcription of Western European and 
Russian classics, although that meet the requirements of time, however limited the possibility of touring 
team, his perception of the general public audience. 

Reveals the specifics of the team in the absence of its own theater room; found the geography of tour 
groups in different periods of his creative activity. 

An important aspect of the national Greek theater in the period when it was the opening drama school, 
which invited the best participants of amateur region. Improve their skills and cultural level and actors 
theater: attending lectures on the history of the theater, Greek literary language, musical instrument, dance, 
team gradually becomes high professional signs. 

Creative outcome of the theater in 1936, began a tour in Crimea, in the cities of Simferopol, Alushta, 
Balaklava, Kerch. The repertoire included plays «The Stone Guest» by A. Pushkin, «Doctor willy-nilly» 
Jean Moliere. Highlight of the tour posters in this period was the premiere p’sy «Plato Krechet» 
O. Korniychuk. 

Periodical Press these performances supported a number of articles whose authors, analyzing tour, 
especially praised the play «Plato Krechet». The team was able to combine the topical theme of shaped its 
implementation in Greek, was noted in many reviews. 

In 1937, the Greek National Theatre, under the influence of known changes in the policy of the USSR, 
was closed and arrested and subjected to reprisals significant part of the executive. 

The final performance, which ended this period of national art, was staging Pushkin «Mozart and 
Salieri» translated and staged D. Telenchi. 

Key words: Greek theater, cultural and artistic space policy repertoire, tours, cast, the specificity of 
cultural service organization of the local population, political repression 1937 and national culture, 
translations of plays, music performances, national musical instruments, historical memory’ Five. 
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Демидко О.А. Мариупольский государственный греческий театр в художественной жизни 

Северного Приазовья (1932-1937) 
Анализируется специфика становления и развития греческого театра Северного Приазовья в 30-е 

годы ХХ ст. Внимание уделено репертуару, творческим поискам актерского состава и проблемам 
театра. Раскрыто роль греческого театра в общественной и культурной жизни региона. 
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Кардинальна зміна соціально-політичної ситуації після встановлення в Україні радянської 
влади значною мірою обумовили якісно новий рівень розвитку культури загалом, і музичної думки, 
передусім її теоретичних духовних основ, зокрема. 

Тягар великих змін, наслідки складного припасування і боротьби нового зі старим, призвели до 
глибокого контрасту смаків і пристрастей у музичній культурі, в тому числі і в сфері музично-
педагогічної діяльності. Серед конкретних завдань вдосконалення соціалістичного виховання в 
умовах необхідності прискорення соціального та духовного розвитку суспільства особливого 
значення набуває подолання дискретності виховного процесу, обмеженого рамками професійної та 
навчальної системи. Радикальна світоглядно-ідеологічна переорієнтація педагогічної та культурно-
просвітницької діяльності вимагала глибокого осмислення всіх аспектів духовного і творчого 
розкриття особистості в умовах формування нової мистецької атмосфери.  

Найбільш ефективним методологічним принципом вирішення новопосталого комплексу 
культуротворчих проблем раціонально було визнано продовження успадкованої від попереднього 
режиму практики здійснення процесу безперервного духовно-естетичного виховання нових поколінь. 

Важливо підкреслити, що українська педагогіко-просвітницька еліта, до якої належав 
Б. Лятошинський, вважала доцільним в умовах кардинально зміненого світосприйняття 
імплементувати глибинне оновлення ідеологічно-мистецького простору на засадах осягнення і 
збереження традицій і цінностей вітчизняної і світової культури. Будучи справжньою знаковою 
фігурою української музичної культури, Б. Лятошинський докладав максимум зусиль для підняття 
престижу цієї діяльності, що було обумовлено і вимогами ситуації, і внутрішньою переконаністю 
цього відданого благородній справі митця-мислителя.  

Сповнена геніальності специфіка творчої діяльності Лятошинського, як публічної, так і 
персональнообособленої, певною мірою пояснює відсутність до теперішнього часу повного й 
усебічного дослідження теоретичної спадщини видатного музиканта, композитора, педагога і 
громадського діяча радянської доби.  

Слід визнати, що педагогічна діяльність цього неперевершеного знавця канонів і законів 
музично-мистецької майстерності досі і не була предметом окремого дослідження і не вивчалася в 
повному обсязі. Існуючі наукові дослідження, монографії, дисертації, присвячені його постаті 
публікації І. Белзи, В. Самохвалова, Н. Запорожець, В. Клина, М. Копиці, Т. Булат, І. Царевич, 
Д. Каневскої, К. Шамаєвої та ін. авторів розкривають низку окремих граней діяльності 
Б. Лятошинського як талановитого й активного учасника тривалого періоду процесу збагачення 
української музичної царини або в них висвітлюються конкретні питання музичної мови і стилю його 
творів. Число ж робіт, присвячених педагогічній діяльності Лятошинського, на жаль, обмежується 
лише спогадами його учнів [1–2]. У зв’язку з цим, актуальність даної роботи вбачається в 
необхідності здійснення дослідження, котре має найбільш повно охопити неоціненний внесок 
видатного творця, теоретика й критика у розвиток музичної педагогіки і дозволить розширити 
уявлення про масштаби його професійно-громадської діяльності та непересічне її значення для 
розвитку і престижу української культури.  

Метою даного дослідження є виявлення та розкриття педагогічної концепції Б. Лятошинського 
для наукового застосування в умовах певних кризових явищ сучасності, аналогічних початку ХХ ст.  

У даній роботі вперше піднімаються проблеми взаємозв’язку навчально-виконавської платформи 
композитора з подальшими загальнотеоретичними і музично-психологічними концептами; 
успадкування педагогічних традицій Лятошинського в діяльності його вихованців і послідовників.  

Процес навчання, виховання та освіти, в першу чергу, молоді, відбувається в періоди формування, 
становлення та розвитку особистості і тісно пов’язаний з наявною культурно-просвітницькою роботою. 
Показово, що вельми серйозну увагу питанням духовної освіти приділяли також інші славнозвісні 
театрально-музичні та літературно-мистецькі діячі, серед яких Д. Ревуцький – український радянський 
композитор, музикознавець, фольклорист, літературознавець і викладач Київського музично-
драматичного інституту ім. М. Лисенка, С. Людкевич – український радянський композитор, 
музикознавець, педагог, доктор музикознавства, В. Косенко – український радянський композитор, 
піаніст і педагог, М. Колесса – український радянський композитор, диригент і педагог та ін. 

Слід наголосити, що ґенеза української композиторської школи у першій пол. ХХ ст. 
безпосередньо пов’язана з іменем Б. Лятошинського, який зробив особливий внесок, передусім як 
педагог, при цьому збагативши і всю радянську культуру надзвичайною виразністю і яскравою 
образністю музичної мови, що утвердилася неповторним його почерком і справжньою майстерністю.  

Теоретична спадщина Б. Лятошинського охоплює різноманітні види його художньо-освітньої 
творчості: він проявив себе як музикант, композитор, диригент, публіцист, критик, громадський діяч і 
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дивовижний педагог – першокласний майстер своєї справи. Творчу і педагогічну спадщину Бориса 
Миколайовича Лятошинського – професора Київської та Московської консерваторій, народного 
артиста УРСР, – у всій своїй цілісності може бути розглянута як теоретичне узагальнення досвіду 
української композиторської школи І половини і середини XX ст.  

Слід зауважити, що цей непростий історичний досвід набувався в рамках докорінного 
оновлення духовного життя і ломки багатьох застарілих стереотипів, в атмосфері принципово нового 
мислення і нових підходів у питаннях виховання, освіти і методики викладання, згідно з яким 
максимальна увага приділялася історії власного народу і дбайливого збереження та ретельної 
передачі цінностей своєї національної культури сучасним і прийдешнім спадкоємцям.  

На особливу увагу заслуговує той факт, що творчу працю Лятошинському увесь час доводилось 
поєднувати з педагогічною й музично-громадською діяльністю. Він належить до числа майстрів 
української радянської музичної культури, творчі інтереси яких надзвичайно глибокі і різноманітні, і 
поширюються від композиторської та диригентської практики до громадсько-публіцистичної і 
педагогічної діяльності. Простежити й осягнути спектр його малих і великих справ та обов’язків, увесь 
обсяг здійснюваної ним роботи неможливо поза осмисленням усієї проблематики, пов’язаної з його 
особистими творчими планами, та без усвідомлення його ролі в трансформації педагогічних і 
загальнокультурних тенденцій минулого в реалії сучасної йому історичної дійсності.  

Науково-теоретична діяльність Б. Лятошинського заслуговує на увагу не лише як доповнення 
до його музичного огрому, але і як художньо-естетична і етична позиція представника означеної 
епохи. Висловлені ним у теоретичних працях ідеї і міркування створюють достатньо повне уявлення 
про світогляд композитора, його погляди на суспільство і культуру. Він не бажав миритися з 
маніпулюванням горизонтами цінностей в царині художньої культури. Лятошинський акцентував 
увагу на актуальних і принципових проблемах культури і творчості, особливій відповідальності 
митця – композитора, педагога і діяча культури перед минулим, сьогоденням і майбутнім за ту 
духовну установку, провідником якої він стає. 

Особливе значення в духовному розвитку суспільства загалом і молоді зокрема, має 
викладацька і громадська діяльність Б. Лятошинського. Головним фактором його педагогічної роботи 
є розуміння зв’язку загальних цівілізаційних тенденцій епохи з конкретними проблемами освіти і 
виховання особистості, що веде до осмислення мети виховного процесу, дорожньої карти розвитку 
людської індивідуальності через примат загальнолюдських цінностей. Він був прихильником 
особистісно-орієнтованої педагогіки, яка проявляє повагу до людського «Я», що створює умови для 
самореалізації особистості учня і розкриває перед ним духовні скарби людства. Таке ставлення до 
навчання і виховання молодої генерації культуро творчого авангарду Майстер перейняв від свого 
вчителя і друга Р. Глієра, який вивів його на зірковий шлях великої культури.  

Уроки Лятошинського, як відображення його педагогічної концепції – учитель-друг, яка згодом 
набула термінологічного шифру «Педагогіка співробітництва», перебували в певному дисонансі з 
тенденціями тогочасних методологічних підходів і ґрунтувалися на плідному досвіді Лятошинського-
учня в часи співпраці зі своїм учителем Р. Глієром. Проте, в даний час вони (уроки) мають не тільки 
історичне значення, а й зберегли науково-методичну цінність.  

Саме Р. Глієр, професор Київської консерваторії, відіграв визначну, а радше вирішальну роль у 
становленні композиторського та педагогічного таланту Б. Лятошинського, тому дату знайомства з 
ним слід відзначати як особливо знаменну в житті обдарованого учня – в майбутньому видатного 
навчителя багатьох інших фаворитів Музи. Борис Миколайович завжди з вдячністю згадував роки 
навчання у свого метра, бо ж саме за запрошенням цього видатного професора Київської 
консерваторії став студентом його класу. Світогляд молодого композитора формувався під впливом 
творчості та педагогічного хисту Р. Глієра, тому не дивно, що перші педагогічні й композиторські 
кроки Лятошинського ґрунтуються на авторських традиціях улюбленого наставника. Це можна 
простежити на прикладі спілкування Лятошинського вже зі своїми учнями. Глієр справив величезний 
вплив на формування його творчості, музичних смаків, етичних поглядів та педагогічних підходів.  

«Ми – учні – були різними за своїми нахилами, по-різному писали, – розповідав про свої 
консерваторські роки Б. Лятошинський, – учитель наш виховував нас, в основному, в традиціях 
російської музичної класики, ніколи, проте, не примушував усіх обов’язково рівнятись в одну лінію, 
не заважав розвиватись відповідно до наших схильностей. Він вимагав тільки одного: щоб ми були 
щирими у своїх музичних висловлюваннях, щоб у них неодмінно відчувалась правдивість думки і 
почуття, щоб неухильно підвищували свій професіоналізм» [4; 14]. Ці важливі поради вчителя лягли 
в основу засадничого кодексу трудової, педагогічної та творчої діяльності Лятошинського й зберегли 
своє значення і для його учнів.  
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Вдячний обранець долі підтримував творчі зв’язки з майстром, які з часом переросли у щиру 
людську дружбу. Після закінчення консерваторії у 1919 р. Лятошинського залишили там викладачем 
музично-теоретичних дисциплін. Почуття взаємної любові та поваги збереглося в обох тепер уже колег 
аж до кончини Глієра, і, згадуючи про давні роки учнівства, Лятошинський із захопленням пише про 
свого педагога: він був «не тільки прекрасним учителем музики, але й прекрасним учителем життя...» [4; 
16-17]. Восени 1920 р. Глієр переїздить до Москви. Розлука з дорогим вчителем була болючою для 
Лятошинського: «...З почуттям суму я зрозумів, що скінчився період мого навчання у нього, але в душі 
зберігалась велика вдячність» [4; 15]. У тому ж році Б. Лятошинський був запрошений до консерваторії 
викладачем музично-теоретичних дисциплін на виконавських факультетах, а з 1922 р. очолює клас 
спеціальної теорії композиції, першими випускниками якого в 1925 році були І. Белза і Г. Таранов, які у 
подальшому здобули вчений ступінь докторів мистецтвознавства.  

У 1935 р. Лятошинський починає вести курси композиції та інструментовки в Київській 
консерваторії і в тому ж році йому присвоєно звання професора, а з 1935 по 1938 роки він викладав 
паралельно у двох консерваторіях — Київській і Московській, де також обіймав посаду професора. З 
того часу і до останніх днів життя він не залишав викладацької роботи, самовіддано працюючи і на 
визнання музичної обдарованості українського народу. Адже саме з ім’ям Лятошинського пов’язане 
становлення авторитетної композиторської школи, що знаменується оригінальним образним творчим 
почерком і глибоко моральними поглядами на призначення митця. Клас Лятошинського складався з 
різних за віком і творчими спрямуваннями учнів, серед яких знайшли себе Г. Таранов, І. Белза, 
І. Шамо, Ю. Щуровський, Л. Спасокукоцький, Р. Верещагін, О. Андрєєва, М. Фролов, М. Полоз, 
О. Канерштейн, В. Пономаренко, Ю. Майстренко, В. Кирпань, Л. Дичко, Л. Грабовський, 
В. Сільвестров, І. Карабиць, В. Польовий, Є. Станкович, Г. Мірецький, музикознавці Н. Матусевич, 
Т. Тер-Ованесова та ін., які вивели українську музичну культуру на світові простори.  

Формування знань, практичних умінь і навичок, необхідних для творчої діяльності, притаманної 
праці справжнього педагога, вимагає принципово нових підходів і поглядів щодо змісту і методів якісної 
підготовки майбутнього митця, тому зі своїми учнями Лятошинський займався не тільки твором, як 
основним предметом, а й усіма музично-теоретичними дисциплінами. Заняття супроводжувалися 
постійною теоретичною та аналітичною роботою. Його учні не тільки самі постійно студіювали 
підручники, але й дорожили нагодою почути в живому виконанні і вже відомі і нові твори свого вчителя.  

Відчуття масштабу особистості Б. Лятошинського, його кардинального впливу на загальний 
розвиток композиторської творчості, невіддільні від розуміння важливості його педагогічної 
діяльності – композитори, які закінчили клас Лятошинського, ще й зараз з усіма говорять про нього 
як про Творця, Вчителя, Майстра. І одна з найцінніших якостей його наставницького дару полягає у 
виявленні індивідуальності кожного учня, прагненні формування його творчої особистості 
починаючи зі студентського старту. За спогадами Ф. Аерової, «до студентів Б. Лятошинський 
ставився дуже уважно, намагався виявити індивідуальність кожного, оцінював його успіхи з 
доброзичливістю й водночас суворою вимогливістю». Студентів підкоряла «…глибока змістовність і 
громадська значущість його творів, величезна майстерність втілення мистецьких задумів, 
енциклопедичні знання, широта інтересів, чесність у характеристиці явищ і поряд із тим – простота й 
доброзичливість у спілкуванні…» [1; 20–21].  

Звернення учнів Лятошинського до його педагогічних основ свідчать про перспективність 
позначених ним проблем з питань педагогіки, психології виконавства, аналізу і трактування творів та 
належної характеристики певної музично-художньої епохи. Але, згадуючи про композиторську 
школу, треба віднести до неї не лише його учнів, а багатьох інших авторів, на яких так чи інакше 
вплинули і діяльність, і музична спадщинаЛятошинського, а, крім того, – сказати про його виняткову 
роль у розвитку української композиторської школи в широкому сенсі цього поняття як про реальний 
чинник підйому професіоналізму і рівня майстерності загалом.  

Магічна присутність його особистості і таланту буде довго вчуватися в його творах і в опусах 
його учнів, концертних залах країни, вгадуватися в майбутньому розвитку української 
композиторської ідентичності. 

Педагогічна і загальнокультурна діяльність Лятошинського виходила за межі його музичної 
творчості, вона мала безумовний вплив на художньо-естетичне і етичне виховання сучасників. 
Лятошинський «як педагог-вихователь, професор Київської консерваторії заклав підвалини справді 
новаторського напряму в українській композиторській школі ХХ ст.» [6; 7].  

Навчально-викладацька система Лятошинського була замкнута на важливих подробицях 
багатьох конкретних професійних питань, тому в ній віддзеркалились оптимістичне 
світосприйняття, широкий кругозір, високий інтелект, витончений художній смак істинно 
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видатного педагога. За скрупульозним аналізом і ґрунтовною характеристикою досліджуваних 
проблем вимальовується домінанта творчого мислення й самовираження митця. Кожне з суто 
технічних питань, розглянутих Лятошинським, пронизане розумінням глибин його музично-
смислового призначення. Завдання формування інтерпретаторського хисту і мислення вже з 
перших етапів його навчальної програми «червоною ниткою» проходить крізь його педагогічний 
досвід і творчу винахідливість. Вся педагогічна система і методика Лятошинського була 
спрямована на розкриття творчої індивідуальності музиканта – і початківця і випускника.  

Вдумливий педагог, обдарований виконавець, невтомний громадський діяч, автор аналітичних 
статей і полемічних виступів, композитор – таким був неймовірний рівень і діапазон діяльності 
Маестро, що не просто виходить за рамки службових обов’язків основної спеціальності, а істотно 
виділяє цю особистість з числа його колег-сучасників. Він узагальнив і зафіксував у своєму доробку 
досвід плеяди митців попередніх поколінь і сучасної йому епохи. Як мислителю, йому було властиво 
знаходити і синтезувати найістотніше, цінне й дивовижне з педагогічного і виконавського досвіду 
різних епох. Більшість його педагогічних ідей мали значну науково-практичну перспективу, про що 
свідчить їх плідне використання і розвиток вихованцями та послідовниками.  

Отже, простеживши педагогічну діяльність Б. Лятошинського можемо стверджувати, що 
Майстер у своїй діяльності спирався на традиції попередніх поколінь, зокрема успадкував методику 
свого вчителя – Р. Глієра, і, збагативши та вдосконаливши її, дбайливо передав своїм учням і 
послідовникам, що зробило можливим зрозуміти і визначити його педагогічну концепцію, якій 
фактично і присвячене дане науково-теоретичне дослідження.  
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Summary 
Dobina T.  B. Lyatoshinskiy: three hypostasiss of one talent 
The main purpose of the article – to identify the specific creative personality famous Ukrainian 

musician, teacher and public figure in the context of the national cultural practice today. 
The problems of the relationship Lyatoshynsky pedagogical concept of general theoretical and 

musical-psychological themes; inheritance pedagogical traditions of his pupils and followers. 
Emphasized that existing scientific studies, monographs, dissertations, publications devoted to his 

figure I. Belza, V. Samokhvalova, N. Zaporozhets V. Klina, M. Shock, T. Bulat, Ivan Tsarevich, 
D. Kanevskoyi, K. Shamayevoyi and other authors reveal a number of separate facets of B. Liatoshynsky 
as talented and active participant in a long period of enrichment Ukrainian musical realm or they have 
covered specific issues of musical language and style of his works, while the pedagogical aspects of the 
composer’s memories are mostly of his students, and basic research on this point. But he 
B. Lyatoshynskyy entered the history of music culture as an unsurpassed expert canons and laws of 
musical and pedagogical skills. 
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He was a fan-centered pedagogy that shows respect for the human «I», which creates conditions for 
self-realization of the individual student and reveals to him the spiritual treasures of humanity. 

This attitude to training and education of the young generation of avant-garde creative culturality 
Master took over from his teacher and friend Glier, who not only studied, but also kept good relations 
throughout life. 

Lessons Liatoshynsky as a reflection of his pedagogical concept – teacher-friend, who later acquired 
terminological cipher «Pedagogy of cooperation» were in a dissonance of contemporary trends and 
methodological approaches based on fruitful experience Liatoshynsky-time student in cooperation with his 
teacher Glier. However, now they (lessons) are not only historical value, but also saved the methodological value. 

Liatoshynsky class consisted of different ages and creative aspirations of students, among whom found 
themselves G. Taranov, I. Belza, I. Shamo Shchurovsky Yu, L. Spasokukotsky, G. Vereshchagin, 
A. Andreeva, M. Frolov, M. Poloz, A. Kanerstein, Vladimir Ponomarenko, Yu Maystrenko, V. Kyrpan, 
L. Dychko, L. Grabowski, V. Silvestrov, I.Karabits, B. Field, E. Stankovic, G. Miretskiy, musicologists 
N. Matusevich, T. Ter-Ovanesova et al., which brought Ukrainian musical culture to world space. 

With his students, emphasizes the author, B.Lyatoshynskyy was not only work as the main subject, but 
all musically theoretical disciplines. Classes are accompanied by constant theoretical and analytical work. 
His students not only the constantly studied textbooks, but also valued the opportunity to hear a live 
performance and is already known and new compositions of his teacher. 

One of the most valuable qualities of his mentoring gift, noted in the article, is to identify the 
individuality of each student, an effort formation of its creative personality, from a student start. 

Education and general activity Liatoshynsky extend beyond his musical creativity - says the author, it 
was an absolute influence on the artistic and aesthetic and ethical education contemporaries. 

Training and teaching system Liatoshynsky was closed on important details many specific 
professional issues, so it viddzerkalylys optimistic outlook, broad-minded, high intelligence, sophisticated 
artistic taste truly outstanding teacher. For thorough and rigorous analysis of characteristics of the problem 
emerges dominant creative thinking and self-expression of the artist. 

As a thinker, he was typical to find and synthesize the most significant, valuable and amazing with 
teaching and performing experience different eras. Most of his pedagogical ideas had great scientific and 
practical perspective, as evidenced by their productive use and development of pupils and followers. 

Key words: cultural heritage, educational activities, pedagogical concept of cultural work, the national 
school of composers, educational system, historical and cultural process, journalism, periodicals and 
professionalism. 
 

Аннотация 
Добина Т.Г.  Б. Лятошинский: три ипости одного таланта 
Рассматриваются проблемы взаимосвязи педагогической концепции Б. Лятошинского с 

общетеоретическими и музыкально-психологическими темами; преемственности педагогических 
традиций в деятельности его воспитанников и последователей. 

Ключевые слова: культурное наследие, педагогическая деятельность, педагогическая 
концепция, культурно-просветительская работа, композиторская школа, педагогическая система, 
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Метою даної розвідки є аналіз показу ідеї самоорганізації як «давнього громадства» у Франка 
та її ретрансляції у площину музичного модернізму Лятошинським. Завдання: дослідити символіку 
«посрібленого ланцюга» у повісті «Захар Беркут» і «золотого обруча» в однойменній опері; показати 
втілення вказаної ідеї як українського міфу у контексті музичного модернізму.  

Франко – особлива постать у феномені української ментальності, мислитель, що бачив 
перспективу європейського майбутнього, тому до сьогодні наше суспільство ставиться до нього з 
величезним душевним пієтетом і, водночас, пересторогою перед інтелектуальним осягненням глибин 
його думки. Вчений і поет, письменник і перекладач, ґромадський і політичний діяч… Титан 
«ренесансного типу», на чиїх плечах постала нова українська національна думка як один із паростків 
європейської «весни народів», щоб «зайняти місце в хорі інших культурних націй» [21, 404], 
архетипний Doctor Universalis [19]. Розглядаючи національне крізь призму універсального, Франко і у 
творчості, і власним життям витворив образ-архетип українського Мойсея – національного 
провідника універсального духовно-релігійного типу, ставши у ряд поетів, котрі на складних 
відтинках української історії силою слова та волі замінили національних вождів, втіливши 
синкретичний національний архетип філософа-воїна – Сковородинський архетип. 

Розкриємо непізнану книгу Франкового послання нащадкам, починаючи з тієї сторінки, яка 
формує цілісність українського духовного континууму від найдавніших часів до сучасності і показує 
ті сенси, які маємо і ми, і інші європейські народи усвідомити як основоположні, найбільш актуальні 
у сьогоденні. Замислюючись над історією Європи, протягом тисячі років суспільство припускалося 
однієї важливої помилки: трактувало свободу Європи як виключно її західноєвропейський здобуток. 
При цьому місійна роль України як «вічного європейського щита» від різноманітних східних навал 
нівелювалася. Знаходячись у центрі Європи географічної, Україна фактично стала частиною 
позаєвропейського простору, а сьогодні, в силу ментальних змін на європейській частині Росії, 
відвойовує своє право бути східним рубежем Європи, а не західним від Уралу. Історія повторюється 
як карма: Україна – «вічний щит». Тому завжди актуальною, сказала б, «доленосно актуальною» є 
візія Франка у «Захарі Беркуті» – творі воістину особливому ще й тому, що саме «Захар» став 
паростком для знайомства з літературною спадщиною митця у Наддніпрянській Україні, для єднання 
нації символічним ланцюгом – копним знаменом, котрим, переносячи від хати до хати, скликали на 
громадську раду, ланцюгом, де кожне кільце міцно тримає наступне, яким є для українців 
«громадський лад», а по суті – національна ідея самоорганізації. Символікою цього ланцюга Іван 
Франко по суті в художній формі відобразив принцип поєднання у синерґетичну систему – систему 
самоорганізації, котру у проекції на культуру обґрунтував український вчений А. Свідзинський: 
«Процес самоорганізації ноосфери є культура» [17; 33]. Франко писав: «Глядіть на нього, на се 
знамено наше! З одного здорового пня вироблений весь той суцільний ланцюг, сильний і немов 
замкнутий у собі, а прецінь свобідний в кождім поєдинчім колісці, готовий прийняти всякі зв’язки. 
Сей ланцюг – то наш руський рід… Кожде колісце в тім ланцюзі – то одна громада, нерозривно, з 
самої природи зв’язана з усіма іншими, а, проте, свобідна сама в собі… живе своїм власним життям... 
Тільки така суцільність і свобода кождої поодинокої громади робить усю цілість суцільною й 
свобідною. Нехай тільки одно колісце трісне… то й цілий ланцюг розпадеться... От так і упадок 
вольних громадських порядків у одній громаді стає раною, котра приносить недугу, а то й заразу для 
цілого тіла нашої святої Русі…»; «…значення тої хоругви, що повіває на нашім знамені. Чому вона 
червона? Бо значить кров! До остатньої краплі крові повинна боронити громада своєї свободи, свого 
святого ладу!» [20].  

Описаний ланцюг і є принципом, який лежить в основі синерґетики – теорії самоорганізації, де 
об’єднання структур нижчого порядку, тобто «кілець» – місцевих громад, формує структуру вищого 
порядку – «ланцюг» – громаду всієї Русі. Як показує дослідження А. Свідзинського, цей принцип 
пояснює і феномен культури, і саме етноси є основними одиницями в культуротворенні [17, 33]. 
Імпульс до творення громадства Франко програмує в українську ментальну матрицю через 
інтерпретацію легенди про гідних і відважних патріотів тухольців, про що письменник декларує у 
підзаголовку твору – «Образ громадського життя Карпатської Русі в ХІІІ віці». Цей «образ» Франко 
подає як взірець для наслідування у сучасності. Самоорганізація як українська національна ідея 
проходить через весь його зміст, драматургічним апогеєм якого є передсмертний монолог Захара: 
«Батьки і браття!.. Чим ми побідили?… Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і 
дружністю. Уважайте добре на се! Доки будете жити в громадськім порядку, дружно держатися купи, 
незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас» [20]. 

Саме цей, головний імпульс Івана Франка ретранслює Б. Лятошинський у літературно-
музичному дискурсі, створюючи на лібрето Я. Мамонтова оперу під назвою, сенс якої 
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цілеспрямовано посилює у символі громадства міфологічний, духовно-релігійний сенс. Символ 
самоорганізації – окутий сріблом ланцюг, копне знамено, на якому «спочиває наше й нашого духа-
опікуна благословенство», в опері представ як «золотий обруч», «золоте коло» Дажбога, що є знаком 
і вищої духовної сили, і єдності громади. У музичному плані «золотий обруч» змальовується 
лейтмотивом, який складає «ланцюг» паралельних мажорних тризвуків у «золотому блиску» мідних 
духових, що символізують «золоті кільця». Відтак, опера стає артефактом культури, який окреслює 
часові горизонти українства, поєднуючи «золотим обручем» покоління в єдиному духовному 
континуумі, та просторові, долучаючи український міф до європейського міфологічного простору.  

На ідею головного символу опери звертає увагу М. Новакович [12, 74–79], з сучасних 
позицій обґрунтовуючи основоположні сенси опери, які неможливо було відкрито висловити у 
радянську добу, як і в цілому сенс творчості Лятошинського [5–6; 8–10; 13–16]. Зрештою, так 
само складною була доля першопрем’єр «Золотого обруча» у сталінський 1930-й [4]. 
Філософською призмою для погляду М. Новакович став візіонеризм як різновид міфологізму, що 
розглядає паралельно з поетичним модерном першої половини ХХ століття, представленим 
Є. Маланюком, О. Лятуринською, Ю. Липою, О. Ольжичем, Ю. Дараганом, і мету якого декларує 
словами літературознавця В. Моренець – витворення «національного історіософського міфу 
України» [11, 293].  

У цьому ряду українських митців композитор одним із перших звертається до княжої доби, 
після збірки «Сагайдак» (1925 р.) Ю. Дарагана, і повернеться до цього у пізній період творчості, в 
останній, П’ятій, «Слов’янській» симфонії (1955-1966 рр.), де використовує дві билинні теми зі 
збірки К. Данилова. З візіонеризмом М. Новакович пов’язує, по-перше, зацікавлення Лятошинського 
давніми пластами українського фольклору (у зборі матеріалів композиторові допомагав К. Квітка), 
що вже були актуалізовані в «Увертюрі на чотири українські теми» (1926 р.) і зазвучали в «Золотому 
обручі» в етностильовому варіанті у вигляді ліричної «Ой кувала зозуленька», коломийки «Гой, пора, 
підківочки», танцю та ін. По-друге – відмову від конкретизації та деталізації, в результаті чого 
«національне історичне минуле міфологізується» [12, 74], живе «надчасовим Життям, є чимось, що 
постійно існує, що ніби постійно повторюється і буде повторюватися далі , – а власне таким є 
принцип міфологічного мислення…» [11, 294]. І по-третє – на рівні мови та мовлення, що полягає у 
використанні архаїчних форм, які використовуються як буквально (майже 20 фольклорних зразків, 
насамперед календарно-обрядових), так і у трансформованому вигляді, що виростає до рівня 
узагальнення. Міфологізація першоджерела торкнулася і видозмін у низці персонажів та їх історій. 
Головний міф опери – викуплення – створюється через смерть Максима, що зближує його з 
християнським, і, водночас, з оперною міфологією Р. Вагнера. 

Алюзії до Р. Вагнера та О. Скрябіна, які відмічали чимало дослідників стосовно різних площин 
опери, можемо звести до таких. По-перше, спорідненість на концептуальному рівні. Це аналогія 
«золотий обруч» – «золотий перстень». Це також паралельні аналогії і в опері Лятошинського, і в 
тетралогії «Перстень Нібелунга» Вагнера з християнським міфом викуплення: подібними є архетипні 
пари «батько» і «син» – Вотан із Зіґфрідом і Захар із Максимом, кожен із героїв мають свою героїню, 
готову заради нього на самопожертву – Брунгільду та Мирославу. Очевидно, на «підкріплення» ідеї 
смерті-викуплення введено і Мавру – амбівалентний образ Маври-Смерті (що асоціюється чи то з 
грецькою богинею долі Мойрою, чи то з українською Марою), що оплакує тухольців, та Матері-
Вітчизни, що голосить за дітьми [12; 76]. По-друге, алюзія до Вагнера та Скрябіна – на музично-
мовному рівні, що проявляється у «суцільній» симфонізації та «інструменталізації» музичної тканини, 
внаслідок чого створюється особлива якість мовлення. Навіть у самих мотивах, створених 
Лятошинським, бачимо аналогії до вагнерівських – від використання фігури circulatio як символу кола в 
лейтмотивах «золотого обруча» та «золотого персня» аж до вплетення інтонацій «теми долі» з 
тетралогії в аріозо Максима з першої картини «Я смерд… Вона боярська донька», при чому опера 
лишається результатом «особистої візії митця» [12; 77]. У підтвердження додамо, що Лятошинський 
вплітає інтонації вагнерівської «долі» і в сцену на майдані біля старого дуба, коли на тлі патріотичної 
молитви батька та всіх тухольців Максимове серце, сповнене внутрішнього конфлікту, крається за 
коханою Мирославою, донькою зрадника: вокальна тема «О доле, доле! Що дієш ти зі мною?» є 
трансформованим варіантом лейтмотиву долі з «Персня…» і звучить на тлі теми «Сторожа» в оркестрі.  

Варіант цього мотиву звучить і як оркестрове зображення внутрішнього вагання Мирослави у 
сцені з перснем у татарському таборі, що супроводжує вокальну партію на основі теми кохання «Не 
можу я дарунки брать із рук, облитих кровію мого народу!» (друга дія, тертя картина). Можемо 
відмітити також символічне використання висхідного пасажного «злету», яким є мотив «кування 
меча» у тетралогії, як другий елемент теми «Сторожа» – каменя, в якого Морана перетворила царя 
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велетнів. Повалення «Сторожа» для затоплення татаро-монголів дасть тухольцям перемогу, і цей 
елемент теми, спільний з вагнерівським мотивом «ковки меча», набуде переможного значення у сцені 
потопу (інтермецо в третій дії). Трель наприкінці злету ніби зображає світло, що осяює «Сторожа», – 
так само яскраво на сонці блищить золото Рейну.  

У цілому опера основана на розвиненій системі лейтмотивів, що розпочинається від мотиву 
«золотого обруча» у вступі, створює драматургію ключових моментів опери, аж до фіналу, де звучать 
разом лейтмотиви й теми «золотого обруча» і Дажбога, смерті і кохання-любові. Так Лятошинський 
втілює апофеоз головної ідеї – індивідуальна смерть-викуп невіддільна від любові і від всезагальної 
духовної (Дажбог), і громадської (обруч) перемог. У результаті симфонізації персонажі, поряд із 
власними вокальними – декламаційного характеру – партіями отримують свої «інструментальні» 
партії. Це свідчить про особливу майстерність композитора і, водночас, зумовлює складність 
виконання та, з огляду на трагічну історію культури у радянську добу, непросту долю опери в умовах 
боротьби з «формалізмом» (згадаємо звинувачення Д. Шостаковича стосовно опери «Леді Макбет 
Мценського повіту» 1936 р. у сумнозвісній статті «Сумбур замість музики»). І третє – посилення 
інструментального складу: композитор використовує потрійний склад великого оркестру з 
розширеною групою ударних інструментів та акцентованою роллю мідних духових, що змальовує 
«блиск золота» обруча так, як і персня у Вагнера, і блиск далекої зірки у Скрябіна (особливу роль 
мідних духових у творчості Б. Лятошинського дослідив П. Вакалюк [2]).  

Н. Новакович, вказуючи на аналогії в операх Лятошинського та Вагнера, робить висновок, що 
«композитор на національному ґрунті прагнув створити кодовий еквівалент Вагнерові» [12; 76], до 
чого додамо – у дусі скрябінського музично-мовного висловлювання.  

Безумовно, алюзії до Вагнера є надзвичайно сильними, але існує семантична відмінність 
трактування «золотого обруча» та «золотого персня» при їх суто зовнішній аналогії, при цьому 
спорідненість із перснем Мстислава. У Вагнера це перстень підземного карлика-нібелунга, викований 
із золота з дна Рейну, призначення якого – дати володіння світом тому, хто його викує в обмін на 
відмову від Любові; історія персня також «нечиста»: викрадений перстень несе прокляття, його має 
повернути герой, не знаючий страху (Зіґфрід); в результаті історія з перснем призводить до 
апокаліпсису – як символ викупу від зла головні герої, боги гинуть в апокаліптичному вогні.  

У Лятошинського «золотий обруч» – це золоте коло Дажбога, небесного покровителя, ланцюг у 
вигляді персня, що складається з багатьох міцних кілець-громад: «Його обруч суцільний та 
замкнутий – то вільна єдність гірських громад!» – каже Захар Беркут на раді біля старого дуба (перша 
дія, друга картина); до цього знамена прикріплена кольору крові, «червона, кармазинова, сріблом 
вишивана» хоругва: «…хай же кожен, хто тут є, життям і кров’ю край боронить» – продовжив Захар; 
таким чином золотий обруч є духовно-релігійним і духовно-громадським символом, що єднає 
тухольців із божественною силою та між собою. Натомість є в опері і «справжній» перстень, котрий, 
на противагу «золотому обручу» як символу божественного світла, пов’язаний із «темними» героями. 
Як і в тетралогії, він здобутий нечесним шляхом (знятий з відрубаного пальця), його передає від 
Мирослави до Максима «темна» знахарка Мавра. Перстень не виконує своєї семантичної функції як 
«знак безпеки», яку йому надають татари. Не маючи духовно-міфічної сили, перстень не рятує 
Максима від жертовної смерті: «Пета подав Мирославі зі свого пальця великий золотий перстень, 
здобутий ним у битві над Калкою з князя Мстислава. На персні був великий золотисто-зелений берил 
із вирізаними на нім фігурами. Мирослава вагувалася, чи прийняти дар від ворога, – може, навіть 
заплату за батькову зраду» [21]. Цей перстень у Лятошинського не набуває такого сенсу і значення, 
як у Вагнера, відтак не має своєї окремої лейтмотивної характеристики (на відміну від вагнерівського 
лейтмотиву долі, лейтмотив персня Нібелунга – «ковзаючих» донизу-вгору терцієвих рядів – в 
українській опері не зустрічаємо).  

Таким чином, із двох кіл – нерозривного ланцюга, світлого божественно-громадського 
символу та «людського» персня із золотисто-зеленим берилом – перший стає виразником головної 
ідеї повісті та опери, яка називається на його «честь», а значення другого не стає особливим, і його 
роль лишається епізодичною. Тож він «відтіняє» та посилює вагомість символіки «золотого 
обруча-ланцюга». 

Аналізуючи озвучення Франкової національно-духовної візії в опері, відшукаємо головні її 
сенси, зупинившись на важливих драматургічних моментах і музичних характеристиках. 

Опера містить колоритний показ карпатсько-руського етносу (лірична «Ой кувала зозуленька», 
коломийка «Гой, цора, підківочки», танець) у першій дії і татарського табору у другій (що 
розпочинається х лейтмотиву монголо-татар), куди ввійшли яскраві жіночий перський, чоловічий 
китайський, індійський і заключний танці (згодом із них була укладена сюїта). 
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Розвиток подій розпочинається з любовної лінії – у сцені зустрічі Мирослави та Максима при 
порятунку від ведмедя (перша дія, перша картина). Тут Лятошинський як майстерний симфоніст створює 
музичне полотно на основі світлого, вираженого дієзною сферою у високому регістрі лейтмотиву кохання 
(з інтонаційною опорою на чисті квінти), що нагадує скрябінське мовлення: «Клянуся сонцем! Максим 
відважний! Тебе вовік я не забуду» (Мирослава), куди вплітається лейтмотив долі з вагнерівського 
«Персня Нібелунга» – «Я смерд… вона боярська донька…» (Максим), після чого лейтмотив кохання 
драматизується, набуває болюче-драматичного звучання (і викладається у бемольній сфері). На цьому тлі 
першою вагомою у драматургічному сенсі кульмінацією стає сцена на майдані біля старого дуба (І дія, ІІ 
картина), на котру скликають старці-закличники, що несуть знамено. Атмосфера дійства створюється 
засобами симфонізації музичної тканини, в якій переплітаються теми «Сторожа», старців-закличників, 
Захара Беркута і лейтмотив «золотого обруча». Суворо-епічний характер останнього, вирішеного 
діатонічно, символізує духовно-етичний первінь Карпатської Русі та створює відповідний настрій в опері, 
супроводжуючи монолог Беркута «Чесна громадо! Надходить буря на край наш рідний…», в якому 
сповіщає про небезпеку та продажність руських князів і бояр, котрі «за власть свою вони татарам один 
одного продають». Першою кульмінацією сцени є розповідь про священний обруч і його значення для 
тухольців: «Чесна громадо! Гляньте на це знамено наше», в якій активізуються лейтмотиви «золотого 
обруча», елемент теми старців-закличників, а з появою Тугара Вовка – і його лейтмотив. Друга 
кульмінація у сцені на майдані – діалог Захара Беркута та Тугара Вовка, що символізує конфлікт 
патріотизму та зрадництва як духовної чистоти та запроданства: «Великий Дажбоже! Не слухай цих 
огидних слів». Вона розпочинається з проголошення мідними духовими в оркестрі мотиву, який можемо 
назвати «лейтмотивом молитви» – висхідного ямбічного ходу із трьох звуків, гармонізованого 
септакордами, із зупинкою на останньому як на найвищій досягнутій вершині. Третя кульмінація – 
конфлікт кохання Максима до Мирослави, доньки зрадника Тунгара Вовка, і духовно-патріотичної 
звитяги тухольців на чолі з батьком Захаром Беркутом. Це паралельне звучання молитви «Великий 
«Стороже»! з його темою та зізнання Максима «О доле, доле! Що дієш ти зі мною?», яке є 
трансформованим варіантом лейтмотиву долі з «Персня Нібелунга» Вагнера. Таким чином, в опері 
набуває особливої ваги образ Максима і лінія його любові з Мирославою – любові, що переходить через 
смерть героя. 

У татарському таборі драматургічно важливим є момент передачі персня Мирославі як «знаку 
безпеки», де у супроводі її вигуку «Не можу я дарунки брать із рук, облитих кровію мого народу!», 
що побудований на темі кохання, в оркестрі знову ж звучить оновлений варіант вагнерівського 
лейтмотиву долі (почергово у низькому та високому регістрах, як вираження сумнівів Мирослави – 
«брати чи не брати?»). Під час розповіді про перстень Максимові (друга дія, п’ята картина) 
актуалізується лейтмотив кохання у трансформованих варіантах як у вокальній партії – «Прощай! 
Прощай! Соколе мій», так і в оркестровій, що набуває особливо патетичного, квазіскрябінського 
звучання (епізод Appassionato). 

Повернення до осмислення духовно-національного сенсу опери відбувається з початку третьої 
дії (шоста картина), від сцени у печері Дажбога у скелях Зелеменя, де вночі виголошує свій монолог 
Захар Беркут. Тут звучить тема Дажбога – епічного характеру, з чергуванням підвищеного та 
натурального VІІ ступеня в es-moll, на фоні постійної рівномірної секундової фігури шістнадцятими 
«b»–«сes». Вона має інтонаційну спорідненість із темою «Сторожа», а акцент діатонічного ввідного 
звуку пов’язує її з темою Захара Беркута. Вся атмосфера нагадує розповідь Пімена з «Бориса 
Годунова» М. Мусоргського, також оповиту «сивою давниною», в епічному дусі, а Беркут набуває 
семантичного значення монаха… Натомість поява Тугара Вовка (в середині сцени) з пропозицією 
визволення сина в обмін на прохід татарам через Карпати активізує іншу грань образу-архетипу 
Захара – героїчну: відповідь «То краще нам усім загинуть, аніж сусідів наших зрадить» 
супроводжується патетичним звучанням лейтмотиву «золотого обруча». Патетичного розвитку тема 
З. Беркута набуває наприкінці шостої картини, у молитві старця «Преясний Дажбоже», в якій герой з 
першим ранковим промінням, яке освітлює «золоте коло» Дажбога, просить божественну силу дати 
«правдивий лад і міць, і мужність», послати «перемогу і визволити отчизну». Ще одна «знакова» 
фігура світової музичної семантики – «хрест» – кульмінаційно звучить на тлі грандіозної перемоги 
тухольців у вигуку Мирослави «о доле, доле!..» на словах «Ти жорстока» та розвивається далі. Від 
цього «хреста» розпочинається у Лятошинського фінал твору, який набуває сенсу патетико-
переможного та героїко-трагічного водночас. Відходячи від фіналу повісті, композитор-модерніст 
посилює цей трагічний аспект світосприйняття. 

Апофеозом патріотизму та пожертви-викуплення завершується опера. Тут звучать разом 
лейтмотиви й теми «золотого обруча» і Дажбога, смерті і кохання-любові, на тлі якого розвивається 
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інтрига: «Син мій! Живий!» – Захар Беркут; «Уб’ють його! Уб’ють!», «О боже! Боже! Не дай йому 
загинути!» – Мирослава на тлі патетичного звучання лейтмотиву кохання, «Одбили!», «Несуть! 
Несуть мого Максима» – Мирослава з хором, в партії оркестру – лейтмотив «золотого обруча»; 
«Коли живий – велика радість наша… А ні… Ще більша честь загинути за рідний край!» – Захар 
Беркут і лейтмотив «золотого обруча»… «Синку… Мертвий» – і лейтмотив смерті, що в 
інтонаційному діапазоні зменшеної терції і гармонізований у вертикальному об’ємі зменшеної октави 
висловлює усю щемливість і жаль батька. Загинути за рідний край – одвічна чеснота праукраїнського 
воїна, прославлена у «Велесовій книзі», «Слові по похід Ігорів» та інших взірцях героїчного епосу 
руських кшатріїв: «Б’є крилами Мати-Слава і кличе нас, / щоб ішли за землю нашу і билися за 
огнища племен наших; / се… бо суть русичі», − а смерті на прі як вищого блага: «…і повинні бути в 
чистоті тілесній і душі нашої, / яка ніколи не вмирає і не завмирає за час смерті тілес наших. / А 
загиблому на полі бою Перуниця дає воду живу попити, / і, попивши її, йде (той) до сварги на коні 
білому. / І там Перунько його зустрічає і веде до благ своїх, до палат своїх, / і там перебуде якийсь 
час і дістане тіло нове. / І так жити має і радіти прісно і до віку віків, / за нас молитву творячи» 
(«Велесова книга» [3, 57]); «Русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша, / ищучи себЂ чти, а 
Князю славы» («Слово…» [18]). Зауважимо, що аналогії з Перуницею можемо побачити у «Золотому 
обручі» в образі Маври, котра оплакувала загиблих.  

Таким чином, у фіналі на перший план виходить образ Максима, що уособлює ідею викупу, 
якого батько-громадянин добровільно віддав у пожертву заради спасіння народів Європи за 
Карпатами від нашестя татаро-монголів. Нагадаємо – «Коли живий – велика радість наша… А 
ні… Ще більша честь загинути за рідний край!». Цю ідею, успадковану від батька, у 
передсмертному слові виголошує патріот Максим: «…моя громадо… Не плачте… Наша 
перемога… О земле рідна… Щасливий я… До тебе… йду…», а в оркестровій тканині 
одноголосно, ніби символ смертельно пораненого воїна, звучить елемент лейтмотиву «золотого 
обруча» та поряд із ним – лейтмотив смерті. Та патетичну велич і трагедію смертельної миті 
переборює радість здобутої перемоги, котра постає вищою від втрати. Тому знову повнозвучно, у 
«золотому блиску» мідних духових та на фоні дзвонів звучить лейтмотив «золотого обруча»: 
«Щаслива доля – смерть прийнять в бою за батьківщину!», «Радісно горить наш золотий обруч! 
Бо перемога наша. То свято єдності громад!» 

У цьому контексті відсутній заключний «провидницький» монолог З. Беркута з повісті, в якому 
Франко пов’язує українське минуле – теперішнє – майбутнє. Чому? Можливо, сталінські реалії 
змусили акцентувати «минулість» подій, посиливши водночас міфологічність. Очевидно, не могли 
звучати слова Захара Беркута «Давнє громадство давно забуте і, здавалось би, похоронене. Та ні! Чи 
не нашим дням судилось відновити його? Чи не ми се жиємо в тій щасливій добі відродження, про 
яку, вмираючи, говорив Захар, а бодай у досвітках тої щасливої доби?» правдиво у радянському 
контексті. Попри це, Лятошинський дає настанову нащадкам бути воїнами-захисниками своєї землі 
через показ славного минулого: «Довічна слава й пам’ять тим, хто за громаду смерть прийняв!» – 
такою хоровою інтенцією на фоні дзвонів та лейтмотиву «золотого обруча» в октавному викладі у 
збільшенні завершується дійство. 

«Золотий обруч» – особливий міфологічний континуум, що вписує національну ідею 
громадської самоорганізації та патріотичної звитяги, висловлену Франком, у широкий світовий 
музичний простір. Що здійснив композитор? Ідеєю «золотого обруча» посилив міфологічну, 
брахманську грань літературного артефакту Франка; у патетико-героїчному, кшатрійському 
контексті вольового ментального поля актуалізував трагічну ґрань; подав брахмансько-кшатрійську 
семантику опери у переможно-апофеозному сенсі як жертовність-викуп – життя сина як пожертва на 
олтар перемоги, заради честі громади, місія якої – захист народів за карпатськими перевалами від 
татаро-монгольської навали. Такий імпульс передав Майстер-модерніст у літературно-музичний 
дискурс… Цей імпульс є сьогодні надзвичайно актуальним. Рефлексії над сюжетом Франка та його 
життям у мистецькому дискурсі приводять до думки, що Захар Беркут – це художнє втілення 
ідеального українського чоловічого сковородинського архетипу брахмана і кшатрія, мамаївський 
образ-архетип монаха первинної релігійності та воїна-патріота. Саме реалізація такого архетипу 
забезпечує виконання відвічної місії України – народу-«щита» Європи.  
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Резюме 
Розглядається втілення ідеї самоорганізації в опері «Золотий обруч» за повістю І. Франка 

«Захар Беркут». Проводяться паралелі міфотворчості Б. Лятошинського з «Перснем нібелунга» 
Р. Вагнера. Обґрунтовується невіддільність втілених в опері ідей індивідуальних смерті-викуплення і 
любові та всезагальних духовної (Дажбог) і громадської (обруч) перемог. 
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We consider the embodiment of self-organization in the opera «Golden Ring» on the novel by Ivan 
Franko «Zahar Berkut». Are parallels myth Lyatoshynsky the «Rings des Nibelungen» by Richard Wagner. 
Grounded inseparability ideas embodied in the opera individual death, redemption and love and universal 
spiritual (Dazhbog) and public (hoop) wins. 

Analyzes the importance of creativity for Franko Ukrainian, especially – East society especially under 
current conditions to determine their own system of action. Situated in the geographical center of Europe, 
Ukraine has actually become part of non-European space, but today, because of mental changes in the 
European part of Russia, winning back our right to be the eastern borders of Europe and not from Western 
Urals. I mentioned the work of Ivan Franko was the germ to explore the literary heritage of the artist in 
Dnieper Ukraine, for the unity of the nation symbolic chain where each ring is firmly holds the following, 
which is Ukrainian for «public order», and in fact – the national idea of self-organization. This main impulse 
relays Franko B. Liatoshynsky in literary and musical discourse. 

Symbol self – okutyy silver chain, on which «our rest and our spirit-guardian Blessings» in the opera 
representatives as «Golden Ring», «Golden Circle» Dazhboga that is a sign and higher spiritual power and 
unity of the community. 

Among the artists Ukrainian composer one of the first appeals to Middle Ages, after the collection 
«Quiver» (1925) J. Daragan, and will return to this later period of creativity in the last five, «Slavic» 
Symphony (1955-1966 gg.), which uses two epic themes from the collection K. Danilov. 

With two laps – unbroken chain of light divine-public character and «human» ring of golden-green 
beryl – the first is the spokesman of the main ideas of the novel and the opera, called his «honor», and the 
second value is not special, and its role remains episodic. So he «set off» and reinforces the importance of 
symbols «golden hoop chain». 

«Golden Ring» – a special mythological continuum that enters the national idea of social self-
organization and patriotic victory, Frank expressed in the wide world music space. What made the 
composer? The idea of «gold hoop» strengthened mythological, literary artifact Brahmin facet Franko in 
pathos and heroic, kshatriyskomu context volitional mental field actualized Gran tragic; filed 
Brahmanic-kshatriysku semantics Opera triumphantly in-apofeoznomu sense as ransom-sacrifice – the 
life of his son as a donation on the altar of victory, for the honor of the community, whose mission – 
protection for the peoples of the Carpathian passes the Tatar-Mongol invasion. This gave impetus 
Master of modernist literary and musical discourse... This momentum is extremely relevant today. 
Reflections on the plot of Frank and his life in art discourse leads to the conclusion that Zakhar Berkut – 
a perfect artistic expression Ukrainian skovorodynskoho male archetype Brahmin and Kshatriya, 
mamayivskyy image-monk archetype primary religious and warrior-patriot. It is this archetype 
implementation ensures the implementation eternal mission Ukraine – narodu – «shield» in Europe – 
emphasizes the end of the article the author. 

Key words: national idea, social self-organization, literary and musical discourse, mythology, musical 
modernism, Ukrainian culture, composers creativity, intercultural contacts, Franko, B. Lyatoshynskyy, 
Wagner, world classics, opera, myth-making. 
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РОМАН «ДАМА З КАМЕЛІЯМИ» ОЛЕКСАНДРА ДЮМА: ВІТЧИЗНЯНИЙ  

ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВТІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КЛАСИКИ НА БАЛЕТНІЙ СЦЕНІ 
 

Постановка проблеми. Роман «Дама з камеліями» – один із найвідоміших літературних творів 
видатного французького драматурга та прозаїка – Олександра Дюма-сина. Написаний 1848 р., він 
розповідає про трагічну історію кохання французького буржуа А. Дюваля і куртизанки М. Готьє. 
Прототипами головних героїв стали сам письменник і його кохана, знаменита паризька лоретка 
М. Дюплессі (згідно документів – А. Плессі). У своєму творінні О. Дюма-молодший поставив за мету 
переломити існуючу суспільну думку про корисливий і меркантильний характер жінок, які волею долі 
втратили моральну чистоту, тому зробив із героїні свого роману ідеал люблячої до самопожертви жінки. 

Закцентуємо, що психологічна драма «Дама з камеліями» стала джерелом натхнення для 
багатьох театральних діячів – композиторів, режисерів, сценаристів. Вперше ця лірична історія 
зацікавила музиканта Дж. Верді, в результаті чого з’явилася одна з найпопулярніших світових опер – 
«Травіата». Майже через століття на твір класика французької літератури відгукнувся балет: 
хореограф Ф. Аштон разом із трупою Королівського балету Великобританії здійснив постановку 
вистави «Маргарита і Арман» (1963 р.). П’ятнадцять років потому нову танцювальну інтерпретацію 
відомого любовного сюжету представив глядачеві Д. Ноймайєр (1978 р.). З початком ХХI ст. інтерес 
до драми О. Дюма не лише не зменшився, але посилився: до адаптації роману на балетній сцені 
зверталися А. Макі (Японія), Д. Брянцев, О. Полубенцев (Росія), А. Рехвіашвілі (Україна).  

Даний інтерес, на думку театральних критиків, пов’язаний, насамперед, з новою «вінтажною 
модою на балети з красивою і зворушливою історією» [4]. І «Дама з камеліями», безумовно, лежить у 
межах такої моди.  

Метою даної статті став порівняльний аналіз особливостей балетмейстерського трактування, 
музичного та художнього оформлення одного з найвизначніших творів О. Дюма-сина – «Дама з 
камеліями» – в контексті світової та вітчизняної балетної практики.  

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю глибокого вивчення досвіду постановочної 
роботи літературної класики з подальшим відображенням результатів у роботах історико-
мистецтвознавчої проблематики. 

Аналіз наукових джерел доводить, що роман О. Дюма «Дама з камеліями» в його різних 
балетних прочитаннях неодноразово обговорювався вітчизняними (Ю. Воробйова, М. Храпачова) [1; 
38], [12] та зарубіжними (А. Галайда, О. Губайдулліна, А. Кадирова, Н. Колесова, М. Крилова, 
К. Матвєєв, І. Радіонова, Ю. Шатілова, П. Ященков) [2-3], [6-10], [13-14] театральними рецензентами, 
балетними критиками, мистецтвознавцями, а також біографами відомих танцівників (А. Дольфюс, 
Д. Солуей) [4], [11].  

Виклад основного матеріалу. Перша балетна версія роману О. Дюма-молодшого «Дама з 
камеліями» була поставлена у Великобританії 1963 р. на сцені Королівського театру в Ковент-
Гардені. Автор хореографії – Ф. Аштон – назвав свою виставу «Маргарита і Арман» й запросив на 
головні ролі колишнього вихованця радянської балетної школи – Р. Нурєєва та легендарну солістку 
британського балету – М. Фонтейн (сценограф – С. Бітон). 

Взявши за музичну основу сонату сі-мінор Ф. Ліста, Ф. Аштон побудував драматургію вистави 
у формі спогадів на смертному одрі: в низці схожих на сновидіння ретроспективних сцен мелькають 
перша зустріч головних героїв, дні любові, розрив та їх останнє побачення. За твердженням біографа 
Р. Нурєєва Д. Солуей, сильне враження справляла сцена, коли Арман у приступі гніву кинув 
Маргариті в обличчя пачку грошей. Втіливши на сцені тендітну і хворобливу куртизанку, 
М. Фонтейн разом із тим, не справляла враження зневіреної жертви, а виступала символом ранимої 
«жіночною жінки», якою сама танцівниця вважала, приміром, М. Монро [11; 282].  

За свідченням сучасників, балет «Маргарита і Арман» став коронною роботою дуету Нурієв-
Фонтейн, а його величезний успіх зміцнив подальше партнерство танцівників. Спеціально 
розрахований на їхній талант й індивідуальність, балет так тісно асоціювався з цими двома зірками, 
що надалі його нікому ніколи більше не дозволили виконати.  

1978 р. у Штутгарті вперше було показано нову редакцію балетної вистави «Дама з камеліями» 
у постановці художнього керівника Гамбурзького балету – Д. Ноймайєра. Музичним оформленням 
вистави стала добірка творів Ф. Шопена.  
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Як і в попередньому випадку, драматургія вистави будувалася на спогадах А. Дюваля-
молодшого, який оплакував втрачене кохання у момент розпродажу майна своєї коханої. «У цій 
історії неважливо, від чого помирає Маргарита, – коментував Д. Ноймайєр власне розуміння 
літературного твору, – від туберкульозу або іншої смертельної хвороби. Перед нами жінка, яка 
вважала, що життя складається з матеріальних речей – прикрас, коштовностей, але раптом 
несподівано зрозуміла, що щирі почуття чоловіка містять більше змісту і значення...» [13]. 

Фундамент вистави склали три великих дуети. Перший з них присвячений моменту признання 
в любові. Інший (сцена в селі) – апофеозу щастя головних героїв, їх любові без обману. Останній 
хореографічний тандем (візит Маргарити до Арману – найвідоміший і найчастіше виконуваний в 
концертах) – став, на думку окремих театральних рецензентів, шедевром балетної психології та 
постановочної винахідливості. В ньому «тіла танцівників правдиво розповідають про зміни емоцій: 
чоловічі почуття, ніби за помахом чарівної палички, міняються від холодного відчуження до гарячого 
жадання, жіночі – від сорому і благання до еротичного вибуху...» [9]. 

Для Д. Ноймайєра танець і пантоміма не просто зливаються в один суцільний пластичний 
потік; нерідко вони стають втіленням цілком буквальних літературних значень. Приміром, фраза 
«вона пішла по руках» має наступне хореографічне відображення: виконавиця головної партії пливе 
по повітрю в підтримках кількох партнерів. «Балетмейстер грає масою деталей, домагаючись 
достовірності в усьому – від манери носити сукню XIX ст. до нібито недбалих, а насправді ретельно 
продуманих поворотів голови, рук і плечей. Найдивовижніше – то, як точно хореограф може змусити 
тіло говорити цілком конкретні речі, без утрирування міміки та жесту, лише за рахунок витончених 
хореографічних комбінацій і точних пластичних акцентів» [9].  

Цікаво відзначити, що постановник зумів відшукати справжність не лише в почуттях. 
Приміром, за вимогою Д. Ноймайєра в сценографії балету використовувалися справжні меблі 
ХIХ ст., придбані на паризьких блошиних ринках (сценограф Ю. Розе). Унікальним є і той факт, що 
до моменту прем’єрного показу було зшито понад 320 історичних костюмів й підготовлено (за 
індивідуальними ескізами) величезну кількість сценічної біжутерії. При такому об’ємі театрального 
одягу, балетмейстер, разом із тим, практично повністю відмовився від декорацій, і всі дії балету 
відбувалися на тлі темної задньої завіси сцени.  

Оригінальністю балетмейстерського мислення відрізнялася постановка балету «Дама з 
камеліями», здійснена у травні 2000 р. у Музичному театрі ім. Станіславського і Немировича-
Данченка в Москві художнім керівником балетної трупи – Д. Брянцевим. Музичним оформленням 
балету стали фрагменти опери Д. Верді «Травіата» в обробці сучасного російського композитора 
В. Корчагіна, «який додав до сентиментальності XIX століття сатирично-зловісні нотки XX і стукіт 
метронома (серця) на початку і наприкінці балету» [8]. Не менш оригінальним виявився сценограф 
вистави В. Левенталь: у першому акті він обмежив сценічний простір дзеркалами, у другому – 
розписав задник у стилі «Латаття» К. Моне; в сільських сценах одягнув дійових осіб у сценічні 
костюми білих тонів, у бальних – у фраки і бальні сукні, а у фіналі постановки (мабуть, роблячи 
акцент на тому, що маски героїв скинуті) – в червоні піджаки, корсети і панчохи на підв’язках. 

На думку багатьох рецензентів (Н. Колесова, М. Крилова, Т. Кузнецова, О. Губайдуллина, 
І. Родіонова), «Дама з камеліями» Д. Брянцева – вийшла суто самостійним авторським твором, лише 
віддалено пов’язаним зі знаменитим сюжетом О. Дюма. Взяти, приміром, хоча б той факт, що героїня 
вистави була представлена не нещасною жертвою обставин і хвороби, а цинічним і порочним 
продуктом свого середовища, своєрідною М. Леско початку XXI ст. [7]. Крім того, головних дійових 
осіб у виставі Д. Брянцева лише троє: Арман, Маргарита та її всесильний покровитель Лисий (в 
прем’єрному показі танцівники: Н. Ледовська, Г. Смілевський, А. Домашев). Чоловіки, за задумом 
балетмейстера, символізували два полюси душі героїні: на одному – прагнення до великої і чистої 
любові, на іншому – груба влада пороку [7].  

Незважаючи на зусилля авторів, дана балетна версія «Дами з камеліями» не була визнана 
успішною. Театральні аналітики писали про неї: «Маргарита метається між ангелом Арманом і бісом 
Лисим, страждає, стогне, переживає і повільно згасає. Арман і Лисий вступають у гру строго за розкладом 
[...]. Арман, схожий на принца з класичного балету, прагне до мелодрами. Лиходій Лисий – до гротеску 
[...]. У кращі моменти вистави його герої схожі на П’єро, Арлекіна і Коломбіну, які намагаються 
представити комедію. Але мелодрама бере своє, і в ній грають ті ж самі Арман і Маргарита...» [3]. 

У 2007 р. нову балетну інтерпретацію роману О. Дюма-сина здійснила художній керівник 
балетної трупи нового Національного театру Токіо – А. Макі. Незважаючи на те, що для назви 
постановки було вибрано однойменний літературний твір, драматургічною основою балетної вистави 
стала опера «Травіата»: сюжетна канва, взаємовідносини персонажів і розподіл сцен дуже точно 
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відповідали оперному лібрето Ф.-М. П’яве; була навіть збережена вставна танцювальна сцена, 
перетворена в балеті на окремий дивертисмент. Однак музику італійського класика Дж. Верді 
замінили твори Г. Берліоза [2].  

Здійснюючи задумане, А. Макі намагалася ретельно дотримуватися класичного балетного 
канону. За прикладом більшості попередників, які зверталися до першоджерела, балетмейстер 
поділила свою виставу на чотири картини (Бал. Заміський маєток. Маскарад. Смерть Маргарити); 
масові сцени побудувала за принципом дивертисменту XIX ст., від чого сюжет балету набував 
певного ступеню казковості, властивої старовинній класиці.  

Чудовими виявилися сценографія та костюми однієї з найдорожчих європейських фахівців у 
цій галузі – Л. Спінателлі. «Для людей не досвідчених і не обтяжених вантажем балетних знань, – 
характеризували постановку рецезенти, – ця балетна мелодрама навіть захоплююча, тому що 
виконана за всіма законами жанру. Самостійної вставкою тут виявилося хіба що надто затягнуте 
дивертисментне нагромадження танців на маскараді у другій дії. В ньому несподівано можна 
віднайти різних екзотичних героїв, наприклад, Циганку або Араба...» [14]. 

Черговий балетний варіант «Дами з камеліями» представив у червні 2010 р. у Татарському 
академічному театрі опери та балету ім. М. Джаліля колектив петербурзьких постановників: 
балетмейстер – О. Полубенцев, диригент – А. Аніханов, сценографи – І. Кустова та В. Самохін 
(Казань). В якості музичної основи вистави було використано фрагменти з опер Д. Верді: «Травіата», 
«Луїза Міллер», «Сила долі», «Отелло», «Альзіра» «Розбійники» та ін. [6].  

О. Полубенцев став не лише автором хореографії, а й лібрето, яке він наблизив до першооснови – 
книги знаменитого французького письменника. «Драматургічна основа балету якщо вже не бездоганна, 
то, у будь-якому разі, вибудувана непогано, – писали про роботу хореографа критики. – Полубенцев 
навіть ввів в неї відсутній у О. Дюма і Д. Верді персонаж – Жебрачку, яка проходить крізь виставу, 
з’являючись перед героями у найважливіші моменти їхнього життя, як свого роду грізне нагадування 
долі, і надаючи оповіданню певну містеріальність...» [5].  

На думку рецензентів, балет О. Полубенцева був витриманий у кращих традиціях великої 
сюжетної вистави з використанням класичних хореографічних форм та елементів сучасного танцю. В 
ній присутні і виразні дуети, і монологи, і варіації, і великі масові сцени. Головні партії в дні прем’єр 
виконали провідні солісти трупи театру ім. М. Джаліля: А. Суродєєва, О. Єлагіна, Г. Кудінова, 
Ю. Позднякова, Р. Савденов, Ю. Пономарьова, А. Штейнберг та ін. 

У червні 2014 р., наприкінці 146 театрального сезону «Даму з камеліями» було вперше 
поставлено на сцені Національної опери України ім. Т. Шевченка. До складу творчої групи, яка 
ініціювала створення музичної вистави в двох діях з прологом увійшли А. Рехвіашвілі (художній 
керівник балетної трупи), О. Баклан (диригент), Н. Кучеря (сценограф) та ін. 

Однією з оригінальних особливостей даної вистави став своєрідний виклад лібрето. Його 
співавтори (А. Рехвіашвілі, О. Баклан), з одного боку – дотримувалися сюжету нетлінного творіння 
французького письменника, з іншого – відійшли від образів літературних героїв, відображаючи на 
сцені події реальної любовної історії паризької куртизанки М. Дюплессі та О. Дюма-молодшего. «Ми 
не ставили перед собою завдання переказати сюжет книги. М. Дюплессі, М. Готьє, Травіата – як би її 
не назвали – для нас вона, передусім, втілення щирої жіночої любові...», – зазначили постановники в 
особистій беседі з автором публікації1. 

За словами хореографа А. Рехвіашвілі, ідея здійснити на сцені один з найяскравіших 
літературних творів періоду романтизму, виношувалася нею досить довго: майже дванадцять років. 
«Зроби я цей балет десятеліттям раніше, – коментувала вона, – сумніваюся, що він би отримав 
позитивну оцінку і став моєю великою творчою удачею. Вважаю, що з’явилася б досить поверхнева 
вистава, черговий переказ популярної мелодрами...»2. 

Однак, не можна сказати, що підійти до прем’єри «Дами з камеліями» було легко. По-перше, 
для балетної трупи Національної опери України процес реалізації вистави був досить нестабільним 
через бурхливі політичні потрясіння у країні. «Я довго сумнівалася і кілька разів внутрішньо 
відмовлялася від задуму, – згадувала хореограф після прем’єри. – У результаті, всі велики 
танцювальні сцени за участю кордебалету було поставлено майже за місяць до прем’єрного 
показу...»3. По-друге, втіленню театрального дійства багато в чому перешкоджала колосальна 
нестача коштів (наприклад, частину сценічних костюмів виготовили лише напередодні третього 
показу!).  

Потрібно відзначити, що балет «Дама з камеліями» в постановці А. Рехвіашвілі, так само як і в 
її попередників не має в своїй основі цільної музичної форми. Він складається з окремих фрагментів 
(21), переважна частина яких – уривки з симфонічних творів Л. Бетховена (13), решта належить 
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творчому генію І. Брамса, Е. Елгара, І. Пахельбеля, І. Стравинського, Г. Форе. О. Баклану, як 
диригентові і співавтору вистави, вдалося досить успішно підібрати загальний за емоційною 
наповненістю музичний матеріал, який з дивовижною точністю не лише відзеркалював зміст лібрето, 
а й допомагав виконавцям трактувати, а глядачеві сприймати, задумані балетмейстером образи.  

Не могла не порадувати прихільників балетного мистецтва по-справжньому «світла» фінальна 
сцена вистави на музику «Реквієму» Г. Форе: у напівпрозорій накидці з довгим шлейфом у формі 
пелюсток, головна героїня віддалялася від глядача у бік квітучого саду камелій, де, на думку авторів 
вистави, витають душі всіх загублених жінок.  

Як можемо переконатися, постановники намагалися уникнути трагічної розв’язки. Навпаки, 
вони оспівують життя, вічне кохання, уособленням якого є головна героїня вистави, втілена 
зворушливими та ліричними А. Шевченко та Н. Лабезниковою (у виставі також задіяні відомі 
виконавці: заслужені артисти України – Ю. Кулик, С. Сидорський, Д. Недак, О. Шаповал, Г. Жало; 
солісти – Ю. Москаленко, Я. Ваня, Г. Петровський, В. Іващенко та ін.). 

Висновки та перпективи подальших розробок. Підсумовуючі викладений вище материал, 
можемо відзначити, що в усіх балетних інтерпретаціях «Дами з камеліями» О. Дюма-сина 
використовувалася техніка класичного танцю (в окремих випадках з елементами сучасної 
хореографії). В основу вистав покладено сильну драматичну складову, яка передусім вимагала 
майстерного виконання головних партій. Художнє оформлення вистав включало в себе не лише 
використання декорацій та специфічної сценічної бутафорії, а й комп’ютерну графіку та різноманітні 
ефекти. Відсутність цілісного музичного твору, написаного спеціально для балетної вистави, 
підштовхувало кожного з балетмейстерів (Ф. Аштон, Д. Ноймайєр, Д. Брянцев, О. Полубенцев, 
А. Рехвіашвілі) звертатися до класичної спадщини Д. Верді, Ф. Шопена, Ф. Ліста, Л. Бетховена, 
Г. Берліоза, І. Стравінського та інших композиторів.  

За нашим глибоким переконанням, роман «Дама з камеліями» слугуватиме джерелом 
натхнення для хореографів різних поколінь, стилів і жанрів, тому що історія Маргарити і Армана – 
тема кохання і смерті – в мистецтві безсмертна. Фіксація та критичне оцінювання подібного світового 
досвіду балетмейстерської роботи вимагає подальшого відображення отриманих результатів у 
монографічних та колективних мистецтвознавчих дослідженнях, присвячених історії хореографії та 
розвитку сучасного балетного мистецтва. 
 

Примітки 
1 З розмови з А. Рехвіашвілі 15 липня 2014 р. 
2 Там само. 
3 Там само. 
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Резюме 
Статтю присвячено аналізу світового досвіду здійснення на балетній сцені одного з 

найвідоміших творів французької літератури – «Дами з камеліями» О. Дюма-молодшого. Розглянуто 
мистецький доробок таких відомих балетмейстерів, як Ф. Аштон та Д. Ноймайєр. Досліджено творчі 
здобутки хореорафів нового покоління – А. Рехвіашвілі, Д. Брянцева, О. Полубенцева, А. Макі. 

Ключові слова: Олександр Дюма-син, «Дама з камеліями», балетна драма, хореографічна 
вистава, класичний танець. 
 

Summary 
Afanasyev S. Alexander Dumas’ novel «The Lady of the Camellias»: national and foreign 

experience of embodiment of the world famous literary classics on the ballet stage 
This article analyzes the implementation of international experience in ballet stage productions of one 

of the most famous works of French literature – «Lady of the Camellias» by Alexander Dumas junior. 
Written in 1848, it tells the tragic love story of the French bourgeoisie A. Duval and courtesans 

M. Gauthier. 
In his creation A. Dumas Jr. set out to reverse the current public opinion about the selfish and 

mercenary nature of women fated lost moral purity, as did the heroine of his novel to sacrifice the ideal of 
loving women. 

As you know, the psychological drama «The Lady of the Camellias» was the inspiration for many 
theatrical personalities – composers, directors, writers. For the first time this lyrical story interested Italian 
musician John. Verdi, resulting in a one of the world’s most popular operas – «La Traviata». 

Almost a century on the classic work of French literature responded ballet: choreographer F. Ashton, 
together with the Royal Ballet troupe Britain staged the play «Margaret and Armand» (1963). 

Fifteen years later, a new dance interpretation of the famous love story introduced viewers 
Neumeier D. (1978). 

Since the beginning of the twenty-first century interest in drama Alexander Dumas not only not 
diminished, but increased, to adapt the novel on a ballet stage turned many notable artists: A. Maki (Japan), 
D. Bryantsev, A. Polubentsev (Russia), A. Rekhviashvili (Ukraine). 

This interest, according to theater critics, related primarily to the new «vintage fashion for ballet with 
beautiful and touching history». And «The Lady of the Camellias» certainly lies within such a fashion. 

Considered artistic heritage of famous choreographers like Ashton F. and D. Neumeier. Studied creative 
achievements of a new generation of choreographers – A. Rekhviashvili, D. Bryantsev, A. Polubentseva, A. Maki. 

As a result of his research the author emphasizes that all interpretations of ballet «Lady of the 
Camellias» by Alexander Dumas used the technique of classical dance (in some cases with elements of 
modern dance). The basis of performances put strong dramatic component, which primarily required skillful 
execution of the main parties. 

The decoration performances included not only the use of scenery and specific stage props, but also 
computer graphics and various effects. 

The lack of a holistic piece of music written specifically for ballet performances, pushed each 
choreographers (F. Ashton, J. Neumeier, J. Bryantsev, A. Polubentsev, A. Rekhviashvili) apply to the 
classical heritage Verdi, Chopin, F. Liszt, Beethoven, Berlioz, Stravinsky and other composers. 

Virtually all performances is an example of the bright symbols of search images, the subject of which 
gives many options for interpretation. 

According to our deep conviction, the author stresses, the novel «The Lady of the Camellias» will 
serve as a source of inspiration for choreographers from different generations, styles and genres, so that the 
story of Marguerite and Armand – the theme of love and death – in art immortal. 

Fixing and critical assessment of this world experience of ballet master requires further display of the 
results in monographic and collective art history studies on the history of modern dance and ballet. 
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Аннотация 
Афанасьев С.М. Роман «Дама с камелиями»: отечественный и зарубежный опыт 

воплощения литературной классики на балетной сцене 
Статья посвящена анализу мирового опыта создания на балетной сцене одного из 

известнейших произведений французской литературы – «Дама с камелиями» А. Дюма – младшего. 
Рассмотрены художественные достижения таких известных балетмейстеров, как Ф. Аштон и 
Д. Ноймайэр. Исследовано творчество хореографов нового поколения – А. Рехвиашвили, 
Д. Брянцева, А. Полубенцева, А. Маки. 
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МУЗИЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОЕЗІЇ ІВАНА ФРАНКА У ТВОРЧОСТІ  
ВІКТОРА КАМІНСЬКОГО 

 
Багатогранна та надзвичайно суперечлива постать І. Франка впродовж століть не вичерпує свій 

потенціал та досі, попри велику добірку наукових досліджень, присвячених митцю і його творчості, 
все ж залишається в площині неоднозначності як щодо трактування, так і щодо повноцінного 
осмислення. Завдяки суттєвому оновленню системи музичного мислення в творчості українських 
композиторів кінця ХХ – початку ХХІ ст., пов’язаного з багатоманітністю композиційних технік та 
діалогом різних стильових епох, з’являються якісно нові музичні прочитання поезії І.Франка. Злам 
художньої свідомості, пов’язаний з переосмисленням естетичних орієнтирів й прагненням вписати 
українську культуру в західноєвропейський контекст, спрямував творчу ґенезу львівської 
композиторської школи кінця ХХ – початку ХХІ ст. на пошук сучасної інтерпретації франкового 
слова, яка б суттєво відрізнялася від більшості «радянських штампів» чи примітизованих так званих 
«патріотичних» шаблонів.  

Серед молодшого покоління сучасних львівських композиторів, творчість яких сформувалася у 
1970-ті роки, особливу увагу Франковому поетичному слову приділяє композитор, лауреат 
Національної премії України ім. Т. Шевченка – Віктор Камінський. 

Протягом усього творчого шляху він не лише послідовно звертається до філософсько-
національних універсалій Франкової поезії, а й намагається втілити різні грані творчого генія 
українського Пророка, щоразу застосовуючи нові музичні форми та інтонаційні «коди». 
Індивідуальний стиль та творчий доробок композитора можна співвіднести з постулатами 
«егалітаризму» сучасного мистецтва. Л. Кияновська засвідчує про «егалітаризм» як про «особливу 
світоглядну основу мистецького виразу, яка передбачає рівновагу між елітарним (високим, 
академічним) стилем і масовим демократичним способом вислову, що його здатна зрозуміти ширша 
авдиторія. Водночас, це мистецтво, що апелює до традиції, вступає з ним в діалог і трансформує в 
сучасних культурологічних вимірах різні, часто протилежні рівні свідомості та підходи» [5; 381].  

Широкий спектр музикознавчої проблематики, пов’язаної з композиціями на вірші І. Франка 
ґрунтовно висвітлений у музикознавчих працях С. Людкевича, М. Загайкевич, С. Павлишин, 
Л. Кияновської, А. Терещенко; окремі актуальні аспекти музичної франкіани розглядаються в 
розвідках О. Козаренка, Л. Яросевич, Л. Пархоменко, Я. Якуб’яка. Проте питання музичної 
франкіани кінця ХХ – початку ХХІ ст. знайшло здебільшого фрагментарне наукове втілення у вище 
перелічених працях, серед яких більш-менш послідовно до висвітлення цієї теми зверталася 
Л. Кияновська. В основу дослідження філософського спектру образів та символіки поезії І. Франка, 
автор послуговувалася літературознавчими працями Я. Грицака [2], О. Забужко [3], Я. Гарасима [1], 
В. Щурата [8] та ін. 
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Отже, основою для ґрунтовного висвітлення поставленого у статті питання є структурно-
герменевтичний аналіз літературного першоджерела та відстеження основних аспектів 
композиторського трактування часто неоднозначної семантики філософських концептів франкової 
поезії – від примітивізації до повного перекручення. 

В. Камінський у своєму рафінованому прочитанні та глибокому розумінні сутності Франка-
мислителя пройшов частково той шлях, який пройшла галицька музична Франкіана ХХ ст.: від 
симфонічної поеми (С. Людкевич) – через солоспіви та естрадну пісню (А. Кос-Анатольський) до 
урочистої кантати, що стала найактуальнішим віддзеркаленням сьогодення української нації. 
Важливим, у цьому контексті, є свідчення самого композитора: «Не можу надивуватись, наскільки 
Франко весь час, у вирішенні багатьох історичних, етичних, духовних і політичних проблем 
залишається актуальним. Читаючи, його, постійно ловлю себе на думці, що цей текст писався 
немовби не сто чи сто десять років тому, а наче учора» [5; 386]. 

У часі випробування різних технік і стилітичних прийомів В. Камінський вперше звертається 
до творчої спадщини І. Франка і пише програмну симфонічну поему «Пам’яті Каменяра», що стала 
його дипломною роботою на закінчення Львівської консерваторії у 1977 р. Вже у цій студентській 
роботі композитор вміло апелював і до «Вічного революціонера» М. Лисенка, і поеми «Мойсей» 
С. Людкевича, алюзії до тем яких зашифровані в тематичному матеріалі поеми. Масштабний твір для 
симфонічного оркестру окреслений ореолом пізньоромантичного стилю С. Людкевича, як 
послідовного і вдумливого інтерпретатора філософської символіки І. Франка. 

Уже через кілька років (у 1983 р.) музична Франкіана В. Камінського поповнилася відразу двом 
солоспівами на слова поета – «Зелений явір» та «Пісня і праця». Цей період у творчості композитора 
знаменувався особливим зацікавленням до естрадної пісні та популярного на той час – її 
фольклорного інваріанту. Жанровою опорою для пісні «Зелений явір» композитор використав 
стилістичну модель старогалицької елегії. Вишукана лірика, філігранні зітхаючі закінчення фраз, 
народнопісенний первень у поєднанні з рельєфністю образної сфери та романтизовані кантиленні 
звороти – ті елементи музичного вислову композитора, які втілили витончену гаму кольорів інтимно-
чуттєвої палітри-поезії І. Франка. «Пісня і праця» – твір епічно-розповідний з елементами розлогого 
думного розспіву, що акцентує увагу на превалюючій етичній стороні цієї поезії.  

Ще через три роки доробок В. Камінського збагачується такою перлиною, як «Ой світи, 
місяченьку», мелодію і слова якої записав І. Франко, а композитор втілив обробку цієї пісні для 
баритона з супроводом.  

Діатонічна народна мелодія в діапазоні пентахорду в поєднанні з розкішною імпресіоністичною 
барвою фортепіанного супроводу створює незабутній ефект чарівливої української ночі. 

Цікавою знахідкою композитора є прочитання поезії «Божеське в людськім дусі», яке 
композитор здійснив 2001 р. У кращих традиціях української духовної музики В. Камінський апелює 
до псальмів і кантів ХVІІ ст. Принцип строфічної побудови, свідоме уникнення повторності, 
ювелірна витонченість та декоративність мелодичних юбіляцій, метроритмічна перемінність як 
основа образних візій і превалювання діатонічних розспівів – втілюють так званий діалог культур між 
архаїкою сучасністю і ще раз підкреслюють «позачасовий» вимір Франкової поезії.  

Вершиною музичної Франкіани В. Камінського, безсумнівно, є кантата «Блаженна пора 
наступає», написана композитором 2006 р. до 150-річного ювілею геніального поета та є, по суті, 
«останнім словом» в українській музичній культурі щодо тлумачення Франкового слова. 

Викладаючи структурно-герменевтичний аналіз твору, спробуємо збагнути індивідуальну 
композиторську інтенцію стосовно інтерпретації поезії Каменяра, наголошуючи на найвагоміших, з 
нашої точки зору, позиціях. 

Одночастинна розгорнута форма кантати побудована на внутрішньому безперервному 
чергуванні контрастних епізодів та різних модифікацій виконавського складу, які відбуваються на 
рівні окремих груп оркестру, хору і солістів. Композитор вдало оперує їх різними поєднаннями, 
оскільки кожен з них несе певне смислове навантаження, пов’язане з ідейно-символістським задумом 
автора. В. Камінський вибрав декілька поезій зі збірок «Україна», «Веснянки» та окремі поезії, які 
стали сюжетною основою для лібрето В. Вовкуна. 

Кантата «Благодатна пора наступає» починається з урочисто-величного оркестрового вступу, який 
складається з чергування трьох інтонаційно-тематичних «золотих зерен», що поступово проростуть в усі 
ключові теми кантати. Перший мотив містить у собі закличний «код», що підсилюється ходом на кварту 
та в своєму подальшому розвитку інспірує певні алюзії до «Вічного революціонера» М. Лисенка.  

В основі другого мотиву закладений плавний мелодичний рух, що повільно «розростається», 
захоплюючи при цьому щораз більший простір. Така структура мелодії продиктована її тематичним 



Розділ I. Історико-мистецька спадщина України в контексті світового культурного простору 

 

125

застосуванням, про який йтиметься далі. Третій мотив – має виразну ритмічну опору на шістнадцяті 
тривалості, що активізує загальну динаміку та поступальний рух усього твору. Ці три складові 
елементи вступу віддзеркалюють основі три начала поетичного тексту: незламність духу, вольове 
начало, розростання і зміцнення сил для майбутньої боротьби. Як в оркестровому вступі, так і у 
всьому творі композитор широко застосовує прийоми імітаційної поліфонії з поступовим введенням 
чи «діалогом» голосів, що створює мереживно-прозоре оркестрове полотно. 

Початок основної частини знаменує вступ хору «Розвивайся ти, високий дубе» на 
«шелестливому» фоні струнних та у супроводі дерев’яної духової групи. Цей розділ побудований на 
інтенсивному розвитку другого мотиву, в інтонаційній структурі якого, як в краплі води, композитор 
віддзеркалив зміст поетичних рядків. Примітно, що у всіх розділах, де вживатиметься такий 
символічний для українського народу заклик «розвивайся», буде зустрічатися саме цей мотив у 
найрізноманітніших його трансформаціях.  

Ще одним композиторським прийомом є підкреслення або відтінення певних знакових строф 
засобами оркестрової барви. Так, на словах «весна красна буде» вступають валторни, чим значно 
підсилюють ефект цього твердження. Перехід до наступного розділу кантати образно зміщений в бік 
похмурих дисонантних звучань, які рухаються по висхідному ряді хроматизмів. 

Характерний барабанний «дробовий» ритм та практично «завмерла» на місці мелодія лише 
поглиблює образ «темних» сил та грози, яка нависає над Україною, що завмерла в очікуванні 
весняного пробудження. Підкреслимо, яке сильне змістовне навантаження цього епізоду, де у в 
процесі смислового єднання музики і поезії перед нами відкривається картина «страшних» 
передчуттів-передбачень обох мистців, які в особі композитора апелюють саме до сьогодення 
української держави. Ця картина підкріплюється двома хроматизованими хвилями підйому, що 
приводять до загострено-обірваних акордів, які імітують перші удари грому. Образ грози 
підсилюється закличними «Гримить!» у репліках хору, що на крещендуючому tutti оркестру 
підводить до наступного розділу «Благодатна пора наступає». 

Головна тема цього розділу характерна поступальним низхідним рухом мінорної теми, яка своїм 
скорботним образно-тематичним наповненням різко контрастує з самим розумінням «благодатної пори», 
таким чином композитор загострює усвідомлення того, що прихід її не буде таким життєрадісним та 
легким. Стисла оркестрова інтермедія в загострено-похмурих тонах на forte досягає своєї кульмінаційної 
точки, з якої музична думка стрімголов злітає донизу до нового хорового розділу «Розпадуться пута 
віковії, прокинуться люде». Однією з яскравих композиторських інтенцій у розумінні Франкової «волі» є 
поява після слів «непобіджена злими ворогами Україна встане» гротесково-іронічного епізоду, який в 
жанровому співвідношенні нагадує фрагмент бурлескного маршу. 

Разючим контрастом є наступний світлий розділ, який постає на словах «Встане славна мати 
Україна – щаслива і вільна». Надзвичайна вишуканість та прозорість оркестрової тканини та теплі 
м’які тони образної сфери змальовують майже непорочний образ національного пробудження. Та 
раптом знову в цю гармонічно стійку, просвітлену «ідилію» вривається чеканний бурлескно-
загострений маршовий елемент. Проте він швидко втрачає оберти і на передній план виходить 
світла тема, яка веде до кульмінаційної зони, де на словах «славна, славна Україна» характерна 
група оркестру динамічно підсилює момент урочистого піднесення. Завдяки музичній інтерпретації 
особливого молитовного значення набувають слова «щезнуть межі, що помежували чужі між 
собою», що розуміються як головний наріжний камінь української єдності. Цей «тихий» гімн 
сповнений внутрішнім концентруванням всіх душевних сил продовжується у теплих тонах 
ліричного, поки що опосередкованого, образу матері, яка «пригорне до себе всі діти теплою 
рукою».  

Протяжно-тужлива тема гобоя (лейттембр) передує образу Матері, яка промовляє до своїх 
нещасних дітей. Її неспішне звертання супроводжують флейти та кларнети. А ось заклик матері 
«Піднімайтесь на святеє діло» підкреслено партіями валторн і труб. Укрупнення тривалостей, 
речитативно-декламаційна мелодика розділу «Пора, діти» досягає своєї кульмінаційної точки на 
словах «щоб газдою, не слугою перед світом стати!». 

Повернення епізоду «темних» сил та грози «Гримить!», хроматичних ламаних зворотів, та 
розділу «Благодатна пора наступає» – це певна ретроспекція назад, погляд у минуле. І знову перед 
нами постає образ Матері, яка сповнена схвильованого почуття «Ти знов оживаєш, надіє!» 
(композитор підкреслює наростання напруги музичного вислову позначкою «declamazione»). 
Особливо загострено звучать її переклички з чоловічим складом хору «О серце! О воле! О люде!» 

Новий розділ «Розвивайся, лозо, борзо, зелена діброво» знаменує появу третього мотиву зі 
вступу. Його активна енергійність динамізує весь розділ та плавно переростає в образ Сина «О, 
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воленько – мати єдина». Його емоційна,тематична спільність з образом Матері підкреслюється тією 
ж темою в партії гобоя, проте вже з підсиленням трубою і тромбоном. 

У розділі «Зеленійся, рідна земле» продовжує активно розвиватись третій мотив. Вершиною 
середнього розділу в сюжетній канві кантати є Дует Матері й Сина «Но воля лиш шепнула слово, і я 
піднімаюсь…». Знову наступає епізод «темних» сил, по якому приходить світле та піднесене начало 
(Allegro moderato), та кореспондує з першим розділом своєю тематичною установкою «Розвивайся ти, 
високий дубе». 

Своєрідною заключною частиною є поступове динамічне нагнітання трьох розділів, які 
водночас і чергуються між собою. «Встань, встань, орачу», «Гей, уставаймо!» та «Єднаймося» 
наростають аж до активного заклику: «Сійте! На пуху, на живу ріллю Впадуть сімена думки вашої! 
Гей, уставаймо, єднаймося, Український люде! Єднаймося!» 

Як зазначає Л. Кияновська, інтонаційно-семантичні джерела кантати сягають своїми первнями 
«української епічної пісенності (думи)», апелюють до витоків традиції кантів і псалмів, духовного 
концерту, а також композитор майстерно використовує елементи «інтонаційного словника епохи» 
західноєвропейської музики кінця ХІХ – початку ХХ ст., тобто франкового часу» [5; 388]. Проте всі ці 
позиції вибудовуються у струнку цілісну систему індивідуального стилю композитора, що під його 
«модерновим поглядом» творять якісно нові прочитання філософсько-етичного змісту поезії І. Франка. 

Аналітичний огляд та герменевтичний аналіз кантати «Благодатна пора наступає» 
В. Камінського на вірші І. Франка дозволив узагальнити наступні аспекти цієї характеристики: 

 узгодження «високого» і «популярного», «модерну» і «традиції», що характерно для 
позицій «егалітарного» мистецтва; 

 суттєве ускладнення музичної лексики; 
 повернення до глибинних національно-ментальних пластів, – як у формі прямих апеляцій, 

так і в опосередкованих алюзіях. Інтонаційно-семантичні джерела аналізованої композиції сягають 
своїми первнями української епічної пісенності (думи), апелюють до витоків традиції кантів і 
псалмів, духовного концерту та містять елементи «інтонаційного словника епохи» 
західноєвропейської музики кінця ХІХ – початку ХХ ст., тобто франкового часу; 

 партитура кантати В. Камінського адекватно і переконливо розкриває різні рівні поетичного 
змісту: філософський, емоційний, етичний та асоціативний. 

Музична франкіана львівських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ ст. засвідчує відродження 
у мистецькому просторі зацікавлення до музичної інтерпретації поезії І. Франка. Композиторські 
концепції тлумачення поетичного слова та його символічного значення, специфіка авторських 
акцентів свідчать про семантично місткі музичні прочитання та глибокий герменевтичний, 
структурний аналіз літературного першоджерела. 

Спадщина І. Франка отримала вже в попередні історичні періоди чимало тлумачень-міфів, не 
завжди адекватних і позитивних для проникнення в глибинний задум поета. Тож новітні 
композиторські концепції музичного втілення поезії І. Франка, зокрема у творчості В. Камінського, 
відкривають первинні смисли поетичного тексту Каменяра та доносять до слухача прихований зміст 
Франкового слова у художньо виправданих музичних образах. Загалом уся музична Франкіана 
В. Камінського не тільки продовжила тенденції музичної інтерпретації Франкового слова, які склалися 
в галицькій музичній школі на кінець ХХ ст., а й відкрила приховані раніше філософські універсалії 
Велета духу і слова, як з позицій сучасної соціокультурної ситуації в Україні, так і вимог нового 
мистецтва. Завдяки творчості сучасної львівської композиторської школи духовно-етичний зміст 
глибоко національних творів І. Франка знайшов гармонійне порозуміння з естетичними засадами 
егалітарного мистецтва та відкрив нові обрії для майбутніх поколінь українських композиторів. 
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Резюме 
Завдяки значному оновленню системи музичного мислення в творчості українських композиторів 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. з’являються нові музичні прочитання поезії І. Франка. Серед сучасних 
львівських композиторів, творчість яких сформувалася у 1970-ті роки, увагу Франковому поетичному 
слову приділяє композитор В. Камінський. У симфонічній поемі «Пам’яті Каменяра» (1977 р.), солоспівах 
на слова І. Франка «Зелений явір» та «Пісня і праця», «Божеське в людськім дусі» (2001 р.), кантаті 
«Благодатна пора наступає» (2006 р.) – композитор втілив рафіноване прочитання поезії І. Франка. 
Аналітичний огляд та герменевтичний аналіз опусів В. Камінського на вірші поета дозволив узагальнити 
їх характеристики: узгодження «високого» і «популярного», «модерну» і «традиції»; суттєве ускладнення 
музичної лексики; повернення до глибинних національно-ментальних пластів, інтонаційно-семантичні 
джерела аналізованих творів розкривають різні рівні поетичного змісту (філософський, емоційний, 
етичний та асоціативний). Музична франкіана В. Камінського засвідчує відродження у мистецькому 
просторі ХХІ ст. зацікавлення до музичної інтерпретації поезії І. Франка. 

Ключові слова: Іван Франко, егалітаризм, музичні інтерпретації, Віктор Камінський. 
 

Summaru 
El’tek I. Musical interpretations of poetry of Ivan Franco in work of Victor Kaminsky 
Thanks to a significant upgrade of the system of musical thought in the works of Ukrainian composers 

of the late XX – early XXI century, new music reading poetry Franko, the creativity of the period in which 
appeals many Ukrainian artists in the broad sense of the word. 

The article mentions heritage Ukrainian composers who turned to their own interpretation of Lviv. 
Among the modern Lviv composers whose work formed in 1970, attention Frankove poetic word pays 

composer V. Kaminsky. 
In the symphonic poem «In Memory Kamenyar» (1977) and songs to the words of Ivan Franko 

«Green sycamore» and «Song and Work», «Oh, worlds misyachenku» (1986), «divine in the human 
spirit»(2001), cantata «grace time comes» (2006) – composer embodied the refined reading poetry Franko. 

The article reviewed in detail each of the above-mentioned works the composer revealed specifics of 
musical interpretation of the images, means of expression. 

Analytical Review and hermeneutic analysis opus V. Kaminsky on poems of the poet allowed summarize 
their characteristics: coordination of «high» and «popular», «modernity» and «tradition»; significant 
complications musical vocabulary; return to deep national mental layers, intonation and semantic source of 
analyzed works reveal different levels of poetic content (philosophical, emotional, ethical and associative). 

Music frankiana Lviv composers of the late XX – early XXI century confirms the revival of interest in 
the artistic space to musical interpretation of poetry Franko. Composer concept interpretation of the poetic 
word and its symbolic value, the specifics of copyright accents indicate semantically capacious musical 
reading and deep hermeneutic, structural analysis of a literary source. 

Heritage Franko already received in previous historical periods many interpretations, myths are not always 
adequate and positive to penetrate deeper conception of the poet. Therefore, the latest incarnation of the musical 
composer concept Franko poetry, particularly in creativity V. Kaminsky, open primary meaning of the poetic text 
masons and convey to the audience the hidden meaning of words in art Franko justified musical images. 

Overall the whole music Frankiana V. Kaminsky not only continued trend of musical interpretation 
Franko words that formed in the Galician music school at the end of the twentieth century. And also 
previously discovered hidden philosophical universals mighty spirit and words as from the standpoint of 
contemporary socio-cultural situation in Ukraine and the requirements of the new art. 

Thanks to the work of contemporary composers Lviv School of spiritual and moral content deeply 
domestic products Franko found a harmonious understanding with the aesthetic principles of egalitarian arts 
and opened new horizons for future generations of Ukrainian composers. 
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Аннотация 
Эльтек И.С. Музыкальные интерпретации поэзии И. Франка в творчестве Виктора 

Каминского 
Благодаря обновлению системы музыкального мышления в творчестве украинских 

композиторов конца ХХ – начала XXI века появляются новые музыкальные прочтения поэзии 
И. Франко. Среди современных львовских композиторов, творчество которых сформировалась в 
1970-е годы, особое внимание Франковому поэтическому слову уделяет В. Каминский. В 
симфонической поэме «Памяти Каменяра» (1977 г.), романсах на слова И. Франка «Зеленый явор» и 
«Песня и труд», «Божеское в человеческом духе» (2001 г.), кантате «Благодатная пора наступает» 
(2006 г.) – композитор воплотил рафинированное прочтения поэзии И. Франка. 

Аналитический обзор и герменевтический анализ опусов В. Каминского на стихи поэта позволил 
обобщить их характеристики: согласование «высокого» и «популярного», «модерна» и «традиции»; 
существенное усложнение музыкальной лексики; возвращение к глубинным национально-ментальных 
пластов, интонационно-семантические источники анализируемых произведений раскрывают разные 
уровни поэтического содержания (философский, эмоциональный, нравственный и ассоциативный). 
Музыкальная Франкиана В. Каминского свидетельствует о возрождение в художественном пространстве 
XXI века интереса к музыкальной интерпретации поэзии И. Франка.  

Ключевые слова: Иван Франко, эгалитаризм, музыкальные интерпретации, Виктор Каминский. 
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ФОРТЕПІАННА ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ  
У НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ ВИТВИЦЬКОГО 

 
Василь Витвицький – музиколог, композитор, диригент, педагог, один із чільних представників 

української західної еміграції. Його наукова й критична спадщина охоплює значний хронологічний 
відтинок історії музики й широке коло проблем у різних ділянках музикознавства. Її вивченням 
займалися такі дослідники, як Ю. Ясіновський, Л. Лехник, Г. Карась та ін. Оскільки проблематика 
дотичності В. Витвицького до української фортепіанної музики дотепер окремо не висвітлювалася, 
тема статті є актуальною. Її мета полягає у висвітленні ролі музикознавчої та критико-публіцистичної 
спадщини вченого для вивчення української фортепіанної творчості. 

Народився В. Витвицький 16 жовтня 1905 р. у Коломиї. Зі спогадів «Музичними шляхами» 
довідуємося про музичне оточення, в якому зростав майбутній музикознавець: «Шукаючи за 
найранішими враженнями з дитинства, знаходжу передусім звуки фортепіяна і – співи, безупинні 
співи. Мої старші сестри роками вивчали фортепіянову гру і – особливо, коли приходила пора річних 
іспитів і виступів – хата наповнювалася до пізнього вечора мелодіями й акордами виконуваних 
творів» [10; 19]. У Коломийській гімназії він навчався гри на фортепіано в Елеонори Гонт [12; 9].  

1925 року В. Витвицький поїхав до Кракова і вступив до Ягеллонського університету, де 
студіював музикологію та українську мову і літературу. Одночасно опановував композицію в 
консерваторії у професора М. Пйотровського. Прикметно, що першою науковою працею студента-
музиколога була «Фортепіанна творчість В. Барвінського», підготована під керівництвом проф. 
Яхимецького у 1928 р. Цінно те, що він звернувся до музики свого старшого сучасника, представника 
українського модернізму. Як стверджує Л. Лехник, ця праця в архіві вченого відсутня [12]. 

Після захисту докторської дисертації та отримання ступеня доктора філософії в ділянці 
музикології, В. Витвицький працював викладачем теоретичних предметів, пізніше – директором 
Перемиьської філії львівського Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка. З 1937 р. – у Львові, де 
тісно співпрацював з визначними піаністами та композиторами того часу в Музичному інституті, на 
радіо, в музичному видавництві. 
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1944 р. Витвицький виїхав до Австрії та Німеччини, де перебував до 1949 р. у так зв. таборах 
для переміщених осіб і продовжував працювати на благо рідної культури. Впродовж 1940-х років 
з’явилася низка його камерних творів, серед яких і фортепіанні: Сонатина та дві збірки обробок 
народних пісень у чотири руки, три п’єси – «Голуб», Вальс, Інтрада, фортепіанне тріо.  

Після приїзду з родиною до Америки (м. Детройт) 1949 р. Витвицький опинився в епіцентрі 
музично-громадського й культурного життя української еміграції. Перебуваючи за океаном, він 
душею завжди був з Україною, домагався правди у висвітленні історії української музики в 
різноманітних зарубіжних виданнях та енциклопедіях, доносив до американських громадян відомості 
про кращих українських митців і пропагував їхні твори, писав рецензії на концерти і друковані праці, 
монографії тощо.  

Довготривалий шлях В. Витвицького закінчився 31 грудня 1999 р. 
Про давнішу українську фортепіанну творчість у його працях знаходимо лише побіжні нотатки. 

Стосовно фортепіанної музики М. Лисенка також немає детальної характеристики. Втім, важливим є 
зауваження про те, що Лисенкова творчість надала «фортепіянній літературі права громадянства в 
українській музиці» [8; 40]. Так само прикметне твердження щодо орієнтирів, даних Лисенком своїм 
наступникам: «У початках ХХ століття українська музика розгалужується у кількох різних напрямах, 
намічених саме творчістю Миколи Лисенка. Так, фортепіянну творчість розвиває Барвінський, 
пізніше Ревуцький, Косенко» [7; 81].  

Не оминув В. Витвицький фортепіанної музики Д. Січинського у своїй статті про нього, 
пишучи, що «доволі численні фортепіянові твори Січинського написані у танкових (вальс, мазурка) 
та взагалі мініатюрних формах. Вони небагато різняться від поширеної в нас у ті часи фортепіянової і 
цитрової літератури домашнього музикування. Тільки деякі, як «Ой у полі три криниченьки», оперті 
на дещо ширшому плані варіаційної форми» [5; 77]. Прикметно, що автор статті наголосив на 
важливій патріотично-виховній праці Д. Січинського – зібранні та виданні популярних народних 
пісень для фортепіано: «Незвичайно корисну і важну роль серед широких кіл нашої суспільности 
виконала об’ємиста збірка «Ще не вмерла Україна». У ній Січинський зібрав і дав у доброму та 
легкому укладі для фортепіано велике число народних і популярних пісень» [5]. 

В огляді «Музичне життя Галичини» фортепіанна музика згадується у зв’язку з двома 
«передовими композиторами» – С. Людкевичем і В. Барвінським. З них Барвінський кладе 
«найбільший натиск на інструментальну творчість. Українська фортепіянна музика знайшла в нім 
свого чільного представника» [9; 37]. Тим часом, у розвідці «Станислав Людкевич» 
В. Витвицький все ж зауважив, що «у камерній музиці Людкевича значне місце займає 
фортепіано» [11; 66].  

Найцікавішим в українській фортепіанній творчості (якщо взяти до уваги кількість статей про 
нього) для музикознавця був В. Барвінський. У спогадах про нього В. Витвицький описав своє 
знайомство й зустрічі з ним з приводу написання студентської праці. «Я розпитував про обставини 
написання окремих творів, джерела їх тематики, про форму, значення назв тощо. Добре пригадую, як 
приязно і по-дружньому поставився Барвінський до тодішнього університетського студента і які 
вичерпні були його інформації... Працю про фортепіянну творчість Василя Барвінського я читав на 
кількох семінарських сходинах всього музикологічного відділу» [3; 138].  

Музикознавець продовжував досліджувати фортепіанну творчість видатного композитора у 
таких працях, як «Василь Барвінський», «Василь Барвінський у тридцятиліття творчости й праці», 
«Аналітичні етюди про творчість Василя Барвінського» (як зазначив упорядник праць В. Витвицького 
Л. Лехник, заголовок останньої публікації належить редактору збірника Ю. Ясіновському, а не 
В. Витвицькому. Ці аналізи значної кількості фортепіанних і одного оркестрового твору, «очевидно, 
готувались для окремого більшого дослідження про Барвінського») [1; 234].  

Пишучи про юні роки Барвінського, Витвицький наголошував на сприятливій родинній атмосфері, 
на впливі матері – чудової піаністки й диригентки Є. Любович – на вразливу душу хлопчика та його потяг 
до музики. Музикознавець подав уривок із спогадів В. Барвінського про гостювання М. Лисенка у 
їхньому домі 1903 р., коли той приїхав до Галичини на святкування 35-літнього ювілею своєї творчості та 
заохотив юнака до занять музикою після того, як послухав його гру [2; 115].  

Описуючи роки здобування Барвінським професійної освіти (Львів, Прага), Витвицький 
підкреслив, що вже під час навчання з’являються перші майстерні композиторські спроби – а саме цикл 
прелюдій, за стилістикою співзвучний з тогочасними європейськими художніми течіями. Він виокремив 
прикмети стилю митця, що виразно проявилися вже у цих прелюдіях: «його творчі зусилля йдуть у тому 
напрямі, щоб українську музику зв’язати з усесвітнім музичним рухом нашої доби. До цього він йде 
послідовно, дорогою еволюції, і в цьому є він в українській музиці новатор. На основі перших прелюдій ... 
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можна виробити собі майже повний образ його творчого «я». Велика співність і широка лінія в мелодиці, 
сміливість і щирість вислову – то ціхи його музики. В першому творі зазначився також зв’язок Василя 
Барвінського з українською народною піснею (Прелюдія g-moll), що затіснювався в дальших роках щораз 
то більше і стався одною з наймаркантніших рис його творчости» [4; 53]. 

Ширша характеристика творчого почерку Барвінського подана у статті до 100-річчя від дня його 
народження. Тут Витвицький зауважив таку помітну стильову прикмету, як «багатство, різноманітність і 
колоритність гармонічних засобів його музичної мови» [2; 116]. Крім того, музикознавець торкнувся 
тяжіння композитора до новітніх музичних напрямів: «для композиторського профілю В. Барвінського 
прикметне його ставлення до музичного модернізму, який саме на початку ХХ ст. набирав щораз 
ширшого й голоснішого розмаху. В основі проявів цього руху було стремління до радикального 
відкинення критеріїв і вартостей переданих традицією, до експериментування і – за всяку ціну – шукання 
нових шляхів, нових можливостей. Барвінський не затикав своїх вух від звуків новітньої музики, але й не 
переймав її проявів за своє беззастережне «вірую». Власне поєднання переданого з новітнім, уміння 
творити нове, не відкидаючи традиційного – це є одна з основ творчости нашого композитора» [2]. 

Особливий інтерес викликає музикознавчий аналіз фортепіанних творів В. Барвінського, 
здійснений В. Витвицьким у різні роки. Розглянуто Сонату, Сюїту, Три прелюдії, Жаб’ячий вальс, Листок 
до альбому, Варіяції-мініатюри на тему української народної пісні, Мініатюри на лемківські теми. 

Пишучи про Сонату, музикознавець одразу відзначив, що Барвінський пішов власним шляхом. 
Новаторство композитора щодо форми проявилося як «перехрещення двох різних конструктивних 
концепцій» – сонатного циклу і теми з варіаціями. Крім того, всі частини твору побудовані на основі 
одного тематичного матеріалу. Подано детальний тональний план сонати і структури кожної частини. 
Виокремлено прикмети твору, спільні для усієї фортепіанної музики Барвінського. По-перше, це 
гармонічне багатство і винахідливість, а по-друге, своєрідна «фортепіанна поліфонія». Ще один важливий 
елемент стилю музиколог вивів із монотематичності сонати: це варіантність розвитку, що «мала 
виняткове значення вже у ранній стадії творчости композитора. Вона була одною з підстав його 
музичного мислення, ідіоматичною складовою частиною його творчости». Причому, «у своєму виборі з-
поміж різних категорій варіянтності Барвінський завжди віддає першість варіяції характерній» серед 
інших можливостей трансформації теми – «ритмічних, мелодичних, гармонічних, колористичних, 
фактуральних і – не на останньому місці – настроєвих» [1; 235]. З аналізу зробив висновок, що 
«фортепіянна Соната В. Барвінського не належить до репрезентативних і типових творів композитора ... 
Твір цей – одна з оригінальних спроб на полі розвитку сонатного циклу в українській музиці» [1; 236]. 

Аналіз «Української сюїти» Витвицький розпочав із констатації повороту до «національного 
напряму в українській музиці», ініціатором якого, на думку музикознавця, був М. Лисенко. Коротко 
охарактеризуваши народні пісні, покладені в основу кожної з чотирьох частин Сюїти, Витвицький 
визначив формальні ознаки цих частин і наявність домінуючого принципу варіаційності. Аналіз 
підсумовано наступним чином: «у цьому творі віддзеркалилися типові риси композитора: ліричність 
його музичної мови, гармонічна різноманітність з виразними подувами імпресіонізму, своєрідна 
тонко проведена поліфонічна фактура» [1; 237]. Музиколог назвав Сюїту Барвінського одним із 
фундаментальних творів української фортепіанної літератури. 

Про Три прелюдії, що «пішли у повне забуття незаслуженно» (адже тривалий час знаходилися в 
рукопису; видані доцентом, канд. пед. наук Л. Філоненком 2008 р.), Витвицький писав: «загально кажучи, 
усі три прелюдії віддзеркалюють композиторське знання фортепіянної техніки і її можливостей» [1]. Він 
зауважив типове для жанру «всебічне використання одної невеликої музичної думки». Поруч із тим, цим 
зразкам притаманна «нешаблонна, доволі барвиста і до тонкощів випрацювана гармонія» [1]. Музиколог 
дав характеристику кожної прелюдії з огляду форми, гармонії, технічних труднощів, емоційно-
настроєвого змісту. Крім того, зауважив неточності у нотному запису кожної з прелюдій. 

В аналізі «Жаб’ячого вальсу» – раннього твору – наголосив на імітації какофонії з допомогою 
секундових співзвуч у вступі та закінченні. Витвицький також ствердив, що «у цьому творі 
віддзеркалилася якоюсь мірою одна риса вдачі композитора, а саме його погідність і схильність до 
жартування» [1; 239]. 

У «Варіаціях-мініатюрах на тему української народної пісні» скрупульозно розглянуто кожну 
варіацію за жанром, тематичними й метро-ритмічними видозмінами та характером музики. Відзначені: 
цікава й химерна гармонія скерцо (друга варіація), ритмічне багатство п’ятої варіації, особливості 
поліфонічної техніки останньої (фугети). Також прослідковано загальний принцип побудови твору на 
основі контрастів. Рід варіаційності дефініційовано як «вільний, або т.зв. характерний» [1; 240]. 
В. Витвицький дійшов висновку, що за типом постійного наростання розвитку та досягненням 
грандіозної кульмінації твір не відповідає своєму означенню «варіацій-мініатюр». Водночас ця 
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композиція є ще одним доказом вагомої – «упривілейованої» – ролі форми варіацій у творчості 
В. Барвінського. 

Цикл «Мініатюри на лемківські теми» розглянуто, як наслідок успіху попередньо написаного 
Барвінським циклу «Шість мініатюр на основі українських народних пісень». Порівнюючи обидва 
цикли, музикознавець побачив і подібності, і відмінності. «Незважаючи на тотожність назви, - 
«Мініятюри», – твори другого циклу розбудовані ширше, їхня фактура багатша, а ступінь технічної 
вимогливости набагато вищий» [1; 240]. У «Пісні без слів» композитор «тонко реагує на прикмети 
вибраної теми». Дві інші мініатюри на лемківські теми – «Колискова» і «Марш» перегукуються зі 
своїми відповідниками з циклу з шести мініатюр і жанровими визначеннями, і розміщенням 
«Маршу» як фіналу композиції. Це назвав не випадковим: «цим способом композитор наче 
підкреслює, що з народної пісні він старається добути не тільки її співучість і вдумливість, але й 
життєдайність, розмах і бадьорість» [1; 241]. Як і в попередніх аналізах, Витвицький вказав на 
помічені ним неточності у рукописах, що цінно для майбутніх видавців. 

Висловивши впевненість у тому, що відзначення ювілею В. Барвінського посилить 
зацікавлення його творчістю не лише у концертних залах, а й «по наших домах», музиколог згадав і 
про його фортепіанні цикли для дітей (насамперед, «Наше сонечко грає на фортепіано»). Ця музика 
«особливо... бринітиме під пальцями наших найменших, для яких він компонував із такою увагою і 
любов’ю» [2; 119].  

В. Витвицький доповнив образ композитора, піаніста, педагога, музично-громадського діяча та 
критика В. Барвінського особливостями його людської натури: «був людиною високих моральних та 
громадських чеснот. Був... майстром гармонії не тільки в музиці, але й у житті» [2; 117]. Довідуємося, що 
«для вдачі Василя Барвінського були чи не найбільш притаманні риси – оптимізм і життєрадісність. У 
поведінці він умів сполучити гідність видатного мистця з простотою і товариськістю звичайної, до 
кожного уважної людини» [3; 139]. Зворушують рядки, де В. Витвицький обурився несправедливим 
обвинуваченням митця з боку представників радянської влади та його десятирічним засланням на Сибір: 
«Руки, яких призначенням було записувати думки й переживання визначного творця-композитора, ті 
руки заставлено упродовж багатьох років вирубувати мордовські ліси» [2; 118].  

Не оминув цієї чаші терпінь і інший композитор-галичанин Б. Кудрик, котрий перебував у 
сибірських таборах одночасно з В. Барвінським. Витвицький написав статтю про нього, в якій 
описав його долю, заслуги перед українським мистецтвом. Адже за радянських часів це ім’я 
замовчувалося, твори не друкувалися і не виконувалися. Не заторкуючи спеціально фортепіанної 
ділянки творчості композитора, музиколог написав лише про сонати, хоча у Кудрика були й інші 
композиції для фортепіано. Даючи загальну стильову оцінку творчої манери митця, Витвицький 
написав про нього як людину, всеціло «задивлену і заслухану в минулі часи, в добу класичних мір і 
пропорцій. Давнім музичним переданням він залишився вірним, незважаючи на докорінні чи навіть 
революційні переміни перших десятиліть ХХ сторіччя» [6; 95]. Звідси випливало замилування 
Б. Кудрика до сонатної форми («хочу лаврів українського сонатника» – писав у одному з листів), у 
якій він досягнув значних успіхів. Кудрикова Соната ля мінор для скрипки й фортепіано була 
нагороджена на конкурсі в Америці 1932 р. [6; 97].  

Під час роботи на Детройтському радіо Витвицький ближче познайомився з А. Рудницьким. 
Особливо припала Витвицькому до душі фортепіанна соната композитора, яку він передав у запису 
виконання свого сина – піаніста Р. Рудницького.»На мою думку, – написав музикознавець, – це один 
з кращих творів нашого композитора. ...історія цього твору небуденна. Соната була написана 1931 
року, під час перебування Рудницького в Києві. Уся вона побудована на мелодіях стрілецьких пісень 
«Ой видно село, широке село під горою» і «Ой, та зажурились стрільці січовії, як Збруч річку 
проходили». Цей твір здобув першу нагороду на міжнародному конкурсі, що його влаштувало 
Польське музичне товариство у Варшаві 1937 р.» [10; 181].  

Наукова спадщина В. Витвицького дає підстави стверджувати, що українська фортепіанна 
творчість завжди перебувала у полі його зору. Прикметно, що становлення Витвицького-музиколога 
розпочалося саме з дослідження фортепіанної музики видатного композитора В. Барвінського, до якої 
постійно зберігався сталий аналітичний інтерес. Значення музикознавчого доробку вченого для вивчення 
української фортепіанної творчості полягає у правдивій об’єктивній інформації, заснованій на особистих 
контактах із низкою композиторів, у фаховій оцінці артефактів і ґрунтовних музичних аналізах.  
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Резюме 
Стаття присвячена науковому доробку В. Витвицького в галузі української фортепіанної 

творчості. Висвітлено моменти його біографії, пов’язані з фортепіанним мистецтвом. Розглядаються 
дослідження та спогади, в яких музиколог аналізував фортепіанні композиції, розкривав особливості 
стилю та деякі людські якості композиторів.  

Ключові слова: музикознавець, фортепіанна музика, композитор, твір. 
 

Summary 
Frayt O. Piano Works of Ukrainian composers in the scientific and publicist heritage of 

V. Vytvytsky 
The article is devoted to scientific achievements V. Vytvytsky in Ukrainian piano works. The article 

deals with some aspects of his biography related to piano art; focuses on music-theoretical aspects of the 
composer said, his teaching activities as a teacher of music and theoretical subjects, and later - director of 
Przemysl branch of higher musical Institute. Lysenko. Since 1937 – in Lviv, where worked closely with 
prominent pianists and composers of the time in the Music Institute, radio, music publishing. 

Much attention is paid to the musical education and concert activity V. Vytvytskoho in exile – Austria, 
Germany (1944-1949 years) in so-called camps for displaced persons, analyzed his work of this period. 

Deals with the specifics of self-actualization and composer during his stay in the United States (1949). 
We consider a number of studies and memoirs in which musicologist analyzed piano compositions 

revealed particular style and some human qualities composers, including his analysis refers to the work of 
Lysenko, V. Sichynskoho. Remarkably, the author stressed the important patriotic educational work 
J. Sichinskiy – collection and publication of popular folk songs for piano. 

Musicologist continued to explore the piano works of the composer of such works as «Basil Barvinsky», 
«Basil Barvinsky thirtieth of creativity and work», «Analytical studies on the works of Basil Barvinsky». Of 
particular interest is the musicological analysis of piano works Barvinskyi taken W. Vytvytsky in different 
years. Considered Sonata, Suite, Three Preludes, frog waltz, Leaf to album thumbnail Variations on a 
Ukrainian folk songs thumbnails in Lemko theme. B. Vytvytsky added image composer, pianist, teacher, 
musical and public figure and critic Barvinskyi features of his human nature, «was a man of high moral and 
civic virtues. ...He was a master of harmony not only in music but also in life». 

While working at Detroit radio Vytvytsky closer acquainted with A. Rudnytsky. Especially fell 
Vytvytsky liking piano sonata composer, he donated his son's record performance – pianist Robert 
Rudnytsky. «I think – wrote musicologist – is one of the best works of our composer. ...The history of this 
extraordinary work. Sonata was written in 1931, while Rudnytsky in Kiev. All of it is built on shooting 
melodies of songs «Oh visible village, wide village under the mountain» and «Oh, exceeding sorry archers 
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sichoviyi as Zbruch river were». This work won first prize at the international competition that he arranged 
the Polish Music Society in Warsaw in 1937». 

B. Vytvytsky scientific heritage gives reason to believe that the Ukrainian piano work was always in his 
field of vision. Remarkably, becoming Vytvytsky-musicologist it began with the study of piano music the 
composer Barvinskyi, which always remained constant analytical interest. Value musicological heritage of 
Ukrainian scientists to study piano works is the true objective information based on personal contacts with a 
number of composers in professional and thorough evaluation of artifacts musical analysis, – stated in the article. 

Key words: musicologist, piano music, composer, work, Basil Vytvytsky, emigration, national and 
cultural heritage, national music, musical-critical activities, Western Ukraine, generation of Ukrainian artists, 
scientific and journalistic activities. 
 

Аннотация 
Фрайт О. Фортепианное творчество украинских композиторов в научно-

публицистическом наследии В. Витвицкого 
Статья посвячена научному наследию В. Витвицкого в отрасли украинского фортепианного 

творчества. Освещены моменты биографии ученого, связанные с фортепианным искусством. 
Рассматриваются исследования и воспоминания, в которых музыковед анализировал фортепианные 
композиции, особенности стиля и некоторые человеческие качества композиторов. 

Ключевые слова: музыковед, фортепианная музыка, композитор, сочинение. 
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ЗБІРКА «КРАЩІ ПІСНІ» РАЇСИ КИРИЧЕНКО: 
ОСОБЛИВОСТІ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ СТИЛІСТИКИ 

 
Ім’я народної артистки України, Героя України, кавалера всіх орденів княгині Ольги, кавалера 

ордена Миколи Чудотворця «За примноження добра на землі», лауреата Національної премії 
ім. Т. Шевченка й літературно-мистецької премії ім. Д. Луценка «Осіннє золото», почесного професора 
Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Короленка – Раїси Панасівни Кириченко 
(1943-2005 рр.) – добре відоме у світі. Прославлену співачку науковці називають «знаковою постаттю 
української культури» [11; 17]. В. Осадча зазначає: «Механізм відтворення культурної пам’яті, гостре 
відчуття одвічності малої батьківщини, її образно-емоційного світу – ці поняття характеризують 
творчий доробок народної артистки України Раїси Опанасівни Кириченко» [11; 47]. Значення творчості 
Р. Кириченко для української культури виявляє Л. Українець: «У ХХІ ст. голос талановитої полтавки 
став для українського мелосу тими могутніми крилами, які піднесли його на вершину «неземної сили» 
(В. Кочкан), возвеличивши душу всього народу як єдиної національної родини» [11; 88]. 

Метою статті є створення парадигми вокально-виконавського стилю Р. Кириченко. 
Аналітичним матеріалом дослідження стала збірка «Кращі пісні» (2006 р.), до якої увійшли справжні 
пісенні перлини співачки. 

Відкриває збірку пісня А. Пашкевича на вірші Д. Луценка «Мамина вишня». Вже перші її 
рядки – «Знову наснилось дитинство» – формують ліричний, «ностальгічний» настрій. Смисловий 
шар створюється ланцюжком провідних образів-архетипів, притаманних українській культурі: 
«дитинство», «мама», «хата», «вишня», «любов», «рідний край», «священна молитва». Для втілення 
ліричного кантиленного образу співачка обирає академічну манеру звукоутворення. Вокальна 
стилістика Р. Кириченко у цій пісні характеризується сильним імпедансом, високою позицією 
піднебіння, чіткою артикуляцією, позбавленою редукованих звуків, м’якою атакою звуку, 
рівномірним типом видиху, котрий обумовлює наспівне звучання подовжених фраз. 

Мелодія досить невеликого октавного діапазону (сі-бемоль малої октави – сі-бемоль першої 
октави, тональність пісні g-moll) набуває у виконанні Р. Кириченко додаткової виразності завдяки 
майстерному оперуванню регістрами: щільне насичене звучання тембру мецо-сопрано у 
середньому регістрі «поглиблюється» на низхідних мелодійних стрибках шляхом переведення 
звучання  з  мікстового – у грудний регістр, і, навпаки, «віддаляється» на висхідних стрибках, котрі 
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супроводжуються «переходом» звучання у головний резонатор (додатковим прийомом є епізодичне 
застосування фальцету на тематичних повторах як тембрового кольору). 

Трьохдольна метрична пульсація без значних агогічних відхилень надає пісні вальсових ознак. 
Особлива пластичність створюється ритмічним «подовженням» першої долі та «полегшенням» 
останньої (третьої) (ритмічна формула – половинна + дві восьмих). Р. Кириченко посилює вальсовий 
ефект (який вона інтерпретує як кружляння життя у вирі часу) прийомом «поєднання» голосних, що 
припадають на довгі тривалості. Таким чином, у процесі сприйняття виникає враження звукового 
«струмку» з голосних звуків: о – и – и – е – а – а. Крім того, додаткову вишуканість надає образу пісні 
мотивно-фразова будова: 1 такт + 1 такт + 2 такти (цей двотакт містить один довгий звук) з ефектом 
кінцевого «зависання у повітрі». Цього ефекту «зависання останнього звуку» Р. Кириченко досягає 
завдяки застосуванню двох основних виконавських прийомів. Вона обирає між змогою філірувати 
цей звук на diminuendo (тоді він ніби «тане» у повітрі, втрачаючи обертони) або – вквітчати останній 
тон у розкішне звукове вбрання з ефектом vibrato за допомогою crescendo та фінального «обриву» 
(прийом зняття пресом), котрий «народжує» акустичний резонанс. 

Динаміка витримана у середніх градаціях mp – mf. Ефект відлуння формується сполученням 
динаміки piano та прийому фальцет. 

Виконання пісні «Мамина вишня» не позбавлено фольклорних елементів: іноді можна 
спостерігати «пласке» звучання у грудному регістрі, легкі, майже непомітні glissando й 
форшлаги, котрі передують довгим тривалостям. Щирість інтонації досягається дозованим 
використанням субтонів як ефектів розщеплення тембру (вокальний тембр з мовленнєвим 
«шумним» призвуком). 

Інша співацька манера притаманна пісні «Хата моя, біла хата» (А. Пашкевич, сл. Д. Луценка). 
Р. Кириченко орієнтується тут на модель українського автентичного виконавства (характерно, що в 
автентичній манері співачкою виконуються переважно пісні у низькому регістрі – діапазон пісні f – 
as1). З перших звуків звертає на себе увагу специфіка артикуляції співачки. Р. Кириченко редукує 
голосні звуки «а», «я», «наближаючи» їх звучання до «о». Цей момент надає звучанню фольклорного 
колориту, бо відображує специфіку звучання полтавського діалекту. Крім того, в акустичному сенсі 
зникає ясність звучання «чистої» голосної («чиста» вимова голосних характеризує академічну манеру 
вокалізації). Наступним артикуляційним нюансом є близька вимова звуків та широка «щілинна» 
артикуляція («на усмішці», особливо «е», «и»). 

Щодо техніки звукоутворення, в цій пісні Р. Кириченко дотримується виконавських настанов 
фольклорного співу. Нейтральна позиція гортані, пласке піднебіння, без «куполу», близька артикуляція 
обумовлюють «зміну вектору» у русі «звукової хвилі», яка у фольклорній традиції спрямована не уверх 
(як в академічному вокалі), а уперед (це особливо характерно для «степової» манери співу).Свої деталі 
має у даному випадку розподіл дихання. Люфти та цезури корегуються не музично-синтаксичними 
(фразовими) чинниками, а окремими словесними акцентами. Співачка «виплескує» увесь запас повітря на 
окремі слова, які вона хоче підкреслити (цими словами, як правило, є національні архетипи – «хата», 
«мати», «сім’я»), а не розподіляє його рівномірно на всю фразу (як в академічній традиції). Таким чином, 
повітря подається на зв’язки імпульсами, різкими поштовхами, а не м’яким струменем. 

Цікавим виразовим прийомом є варіювання співочої атаки. Перший куплет пісні змальовує 
«хату» зовні, другий – зсередини. Можна сказати, що перший куплет – свого роду «гімн» рідній 
хаті, а другий – камерна картина сімейного затишку. Р. Кириченко для першого куплету обирає 
тверду активну атаку, для другого – м’яку. Тверда атака з підсиленням ролі приголосних 
притаманна вимові слова «тривоги», на якому (як на потенційній небезпеці для сімейного щастя) 
наголошує співачка. 

Подібний прийом варіювання співочої атаки є присутнім у пісні «Дорога спадщина» (О. Зуєв, 
на сл. Д. Луценка): тверда атака надає рішучості та металевого блиску звучанню (на словах «Я по 
ньому (по життю. – Ю. К.) пройшла без вагань, як по мінному полю, не боялась, що раптом десь 
вибухом смерть спалахне»), м’яка атака формує ніжний та теплий тембр (на словах «батько й мати 
щодня сумували за мною до болю, задобряючи долю, щоб зло обминало мене»).  

У «Дорогій спадщині» також прослуховуються моменти редукції голосних, хоча в аспекті 
вокального звуковидобування домінує академічний підхід. Про «академічний шлейф» свідчать морденти, 
котрі зовсім не притаманні фольклорній традиції, ритмічна формула танго як жанрового атрибуту 
певного історичного періоду (у розмірі 12/8, з інструментальним акцентуванням слабких долей такту). 

Серед оригінальних виконавських прийомів Р. Кириченко слід звернути увагу на прийом 
оперування щільністю звуку (звуковим «дотиком»). Щільність звучання збільшується на сильних 
долях та зменшується на слабких. Збільшення щільності супроводжується артикуляцією portamento, 
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послаблення «звукового тиску» – артикуляцією non legato, наближеного до staccato. Цей прийом 
призводить до формування потоку пластичного хвилеподібного руху, яким сповнений настрій у пісні. 

Красу віолончельного оксамитового вокального тембру Р. Кириченко демонструє пісня «Я тебе, як 
мрію, зачарую» (О. Кушнарьов, на сл. Д. Луценка). По мірі прослуховування пісень у виконанні видатної 
української співачки все чіткіше окреслюється ще одна тенденція: авторські пісні ліричного складу, які за 
жанровою окраскою наближаються до романсів, Р. Кириченко виконує в манері, що нагадує академічний 
спів. Але специфіку виконавського стилю співачки визначає саме наявність «усередині» академічної 
манери незначних «автентичних атрибутів» (наприклад, редукції звуків при співі).  

Виразове значення має індивідуальна окраска вокальних регістрів Р. Кириченко: наближений 
до народного тембру нижній регістр (мала октава), яскравий середній регістр (верхні звуки малої 
октави – перша октава до g), «віддалений» високий регістр. 

Таке ж незвичайне враження того, що Р. Кириченко «співає різними голосами», складається під 
час прослуховування пісні «Батьківська оселя» (І. Поклад, на сл. Д. Луценка).  

Мелодія пісні, типу широкого розгортання, бере свій початок у гранично низькому співочому 
регістрі (найнижча нота – dis малої октави). У межах цього регістру співачка навіть вдається до 
прийому скандування, збільшуючи кількість цезур, з частим підхватом дихання. У середньому 
регістрі голос Р. Кириченко ніби «виривається» на широкий простір, звучить наповнено, щільно, в 
розкішному «обертоновому» вбранні. 

Як на характерній ознаці вокальної стилістики Р. Кириченко треба наголосити на варіюванні 
позиції піднебіння, котра зумовлює «модуляції» з автентичного типу вокалізації (нейтральна позиція) – 
в академічний тип вокалізації (висока позиція). 

У кульмінації пісні (на межі другого та третього куплетів) відбувається раптовий модуляційний 
висхідний напівтоновий зсув (cis-moll – d moll), що надає виконанню більшої чуттєвості, драматизму. 
Такий драматургічний прийом часто трапляється в українських народних піснях. 

Як наслідок, діапазон пісні збільшується (майже дві октави, що є достатньо складним 
завданням для співаків автентичної традиції). Це надає співачці можливості продемонструвати красу 
усіх регістрів свого незрівняного голосу. 

Український колорит у цій пісні створюється також за допомогою архетипічних слів-символів, 
притаманних поетичним текстам з репертуару співачки: «садок вишневий», «верба», «коси», 
«хустка», «криниця», «ластівки», «бабуся», «батько й мати»… Також важливим чинником є 
інструментальний супровід, «наповнений» солов’їними трелями, дзвонами, сопілковими (флейта) 
награваннями. 

Прекрасним коштовним «оздобленням» є вокальна мікро-орнаментика (мікро-glissando, 
форшлаги тощо), яка ніби висвітлює фольклорний підтекст пісні. Співачка користується нею 
настільки майстерно й природно, що згадані «фактурні прикраси» є майже непомітними. 

Усі ці тенденції зберігаються у пісні «Ластівка» (В. Кулик, сл. Д. Луценка). Мелодія насичена 
фразами широкого дихання, «прикрашеними» вишуканими хроматичними послідовностями, 
оспівуваннями. М’яка вокальна атака, продуманий розподіл вокального видиху, висока позиція 
піднебіння надають темброві Р. Кириченко особливої прозорості та невагомості. Епізодично відбувається 
«фольклорне забарвлення» шляхом уведення декламаційних елементів, акцентування окремих складів, 
переводу співацького апарату у режим автентичного звукоутворення («відкритий» звук, широка позиція 
артикуляційного апарату, «піджимання» гортані, уникання «купольного» звучання тощо).  

Важливим фольклорним нюансом в інструментальній площині твору є тембр бандури. 
Ніжна ліричність – так можна охарактеризувати наступну пісню – «Незабутнє» (муз. І. Шамо, 

слова Д. Луценка). Ця пісня, як і розглянута вже «Я тебе, як мрію, зачарую», – романсового нахилу, 
співається в переважно академічній манері, м’якою вокальною атакою. Р. Кириченко іноді вдається 
до редукування голосних, наближаючи «а» та «я» – до «о». Тут можна простежити типові прийоми 
виконавської стилістики співачки: «розквітчання» довгих звуків за допомогою vibrato, акцентування 
ключових слів-архетипів за допомогою придиху («кохання» у другому куплеті) або збільшення 
артикуляційної щільності до скандування («кринице», «ніжно», «сподівання», «серце», 
«материнським теплом»). Ідея незворотності часу, виражена у словах «дитинства мого незабутнє 
тепло», реалізується шляхом застосування «віддаленого» фальцетного співу. 

Подібним чином Р. Кириченко інтерпретує інші пісні романсового напряму, серед яких – 
«Яблунева доля» (муз. А. Пашкевича, сл. Д. Луценка), «Дівочий сон» (муз. О. Чухрая, сл. Д. Луценка). 

У манері, наближеної до автентичної (степова манера з пласкою позицією піднебіння, 
горизонтальним вектором голосового посилу, високою гортанню, широкою позицією ротової щілини, 
редукованими голосними), звучать такі пісні, як: велична «Пісня про хліб» (муз. А. Пашкевича, сл. 
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Д. Луценка), обробки народних пісень – «В кінці греблі», жартівлива, з мовленнєвими ефектами 
«Грицю, Грицю» (цікаво, що діалогічний принцип, що лежить в основі композиції пісні, передається 
не лише зміною тембрового «кольору» співачки, але й діалогом інструментів (бандура та баян)), 
сповнена козацького молодецтва «Пан полковник синьоокий» (муз. Г. Татарченка, сл. Р. Кириченко). 

Окремі пісні звучать у манері фольк-поп (нейтральна гортань, теплий тембр, гіпертрофована 
щирість інтонації, принцип «наспівування», усереднені (mezzo piano) динамічні градації): «Синьоокі 
солов’ї» (муз. О. Чухрая, сл. М. Шевченка), «Ой в лісі, в лісі», «Ой там у полі», «Два кольори» (муз. 
О. Білаша, сл. Д. Павличка). 

Висновки. Отже, підсумовуючи спостереження над виконавською стилістикою Р. Кириченко, 
спробуємо окреслити виконавську парадигму славетної співачки. 

1. Репертуар Р. Кириченко побудований таким чином, що його основою є архетипічні образи-
символи на різних рівнях (фонетичної імпліцитності, слів-символів), що виражають константи 
української ментальності, пробуджують над-генетичну культурну пам’ять та відчуття національної 
ідентичності. 

2. Сценічний імідж співачки як суто української жінки-Матері, Козачки, Берегині є 
актуальним для кожного українця. 

3. Природна краса, своєрідне забарвлення звучного голосу великого діапазону – насиченого, 
тембрально багатого мецо-сопрано, стали найважливішою запорукою артистичного успіху Р. Кириченко. 

4. Специфічність виконавської стилістики співачки полягає у поєднанні рис народно-традиційної, 
академічної та естрадної вокальної манери. Її суть полягає у поєднанні степової однорегістрової техніки 
співу з академічними принципами прикритого «купольного» співу за участі усіх резонаторів. 

5. Академічна складова вокальної стилістики Р. Кириченко фундується на опертому співі 
(сильний імпеданс), високій позиції піднебіння, чіткій близькій артикуляції, позбавленої редукованих 
звуків, поєднанні і варіюванні різноманітних видів вокальної атаки (котрі мають виражальне 
значення), рівномірному типі вокального видиху. В цій манері виконуються переважно авторські 
пісні, наближені за жанром до романсу. 

6. Автентична складова вокальної стилістики Р. Кириченко поєднує такі виконавські прийоми: 
«пласке» звучання у грудному регістрі, горизонтальний вектор звукового посилу, переважне 
застосування низького грудного регістру, редуковані голосні, «щілинна» артикуляція, легкі, мікро-
орнаментика – майже непомітні glissando й форшлаги, котрі передують довгим тривалостям, 
звукообриви, мовленнєві ефекти, «імпульсний» розподіл дихання, акцентування (до скандування) 
окремих слів. В автентичній манері Р. Кириченко трактує обробки народних пісень, а також – 
авторські пісні фольклорного напряму. 

7. Естрадна складова вокальної стилістики Р. Кириченко містить такі установки: нейтральне 
положення гортані, субтони, придихання, теплий тембр, гіпертрофована щирість інтонації, принцип 
«наспівування», усереднені (mezzo piano) динамічні градації. 

8. Характерною рисою вокального стилю Р. Кириченко є майстерність у сполученні різних 
видів вокального звуковидобування (володіння різними вокальними режимами в залежності від 
змісту виконуваного твору та його нюансів). 

9. Серед індивідуальних виконавських прийомів співачки слід відзначити: 
– оперування регістрами (щільне звучання середнього регістру «поглиблюється» у 

низхідному русі переведенням звучання у грудний регістр, або «віддаляється» у висхідному русі 
шляхом включення головного резонатора та епізодичного застосування фальцету); 

– сполучення двох підходів до кадансових подовжених звуків (філірування, або 
розквітчання останнього тону у розкішне звукове вбрання з ефектом vibrato за допомогою crescendo 
та фінального діафрагмального «обриву»); 

– прийом оперування щільністю звуку, яка збільшується на сильних долях та зменшується 
на слабких (збільшення щільності супроводжується артикуляцією portmanteau, послаблення 
«звукового тиску» – артикуляцією nonlegato, наближеного до staccato), варіювання позиції 
піднебіння, котра зумовлює «модуляції» з автентичного типу вокалізації (нейтральна позиція) – в 
академічний тип вокалізації (висока позиція). 

10. Процес роботи видатної співачки над піснею характеризується творчим підходом; створенням 
життєво правдивих образів, наближених до пересічного слухача та зрозумілих йому; довершеністю 
виконання, зумовленою великою працездатністю, осмисленням усіх етапів створення художнього образу. 

11. Концертні виступи Р. Кириченко відзначені щирим, запальним виконанням (кордоцентризм); 
сценічністю, справжнім артистизмом і творчою інтуїцією, завдяки яким мало не кожен твір в її 
інтерпретації вражає, інколи досягаючи рівня мистецького явища, непідвладного впливу часу. 
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Резюме 
Окреслено парадигму виконавського стилю Раїси Кириченко шляхом аналізу пісень зі збірки 

«Кращі пісні». 
Ключові слова: виконавська парадигма, образи-архетипи, імпеданс, вокальне звукоутворення, 

співоча атака, регістр, резонатор, субтон. 
 

Summary 
Karchova Y. Collection is the «Best songs» of Rajyisa Kirichenko: feature vocally-performance 

of style 
Outlined paradigm performing style Raisa Kirichenko by analyzing songs from the collection «Best 

Song» (2006), which included real gems song singer. 
Observations on the performing style R. Kirichenko, according to the author, enabled note the following: 
– Repertoire is constructed in such a way that its basis is the archetypal images of characters at 

different levels (phonetic implitsytnosti, words and symbols), expressing constants Ukrainian mentality, 
wake up over cultural and genetic memory and sense of national identity; 

– Scenic singer's image as a purely Ukrainian mothers, Cossack, Bereginya is important for every 
Ukrainian; 

– Natural beauty, a specific color range of great sounding voice – rich, rich timbre mezzo-soprano, 
was a major key to artistic success R. Kirichenko; 

– Feature the singer performing style is a combination of traditional features of national, academic and 
pop vocal style. Its essence lies in the combination of steppe still register singing technique with academic 
principles covered with «dome» singing with the participation of all resonators; 

– Academic vocal style component R. Kirichenko funduyetsya reliance on singing (high impedance), 
high positions palate, clear close articulation deprived reduced vowels sounds, and varying the combination 
of different types of vocal attacks (which have expressive value), uniform type of vocal exhalation. In this 
manner authors performed mostly songs by genre close to romance; 

– Genuine part vocal style combines R. Kirichenko performing such tricks, «flat» sound in the chest 
register, a horizontal vector audio message, preferential use of low breast-case vowels are reduced, «crevice» 
articulation, light, micro ornaments – almost imperceptible and glissando grace notes that precede the long 
duration zvukoobryvy, speech effects «pulse» distribution breathing, emphasis (to chants) words. In 
authentic manner R. Kirichenko treats arrangements of folk songs as well – Copyright folk songs directly; 

– Pop vocal style component R. Kirichenko contains the following settings: neutral larynx, subtony, 
prydyhannya, warm timbre, intonation hypertrophied sincerity, the principle of «naspivuvannya» averaged 
(mezzo piano) dynamic gradations. 

– Characteristic vocal style R. Kirichenko is combined skills of various kinds of vocal sound production 
(possession of different vocal modes depending on the content of the works performed and its nuances); 
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Among individual performing tricks singer should be noted: 
– Operation registers (dense sounding middle register «deepening» downward motion transfer sound 

in chest register, or «removed» in an upward movement by incorporating the main cavity and occasional use 
of falsetto); 

– A combination of the two approaches to kadansovyh elongated sounds (filiruvannya or 
rozkvitchannya last tone in gorgeous attire sound with vibrato effect using diaphragmatic final crescendo and 
«breakage»); 

– Reception operation sound density, which is increased by the strong destinies and reduced by 
the weak (accompanied by an increase in the density articulation portmanteau, weakening «sound 
pressure» – articulation nonlegato, close to staccato), varying the position of the mouth, which leads to 
«modulation» with authentic type of vocalizations (neutral position) – the academic type of 
vocalizations (high position); 

– The process of prominent singer of the song is characterized by creativity; the creation of true life 
images close to the average listener and clear it; perfection of performance derived from a large capacity for 
work, understanding of all stages of the creation of artistic image. 

– Concerts R. Kirichenko marked sincere, incendiary performance (cordocentrism); stage skills, true 
artistry and creative intuition, through which almost every work in its interpretation impressive, sometimes 
reaching a level of artistic phenomena beyond the influence of time. 

Key words: performing paradigm, images, archetypes, impedance, vocal sound formation, singing 
attack case, resonator, style, modern classics, Veryovka, technique, talent. 
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ЛЬВІВСЬКА ШКОЛА ХУДОЖНЬОГО СКЛА КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

КАФЕДРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ 
 

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень. Українське художнє скло – яскраве явище 
вітчизняного мистецтва з багатими традиціями. Значний внесок у його розвиток здійснила львівська 
мистецька школа, художньо-педагогічним осередком якої з 1964 р. стала кафедра художнього скла 
Львівської національної Академії мистецтв, яка від початку свого існування залишається єдиною в 
Україні, що здійснює комплексну фахову підготовку в галузях проектно-конструкторської, науково-
дослідної та педагогічної діяльності. Alma mater не одного покоління українських митців, посеред яких – 
Ф. Черняк, В. Галицький, О. Звір, В. Драчук, Н. Петруніна, В. Рижанков, Е. Голяк, Р. Гудима, 
С. Мартинюк, Є. Косаківська, І. Онищук, С. Тимчак, Б. Васильків, А. Гоголь, Р. Дмитрик, І. Мацієвський, 
А. Петровський, О. Принада, А. Курило, Л. Мандрика, Р. Вілюра, О. Шевченко, О. Янковський – вона 
є центром художньо-педагогічних пошуків, відродження традицій, експериментів, ініціатором нових 
форм інституціоналізації мистецького процесу й презентації художніх творів. 

Актуальність даної розвідки визначається, насамперед, тим, що попри вагомий внесок у поступ 
львівської художньої школи, контекстуальні проблеми становлення та розвитку кафедри художнього 
скла ЛНАМ з врахуванням новітніх тенденцій українського склоарту й творчості сучасної генерації 
мистців до сьогодні не стали предметом спеціального комплексного дослідження. Вагомість теми 
обумовлена також тим, що дослідження творчого досвіду кафедри відкриває шлях до постановки 
більш широкої теоретико-мистецтвознавчої проблеми взаємозв’язку традицій школи, її 
інституціоналізованого педагогічно-творчого осередку й індивідуальної творчості.  
 
© Білоус Е., 2014 
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Відтак, метою даної статті є комплексне висвітлення художньо-педагогічно діяльності 
кафедри в аспекті формування та сутності художньо-педагогічної парадигми, розвитку традицій 
львівської школи художнього скла, запровадження мистецьких новацій, інституціоналізації 
художнього життя та формування індивідуальних творчих концепцій. 

Не зважаючи на відсутність спеціальних досліджень, все ж накопичено значний за обсягом 
матеріал, що створює підґрунтя для розробки означеної теми. Посеред існуючих виокремлюємо 
праці, присвячені панорамному висвітленню еволюції львівського художнього скла в його історії та 
сьогоденні й розвідки, в яких висвітлюються ті чи інші її аспекти, окремі питання діяльності кафедри 
художнього скла ЛНАМ, або ж аналізується творчість митців.  

До перших належить студія В. Рожанківського (1959 р.) [17], що містить огляд історії 
українського склярства від найдавніших часів до сер. ХХ ст., аналіз технологічних засад творчого 
процесу, видів і форм художнього скла та окремих проблем стилетворення. В іншому досліджені 
автора (1971 р.) [18] визначено специфіку українського художнього скла й систематизовано значний 
матеріал з його історії від останньої чверті ХІХ до другої пол. 60-х рр. ХХ ст.  

Етапною в концептуалізації розвитку львівського гутництва стала монографія Ф. Петрякової 
(1975 р.) [15], заснована на значному фактологічному матеріалі та супроводжена аналітичними 
висновками. Важливим є також те, що авторка зосереджується на стильових особливостях львівської 
школи, розкритих у широкому культурному контексті крізь творчість окремих митців.  

З огляду на вагомість традицій львівського вітражного скла, уваги заслуговує розвідка 
Л. Жоголь (1986 р.) [7], присвячена мистецько-архітектурному синтезу, зокрема 1960-1980-х рр. 
Серед напрацювань останніх десятиліть відзначимо дослідження Т. Кари-Васильєвої та З. Чегусової 
«Декоративне мистецтво України. У пошуках «великого стилю» [10], в якому один із розділів 
присвячений тенденціям розвитку гутного скла в системі вітчизняного мистецького дискурсу. 

Першочергового значення стосовно проблематики даної роботи набувають праці львівських 
науковців, особливо останніх десятиліть, вільні від ідеологічних обмежень та засновані на 
нововіднайдених матеріалах. Посеред останніх згадаємо праці Р. Яціва («Модерна оксиденція 
мистецького Львова» [33], «Українське мистецтво ХХ ст.: ідеї, явища, персоналії» [34]) та О. Голубця 
(«Між свободою та тоталітаризмом» [5]), в яких тенденції розвитку львівської художньої школи 
розглядаються в їх європейськості і національній самобутності, в діалозі традицій і новацій, 
широкому культурному контексті ХХ – початку ХХІ ст. 

Активізація дослідницького інтересу до львівського гутництва загалом та здобутків кафедри 
художнього скла ЛНАМ зокрема припадає на середину 1990-2000-і рр. Серед передумов цього процесу – 
каталізована здобуттям державної незалежності рефлексія львівського мистецького осередку над власною 
окремішністю, заснованою на національно-європейській синтезі та корелятивній світоглядним візіям. 
Узагальненню досвіду кафедри посприяло також те, що на цей час її творчо-педагогічна парадигма не 
лише набула теоретико-методологічної довершеності, але й засвідчила свою повновартість в 
авторських майстер-класах, творчості молодої генерації митців та нових формах інституціоналізації 
художнього процесу, зокрема Міжнародних симпозіумах гутного скла. 

Серед теоретичних студій викладачів ЛНАМ відзначимо праці відомого митця і педагога 
Ф. Черняка, в яких здобутки кафедри розглянуто в контексті львівського гутництва другої половини 
ХХ ст. [26–28]. Вказуючи на тяглість художньої традиції, автор аналізує спадкоємність генерацій 
митців, наголошує на плідності співпраці кафедри з цехом гутного скла Львівської кераміко-
скульптурної фабрики, досліджує вплив технологічних новацій на образні рішення й підкреслює 
значення Міжнародних симпозіумів гутного скла, що відбуваються за участі художньо-педагогічного 
колективу та випускників кафедри. 

Здобутки цієї кафедри висвітлюються й у фахових періодичних виданнях. Так, у публікаціях 
мистецтвознавця Є. Шимчук (1995, 1997) [31; 32] творчість визначних львівських майстрів і 
педагогів А. Бокотея, Ф. Черняка, О. Звіра, Р. Дмитрика аналізується в контексті розвитку 
вітчизняного гутництва другої пол. ХХ ст. – початку ХХІ ст. Характеризуючи мистецькі досягнення 
останніх десятиліть, автор акцентує увагу на впливі на становлення молодої мистецької генерації 
поновленої методики викладання на кафедрі скла ЛНАМ, заснованих А. Бокотеєм Міжнародних 
симпозіумів скла у Львові, творчих поїздок студентів до Франції в містечко Ван ля Шатель та 
«візуального прилучення до класики світового мистецтва скла» [31; 67]. Роль кафедри художнього 
скла ЛНАМ в організації Міжнародних симпозіумів гутного скла й утвердженні іміджу «Львова як 
провідного центру розвитку художнього скла для усієї України» [2; 93] наголошено у статтях 
Ф. Петрякової [14], М. Друченка [6; 85], А. Бокотея, Р. Шмагало [2]. Зокрема відзначається, що 
впродовж багатьох років кафедра ЛНАМ залишається єдиним в Україні навчально-методичним 
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осередком, що забезпечує комплексну творчу, конструкторську та наукову підготовку студентів, і 
єдиною з аналогічних в Європі, яка має склодувну піч [2; 92]. Також акцентується, що професори та 
викладачі кафедри беруть участь в усіх міжнародних симпозіумах скла останніх десятиліть у США, 
Угорщині, Росії, Чехії, Польщі. Важливим аспектом формування творчої особистості студентів 
автори вважають долучення до світового досвіду студійного скла за посередництвом музейних 
збірок, зокрема «Музею скла у Львові», створеного за участю фахівців ЛНАМ [3]. 

До вивчення здобутків кафедри звертаються й молоді науковці. Зокрема, історіографія 
симпозіумів гутного скла та аналіз ролі ЛНАМ у їх становленні подані в статті Р. Фур [22]. Проблему 
творчого засвоєння досвіду європейського склотворення порушено М. Чиж [29]. Утілення художньо-
педагогічної програми кафедри в дипломних роботах студентів розглянуто С. Копчаком [11]. 

Окремі аспекти внеску кафедри в розвиток львівського склярства висвітлені в монографіях та 
художньо-критичних публікаціях, присвячених творчості викладачів і випускників ЛНАМ. Зокрема, 
мистецькі здобутки та організаційно-педагогічна діяльність А. Бокотея досліджені в монографії 
О. Федорука «Маестро художнього скла Андрій Бокотей» (2008 р.) [21]. Непересічне значення 
впливу Майстра на формування не одного покоління львівских мистців відзначають О. Голубець [4], 
З. Чегусова [25], Г. Андрійченко [1]. Низку публікацій присвячено художньо-педагогічному доробку 
одного з початківців сучасного львівського склоарту, народного художника України, професора 
кафедри художнього скла Ф. Черняка [13, 16, 30]. Художньо-педагогічна концепція кафедри 
окреслена в оглядах творчості О. Звіра [8, 12, 19], Р. Дмитрика [20], О. Принади [23]. 

Основні результати. Спираючись на традицію дослідження львівської школи художнього скла 
припускаємо, що формування її інституціоналізованого художньо-педагогічного осередку, яким стала 
кафедра художнього скла ЛДІПДМ (згодом – ЛНАМ), обумовлювалось як зовнішніми чинниками, 
так й іманентними закономірностями мистецького процесу. 

Згадаємо, що на початку 1960-х рр. в якості експерименту було відкрите відділення художньої 
обробки пластмас та скла (1961 р.), а в 1963–1964 рр. завершилось створення кафедри як самостійної 
структурно-функціональної одиниці. Першим її завідувачем став Ф. Ткаченко. Згодом кафедру 
очолювали А. Соболєв, Б. Галицький, М. Тарнавський, а викладали К. Малишко, Б. Галицький, 
С. Сміян, В. Хохряков [28; 20]. 

З точки зору інституціоналізації мистецького життя, що інтенсивно провадилась у повоєнні 
десятиліття, організація кафедри мала прозоре та логічне обґрунтування. Утворення нового 
підрозділу відповідало потребам диференціації структури Інституту, її увідповідненню історично 
виниклій в регіоні системі декоративно-ужиткової творчості й сприяло забезпеченню фахівцями 
створеного 1963 р. на Львівській кераміко-скульптурній фабриці експериментального цеху 
художнього гутного скла, що став «творчо-виробничою базою скульпторів і художників 
декоративно-ужиткового мистецтва» [26; 63]. 

У наступні роки розгорнулась плідна взаємодія кафедри та майстрів-гутників. Зокрема, 
успішно співпрацювали А. Бокотей та І. Мацієвський, Б. Галицький й О. Гера, С. Мартинюк і 
Ф. Черняк, І. Чабан й В. Драчук, І. Шуманський та І. Онищук, П. Вдович і Р. Жук, Б. Валько і 
С. Тимчак, І. Мацієвський та П. Думич. Подібна зорієнтованість художньо-виробничого процесу 
відповідала притаманному львівському декоративно-ужитковому мистецтву синтезу народних 
традицій з формотворчими пошуками. Продуктивною вона стала і для нової генерації митців, які, 
працюючи на підприємстві, навчались на відділенні художнього скла ЛДІПДМ (Ф. Черняк, 
В. Драчук, Е. Голяк, С. Тимчак, Є. Косаківська, М. Тарнавський, І. Онищук, Д. Вруський, М. Фуклєв, 
О. Чуба, Р. Дмирик, А. Гоголь, Р. Вілюра, А. Петровський, І. Мацієвський, Р. Гудима, Л. Мандрика). 
Ефективність співпраці забезпечувалась й співучастю провідних митців з Києва та інших художніх 
центрів СРСР (О. Гущина, І. Аполонова, Д. та Л. Шуканових, Л. Уртаєвої, С. Рязанова, Л. Савєльєвої, 
Ф. Ібрагімова, Г. Антонової, С. Степанової, О. та Г. Іванових, Б. Смірнова, Ф. Нутовича, К. Коппеля, 
Г. Діджунайтіте, С. Берзіня-Скрауце, О. Манукяна та ін.) [26; 65–66]. 

Формування педагогічно-творчого осередку професійного склярства зреалізувало ті формальні 
візії, які в інших видах образотворчості перебували під жорстким контролем радянської цензури. 
Позасюжетне та нефігуративне, а тому непридатне для впровадження «соцреалістичних» ідей, 
декоративно-ужиткове мистецтво стало тією цариною «відносної свободи», в якій молода генерація 
митців дослухалась модерного досвіду початку століття й віднаходила оригінальні авторські рішення. 
За твердженням О. Голубця, у Львові «цей прорив творчої енергії, який згодом трансформувався в 
могутнє мистецьке русло, відбувся, насамперед, у ділянці кераміки» [5; 86]. Наступними стали терени 
художнього скла, на яких у 1970 – 1980-х рр. розквітли обдарування випускників ЛДІПДМ – 
А. Бокотея, Ф. Черняка, Б. Галицького, В. Гінзбурга, М. Тарнавського, І. Оніщука, Є. Косаківської та 
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ін. Відтак констатуємо, що діяльність кафедри художньо скла сприяла не лише розвитку львівського 
гутництва, а й «збереженню в умовах тоталітарного суспільства засад вільної творчості» [5; 102]. 

Започатковані в 1960-х рр. формотворчі експерименти охопили наступні десятиліття й не згасали 
впродовж усього радянського періоду, сприяючи перенесенню «центру основних подій у сфери 
«декоративно-прикладного мистецтва» [5; 102]. В умовах підцензурності не лише творчості, але й 
естетичного дискурсу теоретичним віддзеркаленням окресленого процесу стало поняття 
«декоративності», завдяки якому «було збережено певний місцевий колорит, розширено неймовірно 
завужений «офіційний» спектр формального пошуку і неповторного мистецького індивідуального 
виразу» [5; 87]. Виникле в царині кераміки, скла, художнього текстилю, це поняття поширилось на інші 
види мистецтва й визначило окремішність львівського художнього осередку у другій половині ХХ ст. 

Корелятивні історичній логіці розвитку образотворчості у Львові інституційні, мистецькі та 
світоглядні детермінанти становлення відділення і кафедри художнього скла відобразились у 
художньо-педагогічній концепції, заснованій на: взаємозв’язку мистецьких пошуків зі світоглядними 
візіями; актуалізації традицій національної культури, сприйнятих крізь призму європейського 
мистецького досвіду ХХ ст.; зорієнтованості на практичне оволодіння техніко-технологічними 
засобами для якнайглибшого розкриття творчого задуму й розширення спектру виразових 
можливостей. Вказані установки пронизали усі стадії навчального процесу, визначили його 
структуру й відкристалізувались в творах випускників ЛНАМ. 

Упродовж усієї історії кафедри, в умовах радянського ідеологічного тиску і наступних 
соціокультурних трансформацій, провадились організаційні заходи, спрямовані на виконання 
декларованих художніх завдань. Так, для покращення техніко-технологічної підготовки студентів й 
оволодіння практичними навичками роботи в матеріалі, 1973 р. на відділенні художнього скла було 
збудовано єдину в Україні навчально-експериментальну скловарну піч. До співпраці долучили провідних 
спеціалістів цеху гутного скла Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики: 
С. Березового, М. Завадовського, Я. Мацієвського, С. Тимчак та ін. У 1975 р. створено лабораторію для 
технологічного процесу варіння скла, що стало важливим кроком в удосконаленні навчального процесу. 

Показово, що оволодіння технологіями та віднайдення заснованих на них образних рішень 
асоціювалось з утвердженням самобутності львівської художньої школи, для якої формальна 
досконалість поставала світоглядною категорією, що акцентувала зв’язок з мистецьким досвідом 
дорадянських часів. 

Утвердженню національної домінанти навчально-виховного процесу та тяглості традицій 
сприяло також те, що на відділенні художнього скла викладали майстри, які мали власний досвід 
Варшави, Кракова, Відня, Мюнхена чи Парижа, або ж їх безпосередні учні. Провідна роль належала 
українському живописцю, організатору товариства «АРТЕС» (1929–1935) та Асоціації Незалежних 
Українських Митців (АНУМ) Р. Сельському. Визначний живописець, інтелектуал, носій довоєнної 
львівської культури, він виховав не одне покоління митців, що продовжили традиції художньої 
школи. Значення набуло не лише офіційне спілкування, але й творчі вечори, що відбувалися в 
помешканні Романа і Магріт Сельських та заняття у «вечірній школі» учня майстра К. Звіринського. 
Зокрема відомо, що її відвідували майбутні корифеї львівського гутництва і викладачі кафедри 
А. Бокотей та Б. Галицький [5; 84–85]. Крім особистісного становлення, Р. Сельському випускники 
кафедри завдячують тонким розумінням колористики, усвідомленням її образотворчих можливостей. 
Прикладом є роботи учня майстра, професора кафедри Ф. Черняка, в яких тонке розуміння матеріалу 
та форми поєднується з маестрійним використанням виразовості кольору. 

Світоглядній повновартості пошуків студентів та випускників кафедри посприяло й те, що 
оволодіння практичною майстерністю поєднувалось із теоретичними знаннями з історії мистецтва. 
Зокрема, традиції львівської гути впродовж багатьох років пропагувала відомий мистецтвознавець, 
професор ЛНАМ Ф. Петрякова. У різні періоди і до сьогодні випускниками відділення провадиться 
наукова робота з дослідження історії художнього скла. Серед тем дисертаційних студій: «Українське 
художнє скло ХVІІ-ХVІІІ ст.: виразник образно-декоративних концепцій стилю бароко» (Р. Кобаренко, 
2006 р.), «Львівська школа художнього скла ХХ ст. Експериментальні методи формування і декору: 
теорія і практика» (М. Чиж, 2005 р.), «Авторське скло Львова 1980-1990-х рр. у контексті сучасних 
мистецьких процесів» (Р. Демещенко, 2003 р.), «Авторське скло Львова кінця ХХ – початку ХХІ ст.: 
художньо-образна мова, інтеграційні процеси» (М. Фур, 2001 р.). 

Важливим аспектом розвитку львівської школи художнього скла стала контекстуалізація творів у 
міське середовище. Вочевидь, подібна інтенція відповідає сутнісним характеристикам львівської 
культури, її парадигмальній естетичній структурності та орієнтованості на утвердження неповторного 
міського стилю. У діяльності творчо-педагогічного колективу кафедри цей історично визначений вектор 
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художнього розвитку конкретизувався в створенні комплексних дипломних проектів оформлення 
житлових та громадських інтер’єрів за допомогою об’ємно-просторових композицій, люстр, бра та 
утворенні нової спеціалізації «Художнього вітража» (відкрита у 2004 р.) [28; 49–51]. 

Загалом констатуємо, що від часу заснування і до початку 1990-х рр. колектив кафери пройшов 
значний шлях, а її педагогічна концепція, так само як творчість викладачів, студентів та випускників, 
відобразили еволюцію львівського художнього скла другої половини ХХ ст. Зберігаючи вірність 
національним традиціям та ємкісне змістове наповнення, вона сягнула нового рівня образно-
асоціативного узагальнення, абстрагувалася від ужитковості, увібрала досвід трансформації техніко-
технологічних прийомів в чаруючу магму мистецтва. Остаточної окресленості тенденція набула у 
наступному десятилітті, позначеному індивідуалізацією авторського вислову й сміливими 
формальними експериментами. За зауваженням З. Чегусової, стосовно цього періоду доречно 
говорити про контекстуалізацію відчизняних мистецьких візій у міжнародний рух «студійного скла», 
що виник в середині ХХ ст. одночасно в Європі та США [24]. 

Новим етапом в історії кафедри та відділення художнього скла ЛНАМ стали 1990-2000 рр., 
пов’язані зі здобуттям державної незалежності й економічними випробуваннями. Позбавлення від 
ідеологічних обмежень легітимізувало той формальний пошук, який ніколи не згасав у Львові, а 
лише набув притишеного та призвичаєного до радянських умов виразу. З’явились можливості 
творчих контактів й співпраці з майстрами зарубіжних країн. Не випадково, саме в цей час, попри 
економічні негаразди та закриття кераміко-скульптурної фабрики, за ініціативи кафедри художнього 
скла і А. Бокотея виникли нові форми обміну мистецьким досвідом, які суттєво вплинули на 
навчально-виховний процес та професійне становлення молодих мистців. 

Так, із 1989 р. під патронатом ЛНАМ проходять Міжнародні симпозіуми гутного скла, що 
набули світового мистецького рівня. Супроводжені виставками, лекціями та творенням біля печі, у 
процесі якого на очах присутніх із теплої вулканічної маси постають дивовижні, примхливі 
структури, вони формують простір мистецької свободи, виокремлений із буденності й 
перетворюючий її у свою чергу. За твердженням ректора Академії А. Бокотея, симпозіуми є школою 
художнього досвіду, ознайомленням «з розвитком мистецтва за східним кордоном Польщі, а тепер 
уже й усього Європейського Союзу», а студенти «мають можливість побачити живих класиків» [34]. 

Низка симпозіумів відбулась на базі Львівської кераміко-скульптурної фабрики та 
майстерень ЛНАМ. VІІ – в «гарячому» цеху Бережанського склозаводу. VІІІ – на підприємстві 
«Галицьке скло» (с. Новий Яр Яворівського району), новому партнері Академії та виробничій базі 
львівського гутництва.  

Учасниками акцій є відомі митці з багатьох країн світу (Жозе Філіп, Іржі Шугаєк, Марвін Ліпофскі, 
Янош Єгенейш, Мікко Мерікаллір, Метью Дюран, Роберт Емерінгер, Янош Єгенейш, Фідель Ібрагімов, 
Марк Єкстранд, Каі Коппель, Віві-Анн Кеердо, Бідар Вендель, Жорж Лемпер’є та ін.). В останньому, ІХ 
симпозіумі, взяли участь художники, мистецтвознавці та представники навчальних закладів Європи, 
США, Мексики, Японії та України. Загалом із 1989 р. до акції долучилось 200 майстрів із 29 країн світу. 
За результатами роботи біля печей розгортались експозиції, а кожен учасник залишав твір у дарунок 
«Музею скла», колекція якого налічує понад 300 одиниць. 

З 1992 р. акції поєднуються з Міжнародними студентськими симпозіумами з гутного скла за 
участю молодих митців Європи та виставками випускників ЛНАМ. Так, цьогоріч на експозиції 
«Молоді українські склярі» львів’яни споглядали вітражі, гуту та ф’юзінг випускників останнього 
десятиліття: О. Боровик, О. Іванишина, О. Кінаш, Е. Білоус, В. Мельничука, Д. Струка, Е. Тринцолин, 
Р. Худоби. 

Ще один здобуток А. Бокотея – «Музей скла», заснований 1992 р. Збірка складається з двох 
частин – історичної, експонати якої датовані І-ХХ ст., та сучасної, на якій представлені авторські 
роботи учасників Міжнародних симпозіумів гутного скла. Крім цього, колекція включає зразки 
продукції Львівського виробничого об’єднання «Райдуга» Львівської експериментальної кераміко-
скульптурної фабрики, Стрийського заводу та Львівського склозаводу № 1. На думку А. Бокотея, «як 
організаційна структура, проект музею покликаний забезпечити активну роботу чотирьох сфер – 
освітньої, науково-дослідної, експозиційної та інформаційної» [2; 93] й є тією панорамою мистецької 
галузі, без якої неможлива підготовка фахівців та розвиток традиції. 

Повертаючись до питання кадрового оновлення кафедри відзначимо, що наприкінці 1990 – в 
2000-х рр. її поповнили О. Янківський, О. Принада, О. Шевченко, І. Стрільців, А. Петровський та ін. 
З 1994 по 1997 р. колектив очолював А. Бокотей; у 1994-2004 рр. – О. Звір; із 2004 р. – Б. Васильців. 

Історія кафедри невід’ємна від творчої роботи викладачів, в якій відлунюють традиції й 
викристалізовуються пріоритети мистецького поступу. Відзначимо, що розвиток школи художнього 
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скла в межах ЛНАМ, як і загалом у Львові, характеризується кумулятивністю, завдяки якій сміливий 
творчий експеримент не заперечує здобутків минулих часів. Вияву інтегративної сили традиції 
сприяє також те, що на відділенні художнього скла викладають митці різних поколінь: від корифеїв 
повоєнного гутництва до недавніх випускників. Крім того, творчість кожного окремого майстра 
проходить певні еволюційні етапи, що віддзеркалюють розвиток львівської гути. 

Так, у доробку одного з патріархів художнього скла Ф. Черняка бездоганне знання 
матеріалу та «золотий запас» професіоналізму поєднуються з сміливим експериментом. Творчий 
шлях майстра розпочався у 1960-х рр., коли декоративне мистецтво Львова постало для 
невпинного пошуку. Працюючи в експериментальному цеху гутного скла, майстер акцентував 
мистецькі функції продукції й її скульптурні якості, що не суперечило утилітарному 
призначенню предметів (фігурний посуд «Пташки», 1964 р.). Учень Р. Сельського, у творах 1966-
1979 рр. (декоративні тарелі «Червоний мак», «Зелена квітка», свічники «Променистий», фігурки 
«Сова», «Голуби») він віднайшов колористичні ефекти, сповнені тонкої настроєвості та 
увиразнені пластикою виробу. 

У 1970-х рр. майстерність зростає, ускладнюється асоціативно-образна будова, з’являються 
композиції, засновані на диференціації внутрішнього простору склоформ. Водночас, митець 
звертається до інтер’єрного скла, естетично самоцінного і структуруючого оточуюче середовище. 

Друга половина 1970 – початок 1980-х рр. пов’язані з пошуком пластичності та випробуванням 
можливостей скла у поєднанні з іншими матеріалами. Прагнучи асоціативності, майстер винаходить нові 
технології й досягає декоративних ефектів введенням у скломасу солей металів. Поряд із колористично 
виразними «Весною» й «Горохом» у цей час з’являються композиції, гранично розімкнуті в 
інтерпретативне поле й засновані на магії скла («Метаморфози», 1982 р.). Філософські рефлексії мистця 
матеріалізуються в «Тунґуському метеориті», «Кратері», «Коралах», «Космосі», «Народженні матерії», 
сповнених таємничих енергій природи – physics. Показово, що поряд із пульсуючою, ніби живою 
склоформою «дійовим персонажем» творів є світло, осмислюване як вища, духовна сутність. 

У композиціях 1990-х рр. – «Діалозі», «Склодуві», «Мадонні», «Ікарі», «Масці», «Львівській 
пані», «Профілях», виконаних у модерній лаконічній техніці, з максимальним увиразненням 
можливостей скла, людські образи постають в оповитті легенд старовинного Львова, міфологічних 
асоціацій, або ж роздумів майстра про змісти буття. Пронизливої виразності лаконізм образотворення 
сягає в композиціях на біблійну тему, в яких зовнішня форма сприймається як знак, символ, що 
відображає смислову трансцендентність людського життя («Розп’яття», «Лики»). 

Показовими щодо еволюції естетичної парадигми львівського гутництва стали твори другої 
половини 1990 – початку 2000-х рр., завдяки диференціації внутрішнього простору перетворені в 
самоцінні мистецькі світи. Асоціативністю та настроєвістю позначена низка робіт, сформованих 
шляхом вдування скла в металеві каркаси. Зокрема, в композиції «Мангеттен-2001» створено образ 
примарного міського простору, що виринає у спогаді чи сні-фантазії. Виконаний за допомогою 
виливання скла по контуру мідної фольги «Портрет композитора» асоціюється з натхненною 
співучастю божественному, яка вмотивовує мистецьке служіння. 

Розвиток художньо-педагогічної концепції кафедри художнього скла ЛНАМ віддзеркалено у 
доробку випускника 1981 р., а нині професора й одного з провідних майстрів львівського скла 
О. Звіра. Творче формування митця припадає на час, коли в царині львівського гутництва 
відкристалізувались основні творчі концепції, а свобода формовиразу набула парадигмального 
значення. Не випадково, вже перші композиції художника позначені тією асоціативністю образної 
побудови та маестрією технічного виконання, що акумулювали розвиток львівської школи 
попередніх десятиліть. Лаконічні, колірно експресивні, внутрішньо динамічні, засновані на новітніх 
технологічних досягненнях, вони примхливо та іронічно, на кшталт естетичної гри, відсилають до 
архетипів української культури («Двоє»). 

Майстра зацікавлює символіка кольору, його потужна смислотворча здатність. Зокрема, в 
композиції «Чорне і червоне» («чорне не значить сумне, а значить глибинне та містичне, червоне для 
життя») він перетворюється у незалежного суб’єкта художнього простору, що породжує низку 
інтерпретацій і закликає до співбуттєвості. 

Концептуальність, підсилена алегоріями та метафорами – ще одна характерна риса творчості 
митця. Так, у композиції «Катастрофа» рослинно-гнучка, уполонена довкіллям примарна постать 
нагадує про кінцевість людського життя й вічність колообігу природи. Інша особливість творів 
О. Звіра – уналежнена постмодерному дискурсу пронизлива суб’єктивність, заснована на візуалізації 
сприйняттів, образів свідомості, глибоко особистісного проживання життя. Загалом, вільний 
діалогізм стосовно попередніх здобутків, сміливість формотворення й індивідуалізація авторського 
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вислову дозволяє стверджувати, що творчість О. Звіра якнайкраще засвідчує структурованість 
львівської гутної традиції, її відрефлексовану, повновартісну зрілість. 

Прикладом подальшої суб’єктивізації мистецького дискурсу, в якому об’ємно-просторова 
структура перетворюється на терен співбуття автора та сприймаючого, а складні новітні технології 
набувають невловимості в образному задумі, є творчість учня А. Бокотея та О. Звіра, викладача 
кафедри художнього скла ЛНАМ Ореста Принади. 

Спираючись на прадавні мотиви українського мистецтва, зокрема трипільського, автор створює 
пластичні структури, співзвучні внутрішньому світу глядача, довершувані в інтерпретації та 
безмежно відкриті до нових прочитань. Прикметним є також те, що прадавні символи (землі, вогню, 
повітря, життєвості), зберігаючи вихідне значення, перетворюються у самодостатні графічні 
елементи, що у взаємодії з формою викристалізовують неочікувані, суто пластичні змісти («Дорослі 
ігри», 2000 р.). Крім того, автор пропонує створити власну символіку – своєрідний інструментарій 
«уявного музею» (А. Мальро), невід’ємного від світосприйняття освіченої людини і мистецтва ХХ ст. 

Численні роботи О. Принади спонукають до асоціацій, гри культурними змістами, актуалізації 
тих чи інших контекстів. Водночас, раціональний в своїй основі глядацький пошук поєднується з 
миттєвою, емоційною перцепцією пластичних особливостей твору, його пронизливої прозорості, 
притишеної матовості, внутрішньої напруженості чи монументальної гармонії. Заснована на повно 
вартості задуму та віртуозному володінні новітніми технологіями, ця особливість творів майстра 
відображає колізію «раціонального» та «ірраціонального», притаманну мистецтву ХХ ст. 

Окрему сторінку творчості митця формують образи дитинства, відтворювані з позицій непростого 
дорослого досвіду. Втрачена казка, закарбована пам’яттю в деталях, кольорі, формах – саме такий 
образний ракурс споріднює «Дзигу» (2004 р.) та «Дитячі ігри» (2010 р.) з примхливою прустівською 
прозою. Використовуючи виразові можливості гути, О. Принада спокушає глядача поринути у спомини, 
відчути їх матеріальність, доторкнутись до залотавого боку такої предметної дзиґи. Водночас, майстер 
підкреслює примарність ностальгійної мрії: графічні, майже монохромні кубики-палаци «Дитячих ігр» 
виявляються крихкими, а прустівські чари обертаються рефлексією Г. Гессе. 

Інша тема О. Принади – взаємодія скла та простору, скла та інтер’єру. Типова для вітражу, вона 
набуває нового звучання, одухотворює будівлю, надає їй сумного, задумливого чи веселого настрою, 
підвладного світлу й мінливого у часі. Окрім конституювання архітектурного середовища, вітражні 
композиції О. Принади спонукають асоціативні інтерпретації, викликають у пам’яті трагічні фасади 
Ван-Гога та світлоносні «Руанські собори» К. Моне. Вважаємо, що подібне міжвидове 
інтерпретаційне становлення художнього образу якнайкраще засвідчує іноваційність пошуку майстра 
та вкоріненість львівського художнього скла у новочасному мистецькому дискурсі. 

Висновки. Отже, можемо стверджувати, що формування художньо-педагогічного осередку 
львівського гутництва – кафедри художнього скла ЛНАМ, відобразило інституційні, мистецькі та 
світоглядні запити львівського декоративно-ужиткового мистецтва. В інституційному аспекті воно 
забезпечило удосконалення творчо-виробничих зв’язків ЛДІПДМ із львівськими підприємствами й 
увідповіднило спектр спеціальностей історично виниклій в регіоні системі декоративно-ужиткової 
творчості. У світоглядному – утворило ту царину творчої свободи, в якій в умовах радянської 
цензури зберігалась можливість незаангажованого пошуку. В площині мистецьких орієнтирів – 
постало організаційним гарантом збереження традицій львівського гутництва: взаємозв’язку 
мистецьких пошуків із світоглядними візіями; осмислення спадку національної культури крізь 
призму європейського мистецького досвіду ХХ ст. й новітніх тенденцій в склотворчості; 
зорієнтованості на практичне оволодіння техніко-технологічними засобами художнього склярства 
для розкриття творчого задуму й розширення спектру виразових можливостей. 

Важливо також, що еволюція художньо-педагогічної концепції кафедри та творчість її 
викладачів і випускників відобразили магістральні тенденції розвитку львівської школи художнього 
скла у другій половині ХХ ст., її шлях від ужитковості до вільного образно-асоціативного пошуку, 
конкретизованого у русі «студійного скла». 
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Резюме 
Досліджується творча діяльність кафедри художнього скла ЛНАМ в аспекті детермінант 

становлення, сутності творчо-педагогічної парадигми, внеску у розвиток традицій львівської школи 
художнього скла, запровадження мистецьких новацій, інституціоналізації художнього життя та 
формування індивідуальних творчих концепцій. 

Ключові слова: львівська школа художнього скла, гутне скло, симпозіум гутного скла, 
педагогічно-творча концепція. 
 

Summary 
Bilous E. Lviv school of artistic glass is through the prism of activity of the special department of 

the National academy of arts 
We study the creative activity of the department of art glass LNAM determinant in terms of 

development, the essence of creative pedagogical paradigm contribution to the development of traditions of 
Lviv school of art glass, art introducing innovations, the institutionalization of artistic life and the formation 
of individual creative concepts. 

It is noted that a significant contribution to its development carried Lviv art school, artistic and 
educational center of which from 1964 became the department of art glass Lviv National Academy of Arts, 
which from the beginning of its existence is the only one in Ukraine that provides comprehensive 
professional training in the areas of the project design, research and educational activities. Alma mater of 
several generations of Ukrainian artists, among them – F. Cherniak, C. Galician, A. beast Drachuk V., 
N. Petrunina, V. Ryzhankov, E. Naked, Robert Hudyma, S. Martyniuk, E. Kosakivsky, I. Onischuk, 
S. Tymchak, B. Vasilkov A. Gogol, G. Dima, I. Matsiyevskyy, Peter A., A. Attraction, A. Chickens, 
L. Mandryka, R. Vilyura, A. Shevchenko, OH. Jankowski – it is the center of artistic and pedagogical 
searches revival of traditions and experiments initiated new forms of institutionalization of the artistic 
process and presentation of artistic works. 

Despite the absence of specific studies, still has significant scope for the material that forms the basis for 
the development of the designated themes. In between existing separate group works on a panoramic coverage 
of the evolution of the Lviv Art Glass in its history and present and intelligence, which highlights certain 
aspects, certain issues of artistic glass department of the National Academy of Arts, or analyzed the work of 
artists. The text analyzes the contribution of a number of researchers in the development of this issue. 

Analyzed the organizational and pedagogical changes in the structure of the department during the 
period of its existence, discussed the tasks that confronted the staff at each of the stages of historical 
development. 

Emphasized the fruitful cooperation department staff, for example, with masters blown glass; provides 
a list of the most prominent specialists in this field. Emphasized that the creative interaction of department 
staff and practitioners have mutual outcome, and in fact enriched some, and others. 

An important aspect of Lviv school of art glass was contextualization of works in the urban 
environment. 

Among the most notable events department staff were international symposium blown glass, art 
became a world level. A series of workshops held at the Lviv ceramic-sculpture factory and workshop of the 
National Academy of Arts. VII – the «hot» shop Berezhany Glass. VIII – the company «Galician Glass» 
(p. New Yar Yavoriv district), the new partner of the Academy and Lviv hutnytstva industrial base. 

Since 1992, the combined shares of International Student Symposium Blown Glass involving young 
European artists and exhibitions graduates LNAM. Another achievement of the team – «Glass Museum», 
founded 1992 collection consists of two parts – the historical exhibits which date back to the I-twentieth 
century, And contemporary, which presented works of participants of the International Symposium blown 
glass. In addition, the collection includes samples of Lviv Production Association «Rainbow», Lviv 
experimental ceramic-sculpture factory, plant and Lviv Stryi Glass number 1. 

Analyzed and artistic achievements of the most prominent representatives of the staff of the 
department. 

Key words: Lviv school of art glass, blown glass, blown glass symposium, educational and creative 
concept, cooperation, development concept, artistic achievements, exhibition activities, intercultural 
contacts, Lviv National Academy of Arts. 
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Аннотация 
Билоус Е. Львовская школа художественного стекла сквозь призму деятельности 

специальной кафедры Национальной академии искусств 
Исследуется творческая деятельность кафедры художественного стекла ЛНАИ в аспекте 

факторов становления, сущности творческо-педагогической парадигмы, вклада в развитие традиций 
школы художественного стекла, внедрения художественных новаций, институционализации 
художественной жизни и формирования индивидуальных творческих концепций. 

Ключевые слова: львовская школа художественного стекла, выдувное стекло, симпозиум 
выдувного стекла, педагогически-творческая концепция. 
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  
ІМ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ (1900-2014 РР.) 

 
Культурне життя Львова важко уявити без Львівського національного академічного театру 

опери та балету ім. С. Крушельницької. На всіх етапах свого розвитку театр був авангардом музично-
театрального життя не лише у Львові, а й на теренах спочатку Австро-Угорщини, пізніше – Польщі, 
Радянського Союзу, незалежної України. І на кожному відтинку часу Львівський оперний ніби 
віддзеркалював політичне життя держави, ставав її духовним обличчям. І про це свідчив репертуар 
кожного театрального сезону. 

Загалом до питання діяльності Львівського оперного театру зверталися такі музикознавці, як 
А. Терещенко («Львівський театр опери та балету ім. І. Франка»), О. Паламарчук («Музичні вистави 
Львівських театрів, 1776-2001; «Світ моїх зацікавлень»), а також Л. Кияновська, Т. Мазепа, 
Л. Мельник, А. Солінська-Захута, А. Випих-Гавронська та ін.1 Частина з них послужила 
джерелознавчою базою для дослідження та написання даної статті, мета якої – окреслити діяльність 
Львівського оперного театру з початку його створення (1900 р.) і до сьогодення, а також згадати 
прем’єрні вистави зазначеного періоду і їх виконавців. Незважаючи на те, що в окремих статтях ця 
тема знайшла відображення, вона й надалі залишається не розробленою.  

У довоєнні роки (1900-1934 рр.) у репертуарі Великого міського театру (так тоді іменувався 
театр) переважали твори західноєвропейської класики («Трубадур», «Травіата» Дж. Верді, «Кармен» 
Ж. Бізе, «Лючія ді Ляммермур» Г. Доніцетті, низка опер Р. Вагнера). Не оминули увагою і світові 
шедеври російської класики («Євгеній Онєгін» П. Чайковського, «Борис Годунов» М. Мусоргського). 
1921 р. була поставлена перша балетна вистава – «Лебедине озеро» П. Чайковського. 

1934 р. театр згорнув свою діяльність через фінансову скруту. З встановленням Радянської 
влади на західноукраїнських землях у вересні 1939 р. постало питання про створення у Львові 
державного стаціонарного українського театру опери та балету. За постановою Уряду Української 
РСР від 20 грудня 1939 р. Великий міський театр було перейменовано на Львівський державний театр 
опери та балету з підпорядкуванням його Міністерству культури України. Театральна та балетна 
трупи, оркестр, хор поповнились випускниками Київської, Харківської, Одеської, Львівської 
консерваторій. На посаду перших диригентів було запрошено М. Покровського та М. Гончарова.  

До репертуару театру увійшли опери українських композиторів – «Наталка Полтавка» 
М. Лисенка та «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. Сезон 1940-1941 рр. став творчим 
стартом у роботі. Було започатковано добрі традиції, продовжені й у повоєнні роки.  

Під час німецької окупації Львів залишався центром музично-театрального життя України. 
Митці-патріоти вирішили організувати український театр. Колектив очолив А. Петренко. 
Мистецьким керівником обрано В. Блаватського, музичним керівником – проф. Л. Туркевича, 
літературним – Г. Лужицького [9; 57].  

У той відтинок історії Львівська опера славилась постановками не лише відомих опер Моцарта, 
Вебера, Спонтіні, Россіні, Белліні, Вагнера, Верді, а й постановками творів рідко виконуваних авторів – 
Скарлатті, Сальєрі, Глюка, Гассе, Йомеллі, Пауера. Багато опер ставили безпосередньо після їхніх 
прем’єр.  Окремі  опери  йшли  не  лише  мовою  оригіналу, але й українською в прекрасних перекладах 
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Ю. Шкрумеляка, М. Вороного, Є. Олесницького, Й. Стадника. З українських опер виконувались 
«Запорожець за Дунаєм», «Наталка Полтавка» та опера-хвилинка М. Лисенка «Ноктюрн». У задумах 
трупи була мрія здійснити постановки всіх опер М. Лисенка до 100-літнього ювілею композитора [9; 
75–76]. 

У перший повоєнний рік почалася робота над створенням нового колективу. Оскільки кращі сили 
Львівського оперного театру емігрували на Захід, для участі у підготовці перших вистав із Києва та 
інших міст України приїжджали артисти, диригенти, художники, режисери. Художнім керівником 
театру став заслужений артист України М. Стефанович, переведений з Харкова [6; 78–79]. 

Першою вимогою у підборі кадрів і репертуару була «радянська позиція» і дух соціалістичного 
реалізму. Але не спираючись на жодні постановочні канони, митці Львівського театру дають 
сценічне життя новим творам, тільки-но написаних авторами. Часто – це замовлення українським 
композиторам. І першою сценою для багатьох опер ставала сцена Львівського оперного, першими 
виконавцями – артисти і постановники – львів’яни.  

За 60 повоєнних років понад 250 разів піднімалась завіса на прем’єрних виставах. Деякі опери 
отримували друге прочитання силами артистів і солістів театру, поверталися до нового музичного 
життя. 

1950-ті роки відзначені такими постановками, як «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Ромео і 
Джульєтта» Ш. Гуно, «Лакме» Л. Деліба, «Іоланта» П. Чайковського. Вперше в СРСР силами 
артистів Львівської опери було виконано оперу «Далібор» Б. Сметани. У 1956 р. відбулася прем’єра 
опери «Назустріч сонцю» А. Кос-Анатольського, у 1957 р. – прем’єра опери «Лісова пісня» 
В. Кирейка. Традицією театрального колективу стає спрямування репертуару на освоєння вітчизняної 
та зарубіжної класики. Щосезону відбувались прем’єри опер або балетів [6; 101].  

Успіху театральних вистав сприяла діяльність диригентів М. Колесси та А. Солтиса, режисера 
В. Мандзія, художника Ф. Нірода. На постійну роботу до Львівського театру приїхали Л. Руденко, 
З. Гончарова, П. Кармалюк, О. Дарчук, В. Кобржицький. Для участі в окремих виставах 
запрошувалися Б. Гмиря, З. Гайдай, М. Литвиненко-Вольгемут, І. Паторжинський. У сторіччя від дня 
народження великого українського письменника І. Франка 25 серпня 1956 р. театрові присвоєно ім’я 
Каменяра. А за наказом Міністерства культури СРСР 19 вересня 1966 р. за значні творчі успіхи театр 
отримав статус Академічного. 

З 60-х років ХХ ст. у репертуарі театру щороку з’являються опери та балети, першоджерелом 
яких є твори української класичної літератури. Відкриває цей перелік опера «Украдене щастя» 
Ю. Мейтуса (1961 р.). У 1966 р. відбулася також прем’єра опери В. Кирейка «У неділю рано» (за 
мотивами творів О. Кобилянської) [6; 125]. 

Почесне місце в репертуарі театру посідають опери Дж. Верді («Дон Карлос», «Травіата»), 
відновлюються довоєнні постановки опер «Дон Паскуале» Г. Доніцетті, «Шукачі перлів» Ж. Бізе. 
Нове віяння у вирішенні постановок вдихнув М. Кабачек, запрошений на посаду головного режисера. 
Семирічна праця професіонала, закінчилась політичною провокацією і звільненням з роботи. За 
диригентським пультом стояв вже Ю. Луців.  

Успіх оперним та балетним постановкам забезпечували художники Ф. Нірод, О. Сальман, 
Є. Лисик та виконавці З. Бабій (драматичний тенор), Н. Богданова (мецо-сопрано), Т. Братківська 
(сопрано), О. Вітик (бас-баритон), О. Врабель (лірико-драматичний баритон), В. Герасименко 
(сопрано), П. Криницька (сопрано), В. Ігнатенко (тенор), П. Кармалюк (баритон), В. Кобржицький 
(тенор), Ю. Лисянський (тенор). 

У театральних сезонах 1970-х років творчий колектив Львівського оперного продовжує 
збагачувати свій репертуар. Вперше в Радянському Союзі було поставлено оперу «Ернані» Дж. Верді, 
що виконувалась українською мовою. Відбулися прем’єри опер «Чарівне кресало» (1975 р.), «Три 
товстуни» (1979 р.) І. Юзюка. Але найвизначнішою подією стала постановка опери «Золотий обруч» 
Б. Лятошинського (ІІ редакція). Опера стала етапною не лише для львівського театру, а й національної 
музично-театральної культури [9; 135–137]. У 1971 р. вистава і її творці: диригент Ю. Луців, режисер 
Д. Смолич, художник Є. Лисик удостоєні Державної премії України ім. Т. Шевченка. 

Останньою постановкою у Львівській опері, якою диригував Ю. Луців, стала опера 
«Хованщина» М. Мусоргського. У розквіті слави, всесвітньовідомий маестро, не погодившись із 
ставленням до артистів місцевої влади, покинув театр і розпочав педагогічну та концертну 
діяльність.  

1975 р. на посаду художнього керівника і головного диригента затверджено І. Лацанича. 
Митець мав великий досвід праці в оперних театрах: десятиліття у Львові був стажистом та 
диригентом-постановником, згодом – у театрі ім. В. Немировича-Данченка в Москві. Здійснив 
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низку постановок у театрі ім. С. Кірова у Ленінграді. Тривалий час очолював колектив (як 
художній керівник) у Донецькому оперному театрі. І. Лацанич добре знав специфіку музичного 
театру [6; 324]. 

Під керівництвом І. Лацанича театр завершує сезон 1974/1975 р. новою постановкою опери 
«Травіата» Дж. Верді, для якої запросили режисера Великого театру СРСР І. Морозова, який доклав 
чимало зусиль для створення органічної, драматургічно-цілісної вистави, в якій головним стає 
достовірне відтворення інтимної драми героїв: Віолетту співали В. Чайка, Т. Братківська, Л. Божко; 
Альфреда – Р. Вітошинський, В. Ігнатенко; Жермона – О. Врабель, Г. Кузовков. Нова «Травіата» 
відзначилася високою постановочною і виконавською культурою, тож не дивно, що вистава тривалий 
час була у репертуарі театру, незмінно прикрашаючи його гастрольну афішу (львівська трупа 
вивозила цю оперу до Одеси). 

У 1978 р. у театральному приміщенні розпочався капітальний ремонт. Відбувся незначний 
занепад театрального життя. Не всі вистави стали показовими, не всі задовольняли і постановників, і 
глядачів. Творчий пошук обмежувався умовами праці «на колесах». Але головною причиною було 
кадрове питання. Колектив майже не поповнювався кадрами ні в опері, ні в балеті. На утримання 
приїжджих артистів бракувало коштів і житла.  

1984 р. відбулося відкриття приміщення театру після ремонту. Протягом року прем’єр не було. 
Треба було звернутись знову до вистав, які через свою масштабність не ставились на 
непристосованих «чужих» сценах і підлягали відновленню. Повернулися до життя опери «Євгеній 
Онєгін» П. Чайковського, «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. Водночас, І. Лацанич і 
Є. Лисик приступили до реалізації давньої мрії – постановки опери С. Прокоф’єва «Війна і мир». 
Прем’єра відбулася у травні 1985 р. і стала творчим злетом театрального колективу [6; 359].  

1986 р. відбулася прем’єра опери «Олеська балада» Б. Янівського. Нове прочитання отримали й 
опери «Хованщина» М. Мусоргського, «Царева наречена» М. Римського-Корсакова, «Золотий обруч» 
Б. Лятошинського, «Тангойзер» (на афішах «Тангейзер») Р. Вагнера, «Джоконда» Понк’єллі. Вперше 
українською мовою поставлено оперу «Фальстаф» Дж. Верді. 

Оперна трупа була представлена у цей відтинок творчої діяльності такими виконавцями, як 
Н. Величко (мецо-сопрано), Г. Довженко (бас), В. Дудар (бас), І. Кушплер (баритон), Н. Свобода 
(мецо-сопрано), С. Степан (баритон), Т. Поліщук (контральто), С. Тарасович (баритон). 

1988 р. у колективі театру зародилась ідея провести фестиваль оперного мистецтва 
ім. С. Крушельницької. І фестиваль пройшов у листопаді (18-27) 1988 р. До Львова приїхали співаки 
та диригенти, критики та музикознавці з різних міст СРСР, актори з Польщі та Угорщини. 
Центральне місце на фестивалі посів показ оперних вистав, у яких виступала С. Крушельницька. 
Заключним акордом оперного фестивалю ім. С. Крушельницької стало виконання солістами, хором 
та оркестром Львівського театру опери «Реквієму» Дж. Верді. Твір був присвячений пам’яті видатної 
співачки. Сольні партії виконали народна артистка України Л. Божко, заслужена артистка України 
Н. Свобода, лауреати республіканського конкурсу О. Полянський, К. Сятецький.  

50-й оперний сезон закрився прем’єрою опери «Отелло» Дж. Верді (1990 р.). 
Новий творчий злет відбувся у колективі з призначенням 1995 р. на посаду художнього 

керівника Р. Дорожівського. Відразу після прим’єри опери «Богема» Дж. Пучіні ставлення до 
колективу Львівської опери кардинально змінилося. Найкращим свідченням було те, що на перші 
вистави не можна було потрапити усім бажаючим.  

Р. Дорожівський, корінний львів’янин, є вихованцем прославленої диригентської школи 
М. Колесси. Тривалий час стажувався в Києві у С. Турчака. Після повернення до рідного Львова, 
енергійний, у кращому розумінні слова – театрал стає господарем у театральному домі. З ентузіазмом 
та завзяттям розпочав свою справу з впровадження залізної дисципліни. За короткий час на вимоги 
диригента і режисера актори розкрили дотепер невідомі риси. Оркестр став рівноправним учасником 
вистав. І як показала «Богема», Львівська опера вийшла на європейський рівень. Постановки 
Р. Дорожівського нагадали слухачеві, що він є і глядач, а опера – не «низка концертних номерів у 
театральних костюмах», а справжня драма, і глядач має бути співучасником дій. Але не всі були 
задоволені новаторством художнього керівника. Створений негативний імідж змусив 
Р. Дорожівського залишити посаду [5]. 

1998 р. театр очолив Т. Едер, один із найактивніших учасників у музично-громадському житті 
Львова. Він провів дев’ять міжнародних фестивалів «Віртуози», три міжнародні конкурси оперних 
співаків ім. С. Крушельницької, став одним з організаторів міжнародного проекту «Гранди 
мистецтв». Митець наполегливо працює над відродженням та оновленням духовності, відтворенням 
культурних традицій рідного народу. Здійснює сміливі творчі проекти, що привернули увагу 
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громадськості. Серед них – проект замовлення музики і постановки опери «Мойсей» М. Скорика (за 
поемою І. Франка). У 2000 р. Т. Едер був одним з організаторів проведення святкування кількох дат: 
400-ліття опери як жанру і 100-ліття Львівської опери. З цієї нагоди театру присвоєно ім’я славетної 
С. Крушельницької.  

За ініціативи Т. Едера Львівський оперний театр першим в Україні увійшов до міжнародної 
некомерційної асоціації «Опера Європа». Підписання угоди відбулося на початку грудня 2008 р., що 
значно розширило можливості та співпрацю з європейськими театрами. 

Подією в мистецькому житті Львова стала прем’єра опери Дж. Верді «Набукко», що 
сколихнула галицьку столицю. Подія була надзвичайно резонансною, адже виставу ставив відомий 
італійський режисер Дж. Вішілія. Це був його дарунок львів’янам та творчому колективу опери до 
100-річчя театру. Прем’єра відбулася 25 березня 2000 р. 

Продовжуючи кращі традиції українського та європейського оперного театру, театральна трупа 
Львівської опери винесла на суд глядачів низку нових та оновлених творів. Показовим явищем є те, 
що до постановки й виконання залучаються кращі мистецькі сили зарубіжжя. У 2003 р. відбулося 
нове прочитання опери «Трубадур» Дж. Верді, художнім керівником якої виступив польський 
режисер З. Хшановський (якому належало й сценічне вирішення «Мойсея»). Диригував оперою 
В. Гарбарук, головні ролі виконували Л. Савчук (Леонора), І. Кушплер (граф ді Луна), М. Пшеничка 
(Азучена), В. Дудар (Феррандо), О. Данильчук (Манріко) [2]. Опера з успіхом була показана на 
мультикультурному фестивалі «Галичина» у Польщі.  

2005 р. на сцені Львівського оперного театру відбулася оновлена постановка опери «Богема». 
Керував виставою диригент з Японії Ч. Комацу. Роль Мімі виконала його дружина Крістін, канадська 
оперна співачка. Диригуючи виставами, він дав театральній трупі можливість спілкуватися манерою 
виконання, яка культивується за кордоном. Крім творчої допомоги, Чосеї сприяв отриманню від 
японського уряду культурного гранту на придбання сценічного освітлювального обладнання на 450 
тис. S [8]. 

Важливою подією у театральному житті стало повернення на сцену опер Дж. Верді «Аїда», 
«Набукко», «Травіата». Нове трактування опери «Бал-маскарад» стало відкриттям нових імен. 
Востаннє опера була поставлена у Львові 1955 р.  

Відродити оперу була давня мрія І. Лацанича, колишнього художнього керівника і головного 
диригента, але їй не судилося збутися за його життя. В пам’ять про великого майстра колектив 
Львівської опери повернув твір до життя. Диригент-постановник М. Дутчак використав для 
виконання опери творчий потенціал трупи, задіяв усі типи голосів. Окрім солістів, у повному складі 
працюють хор, балет. У трупу влилися молоді виконавці, випускники Львівської музичної академії. У 
театр прийшов і новий хормейстер В. Коваль. Режисером-постановником запросили головного 
режисера-постановника державної художньої організації «Україна мистецька» В. Вовкуна. Прекрасне 
оформлення вистави здійснили художники-постановники Т. та М. Риндзаки. У прем’єрному показі з 
успіхом виступили молоді виконавці Л. Cавчук, А. Липник, Р. Трохимук, Н. Курильців, Н. Кулагіна. 
Перший показ засвідчив, що «Бал-маскарад» стане однією з найяскравіших і вражаючих опер у 
репертуарі театру. Опера пройшла також з великим успіхом на сцені оперного театру у Варшаві та 
театрі чеського міста Змін у вересні-жовтні 2007 р. [10]. 

Знаменною подією театрального сезону 2008 р. стало виконання опери «Весілля Фігаро» 
В. А. Моцарта. Щоправда, за подіями на «Весіллі Фігаро» публіка стежила лише в музичних колізіях: 
найпопулярніша моцартівська опера прозвучала у концертному виконанні за участі кращих солістів 
Європи. Під батутом відомого німецького диригента П. Маркса оркестр Leo polis і семеро 
запрошених співаків спробували максимально образно відтворити події опери [4]. 

Репертуар Львівського театру поповнився ще однією оперою – «Любовний напій» Г. Доніцетті, 
прем’єра якої відбулася наприкінці 2011 р.  

Театральний сезон 2012-2013 рр. виявився також плідним. Серед оперних вистав на львівській 
сцені 13 квітня 2013 р. відбулася прем’єра опери «Чарівна флейта» В. А. Моцарта. Диригент-
постановник М. Юсипович залучив до виконання вистави молоді сили: О. Лановий (Таміно), 
Ю. Лисенко, Л. Осташ (Паміна), М. Корнутяк, П. Радейко (Папагено), А. Корнутяк (Цариця Ночі). 
Режисер-постановник вистави З. Хшановський.  

Ця постановка викликала зацікавлення і резонанс, мала великий успіх. Приємно вразила 
глядача поновлена оперета «Циганський барон» Р. Штрауса 17 жовтня 2013 р. Диригент-постановник 
заслужений діяч мистецтв України М. Дутчак, режисер-постановник Р. Валько [1]. 

2014 р. у театральних афішах Львівської опери з’явилися поновлені вистави: опера «Іоланта» 
П. Чайковського і балет «Ромео і Джульєтта» С. Прокоф’єва. 
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Сьогодні Львівський театр опери та балету ім. С.Крушельницької – складний творчий механізм, 
в якому понад 500 осіб об’єднані спільною метою – примножувати славу театру як колективу 
високого європейського рівня. Творчий склад колектив – це 45 солістів опери, хор (60 осіб), балет (50 
осіб) та симфонічний оркестр (60 осіб). У репертуарі театру понад 200 опер та 10 балетів [1].  

За останні роки театр активно гастролював в Італії, Австрії, Польщі, Іспанії, Лівані, 
Люксембурзі. Про успіхи театральної трупи відзначено в засобах масової інформації. 

Одна з польських журналісток після відвідування вистави «Тоска» Дж. Пучіні сказала: «Тепер 
«Ля Скала» переселився до Львова» [3]. І ці слова є свідченням того, що Львівська опера справді 
знаходиться на високому рівні. Цікавий репертуар, високий професійний рівень виконання, багатство 
оформлення привертає в театральну залу все більше глядачів і серед яких – багато молоді «яка має 
виховуватись на світових стандартах опери і балету» [5; 8].  

Розглянувши репертуарну палітру Львівського оперного театру, можемо констатувати, що 
вердієвські шедеври посідають вагоме місце у репертуарі; з кожним роком у репертуару театру 
з’являється більше українських та європейських опер. Важливою подією стало те, що театр здобув 
звання Національного і увійшов до міжнародної асоціацію Opera Europa. Все це надає перспективи 
оперному мистецтву на майбутнє. 
 

Примітки 
1 У статті здебільшого спираємось на дослідження А. Терещенко та О. Паламарчук. 
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Резюме 

Здійснено огляд діяльності Львівського оперного театру в період 1900-2014 рр. Окреслено 
персоналії провідних виконавців і прем’єрних вистав, а також здійснено аналіз репертуарної політики 
театру в зазначений період. 

Ключові слова: Львівський оперний театр, оперна трупа, репертуар, оперні прем’єри, співаки, 
диригенти. 
 

Summary 
Kornutyak A. Lviv National academic theatre of opera and ballet the name of S. Kruchelnitska 

(1900-2014) 
Done overview of L’Opera during the 1900-2014 years. 
Emphasized that in the pre-war years (1900-1934 gg.) Great repertoire city theater (the theater then 

called) dominated the works of Western European classics («Il Trovatore», «La Traviata» J. Verdi, 
«Carmen» by Bizet, «Lucia di Lyammermur» Donizetti, several operas by Richard Wagner). Not paid 
attention to the masterpieces of Russian and world classics («Eugene Onegin» by Tchaikovsky, «Boris 
Godunov» Mussorgsky). 1921 was first staged ballets – «Swan Lake» by Tchaikovsky. 

1934 Theatre rolled out its operations due to financial difficulties. 
With the establishment of Soviet power in Western Ukraine in September 1939 the question arose of 

creating a stationary state in Lviv Ukrainian Theatre of Opera and Ballet. By order of the Government of the 
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Ukrainian SSR of December 20, 1939 Large city theater was renamed the Lviv Opera and Ballet with its 
subordination of the Ministry of Culture of Ukraine. Theater and ballet troupe, orchestra, choir alumni 
replenished Kyiv, Kharkiv, Odesa, Lviv conservatories. As the first conductor was invited M. Pokrovsky and 
M. Goncharov. 

By the repertoire included operas by Ukrainian composers – «Nedorosl» Lysenko and «Cossack 
beyond the Danube» Gulak-Artemovs’kyj. 

Season 1940-1941 gg. Was the start of a creative work. It started a good tradition continued in the 
postwar years. 

During the German occupation of Lviv remained the center of musical and theatrical life in Ukraine. 
Artists patriots decided to organize a Ukrainian theater. The team was headed by A. Petrenko. Artistic 
director elected V. Blavatsky, music director – prof. L. Turkevicha, literary – G. Sorb. 

In the first postwar year, work began on a new team. As best forces L’Opera emigrated to the West, to 
participate in the preparation of the first performances of Kyiv and other cities of Ukraine came artists, 
conductors, artists, directors. The artistic director of the theater was the Honored Artist of Ukraine Mikhail 
Stefanovich, transferred from Kharkov. 

1950 marked such productions as «Masquerade» J. Verdi’s «Romeo and Juliet» Gounod «Lakme» 
L. Delibes, «Iolanta» by Tchaikovsky. For the first time in the USSR by the artists of Lviv opera was 
performed opera «Dalibor» B. Smetana. In 1956 there was a premiere of the opera «towards the sun» Kos-
Anatolskyi in 1957 – premiere of «Forest Song» V. Kyreyka. Tradition theatrical collective's repertoire is 
oriented on the development of domestic and foreign classics. Each season premiere occurred operas or 
ballets. 

Of the 60 th century. The repertoire appear annually of opera and ballet, which is the primary source 
of the works of classical Ukrainian literature. Displays this list of opera «Stolen Happiness» Yu Meytus 
(1961). In 1966 there was also an opera premiere V. Kyreyka «On Sunday Morning» (based on the works 
Kobylanska). 

1975 for the post of artistic director and chief conductor of the I. approved Latsanych. The artist 
had a great experience in the opera: a decade in Lviv was an intern and conductor-director, then – in the 
Theater. Vladimir Nemirovich-Danchenko Moscow. He made a number of productions at the Theater. 
S. Kirov in Leningrad. For a long time the head of the team (as artistic director) at the Donetsk Opera 
House. 

1988 in the theater conceived the idea to hold a festival of opera named. Krushelnytska. 
The new creative rise took place in the team with the appointment in 1995 to the post of artistic 

director R. Dorozhivskoho. 
1998 Theater was headed T. Eder, one of the most important players in music and social life of the 

city. He spent nine international festivals «Virtuosi», three international competitions of opera singers 
named. Krushelnytska, was one of the organizers of the international project «Grand Art». Artist. makes a 
bold creative projects that have attracted public attention – the project of setting opera «Moses» Skoryk 
(poem by Ivan Franko). In 2000 T. Eder was one of the organizers of the celebration of the 400th anniversary 
of the opera as a genre and the 100th anniversary of the Lviv Opera. 

Initiated by T. Eder Lviv Opera House was the first in Ukraine entered the international non-profit 
association «Opera Europe». Signing took place in early December 2008, which greatly expanded 
capabilities and cooperation with European theaters. 

Outlined other leading artists and personalities premiere performances, as well as the analysis of 
repertoire policy of the theater in this period. 

Key words: Lviv Opera House, opera troupe repertoire, opera premieres, singers, conductors, creative 
contribution to the national cultural heritage of the opera. 
 

Аннотация 
Корнутяк А. Львовский Национальный академический театр оперы и балета 

им. С. Крушельницкой (1900-2014 гг.) 
Сделан обзор деятельности Львовского оперного театра в период 1900-2014 гг. Определены 

персоналии ведущих исполнителей и премьерных спектаклей, осуществлен анализ репертуарной 
политики театра в указанный период.  

Ключевые слова: Львовский оперный театр, оперная труппа, репертуар, оперные премьеры, 
певцы. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗАПИТИ В ПРОЕКЦІЇ НА КОМПОЗИТОРСЬКУ ТВОРЧІСТЬ 

СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ  
 

У даний час українське суспільство під впливом останніх подій військового характеру 
знаходиться на новому етапі кардинальних зрушень у площині історичного й суспільно-культурного 
розвитку. Глибинні трансформаційні процеси, спричинені захистом територіальної цілісності, 
призвели до піднесення національного самоусвідомлення та само ідентифікації, гордості за свій 
народ та своїх героїв. Видається актуальним і необхідним простежити, наскільки музичне мистецтво, 
зокрема українські композитори, реагують на останні події і як віддзеркалюються сучасні соціокультурні 
запити у їх мистецькій діяльності та доробку. Варто наголосити що, поняття «сучасного» вже не є 
синонімом нового, на даний час зміст «сучасного» дорівнює в більшості аспектів «актуальному» [1]. 

Дослідження соціокультурних запитів та потреб відбувається в руслі музичної соціології. 
Особливу цінність при їх дослідженні являють наукові праці Л. Брентано, Ф. Щербини, А. Пфендера, 
Ф. Лерша, Х. Тома, А. Мюррея, А. Маслоу, Д. Узнадзе, Г. Тарасова, Н. Черниш та ін. Щодо вчених, 
які аналізують творчість сучасних українських композиторів, то тут велика когорта дослідників: 
Л. Кияновська, А. Муха, О. Самойленко, О. Дьячкова, Б. Сюта, О. Козаренко, Н. Савицька, 
О. Берегова, О. Катрич, І. Бермес, С. Зажитько, Т. Кірєєва, Н. Александрова, О. Торба, О. Фрайт, 
Л. Ланцута, М. Северинова, О. Афоніна, І. Вербицька, Р. Стельмащук та ін. 

Метою статті є спроба відображення сучасних соціокультурних запитів українського 
суспільства в творчій діяльності українських композиторів.  

Видається необхідним зупинитись на категоріях соціокультурних запитів та потреб.  
Мистецтво безпосередньо пов’язане з соціальним середовищем, регулюється і координується ним у 

напрямах свого розвитку. Соціальні запити впливають на всі рівні існування музики: композиторську 
творчість, виконавську манеру, слухацьке сприйняття тощо. Запит зумовлюється потребою й конкретизує 
її зміст. Пропонується більш конкретизоване визначення сукупності мистецьких очікувань, потреб, вимог, 
ціннісних культурних установок соціального середовища як «соціокультурного запиту».  

У відомій тріаді «композитор-виконавець-слухач» її учасники перебувають як в 
опосередкованих відносинах, так і в безпосередніх. Врахування соціальних запитів важливе для 
розуміння всіх рівнів функціонування музичної культури. Практично кожен твір мистецтва, поряд із 
значною часткою авторефлексії творця, є соціально й історично детермінованим, несе певну 
мистецько-соціологічну інформацію. 

Важливим є поняття соціального запиту на продукт композиторської творчості. В західних 
дослідженнях воно розробляється досить інтенсивно. Наприклад, визначний спеціаліст у галузі 
соціології музики, хорватський вчений Іво Супічіч (Supičić) (1928 р.) вважає, що суспільне 
замовлення обумовлюється станом естетичних потреб і має, передусім, економічний характер [6].  

Часто запити демонструють середній смак епохи. Кореляція пропозиції і попиту 
спостерігається на прикладі функціонування різних видів мистецтв. У маркетингу культури чітко 
наголошується на тому, що на відміну від комерційного сектора, де продукт створюється відповідно 
до потреб споживача, митцеві апріорно не нав’язуються ці вимоги. Тому вихідною позицією у 
мистецтві стає задоволення потреб митця у самовираженні, розкритті власного «я», а не задоволення 
потреб споживача. Митці сприймають навколишній світ крізь призму як свого художнього бачення, 
так і соціальних запитів та інтересів, відповідно пропонуючи продукт своїх творчих зусиль. 
Практично кожен композитор уявляє, які запити і потреби задовольнятимуть його твори, інколи це 
локалізується в характері самого замовлення.  

Кожен композитор координує свою творчість із соціальними запитами індивідуально. В будь-
якому випадку, аналіз координації соціальних запитів із творчістю допомагає зрозуміти сутність 
стилю композитора, його еволюцію, вибір жанрів, образів тощо. 

Проблема зв’язку «композитор – соціум» не залишилась на маргінесі в зарубіжних та 
українських музикознавчих розвідках. Дослідженню суспільного, психологічного та економічного 
становища композиторів і виконавців присвячено багато праць, зокрема, німецьких музичних 
соціологів А. Зільбермана (Silbermann), Г. Ейнема (H. Einem), Г. Енгеля (Engel), Дж. Мюллера 
(Müller), В. Віори (Wiora), української дослідниці Л. Кияновської та ін.  
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У другій половині ХХ ст. в усіх сферах мистецького життя України не можливо говорити 
про природний розвиток мистецтва, оскільки «соціальний запит» чітко диктувався згори і 
формування ціннісних установок відбувалося під тиском партійних постанов, творча 
індивідуальність митця практично розчинялась. Лише після «хрущовської відлиги» у 60-х роках 
спостерігались деякі зміни у суспільно-культурній ситуації, поява відчуття відносної творчої 
свободи. Зокрема, з’явились композиції з відбитком індивідуально-характерного почерку, з 
вкрапленням національних мотивів. Зокрема, у Б. Лятошинського з’являються твори з 
«слов’янськими» назвами, Л. Колодуб звернувся до Кобзаря («Шевченкові образи»), 
В. Сильвестров написав «Есхатофонію» і «Спектри». Л. Грабовський і М. Скорик створили, за 
словами Б. Сюти, виразно «національно конотовані, «українські» композиції»» з цікавим 
використанням ритмо-інтонаційних формул фольклорного походження. Так, з-під пера 
Л. Грабовського вийшли «Чотири українські пісні» ор. 6, «Море», «Симфонічні фрески», а 
М. Скорика – «Гуцульський триптих» і Перша партита. 

У 1980-1990-х рр. митці отримали можливість більш вільного творчого самовиявлення, оскільки 
ідеологічні обмеження й заборони в основному були зняті. На думку композитора та музикознавця 
А. Карнаки у статті з неоднозначною назвою «Українська сучасна музика початку ХХІ століття: само 
ідентифікація маргінесу», – «Зміна соціокультурного контексту в сучасних умовах призвела до певної 
девальвації естетичних критеріїв художньої цінності, які були сформовані матрицею класико-
романтичної традиції. До цього додалася і власне українська ситуація зміни ідейного наповнення 
мистецтва через крах соцреалістичного методу та виникнення вакууму змістів, що заповнюються дуже 
повільно з тих прошарків соціального архетипу, які були витіснені в період панування комуністичної 
ідеології. Мається на увазі повернення, або оновлення традиційних композиторських методів і технік, 
що спираються на етнічні коріння (актуалізація в сучасному інформаційному полі нео-фольклорної 
складової), християнську етику (звернення до релігійної тематики як католицької, так і православної 
традиції), притаманну українцям споглядальність (медитативні інвективи як мінімалістичного, так і 
сонористичного типів) та природній еклектизм (паралелізм часо-просторових об’єктивацій, що може 
поєднувати інтонаційні об’єкти різних музичних епох, а також компілятивізм вже нового типу, 
пов’язаний з формуванням субкультури DJ-інгу)» [2]. 

У даний час констатуємо зростання ваги індивідуального чинника, поглиблений інтерес до 
національних витоків, «пієтизм до народного» (Я. Якубяк), відродження релігійної творчості, 
забороненої за атеїстичного режиму, поява на ниві національної музики численних сакральних 
композицій1. Соціокультурний запит на створення сакральних композицій залишається актуальним і 
донині2. 

Вагомим соціокультурним запитом сучасності, пов’язаним, з одного боку, з 200-річчям від Дня 
народження Великого Кобзаря, а з другого, – з гострою актуальністю на даний час його поезій, – є 
звернення композиторів до Шевченкового слова. У 2014 р. на фестивалі «Kyiv Music Fest» відбулись 
світові прем’єри наступних творів: циклу обробок В. Степурка на вірші Т.Шевченка «Було колись на 
Вкраїні», «Причинної» І. Тараненка, «Кайзацької притчі» на вірші Т.Шевченка В. Ронжина, «Думи мої, 
думи» Ю. Шевченка, симфонії «Шевченкіана» Л. Дичко, хорового концерту-диптиху Ю. Алжнєва «Ще 
треті півні не співали», «Божественна Шевченкова Літургія» О. Козаренка; на фестивалі «Контрасти» у 
Львові – «Страсті за Тарасом» Є. Станковича, балади «Ой по горі ромен цвіте» Л. Дичко, виконання 
«Псалмів Шевченка» В. Сильвестрова. Красномовними є слова останнього «Читайте Шевченка, доки 
не пізно…»: «В історії це унікальний випадок, коли поет став символом не лише боротьби за 
незалежність, але й символом України. Через слово. У нього навіть є рядок: «І на сторожі коло них 
поставлю слово»... І я хотів би, аби «І мертвим, і живим...» почитали всі» [4]. 

Цікаву класифікацію пропонує музикознавець О. Дьячкова, яка, однак, не охоплює усі 
«композиторські одиниці» та стильові пріоритети, проте доволі чітко визначає провідні стильові 
вектори сучасних мистців [1]:  
 

стиль композитори 

авангард у дусі 60-х 
С. Зажитько, А. Карнак, С. Лунев, В. Польова, Л. Юріна, В. Рунчак 
(Київ), О. Грінберг, О. Щетинський, С. Пілютіков (Харків), 
К. Цепколенко (Одеса), І. Небесний (Львів) 

медитативність у дусі 
В. Сильвестрова  

В. Польова, І. Щербаков, А. Загайкевич (Київ) 

«романтична лінія»  І. Щербаков (Київ), Ю. Ланюк (Львів) 
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музичний експресіонізм (головним 
чином у вокальних творах) 

М. Денисенко (Київ), О. Козаренко (Львів), К. Цепколенко, 
В. Ларчиков (Одеса) 

неофольклоризм Г. Овчаренко, І. Тараненко, А. Загайкевич (Київ), О. Козаренко (Львів) 

неоімпресіонізм М. Денисенко, Ю. Бабенко (Київ) 
 

Загалом, починаючи від часу здобуття державної незалежності, українські композитори 
вільно виявляють свій творчий потенціал, вписуючись у сучасний світовий «звуковий 
ландшафт», активно інтегруються у світовий культурний контекст. Очевидно, кожен з них по-
своєму переломлює поняття «соціального запиту» у своїй творчості. С. Павлишин слушно 
підкреслює, що теперішню епоху визначає плеяда митців найрізноманітнішого спрямування, «на 
різний смак споживачів», які творять, спираючись на власні інтенції, на внутрішнє відчуття 
традиції, а не під «тиском згори» [3; 227]. 

Очевидно, перед музикантами академічного спрямування тепер постають нові завдання та 
соціокультурні запити. Однією з актуальних проблемах сучасного музичного мистецтва є 
комерціалізація мистецької галузі, в тому числі, й музичної. Поряд із збереженням власного 
виконавського «я», з метою налагодження контактів із слухацькою аудиторією, сучасним виконавцям 
та композиторам необхідні ефективні рекламні акції, створення бренду з власного імені, допомога арт – 
менеджерів, промоутерів, продюсерів, які б спрямували свою діяльність на забезпечення усіх 
організаційних питань, залучення підтримки меценатів. На Заході – це розгалужена і розвинена 
практика, зосереджена на комерційній стороні функціонування культури. 

Особливо гострим в умовах жорсткої конкуренції є питання професійного становлення та 
самореалізації композиторів-початківців. Поряд з опануванням професійних навичок, їм необхідно 
мати засоби та місце репрезентації свого «творчого продукту» для мистецької громадськості. 
Актуальною вимогою сьогодення є те, що сучасні митці різних генерацій повинні висвітлювати 
результати власної професійної діяльності у мас-медіа та мережі Інтернет, що значно полегшує 
поширення їх творів у глобалізованому світі. Слід зауважити, що сучасна композиторська практика 
характеризується все більш інтенсивним використанням комп’ютерних технологій3, які активно 
впливають на композиторський процес і музичну композицію в цілому.  

Очевидно, цей соціокультурний запит є актуальним. Завдяки новітнім засобам масової комунікації 
нова музика стає ближчою до широкої аудиторії, які б складні композиційні принципи не лежали в її 
основі. Констатуємо, що музика сучасних українських композиторів або не звучить у музичному просторі 
сьогодення, або ж пропагується мінімально, і то, переважно, зусиллями самих митців. Варто відзначити, 
що твори сучасних композиторів виконуються в Україні виключно на спеціалізованих фестивалях 
сучасної музики4, які композитор В. Рунчак назвав «фестивальними гетто», на яких, за його словами, 
присутня «специфічна публіка: друзі композитора, члени сім’ї, подруги, вороги»5.  

Варто висловити декілька зауваг щодо останніх подій сьогодення. Як «Помаранчева», так і 
«Революція Гідності» характеризуються вагомою роллю музики під час проведень різноманітних 
масових акцій, музичний супровід на яких був цілодобовим. На думку музичного критика 
Ю. Зеленого, «Україна запропонувала світу власний різновид «оксамитових» перетворень у 
суспільстві – Співучу революцію» [5; 134]. Це не дивно, адже українська нація володіє колосальним 
музичним генофондом, давньою співочою традицією, що виявляється, насамперед, у колективному 
(хоровому) співі. Більше того, «акція громадянської непокори стала найбільш музичною революцією 
в світі…» [5; 134]. Як зауважив фронтмен групи «Воплі Відоплясова» О. Скрипка, «Українська пісня 
стала одним з найвагоміших знарядь Оранжевої революції, яка на 50% – музична» [5; 134].  

Під час «Революції гідності» практично на усіх Майданах у містах України знаходилось т.-зв. 
«фортепіано миру», на якому грали як аматори, початківці, так і знані виконавці та композитори. Як і 
під час «Помаранчевої» революції, виконання гімну «Ще не вмерла Україна», часто зі сльозами на 
очах, ставало фактором суспільного об’єднання та музичною лейттемою усіх заходів.  

Одним із перших митців, які одразу у творчості відреагували на події новітньої української 
історії, є композитор зі світовим іменем В. Сильвестров. Як присвяту Майдану, він написав два 
хори («Гімн» і «Різдвяний псалом»), кантату «Гімн. Присвята Майдану», а пам’яті загиблого 
новітнього героя С. Нігояна (1993-2014 рр.) присвятив диптих «…І вам слава, сині гори» (вірші 
Т. Шевченка, які С. Нігоян читав на Київському Майдані) та «Со святими упокой…». У 2004 р., 
після Помаранчевої революції, В. Сильвестров також написав декілька творів, однак тоді їх не 
оприлюднив. Тепер усі його вище перелічені композиції, включно з кантатою «Гімн» (ІІ ч. – 
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«Пісня» («Разом нас багато, нас не подолати», ІІІ ч. – «Отче наш»), можна послухати на сайті 
видавництва «Дух і літера». Крім В. Сильвестрова, як відгук на «Революцію гідності», з-під пера 
композиторів з’явились балада Л. Донник на вірші В. Чугунової «Небесна сотня», Квартет № 1 
«Пам’яті жертв Євромайдану» А. Якушева (Білорусь).  

Отже, сучасне покоління стало свідком кардинальної зміни системи партикулярних цінностей, 
що відбувається у нестабільних соціальних, економічних, психологічних умовах. У цих умовах митці 
змушені організовувати власну творчу діяльність на нових засадах.  

Викладене вище дає підстави стверджувати, що сучасні українські композитори, переважно, 
звільнені від будь-якого політичного чи ідеологічного пресингу, хіба що їх творчу діяльність 
сковують закони ринку, на якому вони мають запропонувати свій музичний продукт. Свобода 
естетичних поглядів виступає прерогативою творчої особистості, це приводить до якісно нових 
результатів у ділянці композиції. 

Загалом, проблема соціокультурних запитів сучасного суспільства в проекції на 
композиторську творчість є багатогранною і дозволяє різноманітні підходи у її вирішенні.  
 

Примітки 
1 Підтвердженням цього є: «Літургія Іоанна Золотоустого» Л. Дичко; «Панахида», «Літургія святого 

Іоанна Златоустого», «Духовний концерт» (Реквієм), Псалми М. Скорика; «Реквієм», «Літургійні піснеспіви», 
«Всенощні піснеспіви», «Давидові псалми», цикл «Псалми і молитви», «Три алілуї» В. Сильвестрова; 
концерти «Господи, Владико наш», «Нехай прийде царствіє Твоє» Є. Станковича; «Україна. Хресна дорога», 
«Літургія Іоанна Золотоустого», «Вервична служба»; «Пасхальна Утреня»; «Архієрейська Божественна 
Літургія», «Літургія Євхаристії» В. Камінського; «Літургія св. Іоанна Златоуста», «Псалом Давида», 
«Богородичні пісні», «Кафолічна літургія», ораторія «Страсті Господа нашого Iсуса Христа», «Острозький 
триптих», «Різдвяна Божественна літургія» О. Козаренка; «Стихира. Преподобному Феодосію Печерському», 
«Літургія сповідницька», «Іже херувими», меса «Богородичні догмати XVII століття» В. Степурка; концерти 
«Слава Тобі, Господи!», «Співайте для Господа…» Ю. Алжнєва; «Духовні піснеспіви», «На смерть Ісуса», 
«Молитва» В. Рунчака; «Давидові псалми», «Отче наш…», «Мій голос до Господа» І. Алексійчук; «Боже мій, 
нащо мене Ти покинув?», «До Тебе підношу, мій Господи, душу свою…», «Херувимська», «Тебе поєм», 
«Блаженний, хто дбає про вбогого», «Піснеспіви», «Богородице, Діво, радуйся», концерт «Нехай воскресне 
Бог!» «Stabat Mater» Г. Гаврилець; «О Тебе радуется», цикл «Христос воскресе», «Верую», «Стихира Пасхи», 
«Величание Рождеству», «Тропарь Рождеству», кантати «Слово», «Свете тихий», «Світлі піснеспіви» 
В. Польової; «Да исправится молитва моя», «Ирмосы Пасхи», «Елицы», «Пасхальный прокимен» Б. Працюка; 
«Всенощное бдение», Літургія, 21 херувимська пісня, святкові піснеспіви, духовні концерти В. Файнер; «Dies 
irae», Stabat Mater, «Три молитви», «Диптих», «Литургические славословия Иоанна Златоуста», «Откровения 
блаженного Иеронима», духовні концерти «Возроди меня, утверди», «Искушение Светлого Ангела», меси «И 
сказал я в сердце моем», «In excelsis et in terra», органна меса «Via dolorosa» М. Шуха; «Ave Maria», 
«Богородице, Діво, радуйся», духовний концерт «Сон» І. Щербакова; «Воскресение Твое Христе Спасе», «О, 
преславного чудесе!», «Преподобному Агапиту Печерскому», богослужбовіпісне співи «Ныне отпущаеши», 
«Херувимская песнь», «Богородице Дево радуйся», «Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого» 
Т. Яшвілі; «Святий Боже»; «Христос Воскрес!», кантата «Псалми Давида» М. Ластовецького; «Kyrie eleison», 
«Agnus Dei» Б. Фроляк; «Отче наш», «Прийдіте, поклонімся», «Ангели знижайтеся», «Все упованіє моє», 
«Святий Боже», «Пресвятая Тройце», «Бог помсти – Господь», «Благословенная в женах», «Мале 
славослів’я», «Акафіст до Теребовлянської ікони Божої Матері» М. Волинського; «Плащаниця», «Благослови 
нас, Боже», 4-ри Літургії М. Дацка; «Антифони», «Pater Noster», «Aleluia» М. Шведа; «Блажен муж. Псалом 
1», «Alleluja»; «Gloria in excelsis Deo», «Stabat Mater» Б. Сегіна, «Страсті Христові» О. Яковчука та багато 
інших. 

2 Аналізу сакральної творчості сучасних українських композиторів присвячені дисертації 
О. М. Мануляка «Сакральна творчість львівських композиторів кінця XX – поч. XXI ст. у контексті провідних 
тенденцій розвитку сучасної української релігійної музики» (Львів, 2009), І. В. Вербицької-Шокот «Жанр 
реквієму в хоровій творчості українських композиторів порубіжжя тисячоліть» (Харків, 2007), 
Н. К. Александрової «Літургічна музика як жанрово-стильовий феномен в творчості вітчизняних композиторів 
кінця XX – початку XXI століття:» (Одеса, 2008), О. В. Тищенко «Літургія в українській музиці кінця XX – 
початку XXI ст. (до проблеми співвідношення обряду і жанру)» (Київ, 2011) та ін. 

3 Даній проблемі присвячена дисертація І. А. Гайденка «Роль музичних комп’ютерних технологій у 
сучасній композиторській практиці» (Харківський держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, 2005). 

4 Зокрема, в Києві музика сучасних мистців звучить на фестивалях «Прем’єри сезону» і Kyiv Music Fest, у 
Львові – на «Контрастах», в Одесі – на фестивалі «Два дні й дві ночі нової музики». 

5 Константинова Е. «Я – «самашедший», но не безумный!» Композитор Владимир Рунчак призывает 
раздать госнаграды всем желающим / Е. Константинова // Зеркало недели. Украина. – 25 марта 2011. – 
http://gazeta.zn.ua vladimir_ runchak _prizyvaet_razdat_gosnagrady_vsem_zhela.html 
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Резюме 
Розглядається проблема впливу соціокультурних запитів та потреб на сучасний 

композиторський процес в Україні.  
Ключові слова: композитор, творчість, соціокультурний розвиток, запити та потреби, сучасне 

суспільство. 
 

Summary 
Lastovetska-Solanska Z. Sociocultural Queries in Projection on Composer’s Creation of Modern 

Ukrainian Composers 
The problem of the influence of socio-cultural requests and needs of the modern composing process in 

Ukraine. 
The author clarifies a number of terms, including the term «modern», the author notes that the 

concept of «modern» is not synonymous with a new, currently meaning «modern» is in most aspects of the 
«date». 

The study of social and cultural needs and requests, the author stresses, is in line with the musical 
sociology. And submit a list of researchers who study these issues. 

Also emphasized that art is directly linked to the social environment, governed and coordinated by him 
in the directions of its development. Social demands affect all levels of existence of music: composer 
creativity, performing style, listening perception and more. Request predetermined requirement and specify 
its content. 

In the famous triad «composer-performer-listener» as the participants are in indirect ways, and in the 
immediate. Taking into account the social demands important for understanding the functioning of all levels 
of musical culture. Almost every work of art, along with significant share autoreflection creator, is socially 
and historically determined, is certain artistic and sociological information. 

Often requests with an average talk times. The ratio of supply and demand is observed on the 
example of the various arts. In marketing culture clearly noted that in contrast to the commercial sector, 
where product created to meet the needs of the consumer, artist priori not imposed these requirements. 
Therefore, the starting point of art is to meet the needs of the artist's self-expression, revealing his own «I» 
and not customer satisfaction. Artists perceive the outside world through the prism of his artistic vision as 
well as social demands and interests, offering the product under their creative efforts. Almost every 
composer imagines inquiries and satisfy the needs of his works, sometimes it is localized in the nature of 
the order. 

Each composer coordinates its work with social demands individually. In any case, the analysis of 
social demands coordination with the work helps to understand the essence of the composer’s style, his 
evolution, selection of genres, images and more. 

Also analyzed the fact that in different historical periods of development of the state by different 
artists found themselves, it was especially difficult to do in the second half of the twentieth century. 

In the early 1990s, artists were able to more free creative self-expression, as ideological restrictions 
and prohibitions were largely removed. 

Currently, state the weight of individual growth factor-depth interest in national roots, «the people’s 
pietism» (J. Jakubiak), the revival of religious art, banned by the atheistic regime, the emergence of the field 
of national music of numerous sacred compositions. Sociocultural asked to create sacred compositions 
remains relevant to this day. 
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Modern Ukrainian composers, mostly freed from any political or ideological pressure, unless their 
creative work laws stifle market where they offer their music product. Freedom aesthetic views prerogative 
serves creative person, it leads to qualitatively new results in the field of composition. 

Key words: composer, work, social and cultural development needs and requirements, modern society, 
historical context, cultural and artistic activities, the specificity of creative self-expression, XX – beginning 
of XXI century music. 
 

Аннотация 
Ластовецька-Солонська З.М. Социокульурные запросы в проекции на творчество 

современных украинских композиторов 
Рассматривается проблема влияния социокультурных запросов и потребностей на современный 

композиторский процесс в Украине. 
Ключевые слова: композитор, творчество, социокультурное развитие, запросы и потребности, 

современное общество. 
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ХОРОВА ШЕВЧЕНКІАНА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 
 

Домінуючим жанром творчості композиторів діаспори була вокально-хорова музика. Важливе 
місце в ній посідала хорова Шевченкіана, оскільки слово Пророка було не тільки натхненням для 
митців, але відігравало націєтворчу, етнозберегаючу роль. Наукові студії хорової творчості 
композиторів зарубіжжя здійснені українськими науковцями С. Павлишин, Н. Королюк, 
Т. Прокопович, І. Демян’янцем, автором статті [2; 4; 5; 7; 8; 12; 13].  

200-літній ювілей від дня народження Т. Шевченка актуалізує огляд хорової літератури на його 
слова, оскільки вона має активніше вводитись до репертуару хорових колективів, використовуватись 
у навчально-виховному процесі вищої школи. 

Мета розвідки – здійснити огляд хорової Шевченкіани композиторів української діаспори. 
Найбільш чисельну групу хорової Шевченкіани складають мініатюри. Одним із перших 

композиторів зарубіжжя, який звернувся до поезії Т. Шевченка був Євсевій Мандичевський (1857-
1929 рр., Відень, Австрія). На замовлення сестри Катерини для шкільного хору українського 
відділення Чернівецького ліцею композитор пише 11 хорових творів на вірші українських поетів, у 
тому числі два – на слова Т. Шевченка («Ой діброво» та «І день іде, і ніч іде»). 

У міжвоєнний період під час навчання у Празькій консерваторії Стефанія Туркевич (1898-
1977 рр.) створює один із перших своїх хорових творів для мішаного хору без супроводу на слова 
Т. Шевченка – «Учітеся» із застосуванням традиційних засобів музичної виразності і форми.  

Роки перебування у Празі (1924-1926 рр.) видатного композитора Федора Якименка (1876-
1945 рр.) відзначені зверненням його до української тематики. В хоровому жанрі він створює три 
композиції на слова Т. Шевченка – «Зоре моя вечірняя» та «У перетику ходила» для мішаного хору і 
«Княжна» («Чого мені тяжко») для чоловічого хору. 

Плідним для хорової творчості був післявоєнний період, оскільки в діаспору прибула значна 
кількість композиторів з України. Хоровий жанр посідає провідне місце у творчості Василя 
Безкоровайного (1880-1966 рр.) із США. Він пише твори для різних складів хору [16], звертається до 
поезії Т. Шевченка [24]. За музичною формою – це переважно хорові мініатюри та поеми, щоправда, 
є більш розгорнуте полотно – музична картина [25]. Хорові твори В. Безкоровайного відзначаються 
цікавою мелодикою, багатою та різноманітною гармонією, професійним знанням тембральних, 
регістрових і динамічних можливостей хорового ансамблю. Характерною особливістю творчості 
композитора є постійна опора на традиції українського фольклору, що виявляється у ладових, 
ритмічних, жанрових та формотворчих принципах. 

Розгорнені хорові композиції на слова Т. Шевченка у супроводі ансамблю бандур є в доробку 
відомого бандуриста, композитора Григорія Китастого (1907-1984 рр.). У творах «Гомоніла 
Україна»,  «Грай, кобзарю», «Поема про Запорозьку Січ», «Вітре буйний», які написані з  глибоким 
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знанням специфіки кобзарського мистецтва, яскраво виражене героїчне начало, ознаками якого є: 
закличні квартові ходи, маршові темпи і жанри, пунктирні пружні ритми, поєднання гомофонної 
фактури з елементами поліфонії, співставлення партій солістів, хору та супроводу ансамблю бандур. 
Застосування широкої гами виразових засобів у цих творах є свідченням високої композиторської 
техніки Г. Китастого та відчуття народного мелосу, до якого наближені його опуси. 

Кульмінаційним хоровим полотном Осипа Залеського (1892-1984 рр.) із США, яке 
наближається до кантати, є «Чигирин» на слова Т. Шевченка [21]. Твір, що написаний для мішаного 
хору, соло баритона та фортепіано, пронизує біль за втраченим славним минулим українського 
народу. Він насичений закличними, героїчними інтонаціями, поряд з акордовою фактурою 
композитор використовує імітаційну поліфонію, зіставлення груп хору, контрастні темпи.  

Хорова Шевченкіана Андрія Гнатишина (1906-1995 рр.) з Відня була зумовлена практикою 
проведення святкувань на честь великого Кобзаря, що виступали могутнім фактором єднання українців 
діаспори. Композитор написав на слова Т. Шевченка композиції: «За думою дума», «За байраком байрак» 
(1969 р.) [20], «Думи мої», «Садок вишневий коло хати» для мішаного хору a cappella з соло баритона [17; 
18], «Чи ти мене, Боже, забуваєш» (псалом), «Наш отаман Гамалія» та тематичну збірку [19]. 

І. Дем’янець констатує, що «стилістика творів на слова Шевченка свідомо асимілює семантичні 
знаки європейської традиції (пасторальний F-dur, «золотий хід валторн», тридольний вісімковий метр 
із пунктирами, притаманний «мисливській музиці» австро-німецької та англійської традицій, 
солов’їні звуконаслідування, що експонують національний первень)» [2; 13]. 

Хорові полотна великої форми започатковано Павлом Печенігою-Углицьким (1892-1948 рр.) із 
США. Композитор написав величну вокально-симфонічну кантату «Б’ють пороги» на слова Т. Шевченка, 
яка з тріумфом виконана на концерті композитора в «Carnegie Hall» у Нью-Йорку (1939 р.).  

Багатою є вокально-хорова спадщина Антона Рудницького (1902-1975 рр.) із США. З-поміж інших 
виділяється його вокально-симфонічна кантата «Посланіє» (1960 р.), створена напередодні 100-ліття з дня 
смерті Т. Шевченка. Це – широкомасштабний 4-частинний твір, написаний для солістів, мішаного хору та 
симфонічного оркестру. За текст послужили вибрані частини поеми. З-поміж інших інструментів 
особливе значення виконує віолончель, що, як відомо, була улюбленим інструментом Т. Шевченка. 

Вступ – монотематичний, побудований на одній музичній ідеї, яка з кожним новим 
повторенням наростає динамічно [14]. Інтерлюдія є найбільшою інструментальною частиною твору. 
На її музичному матеріалі побудована хорова партитура четвертої частини «Учітеся, брати мої» та 
міжтематичні епізоди. Кантата вперше виконана в 1962 р. у Філадельфії хором «Кобзар» під 
керівництвом автора, а також 1964 р. на відкритті пам’ятника Т. Шевченку у Вашингтоні. 

Ігор Соневицький (1925-2006 рр.) із США написав невелику кантату «Думи мої» для мішаного 
хору, соло баритона і оркестру (1968 р., відредагована 1991 р.), що має тричастинну структуру. 
Музична мова твору свідчить про прагнення композитора зберегти традиційну лінію у втіленні 
Шевченкової поезії, головний мотив-наспів є максимально наближений до відомого народного 
джерела. 

Вокально-інструментальний жанр посідає провідне місце у творчості Мар’яна Кузана (1925-
2003 рр.) з Франції. Композитор по-особливому інтерпретує поезію Т. Шевченка. Осягнення 
Шевченка в контексті постмодернізму зумовлює фокусування уваги на філософії та 
літературознавстві цього періоду і актуалізує дослідження на перетині наук. В історії 
шевченкознавства у 1980-х рр. з’являються студії славістів Л. Плюща, Г. Грабовича, Б. Рубчака, 
О. Забужко, які означили тенденцію філософсько-атропологічного підходу до Шевченкової 
творчості, тобто вони стали піонерами сучасного філософського шевченкознавства. 

Американський славіст Г. Грабович у післямові до українського видання своєї монографії 
«Шевченко як міфотворець» наголошує: «він таки залишиться пророком, бо не можна не враховувати 
історичної пам’яті й своєрідного, глибоко закарбованого в українських серцях, здається Богом 
даного, тайнопису його слова» [1; 211].  

О. Забужко вважає писання Шевченка «…і художніми, і філософськими, і релігійними, …і 
історичними (чи, принаймні, історико-культурними…) [3; 13–14]. Такому синкретизму відповідає, на 
її думку, тільки один вид духовної діяльності – міф, що артикулює мовою символів, насамперед, 
архетипи колективного несвідомого. О. Забужко робить важливе підсумування, що тільки 
інтегральний, міждисциплінарний підхід та системний аналіз «Кобзаря» можуть претендувати на те, 
щоб осягнути його в цілості [3; 36]. Саме ці підходи необхідні і для розуміння втілення 
Шевченкового слова в музиці постмодернізму, яскравим представникоми якого є М. Кузан.  

Залежно від базового психологічного типу митців (екстраверт та інтраверт – за К. Юнґом), 
зустрічаємося і з певним типом творчості: або спрямованою, обдуманою за формою і розрахованою 
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на бажаний вплив, або ж такою, що «є витвором позасвідомої природи, який з’являється на світ без 
участі людської свідомості, іноді навіть всупереч їй, примхливо нав’язує власну форму і вплив» 
[15; 277].  

Філософи вважають, що якщо митець першого типу чує голос сучасної традиції, то митець 
другого – голос таємничих архетипів [9; 120]. М. Кузан, на нашу думку, в ранній і середній періоди 
творчості постає як митець першого типу (про це пише С. Павлишин [12; 3], в пізній, коли працює 
над творами Т. Шевченка, – другого. Вихованець Паризької консерваторії (навчався композиції у 
Ж. Дандельо, учня Г. Форе), М. Кузан пройшов нелегкий шлях у мистецтві. 

Він звертається до поезії Шевченка в пізній період творчості і пише вершинні опуси: дві 
ораторії – «Неофіти»1 та монументальну «Посланіє»2, хоровий цикл a cappella «Псалми Давидові» 
(1988 р.). У роботі над текстами Шевченка3 композитор вступає у процес комунікації, занурюється у 
глибини (етнічні, національні) і творить власний текст, який є виявом симбіозу сучасних модерних 
течій і проявом глибинного національного архетипу. Тобто триває процес у контексті концепції 
Ю. Лотмана, який розглядає культуру як феномен, всередині якого відбувається діалог між міфічним 
та хронікально-історичним часом (двома моделюючими мовами) [11; 568-579]. Інтелектуалізація 
творчого процесу М. Кузана є результатом глибоких студій праць найвизначніших філософів 
людства, найсучасніших досліджень із феноменології, герменевтики, семіотики, соціології, містики 
та ін. Для розкриття поетичного світу Т. Шевченка Г. Грабович вибудовує модель, що ґрунтується на 
структурно-антропологічному підході до міфа Леві-Строса і Віктора Тернера [1; 54]. Її 
фундаментальні прикмети – багатолінійність, динаміка, універсальність, вихід за межі часу і 
простору резонують з особистим досвідом і творчістю М. Кузана. Композитор суголосний 
Шевченковому міфу, який розмикає межі часу й простору, а Україна для поета (і для композитора 
також) – це «стан буття». Таким чином, музична інтерпретація М. Кузаном поетичного світу 
Шевченкових «Неофітів» якнайкраще відповідає означеній моделі. 

Для розуміння музичної культури постмодернізму, до якої належить композитор, сучасне 
музикознавство залучає методики суміжних галузей науки і перетворюється у своєрідну філософію 
музики. Центральним тут виступає семіотичний аспект, розроблений О. Козаренком [6]. Учений 
розглядає національну музичну мову як семіологічну систему, авторські мовленнєві коди як 
конкретні локальні знакові системи. О. Левченко, спираючись на вже класичні висновки семіотики 
про те, що культура є комунікативною системою, обслуговує комунікативні функції і підкоряється 
коструктивним законам семіотичних систем, пропонує для дослідження певної культури збудувати 
найзагальнішу модель, якою може виступати текст [9; 10]. Варто наголосити, що текст сьогодні 
мислиться не як стабільний об’єкт з певними ознаками, а як функція [10; 103]. «Тому важливо 
розглядати текст не лише горизонтально (синтагматично) у його наративно-смисловій енергетиці,.. 
а й у парадигматичній глибині закладених у кожний момент як можливостей здійснення, так і 
можливостей інтерпретації, зумовленої незнанням кінця» [9; 84]. О. Козаренко пише, що сьогодні 
плідним є саме семіологічний підхід до національної історії музики, яку слід трактувати як 
гіпертекст, «сенс якого можна збагнути тільки через розгортання змістів окремих його складових 
та в їх зіставленні» [6; 7–8]. В семіологічній системі (якою є кожна національна культура) 
гіпертекстом (за О. Козаренком) можуть бути окремі твори, доробок певного автора чи ціла 
історико-стильова епоха, а мова музики виступає засобом «збереження генетичної пам’яти, 
усвідомлення самототожности та життєво необхідної єдности етносу (хай навіть уявної!) в часі-
просторі» [6; 10]. 

Для адекватного «прочитання» національного музично-історичного процесу О. Козаренко 
вибудовує модель, в основу якої покладена ідея етноцентризму, яка детермінує перехід від «історії 
стилів» до «історії ментальностей» [6; 19]. Цей принцип дає можливість розглядати національну 
музичну культуру як функціональне ціле, що включає також музику українських композиторів 
діаспори. О. Козаренко визначає національну музичну мову як характерну невербальну знакову 
систему, «що забезпечує фіксацію-збереження-відтворення-передання (у синхронному і діахронному 
вимірах) суттєвої для етносу емоційно-образної інформації специфічно-музичними засобами» [6; 56–
57]. «Задана Лисенком багатошарова структура національної стильової парадигми, де співіснують 
етнолокальне (окреме), національне (особливе) та міжнаціональне (загальне), сформувало складну 
семантичну будову його авторської музичної мови» [6; 79], паралелі якої знаходимо у М. Кузана. 

У творчо-активній свідомості М. Кузана також відбулося зімкнення кількох мовностильових 
блоків: українського фольклору, західноєвропейського музичного професіоналізму, сучасної музики 
ХХ ст. Кожен із них має свою систему звукореалізації, свою музичну мову і все це дивним чином 
переплітається у мовно-стильовому феномені його масштабної ораторії «Неофіти», яка вражає 
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полістильовим синтезом [5]. Це один з найцікавіших творів композитора, сучасне прочитання поезії 
Поета. Вона написана для солістів, мішаного хору та оркестру, складається з Увертюри, Прологу та 14 
частин, в яких послідовно розгортається сюжет [22]. Шукаючи інтонаційних відповідників 
Шевченковому слову, композитор занурюється в свою підсвідомість, залучає у творчий акт «стовбур 
генетичної пам’яті» [6; 263]. Композитор так говорив про українську пісню: «цією музикою я дихав 
протягом мого дитинства; вона мене заколисувала, вона формувала клітини мого мозку, цілого мого тіла, 
і всі її вібрації врізалися в моє єство…» [12; 7]. Шукаючи в музиці нових шляхів, композитор «свідомо 
використовує тут засоби відносно прості, музичну мову, яка асоціюється з традиціями церковної музики і 
навіть українського фольклору» [12; 53]. Водночас, М. Кузан – митець ХХ ст. із власним оригінальним 
стилем, а музична мова його творів самобутня і багата. Якщо в ранній і середній періоди творчості він, за 
визначенням С. Павлишин, близький до імпресіонізму та конструктивізму серійної системи, то в 
останньому, зрілому періоді наступає перелом у творчості, звернення до тем гуманістичного звучання 
(зокрема до Шевченкового слова), «він має свою оригінальну музичну мову, витворив… власний почерк, 
який є узагальненням діатоніки, походить з вільного поєднання західноєвро-пейської середньовічної і 
слов’янської народної ладовості» [12; 11]. Універсальна здатність постмодерну поєднувати непоєднуване 
дивним чином переплітається в музичній мові М. Кузана: поряд з алеаторикою, засобами сонористики, 
додекафонії, мінімалізмом та атональністю знаходимо присутність архетипових етнохарактерних 
музичних знаків, які є першою мікроструктурою музичної мови, носієм значення. Визначене 
О. Козаренком знакове поле національної семантики музичної мови М. Лисенка, що виявляється в мелосі, 
ладо-гармонії, організації багатоголосся, типах розвитку, знаходимо в ораторії М. Кузана. С. Павлишин та 
Н. Королюк виділяють українські риси ораторії в образі матері [8; 157, 12; 54–573]. Найважливішим 
засобом розвитку у композитора є колористичний фактор. Сонористичні ефекти формують 
звукозображальну семантику його твору в руслі імпресіонізму. Стихія «музики дзвонів», відкрита 
російськими композиторами, продовжена М. Лисенком, знаходить свій вияв в ораторії М. Кузана. В № 13 
композитор використовує майже дебюсистський прийом – зображення кіл на воді (вібрафон), що 
відтворюють завмирання хвиль ріки після скидання трупів у Тібр [12; 58].  

Яскраві сонористичні ефекти застосовує композитор у зображенні оргії у термах (№ 3). 
М. Кузан використовує окремі жанрові моделі як знаки певної доби, символи чи асоціації: архаїчні 
давньослов’янські і григоріанські наспіви, гімн, що асоціюються з «середньовічними органумами – 
поліфонії на «досконалих» інтервалах» [12; 129]; жіночий хор в № 13 звучить як скорботний 
урочисто-трагічний хорал; монолог читця у Пролозі асоціюється з давньоруським співцем Бояном; з 
прославними історичними піснями у фіналі; мелодика хору в № 1 нагадує веснянки, а соло баритона 
в № 5, який розповідає про страту апостола Петра, асоціюється з старим сліпим лірником, мелодика 
цього розділу насичена виразними «думними» інтонаціями [8; 155, 158]. Один із вражаючих епізодів 
ораторії – виконання закутими в кайдани неофітами псалма в № 10: «Їх суворий, величний, архаїчний 
спів – спів приречених фанатичних людей, які готові прийняти мученицьку смерть за свою святу 
віру, має «надсюжетний», надчасовий та надособистісний характер, набуває глибокого символічного 
значення» [8; 162].  

Важливою є роль інструментального та хорового плану ораторії: «емоціоналізація 
інструментального стилю, внесення в нього етнохарактерних рис», яка відбувалася на певному етапі 
формування української національної музичної мови [6; 32], знаходить свій вияв у М. Кузана. 
Мішаний склад хору в № 2 трактується композитором як одна з інструментальних груп оркестру, 
тобто особлива оркестрова барва. Хору належить важлива роль в ораторії: він «виступає як головний 
оповідач (передає зовнішній бік дії, сюжету), по-друге, уособлюється в ролі того чи іншого 
персонажа, а також виявляє себе як сторонній коментатор, споглядач, що, безумовно, нагадує про 
спадкоємність сучасного мистецтва від традицій античної трагедії» [8; 166-167]. Хорові, оркестрові 
та сольні епізоди ораторії, що часто нагадують оперні сцени і є яскравими елементами оперної 
драматургії, наближають твір до сценічного втілення. Дослідники знаходять в ораторії М. Кузана 
стильові орієнтації на західноєвропейських та навіть російських композиторів.  

Таким чином, М. Кузан своєрідно прочитує складний, «поліфонічний», за термінологією 
М. Бахтіна, твір Шевченка. Дихотомія М. Кузана, що виявляється у симбіозі європейської музичної 
освіти і національного єства, емоційної наснаги (як риси української психіки) і раціональної 
врівноваженості, продуманості (набутої риси особистості європейського ґатунку), простоти, щирості 
висловлювання і чіткої структури з граничною доцільністю у вживанні музичних засобів [12; 59], є 
відповідною глибоко філософській постаті і поезії Т. Шевченка.  

Ораторія композитора свідчить, що і сьогодні, в напружену і динамічну епоху постмодернізму, 
«монументальний хоровий жанр, своєрідна хорова фреска, генетично пов’язана з геніальними 
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пасіонами Й.-С. Баха і величними ораторіями Г.-Ф. Генделя, не тільки продовжує існування в 
українській і світовій музичній культурі, а й набуває нових, сучасних форм, що дає змогу 
композиторам втілювати універсальний, наднаціональний і надчасовий зміст поезії Шевченка» 
[8; 167], а духовність і емоційність, як визначальні вартості музики М. Кузана (за С. Павлишин), не 
лише привертають увагу, а й знаходять відгук у душах українців ХХІ ст. 

У циклі «Псалми Давида» М. Кузана [23] поєднується релігійна символіка з етико-
філософськими концепціями. Композитор вибрав із переспівів Т. Шевченка 10 псалмів і створив хорові 
мініатюри для різних видів хору, де національні релігійні образи осмислені на ґрунті епічних та 
фольклорних джерел. «Комплекс виразових засобів хорових мініатюр апелює до принципів коломийки. 
Проте питомі риси фольклорного жанру «розчиняються» у системі художніх смаків сучасного 
французького мистецтва» [13; 13]. У 1987 р. композитор здійснив варіант п’яти Давидових псалмів на 
хор а cappella для соло тенора, мішаного хору і великого симфонічного оркестру4. 

Ораторія «Посланіє» написана М. Кузаном 1992 р. на замовлення Товариства підтримки 
української культури в Едмонтоні (Канада) для мішаного хору, солістів (мецо-сопрано, бас-
баритон) та подвійного складу симфонічного оркестру. Це монументальне полотно триває півтори 
години і, як підкреслює С. Павлишин, «відтворює текст Шевченка з епічною величністю» [12; 64]. 
Композитор у цьому творі, як і в «Неофітах», спирається на широкий пласт української мелодики. 

Таким чином, хорова Шевченкіана композиторів діаспори представлена хоровими 
мініатюрами та розгорненими полотнами (кантата, ораторія, музична картина, цикл). Їх стилістична 
спрямованість має широку палітру – від музики романтичного забарвлення до новітніх 
постмодерністських пошуків. Хоровим творам композиторів діаспори на слова Т. Шевченка 
притаманні: патріотично-громадянський пафос, етико-філософські розмисли та глибокий ліризм, 
звернення до високої поезії українського поета, цікаві знахідки у творенні музичної форми, а тому 
вони з успіхом можуть збагатити репертуар навчальних, аматорських та професійних хорових 
колективів, вивчатися в класі хорового диригування, аналізуватися в низці навчальних дисциплін 
музичних ВНЗ. 
 

Примітки 
1 Написана на замовлення єпископа М. Гринчишина і фонду Мазепи з нагоди 1000-ліття хрещення Руси-

України в 1985 р. і тріумфально виконана в Лінкольн-центрі в Нью-Йорку (США) в 1988 р. 
2 Написана в 1992 р., прем’єра в Едмонтоні (Канада) 2002 р. за участю автора. 
3 «З погляду семіотики, обставини художньої комунікації є структурним елементом художнього тексту». 

Цит. за : [9; 130]. 
4 Перше виконання твору відбулося у Вінніпезі (1988 р.), друге – в Києві (1989 р.). 
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Резюме 
Аналізується хорова творчість, підготовлена за творами Т. Шевченка композиторами 

української діаспори. 
Ключові слова: хорова творчість, Т. Шевченко, композитори, українська діаспора.  



Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Випуск 20/2014 (т.1) 164 

Summary 
Karas G. Choral Shevchenkiniana of composers of the Ukrainian diaspore 
In the article the composer’s creativity Ukrainian diaspora in sufficiently large historic piece of 

national cultural activities, especially focuses on the interwar period when emigration has left much of the 
Ukrainian intelligentsia. 

Analyzes the authors and their creative contribution in particular; description filed numerous musical 
compositions for different ensembles and instrumental compositions choirs. 

The largest group of choral Shevchenkiany, are miniatures; although composers exile and prepared 
many works of different artistic forms including opera, cantata-oratorio works and other artistic designs. 
Many of these compositions and works of art found spiritual content, confirming the high religiosity artists 
and inexhaustible source of spiritual Ukrainian people. 

Much attention in the text of the article on the analysis of the national artistic heritage of modern 
scientists, mainly by the Western art-school, emphasizes the philosophical thrust of this work, a rather high 
artistic level. It is noted that artistic choirs Ukrainian diaspora are bright page of national practices and 
performance are the glory of Ukraine in the world. 

The attention is focused on the changes in the style of musical language choral compositions in the 
works of Shevchenko texts prepared outside Ukraine; revealed its deep nature and impact of the new generation 
of European researchers and the general public and students from the countries of other continents. 

The information on cultural contacts contemporary artists mainland and Ukrainian musical Diaspora, 
underlined the importance of fruitfulness and further mutual cultural development. 

In the cultural turn introduced many new names, dates, attractions choral culture, which greatly 
expands creative horizons of Ukrainian culture. 

Thus, choral composers Shevchenkiana Diaspora presented choral miniatures and paintings is open 
(cantata, oratorio, musical picture cycle). Their stylistic orientation has a broad palette - from romantic music 
to new coloring postmodern quest. 

Choral composers in the word diaspora Shevchenko characteristic: patriotic pathos civic, ethical and 
philosophical thoughts of lyricism and deep, appeal to the Ukrainian poet of high poetry, interesting finds in 
the creation of musical form, so they can successfully enrich the repertoire of educational, amateur and 
professional choirs, studied in the class of choral conducting, analyzed in a number of disciplines of music in 
higher education. 

Work distinguishes the widespread use of not only scientific works of the Ukrainian diaspora, but also 
their music. 

Key words: choral work, Shevchenko, composers, Ukrainian diaspora, the impact of the global 
cultural process, semantics, trends, domestic classics, research, cross-cultural contacts, stylistic orientation, 
further artistic development. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖАНРУ БАЛАДИ В ТВОРЧОСТІ БАНДУРИСТІВ УКРАЇНИ  
Й УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ 

 
Постановка наукової проблеми та її значення. Балада, як ліро-епічний жанр, представлена в 

українській народнопісенній творчості з давніх часів. Сягає своїм корінням у період староруської 
княжої доби, а перші зразки жанру зародилися в календарних та родинних обрядах [1; 8]. Найбільш 
активно українські балади почали з’являтися у XV-XVІІ ст. за козацьких часів. Балади за змістом 
співзвучні  з  реаліями  життя  людини,  тому  їх  поява і побутування перманентні впродовж усього 
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періоду розвитку фольклору. У бандурному репертуарі жанр балади набуває жанрових ознак 
вокально-інструментального твору, а в результаті процесів академізації поширюється у концертній 
виконавській творчості, стає основою для інструментальних обробок, аранжувань, авторських творів. 

Аналіз останніх досліджень. Найбільш комплексно жанр української балади представлено у 
монографії О. Дея «Українська народна балада» [4]. Жанр став предметом різнобічних наукових 
досліджень С. Грици, А. Іваницького, М. Дмитренка, З. Лановик, М. Лановик, І. Руснак та ін. Балади, 
як частина виконавського репертуару бандуристів, розглядаються у працях В. Дутчак [7],[6], 
С. Вишневської [2] тощо. 

Практичним матеріалом для дослідження слугували нотні зразки в опублікованих виданнях, що 
містять як балади, так і твори з їх основою. 

Завдання та мета статті. Зважаючи на відсутність комплексного дослідження щодо 
побутування та трансформації жанру балади саме в творчості бандуристів України та українського 
зарубіжжя проблема залишається актуальною, що і визначило мету статті. Завдання статті – на 
основі аналізу вибраних вокально-інструментальних обробок та авторських балад, інструментальних 
творів визначити місце та ступінь трансформації жанру в бандурній творчості ІІ половини ХХ – 
початку ХХІ ст. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Термін 
балада, що походить від грецького βαλλо (рухатися), і у ХІІ ст. вживався провансальцями для 
означення танцювальних пісень.  

У XIV-XV ст. баладами називали ліричні вірші з нечітко окресленим сюжетом у Франції. В той 
же час в Англії це були ліро-епічні поеми з чітким сюжетом, наділеним елементами легендарності, 
фантастичності або описували певним чином історичні події [1; 5]. В Україні одним із перших 
учених, який дав визначення баладі як фольклорному жанру, був М. Драгоманов (1875 р.): «пісні 
епічного змісту, що оповідаючи, звичайно мають за сюжет яку-небудь сумно-ефектну подію: 
вбивство свояка, жінки, мужа, отруту брата, смерть жінки, шлюб брата із сестрою і т.п.» [13; 67]. 

Український вчений О. Дей дав наступним чином визначив термін «балада»: «жанр епічних 
творів розгорненої гостро драматичної і трагічної сюжетики, в яких реалістично (хоч деколи з 
елементами фантастики та міфічності) відображені винятково напружені конфлікти чи фатальні збіги 
обставин – в особистій, сімейній та громадській сферах народного життя. При цьому освітлення й 
дидактична оцінка зображуваного ведеться з позицій усталених етичних принципів народної моралі… 
соціальна дійсність, співпричетність до історії бачаться тут крізь призму особистих драм і трагедій. 
Органічна єдність цих прикметних ознак і надає баладі суверенності жанру» [1; 5]. Загалом, вчені 
диференціюють жанр балади на чотири великі тематичні групи: 1) міфологічні; 2) балади про сімейні та 
любовні драми; 3) балади з історичною підосновою; 4) соціально-побутові балади [3; 106], [9; 142]. 

У бандурному мистецтві жанр балади представлений у композиторській творчості (вокально-
інструментальні обробки, аранжування, авторські твори) і виконавстві (сольному й ансамблевому). 
Трансформація цього жанру у сольні інструментальні твори (варіації, фантазії, фуга, інвенція, п’єса) 
спостерігається у композиторській творчості Я. Бабинського, М. Дремлюги, А. Коломійця, 
О. Лизогуба, В. Мартинюк, І. Марченка, К. Мяскова, С. Паньківа. Народні балади у вокально-
інструментальній обробці українських композиторів М. Лисенка, С. Людкевича адаптовані для 
виконання у супроводі бандури. Тексти балад літературного походження стали основою авторських 
солоспівів М. Лисенка, Я. Степового, Г. Хоткевича та ін. Крім того, жанру балади відповідають 
авторські твори М. Гайворонського, Р. Купчинського, що фактично стали народними. Мають місце і 
вокально-інструментальні новотвори у жанрі балади, зокрема у творчості українських композиторів 
О. Герасименко, Ю. Мейтуса. 

Виконавська творчість бандуристів України й українського зарубіжжя зумовлювала потребу 
оновлення репертуару, який би задовольняв вимоги відповідної слухацької аудиторії. Вагому роль 
мав факт суворої фільтрації репертуару бандуристів і бандурного мистецтва загалом з боку владних 
структур в умовах довготривалої втрати Україною державної незалежності. Особливо жахливе 
фізичне знищення кобзарів, як носіїв історичної інформації, національної ідеї у 30-х роках ХХ ст., 
означало і безповоротну втрату цінних зразків їхнього репертуару. Тому цінність становлять 
друковані вокально-інструментальні зразки, в тому числі і баладних творів, у виданнях бандуристів 
українського зарубіжжя Р. Левицького, М. Теліги, З. Штокалка, котрі своєю творчістю відіграли 
важливу роль у збереженні національних традицій в галузі бандурного мистецтва.  

В умовах сьогодення жанр балади різнобічно представлений у творчості бандуристів-
виконавців. Зокрема, вокально-інструментальне втілення баладного жанру та його модифікацій 
презентовані у творчості С. Баштана, Г. Верети, В. Войта, М. Гвоздя, А. Грицая, Д. Губ’яка, 



Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Випуск 20/2014 (т.1) 166 

Є. Дигаса, Л. Дуди, В. Єсипка, Х. Залуцької, В. Кушпета, М. Мошика, С. Овчарової, Т. Свентах, 
В. Таловирі та ін. Сольні інструментальні твори баладної першооснови наявні у творчості М. Гвоздя, 
П. Іванова, В. Мішалова та ін. Перу Г. Верети, М. Мошика, О. Смика, Й. Яницького належить 
авторство нових балад, що цілком відповідають основним рисам жанру. 

Як у композиторській, так і виконавській творчості для бандури зустрічаються балади усіх 
тематичних груп, хоча переважаючими є історичні та соціально-побутові.  

У творчості видатного українського композитора К. Мяскова (1921-2000 рр.) [12; 210] жанр 
балади трансформувався в інструментальні твори великої форми (варіації «Защебетав жайворонок», 
«Марусю, Марусю, ти славного роду є», фантазія для бандури з фортепіано «Байда»). Наприклад, в 
основі сольних інструментальних варіацій на народну тему «Марусю, Марусю, ти славного роду є» – 
однойменна балада про кохання, в якій дівчина вибирає смерть як спосіб позбутися нелюба. Трагічну 
розв’язку вже на початку твору, що є типовою ознакою баладного жанру, пророкує напружена тема з 
наголошенням кожного акорду. Наскрізний розвиток забезпечується за рахунок ритмічних та 
регістрових змін, подрібнень фактурного викладу тощо, що символізує безкінечний рух, зображує 
події в часовому вимірі і врешті приводить до неминучої драматичної розв’язки. Таким чином, 
композитор перевтілив вокальний жанр балади в інструментальні варіації, зберігши ознаки 
фольклорного першоджерела. 

Балада, як фольклорний жанр, у майстерному переосмисленні сучасної української 
композиторки В. Мартинюк стала поштовхом для створення цікавих інструментальних поліфонічних 
творів («Фуга e-moll», інвенція «Ой у полі, полі світлиця стояла»).  

«Фуга e-moll» є прикладом безсловесної демонстрації драматичного сюжету зі збереженням 
ознак вокального жанру балади. Зокрема, монофонна тема, що розпочинає твір, імітує людський 
голос, до якого почергово доєднуються інші «голоси», відтворюючи народну поліфонію. В даному 
випадку В. Мартинюк, сполучивши два далеких жанри народної та професійної музики, з наступною 
прерогативою інструментального первня над вокальним, інноваційно передала літературний зміст 
балади, водночас посиливши експресію за допомогою мови музичних інтонацій1. 

Пісні на тексти народних балад або баладні пісні літературного походження у композиторській 
творчості в більшості мігрували у жанрову пісенну сферу родинно- та соціально-побутової лірики, 
оскільки в них не висвітлена гостра драматична розв’язка (наприклад, «Така її доля» на слова 
Т. Шевченка в обробці О. Герасименко).  

Ознаки жанру балади залишилися домінуючими у піснях історичної тематики «Про козака 
Байду» (обробка М. Лисенка, перекладення М. Мошика), «Чорна рілля ізорана» (обробка 
С. Людкевича, перекладення М. Гвоздя) й ін. Важливо зазначити, що вокально-інструментальні 
зразки з баладною основою у композиторській творчості для бандури переважно орієнтовані на 
одноосібне виконання, збагачене інструментальним супроводом.  

Авторська балада «Ой розвився в цвіт барвінок…» відомої бандуристки і композиторки 
О. Герасименко на слова І. Дем’янової є проявом синтезу фольклору і академічної творчості в 
сучасному бандурному мистецтві. Застосування в тексті символіки барвінку, хустки, вишиття, як 
одвічних українських обрядових атрибутів, підкреслює домінуючий національний первень пісні. 
Використання автором у мелодії, окрім гармонічного мінору, гуцульського ладу максимально 
наближує твір до фольклорних зразків. Ремарка «rubato» в нотному тексті відкриває для виконавця 
можливості підкреслення високої драматичної напруги, сприяє розкриттю глибоко трагічного змісту 
в експозиції та кульмінаційних моментах твору. В акомпанементі розлогі арпеджовані акорди, що 
охоплюють весь діапазон бандури, надають твору рис епічності. З іншого боку, і мелодія пісні, і 
супровід, що містить багато фігурацій дрібними тривалостями, октавними ходами та мелізматикою, 
гліссандо тощо, вже апробовані у концертній академічній творчості виконавців.  

Виконавська інтерпретація пропонує різнобічне представлення жанру балади в бандурному 
репертуарі. Найповніше баладний жанр у вокально-інструментальному спектрі презентований в 
творчості непересічного бандуриста, композитора-експериментатора З. Штокалка (1920-1968 рр.) [12; 
331]. Він народився в Україні та долею обставин емігрував за кордон, де продовжував пропагувати 
бандурне мистецтво.  

Авторська трактовка баладних пісень З. Штокалком зумовила їх жанрову міграцію у пісні про 
кохання («Ой у полі жито», «Ой у полі тихий вітер віє», «Дженджура», «Ой під гаєм зелененьким»), 
історичні («Не жур мене, мати», «Ох, у неділеньку пораненько», «Байда», «Про Морозенка», «Про Саву 
Чалого»), соціально-побутові («Про Бондарівну», «Про смерть козака»). Найімовірніше, автор здійснив 
обробки уже змінених народних пісень про кохання, що втратили таку рису баладного жанру, як гостру 
драматичну розв’язку. Історичні пісні в даній ситуації можна віднести до баладних пісень історичної та 
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соціально-побутової тематики. З-поміж обробок народних пісень для голосу у супроводі бандури варто 
виокремити дві балади про кохання – «Ой на горі сосна» та «У Києві на ринку».  

В основі першої – відома балада «Їхали козаки із поля додому» про підмову дівчини 
чужоземцями на мандрівку з трагічним для неї закінченням. Автор використовує незмінний сюжет 
народної балади. Бандура вдало виконує акомпануючу роль, підкреслюючи акордовою фактурою 
драматичні акценти твору. Пропоновані З. Штокалком два варіанти супроводу з дещо зміненою 
гармонією вказують на імпровізаційність, як характерну рису творчості митця [6; 253].  

Балада «У Києві на ринку» описує тему кровозмішення (шлюб брата з сестрою). Драматизація 
балади посилена за рахунок контрастного співставлення автором мажорної мелодії у жвавому темпі з 
трагічним сюжетом. Насичена басова лінія у супроводі забезпечує ефект постійного руху, а октавні 
повторювані ходи восьмими тривалостями сприяють нагнітанню трагічної ситуації.  

Цікавим баладним зразком серед обробок З. Штокалка є пісня «Дженджура», що описує не 
трагічну, а курйозну ситуацію, в якій зрадлива жінка обманула чоловіка, представивши коханця 
калікою, що попросився переночувати. Текст пісні сповнений баладною сюжетикою, зокрема, 
початком із вигуку «Ой», діалогом між дійовими особами, повторами окремих фраз тощо, що 
дозволяє віднести її саме до ліро-епічної тематики. Активна ритмічна пульсація у бандурному 
супроводі та загалом швидкий темп твору підкреслюють його пригодницький характер.  

Український кобзар та лірник В. Кушпет – автор численних обробок народних пісень для 
голосу у супроводі бандури. Його творчий підхід до народної балади «Тихо, тихо Дунай воду несе» 
зумовив її нове втілення у жанрі вокально-інструментальної фантазії. Автор композиції у перших 
трьох та останніх двох строфах зберігає мелодію балади. В середині твору використано речитатив і 
вокаліз, останній при цьому імітує звуки скрипки, на якій грає козак. Органічне поєднання вокальної 
та інструментальної партій допомагає заглибитися в суть народної балади з гнітючим сюжетом та 
глибокою народною мораллю. 

Г. Верета – український хоровий диригент, композитор [12; 48]. Баладний жанр використовується 
митцем у сольних та ансамблевих вокально-інструментальних обробках. Балади про кохання «Ой 
дівчина по гриби ходила» та родинні взаємини «Ой по-під гай зелененький» за відсутності гострої 
драматичної розв’язки мігрували в площину родинно-побутової лірики. А от у стрілецьких піснях «Їхав 
козак на війноньку» (М. Гайворонського на слова членів Пресової квартири УСС) і «Подай, дівчино, 
руку на прощання» (невідомого автора), адаптованих для ансамблевого виконання у супроводі бандур, 
жанр першоджерела залишився незмінним. Крім того, твори, розраховані на чоловіче виконання, 
органічно поєднані з бандурною грою, що символізує певним чином відгомін козацької доби, коли 
бандура була військовим інструментом і використовувалася козаками у походах.  

Видатний український бандурист, диригент Національної заслуженої капели бандуристів 
М. Гвоздь (1937-2010 рр.) є автором чималої кількості сольних й ансамблевих вокально-
інструментальних та інструментальних обробок і аранжувань для бандури [8; 46]. Твори з баладною 
основою, зокрема народні пісні «Ой ти, дівчино, горда та пишна», «Така її доля» (на слова 
Т. Шевченка, уривок з балади «Причинна») та ін. у творчому пошуку М. Гвоздя ідентифікуються 
крізь призму родинно-побутової лірики. Його п’єса «Поза лугом зелененьким» є прикладом 
інструментальної модифікації баладного жанру в бандурній творчості. Автор умовно зберігає 
куплетну форму пісні шляхом регістрових та фактурних змін при викладі теми. Підголоски дрібними 
тривалостями, що збагачують акордову тему, сприяють кращому розкриттю драматичного сюжету. 
Якісному відображенню подій балади сприяє й динамічний контраст: раптове стишення звуку в 
заключній частині твору, що асоціюється з безповоротною негативною розв’язкою для його героїв.  

П. Іванов (1924-1973 рр.) – бандурист, автор обробок народних пісень та інструментальних 
творів для бандури [8; 96]. Одна з народних балад, зокрема бурлацька пісня «Та забіліли сніги» в 
авторському баченні митця трансформована в однойменну інструментальну п’єсу. Обрамлює твір 
лейттема, що змальовує засніжений зимовий пейзаж. Далі мовою звуків йде розповідь про життя 
бурлаки з відповідною кульмінацією і розв’язкою. Часто вживаний терціальний виклад теми 
(харківським способом гри) та використання різноманітних бандурних прийомів гри (тремоло, 
арпеджований акорд, що охоплює три октави тощо) потребують високої виконавської 
майстерності.  

Креативний підхід бандуриста-віртуоза з Канади В. Мішалова до баладного жанру зумовив 
його наступне перевтілення в інструментальному руслі. Зокрема, балада літературного походження 
«Ой не ходи, Грицю» (з присвятою Г. Китастому) послугувала фольклорним матеріалом для 
створення однойменних сольних інструментальних варіацій. Пісенну куплетну форму В. Мішалов 
відобразив у темі, трьох варіаціях і повторі «заспіву», що слугує арковим обрамленням твору.  
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Найбільш драматично насиченою є друга варіація, на яку припадає кульмінаційна вершина 
фольклорного зразка. За рахунок фактурних модифікацій, темпових змін та багатої палітри 
динамічних відтінків автор оригінально передав зміст вокальної балади у інструментальному творі, 
що посів гідне місце в академічній бандурній творчості.  

Історія українського народу сповнена тривожними та трагічними подіями, а пісні часто є 
джерелом інформації про життя і побут попередників для наступних поколінь. Бандура як 
національний український інструмент завжди була вірною супутницею українців. Тому історичні та 
соціально-побутові балади найбільш широко представлені в бандурному репертуарі у формі сольних, 
рідко ансамблевих вокально-інструментальних обробок в основному зі збереженням фольклорного 
жанру («Чорна рілля ізорана» – обробки С. Баштана, Г. Верети, М. Гвоздя, Д. Губ’яка; «Ой на горі 
вогонь горить» – обробки В. Войта, М. Теліги, З. Штокалка; «Пісня про Байду – обробки Є. Дигаса, 
М. Лисенка (перекладення для бандури М. Мошика), В. Таловирі, З. Штокалка; «Про Саву Чалого» – 
обробки М. Домонтовича, записаної частково від кобзаря Т. Пархоменка, З. Штокалка; «Про 
Бондарівну» – обробки Є. Дигаса, В. Кабачка, Г. Хоткевича, З. Штокалка та ін.  

Сучасні авторські балади, що є джерелом збагачення та окрасою бандурного репертуару, також 
переважно тяжіють до історичної й соціально-побутової баладної тематики. На відміну від 
фольклорних зразків, вони рівноцінно представлені у сольному і ансамблевому вокально-
інструментальному виконавстві. Зокрема, сольні: «Балада про Степана Бандеру» та «Балада про 
сумських студентів» (слова і музика М. Мошика), «Балада про Україну» (слова і мелодія І. Зінченка, 
гармонізація О. Верещинського); ансамблеві: «Балада про опришків» (муз. Г. Верети, текст 
Л. Забашти), «Жінка другова», «Ой рекруте-рекруте», «Ой бандуре-бандуристе» (слова і муз. 
О. Смика, аранжування Г. Гром, М. Очеретяної), «Кленова балада» (слова і муз. А. Матвійчука, 
обробка О. Білозір, аранжування О. Шалай), «Балада про українську пісню» (сл. П. Тимочка, муз. 
Н. Іваноньків) та ін.  

Висновки й перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження дозволяє виокремити 
наступні варіанти побутування жанру балади у бандурній творчості Україні й українського 
зарубіжжя: народні балади; балади літературного походження; авторські балади; інструментальні 
твори на основі балад. Обробки балад поділяються на вокально-інструментальні (сольні, ансамблеві), 
інструментальні (переважно сольні). 

У результаті творчого переосмислення композиторами та бандуристами-виконавцями можна 
виділити трансформацію балади як вокального жанру в інструментальний жанр (п’єси, варіації, фуга, 
фантазія).  

Часто жанр балади переходить в інші народнопісенні жанри (пісні про кохання, родинно-
побутові тощо), оскільки в них відсутня гостра драматична розв’язка. В деяких баладах тематика 
скеровується в інше русло, таким чином відбувається їх перехід з однієї групи жанру балад в іншу.  

У вокально-інструментальних обробках стабільними (відносно оригіналу балади) є мелодія, 
ритм, розмір та текст або текстовий уривок першоджерела. Для бандурного акомпанементу баладних 
творів автори використовують специфічні бандурні засоби вираження музичної думки (арпеджовані 
акорди, ґліссандо, тремоляндо тощо), що сприяє кращому розкриттю ліро-епічної природи жанру. До 
мобільних ознак можна віднести ладо-гармонічну мову, темпові зміни, динамічне наповнення творів 
та фактурні модифікації. Для сучасної інструментальної композиторської творчості в галузі 
бандурного мистецтва характерне змішування далеких жанрів народної і професійної музики (балади 
і фуги тощо) з наступним перетворенням вокального жанру в інструментальний. 
 

Примітки 
1 Тому виконавцям бажано ознайомитися з першоджерелами інструментальних творів (у виданні 

В. Мартинюк «Твори для бандури» С. Овчарова подає зразки фольклорної першооснови інструментальних 
композицій та їх аналіз [11; 7-9]). 
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Резюме 
Розглянуто місце і роль жанру балади у вокально-інструментальному репертуарі бандуристів. 

Пропонується аналіз вокально-інструментальних обробок балад та приклади їх трансформації в 
академічні інструментальні жанри в творчості бандуристів України та українського зарубіжжя. 

Ключові слова: балада, вокально-інструментальні жанри, бандурний репертуар, обробка, 
трансформація.  
 

Summary 
Duda L. Тransformation of the ballad genre in the creativity of bandurysts of Ukraine and 

ukrainian abroad 
It is proposed to analyze vocal and instrumental arrangements of ballads and examples of their 

academic transformation in instrumental genres in the works of contemporary Ukrainian Bandura Ukraine 
and abroad. 

Analyzes the work of the most famous composers, instrumentalists, the legacy of which built and 
materials of this article. 

The study allows the author’s opinion, to distinguish the following options ballad genre in existence 
bandura works of Ukraine and abroad Ukrainian: folk ballads; ballads literary origin; Copyright ballads; 
instrumental works based ballads. 

Processing ballads are divided into vocal and instrumental (solo, ensemble), instrumental (mostly 
solo). 

As a result of creative rethinking composers and Bandura implementing transformation can be 
identified as a ballad vocal instrumental genre to genre (plays, variation, fugue, fantasy). 

Often the ballad genre goes into other genres of folk-song (songs about love, family and household, 
etc.), because they have no acute dramatic denouement. 

In some ballads theme redirected to another channel, so is their transition from one group to another 
genre of ballads. 

In the vocal and instrumental arrangements stable (relative to the original ballad) is melody, rhythm, 
size and text or text fragment source. For bandura accompaniment ballad works bandura authors use specific 
means of expression of musical thought (arpedzhovani chords glissando, tremolyando etc.), which promotes 
better disclosure lyric-epic nature of the genre. 

The mobile features include tune-harmonic language, tempo changes, dynamic content works and 
texture modification. 

For contemporary instrumental composition activity in bandura art characterized by mixing distant 
genres of folk and professional music (ballads and fugue etc) followed by transformation of vocal 
instrumental genre. 
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The modern ballad that is a source of enrichment and decoration bandura repertoire also tend mainly 
to historical and socio-ballade consumer topics. 

Unlike folklore samples are equally represented in the solo and ensemble vocal and instrumental 
performance. 

Key words: ballad, vocal and instrumental genres, bandura repertoire, processing, transformation, 
Ukrainian diaspora, maintaining performance traditions, historical context, the specifics of a musical 
performance, Ukraine, countries, artistic design. 
 

Аннотация 
Дуда Л.І. Трансформация жанра баллады в творчестве бандуристов Украины и 

украинского зарубежья 
Рассмотрены место и роль жанра баллады в вокально-инструментальном репертуаре 

бандуристов. Предлагается анализ вокально-инструментальных обработок баллад и примеры их 
трансформации в академические инструментальные жанры в творчестве бандуристов Украины и 
украинского зарубежья. 

Ключевые слова: баллада, вокально-инструментальные жанры, бандурный репертуар, 
обработка, трансформация. 
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РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ У СПРИЯННІ МИСТЕЦЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ СПІВАКІВ ДІАСПОРИ 
 

Сучасне вокальне виконавське мистецтво характерне високою мобільністю її представників, 
взаємовпливами вокальних шкіл. Львівська вокальна школа, як регіональний вияв національної 
вокальної школи, має славне минуле, а її представники посідають гідне місце в історії світової 
вокальної культури. Почесне місце в сузір’ї світових митців сьогодення посідає молода талановита 
українська оперна співачка Зоряна Кушплер (мецо-сопрано), яка співає на багатьох сценах Європи і 
вже дев’ятий сезон є солісткою Віденської національної опери. 

Пропонована стаття узагальнює відомості про концертно-оперну діяльність З. Кушплер за 
кордоном, представлені у засобах масової комунікації, насамперед, в Інтернет-статтях, матеріалах 
про життєвий шлях та мистецьку діяльність артистки. Виявити Інтернет-ресурси, що містять 
матеріали про українську концертно-оперну співачку, і є основним завданням пропонованого 
дослідження. Метою статті є залучення інтерактивних технологій до ознайомлення і вивчення 
творчої діяльності співаків української західної діаспори. 

Світова критика завжди вирізняє українських співаків не тільки за високу виконавську 
майстерність, але й підкреслює виняткову красу природи голосу, особливе його забарвлення, тембр, 
потужну енергію звуку, а також незвичну музикальність. У когорті найбільш відомих сучасних 
співаків західної діаспори сьогодні: Вікторія Лук’янець, Андрій Шкурган, Зоряна Кушплер, Софія 
Соловій, Наталія Ковальова та ін. 

Зоряна Кушплер народилася 21 квітня 1975 р. у Львові в сім’ї музикантів, які від народження 
орієнтували її з сестрою-близнючкою Оленою на мистецтво. Навчаючись вокалу у Львівській 
національній музичній академії ім.. М. Лисенка у класі свого батька, народного артиста України, проф. 
І. Кушплера (від 1993 р.), співачка отримала не тільки професійну вокальну школу, а й важливі 
принципи поведінки в цій професії. Згодом, в інтерв’ю для «Львівської газети» on-line вона поділилася 
своїми життєвими принципами: «Залишатися собою, поважати інших, не впадати у відчай, а йти далі. 
Постійно розвиватися, любити людей, уміти товаришувати. Нікого не боятися, крім Бога! Це ті життєві 
принципи, в яких мене виховували батьки Ада Іванівна та Ігор Федорович» [5]. 

Дбаючи про вдосконалення своєї майстерності і розширення кругозору, З. Кушплер з 1998 р. 
продовжила навчання у Вищій музичній школі Гамбурга (клас професора Юдіт Бекманн). Того ж 
року вона виграла три міжнародні конкурси і її творчість почала набувати нових обертів на Заході. 
Також співачка удосконалювалась на майстер-класах у Терези Берганци. 
 
© Чигер О.О., 2014 
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У 2000 р., після здобуття I премії на конкурсі Баварського радіо й телебачення (АRD-
Wettbewerb, Мюнхен) і стипендії Фонду Оскара і Віри Ріттер, розпочалася міжнародна кар’єра 
співачки. З. Кушплер співала на оперних сценах Праги, Кьольну, Берну, Мадриду, Парижу, Лондону, 
Шанхаю, Сеулу, Тайваню, Сінгапуру, Токіо, Йокохами, Грацу та ін.  

Від 2007 р. Зоряна Кушплер – провідна солістка Віденської національної опери, і, володіючи 7 
мовами, веде активне творче життя. В цьому оперному раю, де щодня виступають найкращі співаки та 
диригенти світу, З. Кушплер виконує провідні партії світової оперної класики [7]. Упродовж перших 
шести років у Віденській опері співачка взяла участь у понад 300 виставах та виконала понад 40 партій. 
Паралельно З. Кушплер працює на запрошення віденського театру «Volksopera», де співала майже в 50 
виставах. З Віденською оперою З. Кушплер відвідала Китай, Корею, Тайвань, Сінгапур, Японію, Іспанію.  

Однак З. Кушплер не спочиває на лаврах. Вона усвідомлює потребу постійної праці над 
удосконаленням свої майстерності: «Співак мусить вчитися до кінця кар’єри! До трагічної загибелі 
батька я постійно консультувалася з ним. Зараз маю допомогу у Відні: часом прошу позайматися 
іменитих колег, вокальна техніка яких мені до вподоби. Як професіонал одразу чую, чи вокаліст 
співає тільки завдяки природному хисту, чи «ведает, что творит», тобто має добру технічну базу. Для 
мене сьогодні зразок надзвичайно якісного і мудрого вокалу серед сопрано: Ніна Штемме, Рене 
Флемінг, Анна Нетребко, Ангела Георгіу, Каміла Нілунд, Крассіміра Стоянова. З меццо-сопрано це – 
Лучіана д’Інтіно, Ольга Бородіна, Еліна Гаранча, Джойсі ді Донато, Бернаpда Фінк. Навмисне 
називаю своїх сучасниць, а не відомих оперних дів минулого, щоб наголосити на нових іменах 
світової оперної сцени для українських шанувальників мистецтва» [4]. 

Поштовхом до досягнення успіху для молодої співачки став приклад успішної концертно-
оперної кар’єри її землячки з України, про що вона так згадує так: «П’ятнадцять років тому я була 
невимовно вражена виглядом Віденської опери, побачивши її вперше. Зайшла в маленький 
магазинчик усередині і побачила там диск Ірини Маланюк1. Подумала: «Боже, ця українка досягла 
такого рівня, що тут продається її диск!». І уявила свій диск на тому місці. Минули роки, і тепер мій 
диск там насправді продається. Мрії здійснюються, все можливо! Треба дуже хотіти, дуже вірити і не 
переставати вчитися та рухатися вперед!» [4].  

Порівнюючи мистецькі принципи обох співачок, можна зауважати багато подібностей: 
професіоналізм, чудове володіння голосом, висока ерудиція (знання багатьох мов, історії мистецтва), 
швидке опанування та досконале виконання різностильового репертуару (як оперного, так і 
концертно-камерного), добра комунікація із диригентами, партнерами (співаками, 
концертмейстерами), слухачем.  

Серед провідних оперних партій, які найчастіше виконує З. Кушплер: Нерон («Коронація Поппеї» 
К. Монтеверді), Сесто («Юлій Цезар у Єгипті» Г. Ф. Генделя), Марцеліна, Керубіно, Секстус, Дорабелла, 
Амінта («Весілля Фігаро», «Милосердя Тита», «Так чинять усі жінки»,«Король-пастух» В.-А. Моцарта), 
Розіна, Маркіза Мелібеа («Севільський цирульник», «Подорож до Реймса» Дж. Россіні), Кармен, 
Мерседес («Кармен» Ж. Бізе), Ольга, Поліна («Евгеній Онєгін», «Пікова дама» П. Чайковського), 
Маддалена, Прецьозілла, Фенена, Еболі, Ульріка («Ріголетто», «Сила долі», «Набукко», «Дон Карлос», 
«Бал-маскарад» Дж. Верді), Сузукі («Мадам Баттефляй» Дж. Пуччіні), Лола («Сільська честь» 
П. Масканьї), Мaрі («Летючий голландець» Р. Вагнера), Ерда, Швертлейтa, Вальтраута, Магдалена 
(«Золото Рейна», «Валькірія», «Загибель богів», «Нюрнбергські мейстерзінгери» Р. Вагнера), Гертруда, 
Марта («Ромео і Джульєтта», «Фауст» Ш. Гуно), Аделаїда («Арабелла» Р. Штрауса), Марина Мнішек 
(«Борис Годунов» М. Мусоргського), Джульєтта («Казки Гофмана» Ж. Оффенбаха), Граф Орловський 
(«Лилик» Й. Штрауса), Маша («Три сестри» П. Отваші) та ін. 

Співачка працювала з відомими диригентами – Сейжі Озава, Рене Якобс, Крістоф Ешенбах, Сір 
Невіл Меррінер, Франц Вельсер-Мест, Зубін Мета та інші. Її постійними партнерами на сцені є такі 
видатні співаки сучасності як Пласідо Домінго, Анна Нетребко, Дмітрій Хворостовський, Ролландо 
Вілласон, Агнес Бальца, Томас Хемпсон, Самуел Ремі, Едіта Груберова, Рамон Варгас, Роберто 
Аланія, Хосе Кура та ін. 

Спеціально для співачки створений персональний веб-сайт «Zoryana Kushpler» [22], що містить 
широку інформацію про її діяльність: подано перелік усіх партій, які вона виконувала, афішу 
гастролей, біографію, репертуар, галерею фото, аудіо-записів з опер, Інтернет-статті про співачку, а 
також дискографію та контакти. Інтернет-сторінка подає інформацію двома мовами – англійською та 
німецькою. Завдяки цьому кожен прихильник таланту співачки може наблизитись до її творчості.  

Велика кількість фото з оперних вистав, концертів та особистого життя співачки знаходиться 
на різних Internet-сторінках. Така візуалізація у поєднанні і аудіо та відеозаписами допомагає 
створити повне уявлення про співачку та її творчість. З. Кушплер є активним користувачем 
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соціальних мереж (Вконтакте, Одноклассники, Facebook [19]), де радо спілкується з прихильниками і 
поціновувачами, публікує інформацію про свою концертно-оперну діяльність2. Значна частина відео-
записів з опер та сольних камерних концертів Зоряни Кушплер міститься у веб-ресурсі «YouTube». 
Підвищену увагу привертають відео-записи камерних концертів співачки в Австрії. Важливим 
засобом для кращого знайомства із співачкою та її творчістю слугують її чисельні інтерв’ю для 
інтернет-видань, які знаходимо на різних сайтах у всесвітній пошуковій системі «Google». 

З. Кушплер веде активну концертну діяльність: виступала у філармонії Сан-Паулу (Бразилія) з 
творами Лери Аyербах, Carnegie Hall (Нью-Йорк, США), Royal Albert Hall (London, Great Britain), 
Herkules Sall (München, Germany). В основному вона дає сольні концерти у супроводі сестри 
О. Кушплер (фортепіано), яка теж закінчила ЛНМА ім. М. Лисенка та Вищу музичну школу 
Гамбурга. Сестри багато років концертують разом. Їхні спільні сольні концерти відбулися у Концерт 
Хаузі в Берліні, Лайсхалле у Гамбурзі, Шлос Нюмфенбург у Мюнхені, Тон Халле у Дюссельдорфі, 
Рурфестшпільхаус у Реклінхаузені, Касселі, Musikverein Відні, Ризі [3].  

На концерті у Musikhalle (Гамбург, 2003) співачка виконала твори Г. Берліоза, Р. Вагнера, 
М. Равеля та С. Рахманінова. На сайті видавництва «Sikorski» розміщено не тільки повідомлення про 
сольний концерт співачки у Musikhalle в Гамбурзі (2003 р.), де виконувалися твори Д. Шостаковича 
на вірші М. Цвєтаєвої, але й подано уривки з схвальних рецензій у місцевих газетах «Hamburger 
Abendblatt» та «Die Welt» [9]. 

З. Кушплер мала великий сольний концерт у знаменитому віденському Musikverein (2013 р.). 
На сайті Посольства України в Республіці Австрія читаємо: «6 березня 2013 р. у Віденській 
філармонії відбувся сольний концерт відомої української оперної співачки, примадонни Віденської 
опери З. Кушплер, концертмейстер О. Кушплер. Концертну програму З. Кушплер, складену з творів 
видатних світових композиторів, відвідали представники мистецько-музичних кіл Відня, місцеве 
українство та співробітники Посольства» [8]. 

Частими є її концерти з оркестрами Європи та США. Вона здійснила турне Швейцарією з 
кантатою «Олександр Невський» С. Прокоф’єва (оркестр радіо та телебачення Варшави під 
керівництвом Войцека Райського), «Нельсон-Месою» Й. Гайдна (оркестр радіо та телебачення 
Німеччини під керівництвом Сіра Невіла Меріннера). Співачка брала участь у першому виконанні 
«Реквієму поету» Лери Ауербах у Ганновері (оркестр радіо та телебачення Німеччини під 
керівництвом Ежі Оуе), мала концерти з оркестром на Schleswig-Holstein Musik Festival з оперними 
аріями та дуетами (оркестр радіо та телебачення Німеччини під керівництвом Лyкаша Боровіча, 
2011 р.). Плідно співпрацює з Petersen Quartets. У 2004 р. вони мала спільне турне Італією з творами 
французьких композиторів Е. Шоссона та Лекьо, у 2006 р. виступили з концертом на Schleswig-
Holstein Musik Festival з творами Д. Шостаковича. У 2012 р. співачка мала перший концертний виступ 
у США, беручи участь у відкритті концертного сезону у Клівленді. У Северанс-Голл у виконанні 
Клівлендського симфонічного оркестру та хору прозвучала симфонія № 3 Г. Малера.  

Музичний критик З. Левіс у статті на сайті міста писав: «Мецо-сопрано З. Кушплер в своєму 
американському дебюті виконала симфонію Малера, базовану на текстах Ніцше, з неймовірною 
серйозністю, володіючи потужним голосом, виражаючи дивовижну чутливість як до тексту, так і до 
оркестру. У неї не мало б виникати труднощів з подальшим працевлаштуванням на цьому континенті» 
[13]. Суголосним з ним був ще один американський критик Деніель Хетавей, який відзначав, що четверта 
частина симфонії – вокальний монолог за поемою німецького філософа Ф. Ніцше «Так говорив 
Заратустра», «цілковито залежала від українського мецо-сопрано З. Кушплер, яка сфокусувала звук на 
проголошення найбільш глибоких думок людства» [12]. Ця частина, за задумом композитора, «передає 
печальну атмосферу ночі і сумні розуми про глибини людського горя. Грудний тембр контральто, його 
тихі рецитації сплітаються з глухуватими тремоло засурдинених басів, з «органними» звучностями 
валторн» [2; 262]. У програмі першого відділення концерту у Musikverein у Відні (березень 2013 р.) 
прозвучали твори іспанських композиторів Енріке Гранадоса, Федеріко Момпоу [10], Мануеля де Фальї 
[14], у другому – російських композиторів М. Мусоргського, С. Рахманінова [16]. В камерних концертах 
З. Кушплер виконує російські романси у супроводі гітариста Герхарда Льоффнера [20], музику 
російських композиторів ХХ ст. у супроводі піаніста Павела Зінгера [1]. 

З. Кушплер не забуває про Україну. 24 квітня 2013 р. у Львівській філармонії вона взяла участь 
у концерті-вшануванні пам’яті батька – народного артиста України, золотого баритона, професора 
І. Кушплера. Це був концерт із вокальних творів професора у виконанні його учнів, колективів та 
студентів ЛНМА ім. М. Лисенка.  

27 квітня в пам’ять про нього звучав «Реквієм» Дж. Верді, в якому брали участь його донька, 
сопрано Софія Соловій, тенор Роман Трохимук, бас Віктор Дудар, а також Галицький академічний 
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камерний хор, Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, Галицький хор «Глорія» під 
диригуванням Володимира Сивохіпа [11]. 

З. Кушплер – лауреат багатьох міжнародних конкурсів, її високо цінують в Австрії, Німеччині. 
У 2010 р. у рамках музичного фестивалю «Schleswig-Holstein Musik Festival» у німецькому 
м. Травемюнде (земля Шлезвіг-Хольштайн) Фонд Вальтера і Шарлотти Хамель нагородив її премією 
«За видатні виконавські заслуги».  

Відзначали її технічну досконалість, точність і аутентичність інтерпретацiй у поєднанні з яскравою 
особистою харизмою [6]. У програмі її блискучого виступу на цьому фестивалі були різностильові твори 
від епохи бароко (Г.Ф.Гендель) до експресіонізму (Г. Малер) [15]. Співачка брала участь у різноманітних 
музичних фестивалях у Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, Ганновері, Дюссельдорфі, Любеку (Німеччина), 
Інсбруку, Граці (Австрія), Базелі, Цюріху, Женеві, «Верб’є» (Швейцарія), Венеції, Мілані, Римі, 
Флоренції (Італія), Мадриді, Валенсії, Сарагосі (Іспанія), Ризі (Латвія), Львові (Україна).  

З. Кушплер співпрацює із сучасними композиторами. На фестивалі у Вербье вона виступила з 
твором Лери Ауербах для меццо-сопрано, фортепіано та віолончелі соло, у виконанні якого брала 
участь композитор як піаністка, соло на віолончелі виконував Готье Капюссон.  

У концертному репертуарі З. Кушплер є найрізноманітніші за формами і жанрами твори. У 
камерній музиці він обіймає усі стилі класичної музики – від бароко до постмодерну. Співачка 
виконує такі шедеври світової класики: сольні партії в пасіонах і кантатах Й. С. Баха, ораторіях 
Г. Ф. Генделя, «Реквіємі» В. А. Моцарта, «Реквіємі» Дж. Верді, симфонії № 9 Л. ван Бетховена, 
симфонії № 3 Г. Малєра, кантаті «Олександр Невський» С. Прокоф’єва; вокальні твори Г. Перселла, 
В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Г. Берліоза, Й. Брамса, Ф. Мендельсона-Бартольді, 
С. Франка, М. де Фальї, Г. Гранадоса, М. Равеля, О. Респіги, Г. Доніцетті, М. Мусоргського, 
П. Чайковського, С. Рахманінова, Д. Шостаковича. Співачка прагне вико-нувати не тільки окремі 
твори, але й цикли. Це, зокрема, цикли М. Мусоргського «Пісні і танці смерті» [21], «Дитяча 
кімната», Р. Шумана «Любов та життя жінки, Г. Малера «Пісні про дітей, що померли», «Чарівний 
ріг хлопчика», «7 останніх пісень», «Пісня землі», Д. Шостаковича «6 поем на вірші М. Цветаєвої», 
М. де Фалья «7 народних пісень», К. Монт-сальваджа «5 негритянських пісень». У музичних творах 
артистка вміло і глибоко розкриває зміст і засобами вокального мистецтва подає його в зрозумілій, 
доступній для кожного слухача формі. 

Співачка має числені записи на радіо та телебаченні Європи, Азії та Америки. Її дискографія 
налічує 6 альбомів. На фірмі грамзапису «Capriccio (Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs)» 
вийшли CD співачки із творами Д. Шостаковича (поеми Марини Цвєтаєвої) з Perersen Quartett (2008), 
«Slawische Seelen» (вокальні твори російських композиторів П. Чайковського, С. Рахманінова, 
М. Римського-Корсакова, М. Мусорг-ського) у дуеті із сестрою Оленою (2010 р.) [18], а також 
«Original soundtrack von la Tregua». На початку 2013 р. З. Кушплер записала новий CD з творами 
іспанських композиторів (Де Фалья, Монтсальвадж, Родріго, Гранадос), присвячений пам’яті батька. 
Також записаний та готується до випуску диск з творами Олександра фон Цемлінського з ансамблем 
«Лінос». За участю З. Кушплер фірма «Orfeo International Music Gmbh (Orfeo International Music) 
випустила оперу «Фауст» Ш. Гуно (2010 р.), на DVD випущено оперету «Лилик» Й. Штрауса 
(фестиваль у м. Мєрбіш, 2012 р.), оперу «Арабелла» Р. Штрауса (Віденська національна опера, 
2012 р.). 

Молода співачка проводить майстер-класи для студентів музичних закладів. Один із них 
відбувся 24-25 листопада 2011 р. у великій залі ЛНМА ім. М. Лисенка в рамках циклу вокальних 
майстер-курсів «Повернення до Alma Mater або поклик душі». 

Багатогранна творча діяльність З. Кушплер знаходить висвітлення на сторінках преси. Ось 
деякі з відгуків. Барбара Петч на сайті «Die Presse» опублікувала статтю про оперету «Лилик», в якій 
З. Кушплер виконувала роль графа Орловського. Вона, зокрема, пише: «Кушплер елегантно поєднує 
олігарха сьогодення з царським аристократом, різниця між ними не така вже й велика» [17]. Пряма 
трансляція оперети за участю співачки транслювалася австрійським телебаченням 12 липня 2012 
року. Курт Влах пише: «Кушплер у попередньому році добре розвивалася як вокаліст і в даний час 
досягнула вагомих результатів в своїй кар’єрі, залишився тільки маленький крок, щоб вона здійснила 
Міжнародний прорив. Чудовий чуттєвий, слов’янський тембр, дуже хороша техніка, привабливий 
зовнішній вигляд, а також акторський талант – цього достатньо для стрімкої кар’єри. Ми можемо 
радіти за неї, але шкода якщо така співачка не буде працювати в Віденській опері» [22]. 

Співачка в одному з інтерв’ю для щоденної онлайн газети «Високий замок» Ніці Нікалео так 
висловилась про себе: «Я займаюся улюбленою справою, тим, чим хотіла займатися з раннього 
дитинства, і це захоплення в мене досі не пройшло, і маю надію, що ніколи не пройде» [4].  
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Підсумовуючи зазначимо, що концертно-оперна діяльність З. Кушплер, характерна творчою 
зрілістю та вдумливою вокальною магією, перебуває в активному зрості. Молода співачка постійно 
збагачує свій репертуар, шукає нові забарвлення тембру голосу, в якому органічно переплітаються 
ніжність, витонченість і глибина. З. Кушплер збагачує твори чудовим розмаїттям відтінків, вмінням 
створювати справжні художні образи. Вона активно гастролює і прославляє Україну у світовому 
мистецькому просторі, використовуючи при цьому засоби масової комунікації, які виконують наступні 
функції у сприянні мистецькій діяльності співачки: інформаційну (повідомляють про основні події її 
мистецької творчості), комунікативну (сприяють спілкуванню із фахівцями, менеджерами, колегами, 
прихильниками творчості), джерельну (слугують основою для музикознавчих узагальнень), 
естетично-гедоністичну (приносять естетичне задоволення, насолоду). Зважаючи на розширення 
комунікативних процесів у сучасному глобалізованому світі, засоби масової інформації дають 
перспективу кожному користувачу стати ближчим до творчості цієї талановитої співачки. 
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Резюме 
Аналізується концертно-оперна діяльність української співачки Зоряни Кушплер у світі крізь 

призму сучасних засобів масової інформації та комунікації. Виокремлено функції цих засобів у 
сприянні мистецькій діяльності співачки. 

Ключові слова: співачка, концерт, репертуар, Зоряна Кушплер, Internet, сайт, преса, 
комунікація. 
 

Summary 
Chyger O. Role of the mass media in the promotion of diaspora singers activity 
Analyzed concert and opera activities Zoryana Kushpler Ukrainian singer in the world through the 

prism of modern media and communications. The present article summarizes information about its concert 
and opera activities. Thesis there is determined the function of these tools in promoting artistic activities 
singer. It is noted that the global criticism always distinguished Ukrainian singers not only for high 
performance skills, but also underlines the exceptional natural beauty of voice, especially its color, timbre, 
powerful energy sound with unusual musicality. In the cohort of the most famous singers of modern Western 
Diaspora today: V.Lukianets, Andrew Shkurhan, Star Kushpler Sofia Soloviy Natalia Kovalyova and others. 

The article contains some biographical data singer discussed her time training and professional 
education, analyzes the specifics of study abroad at the Higher School of Music. Hamburg (1998) and the 
participation and victory in three international competitions. 

In 2000, after obtaining the I prize in the competition Bavarian Radio and Television (ARD-
Wettbewerb, Munich) and Scholarship Foundation Oscar and Vera Ritter, the singer's international career 
began. Q. Kushpler sang in opera houses in Prague, Cologne, Berne, Madrid, Paris, London, Shanghai, 
Seoul, Taiwan, Singapore, Tokyo, Yokohamy, Graz and others. 

Since 2007, the singer is the soloist of the Vienna National Opera and maintains an active concert life. 
During the first six years at the Vienna opera singer participated in more than 300 performances and 

has performed more than 40 parties. Parallel to this, she is active at the invitation of the Viennese theater 
«Volksopera», where she sang in nearly 50 performances. With the Vienna opera S. Kushpler visited China, 
Korea, Taiwan, Singapore, Japan, Spain. 

The materials and articles referred to her teachers and mentors. This information is presented through 
the memories and numerous interviews that gives the singer a leading media communications. 

Significant place in the ranks of Article characteristics of operatic roles and concert rooms, which 
performs at the opera and concert performances of singer and names are conductors with whom she has 
performed on stage. 

Especially for the singer created a personal website «Zoryana Kushpler» [22], which contains 
extensive information on its activities, submitted a list of all parties that it performed, poster tours, 
biography, repertoire, photo gallery, audio recordings of operas, Internet -Articles about the singer and 
discography and contacts. The website provides information in two languages – English and German. This 
talent every fan of the singer can get closer to her work. 

A large number of photos of opera performances, concerts and private life of the singer is on different 
Internet-pages. This visualization, combined audio and video recordings and helps to create a complete 
picture of the singer and her work. Q. Kushpler is an active user of social networks (Vkontakte, 
Odnoklassniki, Facebook, which readily communicates with fans, publishes information about its concert 
and opera activities. 
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Much of scenes from operas and solo chamber concerts Zoryana Kushpler contained in the web-site 
«YouTube». Increased attention is drawn to videos chamber concerts of the singer in Austria. An important 
tool for better acquaintance with the work of the singer and her serve her numerous interviews for online 
publications, which are at different sites on the World search engine «Google». 

Key words: singer concert repertoire Star Kushpler, Internet, website, media, communication, opera, 
media, global context, music, fans, instrumental music, international competitions. 
 

Аннотация 
Чигер О.О. Роль средств массовой информации и коммуникации в содействии творческой 

деятельности певцов диаcпоры 
Анализируется концертно-оперная деятельность украинской певицы Зоряны Кушплер сквозь 

призму современных СМИ. Выделено функции СМИ в процессе піддержки художественной 
деятельности певицы.  

Ключевые слова: певица, концерт, репертуар, Зоряна Кушплер, Internet, сайт, пресса, комуникация. 
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«ЗОЛОТОВЕРХИЙ КИЇВ» У ФЕСТИВАЛЬНОМУ РУСІ УКРАЇНИ  
ПЕРІОДУ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

 
На зламі ХХ-ХХІ ст. склалася нова художня картина світу, зумовлена багатьма факторами, 

передусім процесами глобалізації, інтенсивним розвитком постіндустріальної моделі соціуму, систем 
всесвітньої комунікації тощо. Все це безпосередньо позначається на світогляді людини, її взаємодії з 
зовнішнім світом і суспільством, духовно-творчому самовираженні в різних сферах мистецтва. В 
сучасному світі постійно виникають нові форми культуротворчості, що співіснують із традиційними, 
почасти й витісняють їх. 

У новітню добу України однією з найбільш затребуваних форм культурних взаємин між людьми 
став хоровий фестивальний рух – яскраве, самобутнє явище, що охоплює щораз глибші шари 
культурного простору. Він не тільки привів до розширення культурних рубежів, а й сприяв залученню до 
участі у фестивалях хорових колективів інших країн, одночасно – вивів українські хори на закордонні 
сцени. Фестивальна діяльність стала розглядатися як перспективний напрям культурної політики країни. 

Хоча музичні фестивалі як творчі акції були предметом уваги Л. Пархоменко, М. Черкашиної-
Губаренко, О. Рощенко, Л. Шаповалової, Г. Степанченко, І. Сікорської, В. Реді, А. Луніної, 
О. Дьячкової, Ю. Чекана, Б. Сюти, М. Шведа, С. Зуєва та ін., хоровий фестиваль «Золотоверхий 
Київ» ще не став об’єктом вивчення музикознавців, істориків, соціологів, які б розкрили його 
загальні закономірності як важливої події національного культурного життя. Тому мета статті 
зводиться до систематизації емпіричного матеріалу про хоровий фестиваль «Золотоверхий Київ» як 
елемент соціокультурних та творчих процесів. 

Сьогодні в Україні започатковано чимало хорових фестивалів, як міжнародних («Південна 
Пальміра», «Співочий собор», конкурс-фестиваль ім. П. Муравського, «Музичні зустрічі», 
«Передзвін», «Пасхальна асамблея»), так і регіональних («Хорові асамблеї М. Леонтовича», «Ніжин-
хор-фест», «Дзвенять голоси Січеслава», «Калиновий спів», «Чорнобаївський заспів»). Усі вони 
підносять хорове виконавство на новий, вищий щабель. Хоча їх нелегко організувати та фінансувати, 
проте вони «активізують особливо важливі чинники впливу на рівень співочої національної культури, 
що є найрезультативнішим способом порівняння її якості з мистецькими явищами зарубіжжя» [2; 71], – 
наголошує Л. Пархоменко. Найбільш примітним форумом хорової музики є «Золотоверхий Київ», 
заснований із почину М. Гобдича 1997 р. У ньому беруть участь провідні українські та зарубіжні 
колективи. Він вирізняється своїм високим виконавським рівнем і, до певної міри, унікальністю. Він 
став знаменним явищем у культурному житті України. Концертні програми фестивалю – неповторні, 
вони стають справжньою подією для хорових «гурманів». Організатори ставлять перед собою мету 
дати «путівку в життя» творам українських композиторів різних епох і стилів, відтворити художній 
образ музичного твору, надати йому нової якості, не відходячи від першоджерела. 
 
© Бермес І.Л., 2014 
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Фестивальні програми – розмаїті, вони популяризують українську хорову музику давніх часів і 
сьогодення. «Візиткою» хор-фесту є «творчі портрети» сучасних митців. Так, «Золотоверхий Київ» 
1997 року був присвячений хоровій творчості В. Степурка під назвою «Той дивний світ», 1998 р. – 
Ю. Алжнєва – «Пробудження», 1999 р. – Л. Дичко – «Відлуння віків», 2000 р. – Є. Станковича – «До 
тебе, Господи, взиваю». 

Уже перший фестиваль викликав неабияке захоплення музикою В. Степурка, котра вирізнялася 
«особливою інтонацією зачарування» та «вабила поетичним поглядом автора на світ, на його 
макрокосмос і неповторність проявів духовного єства Людини» [2; 73]. Звернув на себе увагу високий 
рівень її виконання: «…звучала музика на духовні тексти й опрацювання київських наспівів. У «П’яти 
духовних хорах», обрамлених двома канонічними молитвами – «Отче наш» і «Вірую», підкорили і звук, 
по-справжньому камерний, легкий, прозорий; і яскраві ефекти – любування «застигнутими» терпкими 
накладеннями голосів. У «Київських наспівах» вдалим було темпове рішення. В опрацюванні Віктора 
Степурка і трактуванні Микола Гобдича наспів «Услиши, мя Господи» набув нових, більш сучасних барв; 
а в «Архангельскому гласі» раптом проступили риси партесних піснеспівів і кантів» [6; 4]. 

Другий «Золотоверхий Київ» продовжив лінію монографічних концертів і був присвячений 
творчості харківського композитора Ю. Алжнєва. Його програми дали змогу слухачам запізнатися 
«…з авторським стилем нашого сучасника-композитора, з його особистим світом переживань і 
роздумів» [1; 13], розкрити світобачення митця «…про космогонічний світ наших пращурів через 
релікти обрядовості, синкретизм слова й праінтонації, театралізоване дійство» [2; 73]. 

Третій «Золотоверхий Київ» представляв «портрет» Л. Дичко. Щодо прем’єри «Урочистої 
літургії» у виконанні хору «Київ» Г. Степанченко підкреслює: «Виконання цього грандіозного за 
задумом композитора полотна… було чудовим. Звучання хору відносило слухача вгору, змушувало 
забути все дріб’язкове, побутове, житейське і купатися в розкоші хорового співу, насолоджуватися 
високою духовністю цього твору» [7; 4]. 

На «Золотоверхому Києві» 2000 р. номінантом став Є. Станкович. Концерт-портрет представив 
слухачам Псалми, скомпоновані на прохання М. Гобдича й озвучені почергово жіночим, чоловічим і 
мішаним хорами, хоровий концерт «Господи, Владико наш», «Панахиду за померлими з голоду» 
(сл. Д. Павличка), «Симфонію-диптих» (сл. Т. Шевченка), «Купало» (другу дію з опери «Коли цвіте 
папороть»). Довершене виконання хорів «Хрещатик», «Київ», «Воскресіння», «Таврійський 
благовіст», заслуженого академічного народного хору ім. Г. Верьовки «відкрило» Є. Станковича «як 
хорового симфоніста з глибинними концепціями й віртуозною технікою письма» [2; 74]. 

Винятковим був п’ятий «Золотоверхий Київ» 2001 р., зокрема його перший концерт під назвою 
«Хорові антифони». Звучання камерних хорів «Київ», «Хрещатик», чоловічої хорової капели 
ім. Л. Ревуцького, жіночого хору «Павана» педагогічного університету ім. М. Драгоманова у 
Трапезній церкві Києво-Печерської лаври виростало «з традиційних повсякденних наспівів, 
символізуючи спадкоємність і непорушність традиції» [10; 6]. «Музика, призначена для виконання 
саме в храмі (…), несла на собі відбиток замкнутого обсягу з його підкресленою опуклістю ліній, 
особливим резонуванням заключних акордів, що звучать луною в куполі (…). Створювалося живе і 
вібруюче ціле, особливе енергетичне поле над головами слухачів» [10; 6]. 

У рамках цього фестивалю пройшов всеукраїнський конкурс «Духовні псалми», на який 
надіслано 60 партитур. Він заохотив композиторів (Г. Гаврилець, І. Алексійчук, Б. Фільц, 
В. Стеценка, В. Степурка, В. Рунчака, В. Польову, Ю. Іщенка) до написання високохудожніх творів, 
актуалізованих обранням жанру, використанням відповідного «інтонаційного словника» (Б. Асаф’єв), 
програмною назвою конкурсу. У фіналі найкращі хорові колективи Києва виконали 12 конкурсних 
опусів. Проведення конкурсу – приклад взаємної співпраці організаторів фестивалю та композиторів, 
заради спільної мети – піднесення національної музичної культури. 

Своєрідний перегук віків ілюстрували концертні програми VІ та VІІ «Золотоверхого Києва». До 
них включалися твори видатних митців минулого та сучасності. Зокрема 2002 р. звучала музика 
композитора ХVIII ст. М. Березовського та сучасного – В. Рунчака; 2003 р. – майстра ХVII ст. 
М. Дилецького і нашого сучасника – М. Скорика. Твори М. Дилецького прозвучали у виконанні 
Дрогобицького муніципального камерного хору «Легенда» («Літургія чотириголосна», диригент 
І. Циклінський), жіночого хору «Павана» Інституту мистецтв НПУ ім. М. Драгоманова («Ісповідайтесь», 
«Хваліте» (парний концерт), «Іже образу Твоєму» (хоровий концерт), диригент Л. Байда), 
Кіровоградського муниципального камерного хору («Літургія Київська», диригент Ю. Любович), 
муниципального камерного хору «Хрещатик» (двохорний концерт «Вошел єси во церков», «Тіло 
Христово» (причасний вірш), диригент Л. Бухонська), муніципального камерного хору «Київ» («Літургія 
препорціальна», «Прийдіте, людіє» (восьмиголосий концерт), диригент М. Гобдич); хори «Київ» і 
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«Хрещатик» під керівництвом М. Гобдича відспівали «Воскресенський канон». Останній твір, «чи не 
найскладніший опус Дилецького», звучав «масштабно, фресково» [4; 5], − наголошує Г. Степанченко. 

Псалми М. Скорика на VII хоровому фестивалі озвучили жіночий хор «Павана» («Не карай 
мене, о Господи»), мішаний хор «Хрещатик» («Спаси мене, Боже»), державна академічна чоловіча 
хорова капела ім. Л. Ревуцького («Чи ти мене, милий Боже, навік забуваєш»). Муніципальний 
камерний хор «Київ» представив слухацькій аудиторії Концерт-реквієм. «В інтерпретації М. Гобдича 
він набув справжнього драматичного звучання і сприймався не лише як канонічна заупокійна меса, а 
насамперед як музичний твір, в якому через особисте сприйняття трагічних колізій життя проступає 
велич і краса високої духовності людини» [4; 5]. 

VIII хоровий фестиваль продовжив уже традиційну для «Золотоверхого Києва» практику 
виконання творів композиторів різних епох: М. Вербицького (ХІХ ст.) та В. Зубицького (нашого 
сучасника). Виконання «Літургії» М. Вербицького було настільки природним, що не помічалося 
чотирьох колективів, які її озвучували («Київ», «Хрещатик», «Павана», капела ім. Л. Ревуцького). 
«Своєрідна акустика храму (Трапезної церкви – І. Б.), реверберація, специфічне відлуння створювали 
незабутнє враження молитовності, неземного звучання, відчуття благодаті, яка була дарована всім 
присутнім…» [9; 5]. 

Два Псалми, дедиковані батькові Д. Зубицькому, хоровий концерт «Гори мої» бездоганно 
виконав хор «Київ», кантату «Ярмарок» – хор студентів Інституту мистецтв НПУ ім. М. Драгоманова 
(кер. П. Ковалик). «Особливо віртуозно, технічно довершено прозвучала «Дримба» (з концерту «Гори 
мої» – І. Б.). Все співалось, гралось, рухалось в єдиному динамічному настрої», – підкреслює 
Г. Степанченко [9; 5]. 

Про VIII «Золотоверхий» М. Гобдич відгукнувся так: «Цьогорічний фестиваль, традиційно 
відкриваючи маловідомі сторінки минулого та сьогодення, знову підтвердить високе реноме 
української хорової школи, здатної хвилювати серця не тільки гарними голосами, які споконвіку 
приносили славу Україні, а й прекрасною композиторською школою різних часів, що в сукупності 
засвідчує високу хорову культуру нашого народу» [5; 3]. 

Справжнім відкриттям для шанувальників хорової музики на VIII «Золотоверхому фесті» 
(2004 р.) став виступ київського хору «Кредо», учасники якого виконали «Демественну літургію» 
О. Гречанінова. «Звучання хору захоплює увагу слухачів, підкорює особливою об’ємністю, щирістю, 
емоційністю, глибиною внутрішнього наповнення… Своїм самобутнім звучанням… співаки… 
підтверджують своє творче кредо: «єдність високого художнього рівня з теплотою та щирістю 
молитви» [3; 23]. 

2005 р. ІХ хоровий фестиваль «Золотоверхий Київ» репрезентував твори двох авторів – 
М. Леонтовича та Г. Гаврилець, продовжуючи традицію перегуку музики різних епох. «Літургія 
св. І. Златоустого» М. Леонтовича звучала в Трапезній церкві Києво-Печерської лаври у виконанні 
чотирьох колективів: державної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького, жіночого хору «Павана» 
Інституту мистецтв НПУ ім. М. Драгоманова, камерних хорів «Київ» і «Кредо». «Хорове звучання…, − 
підмічає Г. Степанченко, − відзначалося особливою об’ємністю, в якому злиття тембрів цих чотирьох 
хорів було органічним і наповненим. Ансамбль вражав врівноваженістю й акустичною ефектністю. 
Хоровий звук то злітав у височінь під склепіння церкви, то обіймав слухачів, змушуючи їх 
затамувати подих» [8; 3]. 

Хорова музика Г. Гаврилець виконувалася в двох відділах: 1) духовна («Богородице Діво», «Нехай 
воскресне Бог» (Великодній концерт, пс. 67), «Блаженний, хто дбає про вбогого»); 2) фольклорна («Жалі 
мої, жалі», «Крокове колесо» (фольк-концерт на народні тексти), «Повій, вітроньку»). 

Г. Степанченко наголошує: «Хорове письмо Г. Гаврилець, особливо в її фольклорній музиці, 
вражає тембровою інструментовкою, саме в цьому вона близька до особливостей хорового мислення 
Миколи Леонтовича» [8; 4]. 

Тяглість традиції поєднання давньої та сучасної хорової музики віддзеркалив і десятий 
фестиваль «Золотоверхий Київ». У його концертних програмах було представлено твори 
Я. Яциневича, О. Яковчука та В. Сильвестрова. Високий рівень виконавської культури 
продемонстрував хор «Київ», у першому відділі концерту якого прозвучали середньовічні монодії 
ХVI ст., концерт № 3 «Доколі, Господи» А. Веделя, «Воскресенський канон» М. Дилецького, у 
другому – українські народні пісні в опрацюванні Г. Гаврилець, А. Авдієвського, Н. Нижанківського, 
І. Бідака, О. Чмут, В. Зубицького та ін. 

Літургію Я. Яциневича озвучили в Трапезній церкві Києво-Печерської лаври мішані хори 
«Київ», «Кредо», жіночий «Павана» та чоловіча хорова капела ім. Л. Ревуцького. «Неземне звучання 
розташованих по периметру… церкви… хорів… вражало силою молитовних піснеспівів, створених 
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видатним українським майстром. Романтична музика Літургії Я. Яциневича в одухотвореній 
виконавській інтерпретації чотирьох хорів (…) під керуванням М. Гобдича викликала емоційне 
потрясіння у слухачів…» [5; 2-3]. 

У виконанні камерного хору «Хрещатик» вперше прозвучала Літургія св. Іоанна Златоустого 
О. Яковчука, в якій композитор виявив яскраву індивідуальність. На думку Г. Степанченко, на 
композиторську техніку О. Яковчука «вплинули і традиції духовної музики Д. Бортнянського, А. Веделя, 
М. Леонтовича і творчість сучасників – Л. Дичко та Є. Станковича» [4; 3]. Крім того, колектив представив 
і світську музику О. Яковчука, зокрема українські народні пісні в опрацюванні майстра. 

Хорові твори В. Сильвестрова звучали у двох відділах в інтерпретації камерних хорів «Київ» 
(«Літургійні піснеспіви», «Диптих») і «Кредо» («Псальми» на вірші Т. Шевченка, «Дві молитви» на 
слова М. Лермонтова, «П’ять духовних пісень»). «Два талановиті колективи, − акцентує 
Г. Степанченко, − глибоко розкрили багатогранність хорової музики В. Сильвестрова, його 
самобутній стиль – рухливість фактури, незвичні просторово-акустичні звучання, відчуття себе поза 
межами реального світу…» [5; 3]. 

Більшість концертів одинадцятого хор-фесту «Золотоверхий Київ» присвячено 240-річчю від 
дня народження А. Веделя, що й стало головною подією мистецького заходу. 28 духовних концертів 
видатного майстра «золотої доби» відтворили муніципальний камерний хор «Київ» (М. Гобдич), 
чоловіча хорова капела ім. Л. Ревуцького (Ю. Курач), камерний хор Харківської обласної філармонії 
(В. Палкін), Уманський муніципальний камерний хор (Л. Ятло), жіночий хор «Павана» НПУ 
ім. М. Драгоманова (Л. Байда), хор «Покров» Свято-Покровського храму (О. Радько). 

Прем’єрні «Літургійні славословія» М. Шуха виконала капела «Думка» під орудою Є. Савчука, 
а сучасну музику українських композиторів – камерний хор «Кредо» (Б. Пліш). 

«Золотоверхий Київ-2008» представив твори двох видатних особистостей: нашого сучасника – 
польського композитора Р. Твардовського і представника барокової доби – українського автора 
ХVII ст. С. Пекалицького. Було презентовано й їх нотні видання та компакт-диски хорових творів. 
Літургія «Київська» Р. Твардовського виконана муніципальним камерним хором «Київ»; цікаві 
програми представили також «Хрещатик» (П. Струць), студентський хор КНУКіМ «Anima» 
(Н. Кречко), «Орея» (О. Вацек), «Галицькі передзвони» (І. Дем’янець) та ін. 

ХІІІ фестиваль було присвячено творчому «портрету» видатного українського композитора 
К. Стеценка. У Трапезній палаті Києво-Печерської Лаври прозвучали три хорові композиції: 
«Літургія Іоанна Златоустого», «Всенічна» і «Панихида», присвячена пам’яті М. Лисенка, у 
виконанні камерних хорів «Київ», «Хрещатик», державної чоловічої хорової капели 
ім. Л. Ревуцького, жіночого хору «Павана». У концертних програмах ХІІІ хор-фесту виконувалася 
також духовна музика С. Дегтярьова, І. Домарацького, В. Сильвестрова. 

Л. Пархоменко наголошує на просвітницькій і патріотичній концепції «Золотоверхого Києва». 
На її думку, хорова музика «з розбалансованої системи, де спорадично виявляли свої можливості 
окремі колективи, перетворилася на життєдіяльну галузь із блискучими перспективами, де 
реалізуються багатий творчий потенціал композиторів, іде потужний просвітительський процес 
художньої діяльності артистичних колективів на користь суспільства, підтримуваний музичною 
громадськістю» [2; 76-77]. 

Ще дві помітні риси фестивалю «Золотоверхий Київ»: 1) М. Гобдич як пасіонарна 
особистість залучив до пошуку, редагування, видання та запису на цифрові носії духовних творів 
українських композиторів попередніх епох, передусім барокової доби, провідних науковців і 
професійні колективи України; спонукає сучасних майстрів до написання духовних композицій; 2) 
фестиваль став хоровим симпозіумом, на який запрошуються для обміну думками, досвідом 
провідні хормейстери країни. Це сприяє накресленню перспективи розвитку хорової галузі, 
«відкриттю» нової музики, появі інноваційних творчих концепцій, виокремленню функцій 
хорового мистецтва та виконавських проблем хорових колективів у сучасному соціокультурному 
просторі України. 

Сучасний «Золотоверхий Київ» – школа майстерності і пізнавальний етап одночасно. Участь у 
такому міжнародному хоровому фестивалі для диригентів і виконавців – подія вельми значуща. 
Фестивальні виступи на концертному майданчику вимагають кропіткої напруженої праці та повної 
віддачі. Хорове виконавство постійно розвивається та вдосконалюється, відповідно підвищуються 
вимоги до майстерності співаків. Участь хорового колективу в цьому фестивалі стає віхою на його 
творчому шляху. 

«Золотоверхий Київ», як і інші хорові фестивалі, стимулює диригентів і виконавців до 
вдосконалення професійної майстерності, підтримання високого виконавського рівня колективів, 
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розширення репертуарної палітри та пошуку цікавих інтерпретаційних версій. Як форма реалізації 
духовного потенціалу хорового колективу, фестиваль стає майданчиком не лише для демонстрації 
досягнень, а й обміну досвідом, отримання нових знань, він приваблює слухачів можливістю 
послухати улюблену музику, неповторною атмосферою піднесеності, що дає можливість 
поспілкуватися з учасниками й однодумцями, зіставити різні виконання тощо. Особисті контакти, 
«пізнання» різної музики заохочують композиторів і співаків до творчого пошуку. 

Можна стверджувати, що «Золотоверхий Київ» як оптимальна форма проведення музичних 
акцій, посів гідне місце в українському і міжнародному культурному просторі, і інтерес до нього 
щороку зростає. 

За роки свого існування хоровий цей фестиваль став культурним інститутом, який сприяє 
соціалізації та самореалізації виконавців і диригентів, дозволяє українцям прилучатися до культурних 
цінностей, пізнавати культурні традиції, дає можливість творчого росту в умовах найбільш 
сприятливого професійного спілкування, збагачує емоційний і духовний потенціал українського 
суспільства. 
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Резюме 
Висвітлюються особливості хорового фестивалю «Золотоверхий Київ» як динамічної та 

діалогічної творчої акції, якій притаманні високий виконавський рівень колективів, жанрово-
стильовий плюралізм опусів українських композиторів, тематична спрямованість, стійкість взаємин 
між виконавцями та слухачами. 

Ключові слова: М. Гобдич, хоровий фестиваль, «Золотоверхий Київ», програма, композитор, 
диригент. 
 

Summary 
Вermes I. «Zolotoverkhyi Kyiv» in the festival movement during Ukraine’s Independence 
Festival movement today in regions associated as a substitute for purposeful program of cultural 

services. However, the country is now conducted many similar festival events, which not only solve the 
program of cultural services, but also significantly expand its horizons as they involved teams of high 
professional level and system of festival events more close to bankruptcy option. 

In the modern era Ukraine one of the most popular forms of cultural relations between people became 
a choral festival movement – bright, original phenomenon, encompassing more and deeper layers of cultural 
space. He not only led to the expansion of cultural boundaries, but also facilitated the involvement choirs 
festivals in other countries simultaneously - Ukrainian choirs gave to foreign scene. Festival activities has 
been regarded as a promising direction of cultural policy. 

The author presents the list of the most famous festivals of the modern period of development of 
Ukraine and detects the specific conduct of some of them. 
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This article highlights the features choral festival «Golden Kyiv» dialogue as a dynamic and creative 
action, which has high performance level teams, genre and stylistic pluralism opus Ukrainian composers, 
thematic focus, stability of relationships between performers and audience. 

Modern festival «Golden Kyiv» is a school stage and cognitive skills simultaneously. Participation in 
such international festivals for choral conductors and singers - very significant event. Festival appearances 
on concert stages require painstaking hard work and full commitment. Choral Performance is constantly 
evolving and improving, according rising skill requirements singers. Participation in the choir festival is a 
milestone in his career. 

«Golden-Kyiv», as well as other similar choral festivals, conductors and encourages artists to improve 
professional skills, maintaining a high level of performance groups, expanding palette of repertoire and 
finding interesting interpretational versions. As a form of realization of spiritual potential choir, the festival 
is a platform not only to showcase achievements, but also the exchange of experience, new knowledge, it 
attracts listeners the opportunity to listen to your favorite music, unique atmosphere of elation that gives an 
opportunity to communicate with members and supporters, to compare different versions and so on. Personal 
contacts, «knowledge» of different music composers and singers are encouraged to creativity. 

Arguably, the festival «Golden Kyiv», as the optimal form of the musical events, took a worthy place 
in Ukrainian and international cultural space and interest in him is growing every year. 

Over the years, this choral festival has become a truly cultural institution that promotes socialization 
and self-performers and conductors, allowing Ukrainian pryluchatysya to cultural values, to know their own 
cultural traditions and traditions of the participating countries, enables creative growth in conditions most 
favorable professional communication enriches emotional and spiritual potential of Ukrainian society. 

Key words: M. Hobdych, choral festival «Golden-Kyiv» program, composer, dyryhentt, festival 
movement, the period of Ukraine’s independence, competitive programs, artistic groups, participants, 
competition, music, choral art. 
 

Аннотация 
Бермес И.Л. «Золотоглавый Киев» в фестивальном движении Украины периода 

государственной независимости 
Освещаются особенности хорового фестиваля «Золотоверхий Киев» как динамичной и 

диалогической творческой акции, которой присущи высокий исполнительский уровень коллективов, 
жанрово-стилевой плюрализм опусов украинских композиторов, тематическая направленность, 
устойчивость взаимоотношений между исполнителями и слушателями. 

Ключевые слова: Н. Гобдыч, хоровой фестиваль, «Золотоглавый Киев», программа, 
композитор, дирижер. 
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МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В УМОВАХ ІНОКУЛЬТУРНОЇ  
ТА ВІЙСЬКОВОЇ ЕКСПАНСІЇ 

 
У педагогіці, як відомо, є не лише актуальні проблеми, але й проблеми вічні, серед яких – 

формування особистості. Тож у контексті багатьох форм духовного розвитку дитини, спрямованих на 
формування цієї особистості, чи не найважливішим є її формування в умовах позашкільної, культурно-
дозвіллєвої діяльності, оскільки саме неформальна творчість, тобто творчість, не обмежена будь-яким 
ідеологічним впливом, широке духовне спілкування, постійний контакт із різними формами і носіями 
культури і є тією складовою, за допомогою якої зростає духовність підростаючого покоління. 

Сьогодні це є чи не найбільш актуальною виховною проблемою, адже самоусунення керівників 
багатьох навчальних та освітньо-методичних структур від активної участі в організації виховних імпрез, 
небажання чи бездумне сподівання, що дитина сформується сама по собі і лише це є справжньою 
демократією, й призвело до тієї бездуховності, яка так рясно розквітла нині в дитячому середовищі 
країни. І це визнають всі учасники освітньо-виховного простору. Наголошують на цьому і представники 
наукової громадськості (А Бойко, І. Зязюн, Т. Кара-Васильєва, І. Петрова, О. Семашко та ін.). 
 
© Виткалов С.В., 2014 
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У цьому зв’язку XVII Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Золотий лелека», 
організатором якого є Академія дитячої творчості м. Миколаєва, проведений на базі дитячого 
оздоровчого центру «Космос» на узбережжі Чорного моря у період 28.06-05.07 2014 року, став цьому 
беззаперечним підтвердженням. До речі, саме цей загальноосвітній заклад, святкування 20-річчя від 
дня заснування якого проведено у листопаді 2014 року, є ареною загальноукраїнського художнього 
експерименту, авторською Школою Г. Матвєєвої. Сьогодні він, завдячуючи педагогічному колективу 
співробітників, нараховує у своєму складі майже 90% дітей-учасників різноманітних предметних 
олімпіад і конкурсів (за даними 2013-2014 н. р.) [3], і зайвий раз засвідчує безпосередню кореляцію 
художньої освіти, широкої художньої позашкільної діяльності і творчих здобутків у предметній 
загальноосвітній сфері. 

Відзначу, без перебільшення, маючи досвід огляду фестивальних заходів Волині [1], що за 
кількістю охоплених учасників, яскравою художньою творчістю, безліччю імпровізаційних форм 
П. Кулішенка – ведучого багатьох шоу-програм (а згодом – і не менш яскравою ведучою фінальних 
заходів та гала-концерту – О. Бреднєвою) та вчасно, професійно і непомітно спрямованого для дітей у 
необхідне русло, що цей захід не має собі рівних в Україні як за кількістю учасників (в середньому до 
600-700 осіб щорічно), так і за тематичною спрямованістю їх творчості. Тим більше, що цьогоріч він 
проводився у надзвичайно складний для держави час, коли військова техніка та посилені наряди 
відповідних силових структур у межах проведення фестивалю певним чином впливали на 
психологічний стан учасників і їх батьків. Однак, загальна патріотична спрямованість заходу зайвий 
раз підтвердила, що Україна є єдиною державою. А все, що сприяє культурному розвитку, 
наголошував у своєму листі до А. Ейнштейна З. Фрейд понад 100 років тому, – працює проти війни. І 
дитячий конкурс фігур на піску «Україна – єдина країна», і День Нептуна, і репертуар усіх художніх 
колективів, національне вбрання та й навіть переважно українська мова спілкування на цьому заході 
стали переконливим свідченням згаданої вище тези.  

Програма фестивалю була надзвичайно насиченою, адже дія відбувалася одночасно на 
декількох майданчиках. І це давало можливість не лише урізноманітнити програму заходу для усіх, 
хто був присутній в Амфітеатрі, кінозалі, містечку народних промислів і ремесел тощо, але й зайвий 
раз переконатися у безмежних творчих можливостях дітей, їх схильності до постійної імпровізації, 
творчого пошуку. І саме таким чином організатори намагалися якомога повніше культурно наситити 
їх дозвіллєвий простір та впливати на духовність дітей усього узбережжя, які відпочивали там у час 
проведення фестивальних заходів «Золотого лелеки». 

До прикладу, візьмемо лише один день фестивалю – 29 червня: у відбіркових турах заходу було 
прослухано чимало вокальних ансамблів, хореографічних колективів, переглянуто «домашні 
заготовки» представників декоративно-прикладного мистецтва і розпочато підготовку їх конкурсних 
робіт; проведено майстер класи з хореографії народним артистом України Г. Чапкісом, розгорнуто 
оригінальне шоу «Шосте відчуття». Все це завершилося не менш яскравою тематичною дискотекою 
«Зустріч вірних друзів» та традиційним підсумковим заходом організаторів дійства. 

І далі щільність запланованого лише збільшувалася. І це при тому, що діти мали змогу відчути і 
радість спілкування (адже чимало учасників беруть участь у фестивалі вже чимало років поспіль), не 
забуваючи про головну мету свого перебування в оздоровчому центрі «Космос» – море та відпочинок. 
А участь у заході народного артиста України, Президента Міжнародної асоціації авторських шкіл Г. 
Чапкіса з його блискучими майстер-класами для дітей, керівників художніх колективів країни і всіх 
бажаючих опанувати чарівне мистецтво танцю, а також безмежні можливості творчого спілкування 
маестро з присутніми, стали справжньою окрасою фестивалю. Додамо, що подібні заходи Григорієм 
Миколайовичем проводяться щорічно і дають змогу представникам багатьох оздоровчих центрів 
узбережжя теж долучитися до високого мистецтва хореографії в його блискучій інтерпретації. 

Цю ауру фестивалю вдало зберегли і розширили й відомі українські естрадні виконавці-
учасники гала-концерту – М. Нітіч – володар спеціального призу А. Пугачової міжнародного 
фестивалю «Нова хвиля-2009», переможець мистецького фестивалю молодих виконавців у Юрмалі, 
заслужений артист України А. Князь, переможці Всеукраїнських телевізійний проектів «Голос 
країни» (Н. Гордієнко І. Островська), «Х-фактор» – О. Кінзов та В. Романченко, дует «Анна-Марія», 
призери всеукраїнських конкурсів спортивних танців у номінації «Інва-спорт» й ін. [2], частина з 
яких своє творче зростання також починала саме на цьому заході. Тому їх виступи перетворювалися 
на яскраві шоу із залученням до виконання своїх творів усіх бажаючих. До речі, уже чимало років 
поспіль вони допомагають урізноманітнити художні імпрези «Золотого лелеки», єднають навколо 
фестивалю тисячі талановитих дітей і демонструють, що досягти успіху в країні цілком реально. Та й 
окреслений вище тематичний ряд переконує, що мистецтво може чимало зробити у розширенні 
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культурних контактів між дітьми, зробити їх дійсно духовно багатими, усуває будь-які ідеологічні 
нашарування тощо. 

Стосовно характеристики окремих складових заходу, слід наголосити, що на відміну від тих, 
що відбуваються в Україні сьогодні, цей мав свою особливість, що полягала в наступному: по-перше, 
дія фестивалю розгорталася одночасно на багатьох майданчиках, що давало змогу у достатньо 
короткий як для відпочинку термін (7 днів) проведення фестивалю забезпечити максимальну 
кількість форм художньої самореалізації учасників і засвідчує високий професіоналізм організаторів. 

По-друге, це достатньо велика кількість гостей: не зважаючи на загрозу зриву проведення 
заходу через військові події в країні, а отже не можливість приїзду багатьох художніх колективів із 
різних регіонів країни. Адже було представлено і прослухано чи переглянуто 160 творів у вокально-
хоровому жанрі; 40 – у хореографії, 41 – у жанрі інструментальної п’єси, 22 – твори театрального 
жанру, 240 – у жанрі декоративно-прикладного мистецтва та малюнку [2], зокрема й представників із 
Луганська, Донецька, Маріуполя, АР Крим. 

По-третє, широкий диференційований підхід до вибору форм творчої самореалізації: якщо в 
номінації творів «Декоративно-прикладне мистецтво» тематична спрямованість була справді дитячою – 
«Веселе зайченя», «Котик», «Диво-цап», «Собачка з оленятком», «Добрий лікар Ай-болить» тощо, то у 
представників номінацій «Вокально-естрадний жанр» чи «Народно-інструментальна творчість» були 
репрезентовані справді завершені вокально-хорові, естрадні інструментальні композиції, цілком 
духовно осмислені та якісно інтерпретовані дітьми. І це було помітно як у технічній складовій, так і у 
формах донесення того чи іншого твору до слухача. Хоча, враховуючи ситуацію загального неспокою в 
країні, фактично в усіх жанрах була помітна патріотична складова: «Рушник», «Т. Шевченко», «Моя 
Україна», «Мир» («декоративно-прикладне мистецтво»). Причому тематична спрямованість 
виконуваних творів повною мірою відповідала віковій категорії учасників. 

По-четверте, вперше в рамках заходу було проведено майстер-класи з педагогічної майстерності 
для керівників художніх аматорських колективів. А отже, останні мали добру нагоду спілкуватися з 
професійними науковцями та педагогами, які більш широко бачать проблеми творчості і виховання 
загалом. Висловлю впевненість, що цей фестивальний захід, беззаперечно, стане і предметом подальшого 
теоретичного осмислення. Адже проведений у його рамках 4-х годинний майстер-клас із педагогічної 
майстерності у рамках Літньої педагогічної школи представниками Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих Національної Академії педагогічних наук України – доктора педагогічних наук, професора, 
завідувача відділу педагогічної етики та естетики О. Отич, доктора педагогічних наук (відділ теорії та 
історії педагогічної майстерності), професора О. Лавриненка, доктора психологічних наук, завідувача 
відділом педагогічної психології і психології праці, професора Е. Помиткіна, доктора педагогічних наук, 
професора Л. Помиткіної (Київський національний аерокосмічний університет), наукового співробітника 
відділу теорії та історії педагогічної майстерності О. Боровик (м. Миколаїв) та кандидата педагогічних 
наук, співробітника Академії дитячої творчості В. Мозгового для керівників дитячих художніх колективів 
й усіх бажаючих, зайвий раз підтвердив, що представники науково-дослідних структур НАН України не 
лише є високопрофесійними науковцями, але й не менш професійними популяризаторами вітчизняного 
педагогічного досвіду, здатними донести теоретичні розробки до широкого загалу педагогічної 
громадськості, бути корисними для системи початкової художньої освіти України. І сьогодні не лише 
аматорам, але й усій системі вищої школи потрібні справді професіональні теоретичні розробки 
науковців, а надто стосовно педагогічної майстерності, оскільки остання і виступає тим джерелом, за 
допомогою якого власні творчі здобутки педагогів різних ланок національної системи освіти зможуть 
реалізуватися у педагогічній практиці кожного, хто працює у системі «людина-людина». 

А традиційний майстер-клас заслуженого діяча мистецтв України, члена Спілки народних майстрів 
України Л. Іваницької сприяв кращому засвоєнню художніх технік національної вишивки. До речі, творче 
спілкування Л. Іваницької з керівниками художніх гуртків декоративно-ужиткового мистецтва вже 
чимало років поспіль сприяє розширенню художніх контактів представників Заходу та Сходу України. 

Значною мірою вплинули й на подальшу професійну майстерність учасників під час проведення 
фестивалю й майстер-класи артистів театру та кіно, членів Спілки театральних діячів України Л. Курмель 
та номінанта відзнаки V Міжнародного театрального фестивалю «Homo Ludena» «За кращу чоловічу 
роль» Р. Коваль (м. Миколаїв). Вони також певною мірою забезпечили підвищення професійної 
художньої культури в учасників уже безпосередньо в процесі проведення конкурсних показів.  

Відзначу також й майже непомітну для учасників, але високо професійну, врівноважену, й 
надзвичайно чітку діяльність членів організаційно-творчої команди Ганни Дмитрівни Матвєєвої – 
Т. Майбороди, В. Мозгового, П. Кулішенка, О. Бреднєвої, Н. Фролової, Р. Майбороди, О. Партики, 
Я. Стемпковської та ін., яка й забезпечила цьому заходу успіх у черговий раз, засвідчивши, що суть 
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організаційних питань полягає, перш за все, в тому, щоб кожний на своєму місці, у межах власної 
компетентності займався своєю справою. Це елементарне життєве правило, є в той же час основою 
основ теорії і практики управління. І це відмічали присутні на фестивалі голова Миколаївської ОДА, 
герой України М. Романчук, голова Миколаївської обласної ради Т. Кремінь й інші представники 
управлінських структур області та ЗМІ. Але найпереконливіше це засвідчили діти та їх батьки, для 
яких цей захід, власне, й організовувався. І якщо в країни є стільки талановитих дітей та професійних 
організаторів мистецької складової їх вільного часу, то її майбутнє справді щасливе! 

Одним словом, XVII Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Золотий лелека» увійде до 
художньої скарбниці України як ще одна сходинка у набутті професійного досвіду проведення 
подібних імпрез, формуванні патріотизму у молодого населення України, її мистецького зростання, 
сприятиме розширенню художніх спеціальностей цього оригінального закладу під назвою Академія 
дитячої творчості (а з 2013 р. – Миколаївський муніципальний педагогічний коледж) в особі її 
керівника – заслуженого працівника освіти України, талановитого педагога і менеджера 
Г. Д. Матвєєвої, а отже – продовжуватиме вже на новому рівні готувати й фахівців, здатних ці 
експерименти поглибити по регіонах країни чи за її межами, оскільки окремі випускники закладу вже 
працюють або продовжують своє творче самовдосконалення за кордоном. Переконливо 
підтверджують це й ґрунтовні дисертаційні дослідження, що готуються багатьма із згаданих вище 
членів цього педагогічного колективу, яким справді є що сказати своїм колегам і дітям, заради 
творчого зростання яких і засновувався цей навчально-виховний експериментальний центр України і 
який ось уже 20 років дарує радість спілкування тисячам українських дітей. 

Нагадаю думку талановитого педагога-інструменталіста першої половини ХХ століття 
Г. Г. Нейгауза про те, що таланти створювати не можливо. Однак, цілком реально, наголошував далі 
автор, – формувати культурне середовище, тобто те підґрунтя, на якому зростають і формуються 
таланти. І чим ширше та демократичніше це середовище, тим ймовірніше поява у ньому таланту і 
навіть генія [4]. Академія дитячої творчості це реалізує повною мірою. 
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Резюме 
Розглядаються форми реалізації художньої ініціативи, виявленої під час проведення ХVІІ 

Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Золотий лелека», організованого Академією дитячої 
творчості м. Миколаїв у червні-липні 2014 року. 

Ключові слова: фестиваль дитячої творчості, художня самореалізація, Академія дитячої 
творчості, педагогічний коледж, культурна діяльність, активний відпочинок. 
 

Summary 
Vitkalov S. Artistic festival as form of patriotic education in the conditions of cultural expansion 
We consider forms of artistic realization of the initiatives identified during the XVII International 

Children Festival «Golden stork», organized by the Academy of Children’s Creativity c. Mykolayiv in June 
and July 2014. 

Analyzes the forms of participation of children in cultural programs of this international event, the 
most successful numbers, shapes enhance cultural and artistic creativity during festivals. 

The author adds that the general and long-term participation in this festival representatives of foreign 
countries is undeniable cultural effect – because it promotes understanding among children about the 
spiritual climate of other countries, forms of work with the younger generation, helps avoid ideological or 
political misunderstandings among themselves and thus contributes cultural unity children. 

Emphasized the important role of participation in such activities of artists and young performers from 
Ukraine, showing children participating like artistic potential. 
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Much attention is taken away characterization system of competitive measures in various categories: 
arts and crafts, vocal and choral, pop and other arts; revealed the importance of preparing «home designs» 
which are obov’yakovoyu for participation in the festival events. 

It is noted that these cultural and artistic initiatives that nearly 20 years organized by Mykolayiv Academy 
of children’s art, aimed not only at the formation of the personnel of the organizers Supervised child in modern 
Ukraine, but also make it possible to follow changes in the shape of the system school education in the country; 
analyze the best experience similar system of cultural and leisure activities, based on art. 

Proved that the system of specially organized activities also helps to better realize the modern child. 
This is confirmed by the characteristic art events during the festival. 

The specific organizational and cultural activities organized by the teaching staff Mykolaiv Academy 
of children’s creativity, his ability to organize various events, which only reinforce in the minds of the 
governing structures of the importance of children’s art in today’s conditions, when the country goes on 
Russia’s military expansion. 

Much attention is paid to the analysis of the effectiveness of the Summer School teacher skills, which 
for several years organized by the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine for art managers 
festival participants and workshops of dance, annually organized by People’s Artist of Ukraine Hryhoriy 
Chapkis and decorative art, including – artistic embroidery, which traditionally holds Honored Artist of 
Ukraine Lydia Ivanytska. 

Key words: Festival of children’s creativity, artistic self-realization, children’s art academy, Teachers 
College, cultural activities, recreation, organization system, master of arts, competitive selection, choral art, 
choreography, crafts practice intercultural contacts of children. 
 

Аннотация 
Виткалов С.В. Фестиваль искусств в условиях инокультурной и военной экспансии 
Рассматриваются формы реализации художественной инициативы, проявленной во время 

проведения ХVІІ Международного фестиваля детского творчества «Золотой аист», организованного 
Академией детского творчества г. Николаев в июне-июле 2014 года. 
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ТВОРЧІСТЬ МИТЦІВ НІЖИНА ЯК КУЛЬТУРНОГО СОЦІО-ЛОКУСУ УКРАЇНИ  
НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ 

 
Дослідження регіональних аспектів музичної культури становить один з пріоритетних напрямів 

сучасного українського музикознавства. Вони сприяють системному осмисленню національної 
музичної спадщини, показу її багатоманітності й цілісності на противагу фрагментарності типової 
для радянських часів у розкритті форм музичного життя у великих, малих містах, селищах України.  

Опрацювання основ духовно-смислової спорідненості мистецької діяльності в контексті ознак 
національного менталітету формують засади наукової концепції регіональних досліджень у форматі 
суспільно-історичного буття регіонів держави. У цьому переконують праці науковців, якими був за 
останні десятиліття напрацьований значний масив монографій (М. Черепанін, В. Кононова, 
Л. Кияновська, Т. Мартинюк), дисертацій (А. Литвиненко, Г. Локощенко, Л. Мазепа, О. Васюта), 
наукових збірників, статей, присвячених розкриттю різних аспектів, періодів музичного життя раніш не 
досліджених провінційних міст України. В ряду прикладів – дослідження В. Кузик, де автор вперше 
адаптує теорію культурної локалізації на національний український грунт з позицій історико-політичного 
державотворення, аргументовано стверджуючи концепцію розосередженості культурних осередків як 
соціо-локусів певного провінційного простору [1; 20]. Ствердженням цих положень з позицій минулого 
та сьогодення у формуванні традицій домашнього музикування, розвитку жанрів вокальної, хорової, 
камерно-інструментальної, оркестрової музики є праці про музичне життя в малих містах України як-от: 
Стрийщини (О. Миронова), Яворова, Перемишля (Б. Фільц), Коломиї (Л. Коссак-Баб’юк). 
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Актуальність їх вивчення зумовлена прагненням розкрити сукупність усіх музичних аспектів 
культури міста, що формується завдяки творчій діяльності музикантів-професіоналів і аматорів, 
носіїв академічного, народного, естрадного мистецтва в контексті осмислення соціального досвіду 
нації, історико-культурної пам’яті етноспільноти, специфічних локально-регіональних особливостей 
музичного життя певних міст як соціо-локусів України. «Для того, щоб наблизитися до об’ємного 
культурного бачення, необхідно досліджувати прошарки «глибинного залягання», вивчати явища 
другого порядку» [2; 3]. Культуротворча діяльність музикантів – уродженців малого(провінційного) 
міста в результаті творчих контактів сприяє формуванню та розвитку культурно-мистецьких традицій 
великих культурних центрів України, зокрема Києва. Прикладом є творчість митців – уродженців 
Лівобережної України – М. Лисенка – з Полтавщини, М. Заньковецької, Ф. Проценка – з 
Чернігівщини та ін. У такий спосіб стверджується теза про людинотворчу суть культури. 

Мета статті полягає у показі особливостей музичного життя Ніжина як культурного соціо-
локусу Чернігівщини Лівобережної України.  

Джерелознавчу базу їх визначення становлять архівні матеріали, періодика Ніжина різних 
років, література наукового, науково-популярного, довідкового характеру. 

З історії питання відомо, що в контексті становлення форм музичної діяльності аматорських 
колективів Ніжина значну роль відіграв козацький музичний цех, який існував ще у ХVІІІ ст. Його 
музики – скрипалі, сопілкарі, цимбалісти, співаки-хористи обслуговували родинні свята (народження, 
хрестини, весілля), проводили музично-театралізовані дійства, виступали під час загальних зібрань 
міської громади Ніжина. Розвитку жанрів інструментальної музики та зародженню видів сольного і 
ансамблевого виконавства, музично-театрального мистецтва, що набудуть популярності у музичному 
житті Ніжина в другій пол. ХІХ – початку ХХ ст., окрім діяльності місцевих музик, кобзарів і 
лірників, сприяли також виступи мандрівних дяків на ніжинських ярмарках у ХVІІІ ст. 

Форми камерного домашнього музикування, що побутували в другій пол. ХІХ ст. у музичних 
родинах Ф. Проценка, О. Докшицера, де також виступали піаніст Б. Вержиківський, віолончеліст 
С. Вільконський, скрипаль Й. Москвичов, активізували створення інструментальних, вокально-
хорових, музично-театральних засад розвитку культурних традицій, що стали провідними для 
учасників аматорських музичних колективів міста впродовж наступних десятиліть ХХ ст. Їх 
діяльність становила вагому складову музичного життя міста. Значною мірою цьому слугувала 
культурно-освітянська політика навчальних закладів Ніжина. Саме там сконцентрувався 
мистецький потенціал із досвідчених педагогів-музикантів і студентської молоді – аматорів 
мистецтва. 

Свідченням значимості діючих у Ніжині музичних аматорських колективів є перелік престижних 
міжнародних і регіональних конкурсів та фестивалів кінця ХХ – початку ХХІ ст., участь у яких брали 
ніжинські музиканти. Так, у 1960-х рр. це – Всесвітній фестиваль молоді і студентів у Москві (1961 р.), у 
1970-1980-х рр. – київський телетурнір «Сонячні кларнети». Починаючи з 1990-х рр. ніжинські виконавці 
брали участь у численних музичних проектах, а саме:  

– української хорової музики: ім. М. Леонтовича (Київ, 1997 р.) «Артеківські зорі» (Крим, 
2002, 2004, 2006 рр.), «Південна Пальмира» (Одеса, 2000 р.), «Співає Київщина» (Київ, 1999, 
2001 рр.), «О Мати Божа, о Райський цвіте» (Тернопіль, 2004 р.); 

– зарубіжної хорової музики: ім. Й. Брамса (Німеччина, 1999, 2001, 2007 рр.), «Університети 
співають» (Польща, 2003 р.);  

– вокально-інструментальні: «Міжнародний фестиваль слов’янської музики» (Харків, 
2006 р.); «Дружба» (смт. Сеньківка – щорічно); 

– інструментальні: «Акорди Львова» (2007), «Грай баян» (2005 р.), «Сіверська весна» 
(Ніжин, 2007 р.); 

– фольклорно-етнографічні: «Вересаєве свято» (1993 р.), «Кролевецькі рушники» (1994 р.), 
«Спадщина» (1995 р.), «Красная горка» (Росія, 2004 р.);  

– композиторської творчості: «Рябиновые грёзы» (Росія, 1999 р.), «Московская осень» (2002 р.); 
– міжнародні конкурси інструментальної ансамблевої музики: Прага, Париж (1996 р.), 

Москва (1998 р.), Куйбишев (1997 р.). 
Музичними візитівками старовинного Ніжина, починаючи з 1990-х рр. стали дитячий 

зразковий хор «Сяйво» музичної школи і молодіжний університетський хор «Світич», духовий 
оркестр і фольклорно-сценічний гурт «Народна криниця» з училища культури і мистецтв, 
фольклорно-етнографічний інструментальний ансамбль «Ніжинські музики», фольклорний ансамбль 
«Червона калина», хор ветеранів війни та праці при міському Будинку культури. Нині активними 
учасниками музичного життя в Ніжині є:  
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– хорові колективи: дитячий «Сяйво» і театр пісні «Віват» музичної школи; студентський хор 
«Світич» НДУ ім. М. Гоголя; хор ветеранів війни та праці міському Будинку культури; церковний 
хор «Воскресіння» Ніжинського кафедрального Собору Всіх Святих Київського патріархату; 

– фольклорні гурти: народно-сценічний фольклорний гурт «Народна Криниця» НУКіМ 
ім. М. Заньковецької, ансамбль народної пісні «Червона калина», студентський фольклорний 
ансамбль «Калинонька»; 

– танцювальні колективи: «Поліська веселка» Будинку культури Ніжина, молодіжний 
ансамбль бального танцю «Ритм», дитячий танцювальний ансамбль «Квіти України», студентський 
танцювальний «Ніжин», дитячий ансамбль «Вікторія».  

Звертання до творчо-біографічних даних зазначених колективів демонструє культуротворчу 
роль кожного у функціонуванні музичного середовища Ніжина на зламі століть. 

Аматорський фольклорно-сценічний гурт «Народна криниця» створений 1981 р. на базі НУКіМ 
ім. М. Заньковецької. Його засновники й незмінні художні керівники О. Синиця – диригент, І. Синиця – 
керівник інструментальної групи. Понад 25 років творчої діяльності вони присвятили відродженню й 
поширенню на концертній естраді пісенних скарбів України, прилучили студентську молодь до 
автентичного фольклору краю, зразки якого популяризують в Україні, Росії, Білорусі, Німеччині. 

Для творчого обличчя «Народної криниці» характерні відповідність музично-стильовому 
змісту твору, сценічно-артистична поведінка виконавців, ошатне вбрання національного одягу 
співаків, інструменталістів. Основу концертної програми гурту становлять театрально-обрядові 
дійства, побудовані на народному матеріалі, власноруч записаному під час фольклорних експедицій 
по Ніжинському, Менському, Корюківському, Носівському, Ріпкінському районах. В їх репертуарі – 
інсценізоване обрядове дійство «Ой на Купало», створене за матеріалами фольклорної експедиції до 
північних районів Сумщини та Чернігівщини.  

Основу народно-обрядової композиції «Масляна» складають зразки пісенного фольклору 
Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Театрально-обрядове дійство «Весілля» записане під 
час фольклорної експедиції до с. Плоске Носівського району. До програм включені й обробки 
українських народних пісень в аранжуванні І. Синиці: пісні весняного циклу: «Ой весно, весно, да 
весняночка», «Вийди, вийди Іванку», літнього циклу «Сію редьку чепурненько», ліричні й 
жартівливі. 

Творча біографія колективу відзначена почесними званнями лауреата фольклорних конкурсів і 
фестивалів, серед яких: «Сонячні кларнети» (Київ, 1993 р.), міжнародний фестиваль «Дружба» 
(смт. Сіньківка 1993, 1995, 2003, 2007 рр.), ІІ Міжнародний молодіжний фестиваль «Спадщина» (Ковель, 
1994 р.), Міжнародний фольклорний фестиваль «Красная горка» (Брянськ, Росія, 1996, 1998 рр.). 
Всеукраїнський огляд народної творчості (Київ, 1999 р.), VІІ Всеукраїнський фестивалю «Кролевецькі 
рушники» (Кролевець, 2002 р.), Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Вересаєве свято» (Сокоринці, 
2003 р.), Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Обереги України» (Кролевець, 2005 р.). 

Аматорський фольклорний колектив «Червона калина», до складу якого входять вчителі, 
лікарі, менеджери, заснований 1983 р. Р. Пузирьовою. У репертуарі колективу зразки автентичного 
фольклору, записані у селах Крапивне, Терешківка Ніжинського району, с. Припутні Ічнянського 
району. Колектив зробив запис 12 українських народних пісень до Фонду Укртелерадіо.  

«Червона калина» здобула звання «народний», стала лауреатом (ІІІ місце) фольклорного 
конкурсу «Крила України» (Вінниця, 1995 р.), представляла Україну у 1999 р. на святі Бояна у 
м. Трубчевськ Брянської області (Росія), стала дипломантом міжнародних фольклорних фестивалів: 
«Лесині джерела» (Новоград-Волинський, 2000 р.), «Дружба» (смт. Сіньківка, 2001 р.), «Дзвенять 
цимбали і гармоніки» (м. Постава, Білорусь, 2000 р.), «Розквітай, козацька слава! Засвіти знамено!» 
(Радивилів, Рівненщина, 2003 р.), «Дніпровські голоси в Дубровно» (Білорусь, 2005, 2007 рр.). 
Учасники колективу проводять активну музично-громадську роботу далеко поза межами Ніжина: 
виступали на сцені пам’ятного Майдану 2004 р., брали участь в акції «Схід і Захід разом» 
(Червоноград, Львівщина, 2005 р.), в «Українському домі» у Міжнародний день інвалідів (2005 р.), у 
Музеї Трипільської культури (2006, 2007 рр.). Щорічно у свято Дня державної незалежності України 
колектив виступає на могилі Т. Шевченка у Каневі на Чернечій горі.  

Поряд із названими хоровими аматорськими колективами міста нині активно виступає і 
самодіяльний хор ветеранів війни та праці (майже 40 хористів) Будинку культури, заснований 
1985 р. (диригент – І. Литвинець із концертмейстером-баяністом А. Паташовим). Репертуар 
колективу складають різножанрові твори українських та зарубіжних композиторів, обробки 
українських народних пісень. Хор є постійним учасником загальноміських заходів, задіяний у 
шефській та виховній роботі з молоддю міста: городянам запам’яталися презентовані ним вечори-
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зустрічі «Розкажіть про молодість свою», вечори-спогади «Давным-давно была война», тематичні 
вечори (пам’яті Т. Шевченка), новорічні та Різдвяні свята, Покровський ярмарок.  

Колектив брав участь у ІІІ фольклорному фестивалі «Спаський форум» (Ніжин, 2003 р.), 
ІV регіональному фестивалі «Згадаймо ті роки» хорових колективів війни та праці (м. Валкі, 
Харківська обл., 2003 р.). Традицією стали концертні виступи для ветеранів у м. Прилуки (2002-
2005 рр.).  

До реєстру хорових аматорських колективів Ніжина 1960-1980-х рр. входить і самодіяльна 
академічна хорова капела вчителів міста, що діяла 40 років. До її створення в 1960-ті роки доклали 
зусиль П. Баклан, В. Данарек, заслужений працівник культури України З. Ястремська. Наступні 30 
років керувала капелою викладач кафедри вокально-хорової майстерності музично-педагогічного 
факультету університету Л. Вишнева, яка підняла виконавську культуру хору на високий художньо-
естетичний і концертно-виконавський рівень. Під її керівництвом капела вчителів пропагувала 
академічну українську, російську, західноєвропейську хорову літературу, брала участь у 
всеукраїнському телеконкурсі «Сонячні кларнети», ставала срібним та бронзовим призером 
Республіканського і Всесоюзного оглядів серед учительських колективів. 

Окрасою численних концертів Ніжина, Чернігова впродовж шести років був у 1970-ті рр. хор 
хлопчиків зі 100 учасників під орудою засновника й диригента А. Лащенка – викладача музично-
педагогічного факультету. Хор став улюбленцем ніжинської публіки, зачарованої їх акапельним 
співом, натхненним виконуванням українських народних пісень, творів О. Ласо, Г. Свиридова. У 
1970-ті рр. відзначився й факультетський хор університету, яким керував один із перших випускників 
факультету, згодом його викладач В. Кокодій. Колектив тричі виступав у телепрограмі «Сонячні 
кларнети», звучав по українському радіо, був лауреатом Всесоюзного огляду художньої творчості, 
присвяченого 40-річчю Великої Перемоги. 

Високий рівень диригентської й вокально-хорової культури викладачів сприяв розвитку 
концертно-сценічного виконавства студентських колективів музично-педагогічного, філологічного, 
фізико-математичного факультетів НДУ ім. М. Гоголя. Прикладом інтеграції студентів різних 
факультетів у єдиний колектив став університетський хор «Світич», що відкрив нову сторінку в 
розвитку аматорського молодіжного хорового співу. Засновниками, художніми керівниками й 
диригентами «Світича» є Л. Шумська та Л. Костенко, мистецький тандем яких з успіхом виявляє себе 
в багатьох конкурсах, фестивалях, концертах, оглядах.  

Дебют колективу, розпочатий у 1993 р., відбувся на урочистому концерті з нагоди 1000-ліття 
Ніжина зі звучання хорових творів «Ніч» В. Іконника на слова М. Гоголя, «Пісня про Україну» 
Т. Петриненка. Міцним фундаментом формування активної культурно-мистецької політики 
«Світича» стали 1990-ті роки – часи становлення української державності, що стимулювали 
усвідомлений відбір репертуару, в основі якого – національна хорова музика.  

Ювілейні концерти з нагоди десятиріччя «Світича» відбулися в актовій залі Ніжинського 
університету ім. М. Гоголя та Колонній залі ім. М. Лисенка Національної філармонії України в Києві, 
де дістали високу оцінку музикантів-професіоналів, зокрема, народної артистки України, лауреата 
Шевченківської премії, композиторки Л. Дичко, яка сказала, що «молодіжний хор «Світич» – 
презентант високого освітнього іміджу ніжинської вищої школи» [3; 71].  

Постійно розширюються творчі горизонти «Світича», який багато гастролює в Україні, країнах 
Європи: Польща, Італія, Німеччина, Угорщина, Австрія, Греція, Білорусь, Франція. Його сценічно-
виконавській манері притаманна досконала вокально-хорова академічна манера звучання, сценічна 
культура й артистичність. Їх удосконалення вимагає репертуар з 4 програм, диференційованих за 
жанрами з понад 300 творів: українська духовна музика; обробки українських народних пісень; твори 
українських та зарубіжних композиторів, фрагменти з опер: «Молитва» з опери «Сільська честь» 
П. Москан’ї, «Русальські купала» з фольк-опери «Квіт папороті» Є. Станковича, перша картина з 
«Євгенія Онєгіна» П. Чайковського. Все це переконує в невпинному процесі пошуку виконавських 
можливостей молодіжного хору «Світич» Ніжинського університету ім. М. Гоголя, який на початку 
ХХІ ст. посідає чільне місце в контексті розвитку хорового мистецтва Ніжина, Чернігівщини та 
Лівобережної України загалом.  

На межі ХХ-ХХІ ст. поряд із музичними аматорськими колективами в культуротворчих 
процесах міста значну роль відіграють й танцювальні. Їх реєстр очолив ансамбль «Поліська веселка», 
створений 1955 р. у Будинку культури Ніжина О. Ревун, одним із перших хореографів-професіоналів 
у місті. Її наступниками стали Л. та А. Боригіни, які донині зберігають мистецькі традиції одного з 
найстаріших аматорських танцювальних колективів Ніжина. Свідченням цьому – звання «народний» 
(1970 р.), Диплом лауреатом Республіканського фестивалю самодіяльної народної творчості (1970 р.), 
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участь у республіканському теле-турнірі «Сонячні кларнети» (1974 р.). Виступи колективу 
транслювалися по республіканському телебаченню під час звіту на обласному фестивалі мистецтв 
«Мелодії дружби» (1974 р.).  

У творчому доробку А. Боригіна різножанрові та різностильові хореографічні постановки «В 
єдиній родині», «Ніжинські огірки», «За околицею», «У нас у селі весілля», «Ай да дівчата», 
«Буремні роки», хореографічного дуету «Танго» у виконанні подружжя Боригіних. Одним із перших 
хореограф почав вчити мистецтву бального танцю, чому сприяла його участь у науково-методичних 
семінарах із бального танцю в Чернігові, Харкові, м. Володимир (Росія).  

Як танцюрист, за плечима якого участь у Херсонському ансамблі пісні і танцю «Веснянка» 
(1965-1966 рр.), робота в Державному Буковинському ансамбль пісні і танцю (1966-1967 рр.), 
А. Боригін намагався створити різні види ансамблю (дует, тріо). Так утворився танцювальний дует у 
складі: Л. Боригіної і М. Марченка, які стали призерами обласного конкурсу бального танцю 1972 р.  

Вихованці подружжя Боригіних, Т. Проніна, М. Марченко, М. Ляпіна, продовжують розвиток 
жанрів хореографічного мистецтва: класичного, народного, бального танцю. Завдяки зусиллям його 
учениці Г. Тимошенко в місті 1980 р. створено ансамбль бального танцю «Ритм», а 1994 р. – відкрита 
перша на Чернігівщині хореографічна школа.  

У творчій біографії зразкового ансамблю бального танцю «Ритм», виступи на Фестивалі 
культури у таборі «Артек» (1991 р.), участь у телепередачах «440 герц», «Наш музичний клуб», «В 
гостях у Попелюшки» на Центральному каналі у Москві (1992 р.), зйомках програми «Фант-Лото 
Надія» на УТ-1 у Києві (1993 р.), участь у Президентському концерті в Національному театрі опери 
та балету, Майдані Незалежності у Києві (1995 р.). У 1988 р. в Актовій залі НДУ ім. М. Гоголя 
проведено за ініціативи Г. Тимошенко фестиваль бального танцю «Фантазії весни» за участю 
танцювальних пар з України, Румунії, Болгарії, Македонії, Росії, Білорусі. 

«Ритм» брав участь у Міжнародних турне до Італії (1997 р.), Польщі і Туреччини (1998 р.), 
Угорщини (2002, 2003 рр.) та Сербії (2004 р.), що свідчить про творчу активність колективу. Саме 
він зумовив відкриття 1994 р. хореографічної школи, оскільки, за словами Г. Тимошенко, «Ритм» 
вже не міг вмістити всіх бажаючих займатися бальними танцями. Разом із батьками – головною 
рушійною силою школи – Галина Львівна створила матеріальну базу, сформувала педагогічний 
колектив школи. Нині на базі хореографічної школи проводяться обласні науково-практичні 
конференції щодо шляхів виховання творчої особистості в початковому спеціалізованому 
мистецькому закладі. 

Діяльність ніжинських митців-аматорів й професіоналів сприяє зміцненню мистецьких 
традицій міста, в ряду яких проведення (з 1990 р. щорічно) за участю музикантів Ніжина 
Покровського ярмарку, міських фестивалів пісенної творчості «Спадщина», «Студентська весна», 
«Сесія», «Ніжинський зорепад»; з 2002 р. – Всеукраїнського юніорського конкурсу вокальної, 
хорової та інструментально-виконавської; майстерності; участь в обласному фестивалі «Дружба» у 
смт. Сіньківка на перетині державних кордонів України, Росії, Білорусі.  

Потужним фактором у розвитку баянного мистецтва в області став проведений 2007 р. у 
Ніжині міжнародний фестиваль баянної музики «Сіверська весна» за участю провідних митців з 
України, Росії. На межі століть традиційною стала участь у мистецьких міжнародних і 
всеукраїнських конкурсах-фестивалях: молодіжного хору «Світич» у хоровому конкурсі-фестивалі 
ім. Й. Брамса у м. Вернигероде Німеччини (1999, 2001, 2007 рр.); дитячого зразкового хору «Сяйво» – 
міжнародному фестивалі дитячої творчості «Артеківські зорі» в Артеку АР Крим (2002, 2004, 
2006 рр.); ансамблю танцю «Ніжин» НУКіМ ім. М. Заньковецької – у Всеукраїнському фестивалі-
конкурсі народної хореографії ім. П. Вірського (2002, 2003, 2007 рр.).  

Таким чином, діяльність аматорських колективів Ніжина на межі ХХ-ХХІ ст. становить 
яскраву сторінку культурно-мистецького життя Ніжина. У місті створюються сприятливі умови для 
прояву соціально-комунікативних функцій художніх колективів, окремих виконавців. Кращі виступи 
викликають катарсис у душі глядача, слухача (реципієнта), породжують почуття гордості за власну 
культуру, її творців, причетність до творення історії рідного краю. 

Аматорська творчість музичних і танцювальних колективів закладів освіти і культури Ніжина 
має особистісну і суспільну цінність. Мистецтво кожного з них слугує засобом розвитку музично-
естетичних смаків їх учасників та глядачів. Прояв змістовно-творчого, а не формально-статичного 
ставлення до спільної справи посилює соціокультурний феномен аматорського мистецтва – форми 
вільного обрання діяльності, обумовленої потребою художнього самовираження. Різнобічна 
сценічно-виконавська діяльність митців-музикантів (співаки, хористи, інструменталісти), 
танцюристів є вагомим чинником формування духовних цінностей особистості. Творчість кожного 
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стверджує локально-самобутнє мистецьке середовище, що набуває соціальної значущості, зберігає 
провінційний Ніжин, як сформований століттями культурний соціо-локус, уславлений в історії 
творчістю видатних ніжинців: актриси театру М. Заньковецької, професора класу труби 
Т. Докшицера, батька та сина, відповідно хорового диригента Федора та професора флейти Андрія 
Проценків, засновниці ніжинської вокальної школи М. Бровченко. 

Культуротворча діяльність концертуючих колективів, окремих виконавців обумовила феномен 
ніжинських музикантів, які гармонізували культурно-мистецьке життя міста власною виконавською 
творчістю. Їх участь в урядових концертах, міжнародних конкурсах, фестивалях, Днях української 
культури за кордоном дає підставу говорити про авторитетність Ніжина як культурного соціо-локусу 
України в загальній динаміці розвитку національної культури і мистецтва держави. 
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Резюме 
Розглянуто концертно-виконавську діяльність різножанрових творчих колективів, окремих 

виконавців сучасного Ніжина, що слугують розвитку міста як культурного соціо-локусу в Україні за 
межами держави. 

Ключові слова: регіональне дослідження, Ніжин, культурний соціо-локус України, музичне 
життя, аматорська культуротворчість. 
 

Summary 
Kavunnyk O. Creativity artists of Nizhyn as socio-cultural locus of Ukraine on the verge of 

century 
Considered concert and performing activities of different genres of creative groups and individual 

performers of contemporary Nizhyn, serving the development of the city as a cultural socio-locus in Ukraine 
outside the state. 

Research regional aspects of musical culture is one of the priorities of Ukrainian contemporary 
musicology. They contribute to understanding the system of national musical heritage, showing its diversity 
and integrity versus fragmentation typical of Soviet times in the disclosure forms of musical life in large and 
small cities, towns Ukraine. 

Working semantic foundations of spiritual kinship artistic activities in the context of national 
mentality features form the foundations of the scientific concept of regional studies in the form of social and 
historical existence regions of the state, according to the article, referring to the work of a number of 
contemporary scientists. 

Posted description of the origins of artistic life Nizhyn, stressing that the important role played by the 
Cossack music shop that existed in the eighteenth century. His music-violinists, piper, cymbalists, singers, 
choristers served family celebration (birthday, christening, wedding) performed musical and theatrical 
performances, acted in the general assembly the community Nezhin. 

Forms chamber music house that existed in the second half of the nineteenth century musical family 
F. Protsenko, A. Dokshytsera, where he also played piano Verzhykivskyy B., C. Vilkonskyy cellist, violinist 
J. Moskvychov, stepped creation of instrumental, vocal and choral, musical -teatralnyh principles of cultural 
traditions that have become leading participants of amateur musical groups of the city over the next decades 
of the twentieth century. Their work was an important component in the musical life of the city. To a large 
extent this served as a cultural and educational policy Nizhyn schools. It was there concentrated artistic 
potential of experienced teachers-musicians and students – lovers of art. 

Evidence of the importance of acting in a beautiful ancient musical amateur groups is a list of 
prestigious international and regional competitions and festivals of the late XX – early XXI century, which 
took part in Nizhyn musicians. Thus, in the 1960s. This is – the World Festival of Youth and Students in 
Moscow (1961), in the 1970-1980’s – Kyiv teleturnir «Solar clarinets». 

Starting in the 1990s. Nizhyn artists have participated in numerous musical projects, organized not 
only in major cultural centers of Ukraine (Kyiv, Odesa, Lviv, Ternopil), but also in certain centers of artistic 
life in the world – Germany, Poland, Russia, Czech Republic, France and others. 
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Music visit cards old Nizhyn, since the 1990-s. Were kids exemplary chorus «Glow» music school and 
youth university choir «lamps», brass band and folk-stage group «People’s fountain of «school of culture and 
arts», folklore-ethnographic instrumental ensemble «Nizhynsky music» folk ensemble «Red Cranberry» 
choir veterans of war and labor in the city's House of Culture. Currently active participants musical life 
Nezhine are: 

– Choirs children «Glow» and theater songs «Vivat» music school; student choir «lamps» NDU them. 
Gogol; Choir of war and labor veterans city House of culture; church choir «Resurrection» Nijinsky 
Cathedral of All Saints of the Kiev Patriarchate; 

– Folk group: national scenic folklore group «People’s Well» NUKiM them. Zankovetska, ensemble 
of folk song «Red Cranberry» student folklore ensemble «Kalynonka»; 

– Dance groups: «Woodland rainbow» Nizhyn House of Culture, a youth ensemble dance «Rhythm», 
a children’s dance group «Flowers Ukraine» student dance «Nizhyn», children’s ensemble «Victoria». 

The reference to the creative and biographical data of these groups demonstrates a culture-role in the 
functioning of every musical environment Nizhyn at the turn of the century. 

Amateur folk-stage band «fountain of People» was created in 1981 on the basis NUKiM them. 
Zankovetska. 

The article analyzes the work of individual artists and artistic groups. 
Key words: regional research Nizhyn, socio-cultural locus Ukraine, musical life, amateur creativity 

culturality, tours, leading artistic groups, children’s art, national folklore. 
 

Аннотация 
Кавунник Е.А. Творчество деятелей искусства Нежина как культурного социо-локуса 

Украины на границе столетий 
Рассмотрена концертно-исполнительская деятельность творческих коллективов, отдельных 

исполнителей современного Нежина, которые служат развитию города как культурного социо-локуса 
в Украине за рубежами государства. 

Ключевые слова: региональное исследование, Нежин, культурный социо-локус Украины, 
музыкальная жизнь, аматорское культуротворчество. 
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СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
На межі двох тисячоліть у житті країн світу центральне місце посідають проблеми глобалізації. 

Поняття «глобалізація» було використано американським ученим Т. Левіттом (1983 р.) в економічному 
контексті злиття ринків і послуг транснаціональних компаній. Наукове обґрунтування термін 
«глобалізація» отримав у працях американського соціолога Дж. Макліна, а подальшу розробку – в 
розвідках британського соціолога Р. Робертсона [13], який увів поняття «глокалізація» для визначення 
процесів, протилежних глобалізації, а саме: збереження і посилення регіональних (етнонаціональних 
культурних) і локальних відмінностей, партикуляризація і гетерогенізація соціокультурного континууму. 

Поряд із термінами «глобалізація» і «глокалізація», в контексті не лише економіки, а й 
виявлення політичної, соціальної, громадянської складових процесу інтеграції ученими вводиться 
поняття мондіалізації (mondialisation), яке, на думку Ж. Дерріди [4], відповідає ціннісним орієнтаціям 
світового суспільства. Відповідно з’явилось ще одне поняття – «гібридизація», що означає взаємодію 
і взаємозбагачення культур і виникнення третіх культур в умовах знецінення локальних [2]. 

Отже, поняття «глобалізація», виникнувши в суто економічному і політичному контексті, в 
процесі трансформації охопило всі сфери соціокультурного буття людства, набуло універсального 
значення. Е. Тоффлер вважав, що глобалізація являє собою зміну самої комунікативної архітектоніки – 
структури простору і часу людського спілкування, «становлення цілковито нового типу громадських 
відносин і соціокультурних координат» суспільства «третьої хвилі» [8]. 

Соціально-економічні та політико-культурні перетворення сучасного світу потребують 
подолання застарілих стереотипів мислення та розроблення нової теоретичної бази і створення 
прогресивних наукових концепцій. 

Не зважаючи на те, що в умовах глобалізації перед людством постало безліч проблем різного 
масштабу, з них можна виділити, на думку видатних учених ХХ ст. (О. Тоффлер, Д. Медоуз), 
найвагоміші: обмеженість ресурсів, перенаселення, порушення екологічної рівноваги, 
інтернаціоналізація та інтеграція господарства, політики, науки, культури і освіти, науково-технічний 
прогрес, глобальна комп’ютеризація та інформатизація. Зазначені проблеми можна умовно розподілити 
на декілька магістральних напрямів відповідно до їх сутності і характеру гуманітарного впливу. 

Український учений С. Соколенко [6; 41] вважає, що до першої групи треба віднести проблеми 
суспільних, міждержавних економічних взаємовідносин, процеси ринкової трансформації на 
глобальному, національному і галузевому рівнях. Другий напрям пов’язаний із суспільним 
забезпеченням і пристосуванням сучасної людини до умов соціального середовища часів глобалізації. 
До третього напряму належать глобальні проблеми взаємодії природи, суспільства і людини, 
раціонального освоєння природних ресурсів літосфери, атмосфери, іоносфери, світового океану і 
космічного простору, тобто, за термінологією В. Вернадського, – проблеми ноосфери. Наведений 
розподіл напрямів має умовний характер, оскільки глобальні суперечності взаємозалежні. В 
концепції С. Соколенка приваблює спрямованість його теорії на гуманітарний аспект проблем 
глобалізації, її неологічне акцентування на задоволенні соціокультурних потреб особистості.  

Важливо в цьому контексті відзначити також світоглядну позицію Р. Робертсона: «глобалізація 
має відношення до стиснення (compression) світу й інтенсифікації світової свідомості як єдиного 
цілого: до конкретної глобальної взаємозалежності й усвідомлення глобального цілого у ХХ ст.» [13]. 
Сутність досліджуваного феномену, за М. Уотерсом [9], полягає в глобалізації культурних обмінів, 
що потребує застосування культурологічних підходів вивчення цього багатомірного явища сучасної 
дійсності. Зростання соціокультурних залежностей у глобалізованому світі відзначається також й у 
працях Е. Гіденса [3]. 
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Наведення різних концепцій поняття «глобалізація» спрямовує автора статті на аналіз 
інтерпретації у сучасній науці зазначеного феномену та визначення національних шляхів розвитку 
культури України в добу глобалізації, що є метою даної розвідки. 

Розбіжність в оцінках явища глобалізації зумовлена складністю та багатомірністю поняття, яке 
має економічний, політичний. комунікативний, соціокультурний контексти. Кожний із дослідників 
зосереджується на певному напрямі в той час, як «глобалізація являє собою не один процес, а 
комплексну сукупність процесів. І ці процеси діють суперечливо, а то й контфронтаційно; це процес 
нерівного розвитку, що водночас розчленовує й координує …сприяє зростанню соціокультурних 
залежностей у глобалізованому світі» [3; 56]. 

Особливий вплив глобалізаційні процеси мають на розвиток культури: посилення взаємодій 
культур в інформаційному суспільстві, транснаціональний характер етнічних діалогів, зростання 
масштабів індустрії культури, коли новітні інформаційні та телекомунікаційні технології 
перетворилися з елементів інфраструктури минулих років в універсальний засіб культурного і 
наукового розвитку. Це означає, що у глобалізованій інформаційній системі інтелект став новою 
формою власності, заснованою на комп’ютерних наукових інформаціях та можливості використання 
нових концепцій культурології. 

Науковий культурологічний підхід у дослідженні цих явищ потребує виваженого комплексного 
міждисциплінарного аналізу сучасних культурних процесів інтеграції у парадигмі синергетики, яка 
розглядає результат самоорганізації зближення і об‘єднання різних елементів в єдине ціле. Таким 
чином, у сучасній культурології інтеграція визначається як «глобальний процес зближення 
національних культур і цінностей, посилення культурних, комунікативних, цивілізаційних зв‘язків, 
унаслідок якого досягнення науки і мистецтва, нові форми соціальної і політичної діяльності швидко 
розповсюджуються та засвоюються в сучасному світі, формуючи його цілісність» [10; 173].  Проте 
спостерігається й протилежний процес, коли втрата культурного суверенітету держав призводить до 
посилення етнорегіональних компонентів національних культур, що, на думку російського вченого 
В. Малахова, «веде до руйнації національних культур і їх розпаду на етнічні й групові складники» [5; 
91]. Вважаємо, що за певної спеціально організованої архітектоніки культурного соціуму можна не 
тільки уникнути негативних наслідків глобалізації, але й досягти національного прогресу.  

Виходячи з цих позицій, актуальності набуває розроблення теоретичних та практичних 
підвалин дослідження проблем синергетики регіональних ідентичностей й визначення певних 
культурологічних стратегій, спрямованих на розвиток нової цілісності культурного континуума 
соборної України. 

В умовах глобалізації етнічні культури й створена ними єдина загально людська універсальна 
культура являють собою сукупність особливих форм і засобів людської діяльності, що формуються 
на основі діалогу культур на світовому, державному, регіональному, груповому та індивідуальному 
рівнях. Наявність загальнолюдських основ у культурі окремих етносів надає можливості використати 
принципи й закономірності синергетики в інтеграції різних етнічних культур. «Наявність елементів 
єдиної загальнолюдської культури в кожній етнічній культурі – це реальна основа для діалогу і 
можливо, – наступної міжетнічної культурної інтеграції, яка завжди сприяє збагаченню духовної 
сфери суспільства» [7; 89]. 

У реальному функціонуванні двох тенденцій розвитку етнічних культур: самостійного 
етнокультурного розвитку і міжкультурної інтеграції – «ідеалом є екстраверсивність і прихильність, 
відкритість взаємодіючих культур, відкритий, широкий потік запозичень між ними, ... які не 
призводять до суттєвої трансформації основних культурних матриць взаємодіючих сторін. Високий 
ступінь компліментарності контрагентів при цьому врівноважується настільки ж активною 
орієнтацією кожної культури на збереження своїх основ» [7; 69].  

Проведений аналіз сучасних наукових тлумачень поняття «глобалізація» та споріднених 
термінів при виявленні універсального характеру впливу глобалізаційних процесів на розвиток 
світової спільноти, дозволив запропонувати науково обґрунтовану цілісну концепцію: «синергетизм-
регіоналізм», «синергетика регіональних ідентичностей» поліетнічного діалогу культур, покладена 
нами в основу розроблення стратегії розвитку загальнонаціональної культури соборної України 
ХХІ ст. [12] . 

Синергетична парадигма складає методологічну основу цілісного холістичного аналізу процесу 
діалектики регіональних ідентичностей та інтеграції соціокультурного простору сучасної України. 
Синергетика може застосовуватися для пояснення людських когнітивних процесів, адже орієнтована 
на розкриття універсальних механізмів самоорганізації і еволюції складних систем як природних, так 
й людомірних. 
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Згідно синергетичної моделі мислення в процесі розвитку наукового знання відбувається 
самозростання цілого з частин в результаті самоудосконалення цих часин. Синергетичне бачення 
історичного становлення науки і культури складається з уявлень про не лінійність та циклічний характер 
їх розвитку, нерівномірність темпів та чергувань періодів «згущення» і «розрідження» інновацій [11; 250]. 

Завданням культурології є визначення синергійних шляхів соціокультурного розвитку регіонів 
України в умовах глобалізації світового простору. Отже, на противагу інтернаціоналізації культури у 
двох протилежних напрямах – глобалізації та регіоналізації [11; 76] пропонуємо концепцію синергії 
культурних ідентичностей України [12]. 

З позицій синергетики сучасний період державотворення та становлення незалежної України на 
зламі епох і тисячоліть можна тлумачити як «крапки біфуркації» розвитку науки і культури, що 
характеризуються корінними змінами геополітичної, соціокультурної і наукової картини світу і 
супроводжуються розмноженням наукових шкіл і напрямів з перевагою дивергентних тенденцій. 
Саме різноманітність підходів, концепцій та інтерпретацій стимулює в період біфуркації пошук 
доцільних тенденцій розвитку наукового знання, конструктивних механізмів коеволюції регіонів, що 
знаходяться на різних стадіях розвитку, можливостей ефективного управління нелінійними 
системами засобами доцільної топології проектів об’єднання. Отже, методологія нелінійного синтезу, 
що базується на принципах еволюції і коеволюції складних структур, стає основою проектування та 
реорганізації геополітичного простору. 
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Резюме 
Досліджуються взаємопов’язані, але різновекторні процеси глобалізації та глокалізації в 

ракурсі регіональних і локальних відмінностей, партикуляризації і гетерогенізації соціокультурного 
континуума. Пропонується синергетична модель культурного розвитку регіонів України. 
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Summary 
Yakovlev O. Sinergistical model of cultural development of Ukraine in time of globalization 
Vzayemopov’yazani studied, but multi-vector globalization and glocalization from the perspective of 

regional and local differences partykulyaryzatsiyi heterohenizatsiyi and socio-cultural continuum. Proposed 
synergetic model of cultural development of Ukraine’s regions. 
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In the context of globalization and ethnic culture they have created a single common universal human 
culture are a set of specific forms of human activity and means that are formed on the basis of the dialogue of 
cultures in the global, national, regional, group and individual levels. Availability of universal bases in the 
culture of certain ethnic groups provides opportunities to use the principles and laws of synergy in the 
integration of different ethnic cultures. 

The analysis of modern scientific interpretations of the concept of «globalization» and related terms in 
identifying universal impact of globalization on the development of the international community allowed to 
offer scientifically based holistic concept of «synergism-regionalism», «synergy regional identities' multi-
ethnic cultural dialogue», entrusted us the foundation development of a strategy of national culture Ukraine 
XXI century cathedral olittya. 

Synergetic paradigm is holistic methodological framework holistic analysis of the dialectic process of 
regional identity and the integration of social and cultural space of modern Ukraine. Synergy can be used to 
explain human cognitive processes, as focused on disclosure universal mechanisms of self-organization and 
evolution of complex systems both natural and lyudomirnyh. 

According synergetic model of thinking in the development of scientific knowledge is part of a self-
expansion as a result of self-improvement chasyn. Synergetic vision of the historical development of science 
and culture consists of representations of non linearity and cyclical nature of their development, uneven rates 
of duty and periods of «thickening» and «dilution» of innovation. 

The task of cultural studies is to determine the synergistic ways of socio-cultural development of Ukraine’s 
regions in a globalized world space. Thus, in contrast to the internationalization of culture in two opposite 
directions – globalization and regionalization offer the concept of synergy cultural identities Ukraine. 

From the standpoint of the synergy of the modern period of state building and establishment of an 
independent Ukraine at the turn of eras and millennia can be interpreted as a «point of bifurcation» of 
science and culture, characterized by radical changes geopolitical, socio-cultural and scientific world and 
accompanied by the multiplication of scientific schools and areas with a predominance of divergent trends. 
This variety of approaches, concepts and interpretations stimulates a reasonable period of bifurcation search 
trends of scientific knowledge, structural mechanisms of co-evolution of regions that are at different stages 
of development, good governance capabilities nonlinear systems by means of purposeful projects topology 
association. Consequently, nonlinear synthesis methodology, based on the principles of evolution and co-
evolution of complex structures is the basis of designing and restructuring the geopolitical space. 

Key words: globalization, glocalization, socio-cultural continuum, region, synergy, paradigm, model, 
Ukraine, modernity, national identity, a variety of approaches, national research school, cultural development. 
 

Аннотация 
Яковлев О.В. Синергетическая модель культурного развития Украины в эпоху 

глобализации 
Исследуются взаимосвязаные, но разновекторные процессы глобализации и глокализации в 

ракурсе региональных и локальных различий, партикуляризации и гетерогенизации 
социокультурного континуума. 
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Питання системної взаємодії мистецької освіти та культурно-мистецької практики як питання 

суспільної ефективності мистецького корпусу, який ми готуємо, його реального впливу на культурний 
рівень, суспільну свідомість, тобто на стан та якість нашого суспільного буття, має бути постійно в центрі 
уваги теоретиків і практиків мистецької освіти, усіх діячів культури та мистецтва. Адже, якщо мистецтво 
в особах його конкретних носіїв не впливає на соціальні процеси, не формує напрям думок і почуттів, не 
одухотворяє, не надихає, це означає, що воно не виконує свого суспільного призначення. 
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Звертаючись до цього питання і, таким чином, ставлячи за мету його не те, щоб вирішення, а 
хоча б попереднього висвітлення, маємо констатувати що це питання нині ні в теоретичному, ні в 
публіцистичному дискурсі власне, по суті, не розглядається. І навіть складається враження, що тут і 
проблеми немає.  

А дійсно чи вона є? Адже відповідальні працівники від культури та мистецтва нас 
регулярно запевняють, що все у повному порядку: наші артисти (музиканти, танцівники), як і 
раніш, хоча і рідше, постійно отримують нагороди на міжнародних конкурсах; мережа театрів, 
музеїв, галерей та концертних організацій працюють у штатному режимі, реставруються або 
поновлюються пам’ятки культури, відкриваються нові культурні об’єкти, навіть такі величні, як 
«Мистецький арсенал».  

І в галузі мистецької освіти, як нас запевняють, теж спостерігаються позитивні тенденції. 
Зокрема, що стосується мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів то, як 
рапортує Президія Ради директорів цих самих закладів, після різкого обвалу середини 90-х років 
минулого століття, контингент учнів цих шкіл постійно зростає і у 2013 році досягнув 345 тисяч. 
Хоча ця цифра не є особливо вражаючою. Це лише 8% від загальної кількості школярів України. Зате 
у галузі професійної мистецької освіти за останні десятиліття відбулися вражаючі зміни. Правда, 
передусім, кількісні. За вказаний час чисельність навчальних закладів, у яких стало можливим 
отримати вищу мистецьку освіту, чи, принаймні, диплом про таку освіту, збільшилось у рази. Нині у 
кожній області є такі заклади, а завдяки наявності не тільки бюджетних місць у цих вишах, а і так 
званих контрактних, отримати зазначену освіту може практично кожен, хто цього забажає. 

Отже кількість дипломованих митців з кожним роком зростає. Але чи переходить ця кількість в 
якість, чи призвело таке кількісне посилення мистецького корпусу до підвищення впливу мистецтва 
на суспільне життя? Чи стали наші митці володарями дум, совістю нації тощо? Відповідь, як на наш 
погляд, очевидна. Але краще підкріпити її, зокрема, такими фактми.  

Як відомо, з 2002 року журнал «Кореспондент» у рамках щорічного проекту Топ-100 
називає 100 найвпливовіших людей України. Поцікавимось, як і ким представлені в цих сотках 
наші митці. Візьмемо для прикладу Топ-100 за 2009 та 2012 роки (різні Президенти, різні політ 
сили при владі).  

Так, у 2009 р. у цей список попали шість майстрів мистецтв. Це О. Скрипка (46 місце), 
Б. Ступка (64), К. Муратова (69), С. Вакарчук (77), І. Чичкан (80) та гурт «Бумбокс». Якщо говорити 
про позитивний культурний вплив названих особистостей на суспільство, то про такий можна сказати 
хіба що на адресу Богдана Сільвестровича. І ролі його завжди були значимими і виконував він їх 
переконливо. Звичайно, і Кіра Муратова – великий майстер. Але хто сьогодні, крім вузьких 
спеціалістів, знає її творчість останніх років? А якщо так, то і про вплив вже не йдеться. І. Чичкан – 
винахідних «Шизоарту» (назва красномовно про себе свідчить), на щастя, теж малознайомий 
широким верствам. Скрипка і Вакарчук навпаки добре знайомі публіці, навіть популярні, особливо 
серед молоді. Але яка якість їх впливу на молодь. Мабуть не краща за вплив гурту «Бумбокс».  

А ось Топ-100 2012 року. Тут знову зустрічаємо О. Скрипку (66), С. Вакарчука (79), 
К. Муратову (99). А ще з’явився В. Зеленський – дійсно талановита людина; його робота, безумовно, 
має попит і певний резонанс, хоча, звісна річ, вже самі кордони жанру, в якому він працює, заганяють 
його у русло не мистецтва, а шоу-бізнесу. І, нарешті, А. Криволап, що ледь зачепився за останнє 
місце у цій сотні. Митець, безумовно, високого ґатунку, основоположник «нового українського 
пейзажу», людина мисляча і по-справжньому спрямована на культуротворення. Хоча, у цей список 
він попав, скоріш за все, не за те, а тому, що він самий дорогий живописець України, його у прямому 
сенсі високо цінують за кордоном. Але широкій публіці у нас він також мало відомий, як і все, що 
потребує вдумливого, глибокого сприйняття.  

Отже, усі ці приклади свідчать про те, що мистецтво наше не виконує тієї місії, яку на нього 
покладено, не веде, не спрямовує, не культивує суспільство. І в значній мірі, це пов’язано з тим, що 
вже у царині мистецької освіти спостерігаємо відхилення від магістрального шляху, втрату 
цілепокладальних орієнтирів. 

Вище вже йшлося про те, що відкриття численних мистецьких вишів таїть у собі загрозу 
зниження якості підготовки мистецьких кадрів. Адже, ясна річ, що за відсутності справжнього 
конкурсу, в такі навчальні заклади попадає чимало людей з досить слабкою підготовкою. Нерідко з 
такою слабкою, що зробити з наявного матеріалу справжніх фахівців за тими критеріями, які існували 
раніше, вже не можливо. Отже критеріальна планка за такої системи неодмінно знижується, а якість 
підготовки фахівців падає. Комусь це усвідомлювати і брати у цьому участь соромно, комусь – 
байдуже, але факт є фактом. Єдине, що втішає, це те, що сьогодні це світова практика. 
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Свого часу, коли критерії фахової підготовки, зокрема, у Радянському Союзі та інших країнах 
соціалістичного табору були ще досить високими, знаменитий польський композитор 
К. Пендерецький заради заробітку зголосився попрацювати у Чикаго в якомусь тамтешньому закладі 
освіти і викладати там композицію. Яке ж було його здивування, що до нього позаписувались 
студенти, що не мали будь-якої музичної підготовки. І він мусив працювати з ними, хоча й розумів, 
що це профанація. Нині ця профанація з цивілізованої країни дійшла і до нас. Та біда наша не тільки 
в тім, що ми часто-густо запозичуємо у Заходу не саме краще. Ми завжди намагаємося запозичити 
щось у його гіршому варіанті, а найчастіше – безсистемно. Не помічаючи, що той елемент, який 
запозичуємо у них, має і іншу сторону, яка перетворює негативні сторони цього елементу до деякої 
міри і в позитивні. Так ось ця, на західний кшталт ліберальна система мистецької освіти, коли 
отримувати її може фактично кожен, хто хоче і платить, безумовно не настільки фахово орієнтована і 
фахово ефективна, як та стара наша, чому ми і домінували стільки років на світових мистецьких 
конкурсах, фестивалях тощо. Наші європейські колеги це розуміють. Але вони свідомо йдуть цим 
шляхом. Ми, кажуть вони, знаємо, що багато хто з цих студентів не стануть професійними митцями. 
Та й не потрібно суспільству стільки митців. Але вони стануть культурними, естетично вихованими 
людьми. Вони поповнять культурний шар суспільства, який є підґрунтям, основою для професійного 
вже мистецтва. І Захід має сьогодні і кількісно, і якісно чудову публіку, яка постійно підтримує попит 
на мистецтво високого рівня. 

А все тому, що європейська цивілізація, починаючи з Античності і до сьогодення постійно 
опікувалась проблематикою просвітництва взагалі і естетичного, мистецького зокрема. Навіть історія 
естетичної (як філософської) думки в Європі органічно поєднана з історією естетичного виховання 
[3], і це добре відомо сучасним вітчизняним фахівцям, цей теоретичний і практичний досвід 
досліджено і описано в нашій науковій та навчально-методичній літературі [2; 4; 5]. Та і в нашій 
країні, особливо у ХХ столітті було багато зроблено у цьому напрямі. Зокрема у Києві розпочинав 
свою працю видатній діяч мистецької освіти і просвіти Болеслав Леопольдович Яворський. 
Невипадково з однаковим ентузіазмом він займався розбудовою як професійної мистецької освіти, 
зокрема, у Київській консерваторії, так і музично-просвітницькою діяльністю у Київській народній 
консерваторії, досвід організації якої переніс і до Москви [1; 6]. Згодом, в СРСР, було розроблено 
досить чітку систему культурно-просвітницької роботи, в якій велике значення надавалось саме 
художньо-естетичному розвитку широких верств населення. Чимало зроблено і для її практичного 
втілення. І все ж таки система ця не запрацювала, а згодом була фактично знищена. Причиною цього 
явища стало нерозуміння, перш за все, нашим професіональним мистецьким корпусом значення цієї 
складової в системі художньої культури взагалі. Хоча винна у цьому система професійної мистецької 
освіти, в якій переважно вчать ремеслу як комплексу технічних навичок, але не вчать суті мистецької 
діяльності, не формують професійну самосвідомість митця як культуротворця. Замість цього їм у 
радянські часи нав’язували комуністичну ідеологію, а зараз – з неменшим завзяттям 
антикомуністичну. Їх же самих здебільшого цікавив тільки особистий успіх у вигляді бурхливих 
оплесків та високих гонорарів. Але згодом успіхів все поменшувалось, так само як і гонорарів. 

Справа у тому, що художня культура – це система, і, як усіляка система, вона працює лише 
тоді, коли усі її структурні елементи функціонують злагоджено, на одну мету. А мета її – культура, 
перш за все культура суспільних відносин, її моніторинг, корекція, гармонізація. Але в рамках 
художньої культури мають бути ще і свої профільні культури: культура, власне, художнього 
виробництва, культура художніх комунікацій, збереження та розповсюдження мистецької продукції, 
а також, що надзвичайно важливо, культура сприйняття творів мистецтва як художньо-естетична 
вихованість, як такий комплекс компетенцій, що дозволяє адекватно сприймати твори різного рівня 
складності, як потреба, що має культурний зміст.  

Мистецька освіта як система професійної підготовки майбутнього митця до культуротворчої 
праці та мистецька просвіта як система підготовки широкого загалу до адекватного культуро 
орієнтованого сприйняття художніх творів – це, образно кажучи, два крила системи художньої 
культури. Причому, відсутність будь якого з них нівелює функцію іншого. Не злетить птах з одним 
крилом, або з якимись обрубками замість крил. Нині обидва крила нашої художньої культури не у 
належній формі. Не в останню чергу це відбувається ще й тому, що обидва ці крила не сприяють 
розвитку одне одного.  

Так, культурно не орієнтований, культурно дезорієнтований професійний мистецький корпус 
не пропонує публіці художніх, культурних відкриттів, не ставить перед собою і суспільством 
серйозних питань і не шукає на них відповіді. Як сказав ще років з двадцять тому один відомий 
український музикознавець, професор Київської консерваторії у відповідь на моє запитання, як він 
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оцінює доробок сучасних українських композиторів: «А что? Пишут добротную музыку». Ото ж то і 
воно – «добротна музика». Як точно та, безумовно, з іронічним підтекстом сказано. Добротною може 
бути вироблена шкіра, черевики з неї, добре, коли добротними є одяг, меблі, будівельні матеріали 
тощо. Добротна музика це вже не є добре. Музика, як мистецтво взагалі, має бути талановитим і 
максимально досконалим у своїй культуро-спрямовуючій дії, а не добротній, як витвір ремісника. З 
тих пір, коли я чую професійно написану музику, але наповнену пустотою змісту, я кажу: «Добротна 
музика». Найчастіше така музика ледь переживає свою прем’єру. Це ж не рідше стосується і творів 
образотворчого, театрального та інших мистецтв.  

У значній мірі так відбувається тому, що, в свою чергу, суспільство не ставить перед митцями 
серйозних завдань. А коли хтось навіть і створить сьогодні щось дійсно глибоке і сильне, то не факт, 
що це буде адекватно сприйняте і взагалі помічене. Бо ми втратили вже покоління, якщо не більше, 
вдумливої, глибоко відчуваючої публіки. Втратили тому, що публіку вже давно ніхто не виховує, або 
виховує погано. І як результат: у багатомільйонному Києві, по суті, в одному залі регулярно звучить 
симфонічна музика, високоякісних виставок образотворчого мистецтва майже не буває, а в 
театральних залах публіка активно реагує чи не найсумнівніші репліки. Художніх потрясінь, 
особливо від національного виробника, давно не спричинялось. Бо публіка переважно жадає тільки 
сміятись. Так культурна, естетична невибагливість переростає у суспільно-політичну і стає вже 
загрозою самому суспільству. Суспільство деградує разом із мистецтвом, а мистецтво – разом із 
суспільством.  

Утім, розірвати це зачароване коло можливо. І засіб для цього відомий. Це художньо-естетичне 
виховання суспільства. Так, у країнах, які шанобливо називаємо цивілізованими, ця форма роботи з 
населенням ведеться постійно. Наприклад, у сучасній Німеччині 85% населення охоплені тими чи 
іншими формами художньо-естетичного виховання. 

Були колись і у нас спроби побудувати струнку систему художньо-естетичного виховання, як 
тоді казали, народних мас! Причому, на державному рівні. Біля джерел створення такої системи 
стояли такі подвижники культурницької справи, як вже згадуваний Б. Яворський, А. Луначарський 
(теж киянин), Д. Кабалєвський. Практично у всіх школах та спеціально створюваних позашкільних 
закладах дитячої творчості були відкриті гуртки з різних видів мистецтва, працювали дитячі 
музичні та художні школи, які для дорослих могли бути і вечірніми, а у кожному трудовому 
колективі обов’язково повинні були функціонувати колективи художньої самодіяльності. У 
багатьох філармоніях перед виконанням творів класичного репертуару виступав знавець, що 
націлював сприйняття, давав напрям розуміння виконуваних творів. Лекція-концерт стає широко 
застосованою формою такої культурницької роботи з аудиторією. Масовий характер, специфіка 
такої роботи вимагали і підготовки відповідних кадрів – кадрів, які б могли професійно нести 
художньо-естетичну культуру у маси. Мова йшла про підготовку вже не стільки майстрів мистецтв, 
а, так би мовити, майстрів донесення мистецтва до широких мас через художньо-естетичне 
виховання та просвіту.  

Звичайно, такими кадрами потрібно було наситити, перш за все школу. Для цього по всій країні 
при педінститутах та педучилищах почали відкривати факультети (відділення) з підготовки учителів 
музики, образотворчого мистецтва, подекуди зі спеціалізацією з хореографії, художньої культури 
тощо. А для кадрового забезпечення широкої мережі різноманітних Палаців культури, клубів та 
творчих художніх гуртків на підприємствах і в установах у різних регіонах країни були відкриті 
інститути культури, в яких мали готуватись фахівці з культурного, насамперед, художньо-
естетичного розвитку суспільства. Задум був прекрасний. Але здійснитись йому не судилось.  

Ні, ці факультети і інститути нікуди не ділись. Їх навіть стало ще більше, факультети 
попереіменовувались в інститути, інститути – в університети чи академії. Але вони не тільки 
перейменувались. Вони переродились. А точніше, вони з самого початку неохоче брались виконувати 
запропоновану їм функцію – виховувати так званих культармійців, тобто культпроосвітян. Кадри, що 
прийшли у ці виші з консерваторій, художніх та театральних інститутів не вміли і не хотіли готувати 
нікого іншого, крім таких, як вони, тобто – артистів. Та й студенти теж мріяли стати артистами, а не 
якимись там вчителями, чи керівниками самодіяльних художніх колективів. А якщо в артисти 
вибитись не вдалось, і прийшлось таки працювати з самодіяльністю, то такий артист-невдаха у 
такому разі усіляко намагався вивести свій самодіяльний колектив на рівень професійних колективів 
відповідного жанру.  

Яким чином це робилось? Звісно яким – шляхом залучення до нього професіоналів, тих же 
колег-викладачів та студентів художніх навчальних закладів. Таким чином вони отримували усілякі 
там почесні звання, якийсь авторитет, словом, славу. А самодіяльність як така переставала бути 
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власне самодіяльністю і відтак переставала виконувати свою культурну функцію. А те, що так звані 
широкі народні маси як були далекими від мистецтва, так і залишались такими, нікого, схоже, не 
цікавило. Крім того, і мистецтво, яке пропонували публіці численні нібито самодіяльні колективи, 
теж було так собі. В основному це був такий собі фолк, або фолк-естрада. І усіх це задовольняло. 
Начальство, наприклад, у радянські часи, це задовольняло тому, що і план «по самодіяльності 
виконувався», і з ідеологією, яка тоді вимагала від мистецтва партійності, правдивості і народності, 
теж було непогано, бо під народністю тоді розуміли, як правило, національний колорит, а якщо є 
народність, то і з правдивістю нібито усе гразд, адже, де народ, там і правда. Ну, а як настала 
незалежність, то національний колорит замінив собою все і вся.  

І плодяться ці національно колоритні ансамблі, як гриби після дощу, і співають про кропиву і сало, 
про олЕнів-Оленів, небритих, неголених. А «піпл хаває», бо іншого він «хавати» у переважній більшості 
не може – не вчили його іншому випускники культосвітніх училищ та інститутів (академій, університетів) 
культури, випускники відповідних відділень та факультетів педінститутів. Бо і самі ці випускники, в 
значній їх частині, аж ніяк не є носіями культури високого ґатунку, вони не є навіть її адекватними 
споживачами. Бо в закладах, де вони навчались, не завжди панував культ високого мистецтва, а подекуди 
взагалі культивувалась естетична невибагливість, якщо не взагалі відвертий несмак.  

Урешті-решт вказані навчальні заклади стали активно позбавлятись, на їх погляд, непрестижної 
функції готувати просвітян-комунікаторів, носіїв художньої культури і з поблажливої безтурботності 
відповідних профільних міністерств переводити напрям підготовки фахівців із галузей «Педагогічна 
освіта» та «Культура» у галузь «Мистецтво». Так вони нібито позбавлялись, як їм здавалось, професійної 
меншовартості і де-юре ставали в один ряд із традиційними мистецькими вишами. Звісна річ, це не тільки 
не підсилювало наш професійний мистецький корпус, а ще і у чималій мірі девальвувало мистецьку 
освіту взагалі. Ну, а що стосується роботи з піднесення рівня художньої культури суспільного загалу, то 
про це, виходить, вже просто не йшлося. І результат не забарився. Наша культурно-мистецька практика 
стає все більш культурно імпотентною. Вона не запліднює нашу культуру суспільно генеруючим змістом, 
не пропонує ідеали, що ведуть народ до поступального розвитку. 

Чому у нас немає сьогодні активно концертуючих по країні вітчизняних піаністів, скрипалів, 
віолончелістів, баяністів-акордеоністів, бандуристів врешті решт? Чому не вишикуються черги на 
виставки наших майстрів образотворчого мистецтва? Немає попиту, немає суспільного замовлення на 
мистецтво високої професійної і культурної якості.  

У той же час у Європі, до якої ми нібито прагнемо, в одній тільки Баварії майже сорок 
професійних симфонічних оркестрів. І вони ж регулярно виступають і очевидно мають 
слухацький попит. В Уфіцу, Лувр, Прадо завжди довжелезні черги. У кожному американському 
університеті є самодіяльній симфонічний оркестр. І, до речі, нині у США активно застосовують 
форми і методи культурно-освітньої роботи, які були започатковані та так і не здійснені у 
належній мірі у радянські часи. 

У переддень Нового 2014 року у Берліні відбувся святковий концерт з цього приводу. Жодних 
фольклорних колективів чи зірок німецької рок- та поп-культури, звісно, не було. Звучали симфонічні 
твори Р. Штрауса, Г. Малера та С. Прокоф’єва. У залі були присутні пані Меркель та інші керівники 
Німеччини. Смаки нашого керівництва та, на жаль, переважної більшості суспільства ми знаємо. 

А однією з причин такого сумного явища є те, що наша мистецька освіта не спрямована на 
формування митця-творця. Скоріш на підготовку такого собі ремісника від мистецтва, ще менш вона 
орієнтована на підготовку подвижників художньо-естетичного виховання суспільства, що робить усю 
нашу культурно-мистецьку практику малокультурною, а відтак, і мало мистецькою. Ось такими 
тенденціями, власне, і позначається наше культурно-мистецьке буття.  
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Резюме 
Особливості та тенденції розвитку національної мистецької освіти й культурно-мистецької 

практики розглядаються у контексті системної цілісності художньої культури. Висвітлюються 
негативні наслідки порушення взаємодії складових в системі художньої культури. Доводиться 
об’єктивна необхідність системної цілісності мистецької освіти та культурно-мистецької практики.  

Ключові слова: мистецька освіта, культурно-мистецька практика, художня культура, системна 
цілісність. 
 

Summary 
Afanasyev U. Artistic education and cultural and art practice: achievements and problems 
Features and trends of the national art education and cultural and artistic practices are discussed in an 

article in the context of system integrity culture. 
Highlights the negative consequences of a breach in the system of interaction of culture. 
Emphasized on the gradual weakened and eventually violation nullification elementary art education 

system in the country, whose staff would be able to teach understand art and cultural practices in general. 
The attention the need for training in a specialized unit of education, which could be an important 

chain in terms of understanding the basics of art education, as these are the basis and determining factor in 
the future of public education. And then - changes in relation to cultural practices in general. 

The author analyzes the system of art education the previous day just as the system which is largely 
based on professional selection, the ability to master one or another profession based on relevant knowledge 
and skills, made it possible to teach the general public and make it more educated and culturally literate. 

The destruction of this system in the next period, which fully has not been implemented by a number 
of organizational and technical factors gradually nullifies today all attempts of the state to have a spiritually 
mature and artistically literate population, which have been characterized naobhidni quality – patriotism, 
attitude to work, to society. 

Solving the problem the author sees a change in cultural policy, cultural definition of its priorities, and 
therefore proposes to return to the competitive selection of students in educational institutions of different 
levels of accreditation, which will allow, on the one hand, to significantly reduce the enormous number of 
institutions, as only issue diploma of appropriate education, on the other, to form or continue the practice of 
national art schools that have the potential to prepare these frames. 

Therefore, changes in the cultural policy, changes in its priorities, will, in the opinion of the author, 
and significant changes in art education and education of the vast majority of the population in the future. 

The article presents a lot of statistics about the quality of training of national personnel and their rating 
system impact on modern life. 

Materials paper are controversial nature, but there are many rational proposals, the implementation of 
which will not only significantly change the current system of art education, but in general the spiritual 
climate of the Ukrainian society. Moreover, many proposals can be used as a specific algorithm for solving 
identical problems in other spheres of social life. 

We have an objective need for system integrity arts education and cultural practices. 
Key words: art education, cultural and artistic practice, artistic culture, system integrity, cultural and 

educational activities, art, genre structure, staffing, national cultural policy, managers, foreign experience in 
art education. 
 

Аннотация 
Афанасьев Ю.Л. Художественное образование и художественная практика: достижения и 

проблемы 
Особенности и тенденции развития национального художественного образования и культурно-

художественной практики рассматриваются в контексте системной целостности художественной 
культуры. Освещаются негативные последствия нарушения взаимодействия составных системы 
художественной культуры. Доказывается объективная необходимость системной целостности 
художественного образования и культурно-художественной практики. 

Ключевые слова: художественное образование, художественная культура, системная 
целостность, культурно-художественная практика. 
 

Надійшла до редакції 14.11.2014 р. 
 
 



Розділ II. Теоретико-мистецькі аспекти української культури 

 

201

УДК 780.616.432+78.071.1 
Ю. Тарчинська  

 
МЕТАТЕКСТ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ  

ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ КОМПОЗИТОРА-ПІАНІСТА 
 

Фортепіанному мистецтву, як і багатьом іншим видам творчості, властива до певної міри 
інтертекстуальність. Вона часто виявляється в основних аплікатурних формулах, 
розповсюджених фактурних рішеннях. Ширше можна говорити про єдиний метатекст 
«фортепіанної партитури», що передбачає зв’язки в еволюції музичної мови спадщини видатних 
композиторів на рівні жанрів, прийомів, мислення у характері піаністичного втілення образно-
смислових текстових елементів. 

Особливих впливів метатекст фортепіанної музики зазнавав у творчості митців, які 
відзначалися неабиякими композиторським талантом та обдаруванням художника-виконавця. Така 
багатогранність була властива творчості С. Рахманінова – одного з найвидатніших композиторів-
піаністів усіх часів. Його фортепіанна спадщина стала водночас узагальненням традицій та чудовим 
зразком піанізму ХХ століття.  

Цікавим є погляд на творчість композитора саме в контексті розвитку піанізму. Вивчення 
індивідуального перетворення традицій, а також власних стилевих знахідок С. Рахманінова 
дозволяє краще розуміти особливості творчості композитора та й фортепіанно-виконавського 
стилю в цілому. 

Усі елементи певного музичного стилю є взаємопов’язаними та обумовлюються найперше 
мисленням митця. На індивідуальних творчих особливостях композитора суттєво позначається 
культурне середовище епохи, основні музичні та, загалом, мистецькі напрями. Проблемі 
взаємостосунків С. Рахманінова з основними напрямами мистецтва межі ХІХ-ХХ ст. дослідники 
почали приділяти пильну увагу лише впродовж останніх десятиліть. Традиційно ж вважалося, що 
композитор був «виразником романтичних тенденцій, носієм заповітів класичного музичного 
мистецтва ХІХ ст., народно-національних принципів російської композиторської школи» [7]. У такій 
загальноприйнятній теоретичній концепції творчості С. Рахманінова підкреслюється, як правило, 
національне коріння його стилю: церковний знаменний розспів, краса звучання дзвону, протяжна 
селянська пісня, російський ландшафт, спадщина П. Чайковського, О. Бородіна, М. Мусоргського. 
Глибинний духовний зв’язок із сутністю цієї музики виявився в особливому поєднанні ліричного та 
епічного типів виразності, установці на психологізм (відтворення втаємничених порухів людської 
душі на тлі цілком коректної зовнішньої поведінки того чи іншого персонажу), на загальне відчуття 
незахищеності людини в житті та суспільстві. 

Глибше вивчення дослідниками особливостей фортепіанної музики С. Рахманінова розкриває 
цікаві зв’язки елементів її стилю з фортепіанним мистецтвом трьох століть: ХVIII-ХІХ-ХХ. Так, 
С. Вартанов [2] вказує на походження багатьох фактурних рішень від класицизму (зокрема, пасажі на 
основі фігури групето). Спираючись на композиційно-текстові компоненти Другого концерту митця, 
Б. Гнилов [5] довів, що при свідомо напрацьованій установці на творчу оригінальність, видатний 
композитор у цьому своєму вищою мірою самостійному і національному за духом творі на 
інтуїтивно-підсвідомому рівні знаходився у полі тяжіння Третього концерту Л. Бетховена. Автор 
виявляє подібність не лише мотивів, тональних побудов, особливостей форми, гармонії, а й 
«перетворення» у С. Рахманінова, подібно до Л. Бетховена, тем із характерним комплексом загально 
героїчних інтонацій і ритмів на інтонаційні побудови, в яких вольова зібраність поступається 
таємничості й загадковості. Тим самим дослідник підкреслив, що варто віддати належне чудовій за 
своєю влучністю й проникливістю згадці «бетховенських кісток», «бетховенської пристрасності», 
«вольової лицарської ходи» в асаф’євській характеристиці музики С. Рахманінова. 

В. Бобровський [1] бачить витоки її внутрішньої сталості, краси тривалого занурення в одну 
емоцію-думку, пронизану благоговінням до народної мудрості, у стриманому старовинному наспіві. 
Але водночас тривале перебування на досягнутому, бажання «втримати емоцію», замилування 
фонізмом співзвуч свідчить про спільність рис (зокрема гармонічної мови) музики видатного 
композитора та старих майстрів. Так, у творах Й. С. Баха помітною є схильність до тривалого 
перебування в одному душевному стані, в межах єдиної образної сфери, без різких емоційних 
зрушень. 
 
© Тарчинська Ю., 2014 
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Один із комплексів вихідного підґрунтя музичного мислення С. Рахманінова – глибинна 
емоційність, бажання до повнокровного проживання в музиці стихії душевних хвилювань. Тому 
стилю композитора незмінно властиві емоційна відкритість, чуттєвість, запальне висловлювання, 
океан пристрастей, щирість переживання. Відродженню у музиці С. Рахманінова романтичних 
традицій сприяла глибинна обумовленість методу композитора естетикою романтизму. Це 
відродження втілилося, наприклад, у зверненні до традиційних жанрів романтичної музики, які 
С. Рахманінов збагатив за образним змістом, ускладненістю музичної мови та фактури. Спільність 
підходів з романтиками виявилася також у трактування творчої біографії-портрету художника в 
«іменних» варіаціях композитора (Варіації на тему Шопена, Варіації на тему Кореллі, Рапсодія на 
тему Паганіні). Подібно до романтиків, С. Рахманінов наділяв героя-художника рисами інших геніїв, 
що могли належати до різних історичних епох та різних видів мистецтв, підключав до їх портретів ті 
риси характеру, ті повороти долі, що були властиві і що переживали створені фантазією 
змальовуваного митця герої. В «іменних» циклах С. Рахманінов актуалізував також наступний 
принцип романтичного біографічного методу – завуальовану автобіографічність. Композитор 
ідентифікував автора і його героя: художник-«біограф» наділяв художника «зображуваного» рисами, 
характерними для його власної духовної природи. В результаті виникає ряд героїв-двійників, а 
своєрідність втілення С. Рахманіновим такого двійництва полягала у переданні водночас різних 
іпостасей провідного зображуваного художника та відтворенні рис стиля багатьох близьких йому 
композиторських індивідуальностей [6]. 

Так, дійсно, «виразник романтичних тенденцій, носій заповітів класичного музичного 
мистецтва…» С. Рахманінов не прагнув бути експериментатором, авангардистом. Він ніколи не 
прагнув будь-якою ціною новизни музичної мови. Його музика оспівує вічні цінності, вічне життя, 
красу рідної природи, з проникливою ностальгійною ноткою відображає лірико-романтичний ідеал. 
Вона стала врівноважуючим острівцем гармонії та істинної краси у період зламу століть – ХІХ-ХХ. 
Той період увійшов в історію як стрімкий злет творчої активності. Коло стилістичних та естетичних 
характеристик епохи окреслило поняття «стиль модерн». Він зайняв рубіжне положення – став 
наступником пізнього романтизму і, водночас, призвів до своїх естетичних антиподів: 
конструктивізму й авангардизму. Встановлення глибоких стильових зв’язків дозволило І. Скворцовій 
[8] обґрунтувати безумовну зануреність С. Рахманінова у звуковий світ своєї епохи, найперше епохи 
межі ХІХ-ХХ століть. Надзвичайно індивідуальний стиль композитора свідчить про унікальність 
самовираження митця, але й абсолютно закритим «герметичним» він теж не був. 

У надрах стилю модерн склалися передумови радикальних змін у художній культурі ХХ ст. 
Протилежне поєднання двох різних устремлінь – до мовної новизни та асиміляції стилістичних 
моделей попередніх епох – ці дві складові модерну виявилися джерелом культури ХХ століття, в 
основі якої, з одного боку, полілог з іншими епохами, з іншого – експерименти у сфері музичної 
мови. Модерн – завершальна культура минулого, але водночас у ньому зароджуються нові риси. 
Підсумовуючи минулі століття, він окреслив перспективи у майбутнє, став провідником до 
модернізму ХХ ст. 

Чимало аналогій музики С. Рахманінова з модерном наводить у своїх дослідженнях згадана вже 
І. Скворцова. У творах композитора широко репрезентована одна зі спільних ідей романтизму та 
модерну, що носить ностальгійний відтінок і наповнює музику митця відчуттям ілюзорності, 
недосяжності ідеалу, сумом за минулою гармонією. 

Головна властивість рахманіновської фактури – полімелодика – є типовим модерновим 
образом: мерехтливе, з величезною кількістю деталей, переповнене мелодичними чарунками-
блисткітками, начебто синьо-бузково-фіолетові мазки картин М. Врубеля, єдине, частіше за все 
тяжіюче до статики, музичне полотно. 

У виконавському аспекті фортепіанна музика С. Рахманінова та стиль епохи модерн 
відзначаються перебільшеною увагою до агогіки, до численних артикуляційних деталей, а також 
темповим і динамічним розмаїттям. 

У творах композитора уважний слух вловить також інші різноманітні стилізації (графічність 
мелодизму, імпресіоністичні елементи фактурно-фонічного тематизму), загострений ритм, навіть 
відгомін джазу. У зрілих та пізніх творах митця з’являються нотки відстороненості. С. Рахманінов 
першим зробив поворот до того мистецтва, де у ХХ ст. пізніше широко запанувала полістилістика. 
Композитор навчився бачити свій власний стиль ніби згори, здалека. В зв’язку з цим, пояснює 
Г. Ганзбург [4], у грі С. Рахманінова мало передавати палкі почуття. Потрібно вміти водночас 
розігрувати «театр переживання» і «театр вистави». У композитора людське і надлюдське – рівні 
одного суб’єкта переживання. До С. Рахманінова, наприклад у П. Чайковського, вони перебували у 
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конфлікті. У композитора ж переживання емоції відбувається разом із спостереженням за 
переживанням персонажа. 

Фортепіанна музика С. Рахманінова стала важливим, високим етапом у європейському 
музичному мистецтві також у звукотворчому відношенні. І в цій сфері можна говорити про синтез, 
розвиток та деякою мірою програмування еволюції піаністичних прийомів. 

Взагалі фортепіанні твори композитора – надзвичайно сприятливий ґрунт для вдосконалення 
піанізму. Свого часу С. Фейнберг радив як найбільше грати С. Рахманінова своєму учню 
В. Мержанову для відновлення форми, втраченої після війни. Фортепіанна фактура композитора 
скрізь має характер безпосереднього драматично-палкого або проникливо-ліричного висловлювання. 
Тому у ній немає усталених однотипних формул. Драматична імпровізаційність породжує 
різноманітність ритмів, сфер звучання, штрихів. Серед усього багатства цього невичерпної 
винахідливості письма виявляється спільність підходів із класиками, зокрема, у використанні 
фігурацій, що потребують активності пальцевих рухів. С. Рахманінов доводить прогресивне надбання 
фортепіанної школи – взаємодію всіх ділянок ігрового апарату при провідній ролі пальців – до 
досконалості. Часто його фактура – це ідеальний баланс вільної руки та чутливих пальців. 

Від попередників композитор сприймає й основні формули аплікатури. Він не займається їх 
винаходом, проте пошук оптимальних варіантів аплікатури завжди знаходився в центрі уваги 
С. Рахманінова – виконавця та педагога. За свідченням учениці Сергія Васильовича, О. Жуковської [3; 
340], встановлення контакту з новим твором починалося в нього саме з вибору аплікатури. Вибору, 
продиктованого найбільшою зручністю та значимістю в художньому відношенні. С. Рахманінов 
переймає у Ф. Шопена характер використання пальців з огляду на їх індивідуальні особливості. 
Подібно до видатного польського романтика, С. Рахманінов використовує для забезпечення 
пріоритетності мелодії 5-ті пальці як опору зовнішньої сторони руки, навантажену її вагою. 

Спільність підходів з Ф. Шопеном виявилася у багатьох інших аспектах. Головним чином у 
мистецтві співу на фортепіано. Краса й наспівність звуку вирізняють мелодичні побудови, що 
повільно розгортаються, оспівуючи один тон, і ті, що стрімко злітають, мелодичні імпульси 
ліричного та епічного типів. 

«Співаюча» фактура Ф. Шопена значною мірою була породженням його піанізму. 
С. Рахманінов успадкував та індивідуально втілив закладену видатним романтиком нову фонічну 
ідею фортепіанної музики. Геніальний піаніст, він видобував з рояля все нові барви. Його піанізм 
більш вагомий, щільний, породив відповідні – вагоміші, щільніші – форми «співаючої» фактури. Ці 
пошуки здійснювалися не для зовнішнього ефекту, а для передання великої сили експресії. 
С. Рахманінов був музикантом великої аудиторії. Його музична мова висловлювалася з повнотою і 
переконливістю, властивою видатним ораторам. Ще Б. Асаф’єв відзначав «фресково-могутню» гру 
С. Рахманінова.  

За свідченнями сучасників майстра та аналізом грамзаписів його гру можна було подекуди 
порівняти з оркестровою міццю. У пасажах forte, навіть надзвичайного за силою, гучність ніколи не 
перевищувала тієї межі, де закінчується соковитість фортепіанного звуку і починається сухе 
дерев’яне стукотіння. С. Рахманінов досконало володів крайніми градаціями динаміки. У легкому, 
прозорому, сріблястому pianissimo або напрочуд повному forte кожна нота залишалася виразною, 
чіткою і точно артикульованою. Сила рук майстра вражала слухачів. Він без будь-яких зовнішніх 
фізичних зусиль, як це буває у більшості піаністів, вільно перекривав насичену (з міддю!) гучність 
оркестру, викрешуючи з рояля справді сталеві акорди. 

Різна фактура «рахманіновської партитури» потребує застосування різних прийомів гри. Одні з 
них нагадують про спільні манери глибокої взаємодії пальців із клавішами, властивої певною мірою і 
французькому майстру К. Дебюссі. Зміст її влучно передає образна форма: «пальці проростають у 
клавіатуру на різну глибину: ті, що ведуть найнасиченіші мелодичні лінії, – глибоко в клавіатуру, на 
рівень коріння великого дерева; менш глибоко лежить коріння куща, і зовсім вже близько до 
поверхні, – корінці трави». 

Помітними були і впливи у сфері піанізму від мистецтва Ф. Ліста. Відома максима видатного 
угорського композитора-піаніста: «руки повинні більш літати, ніж повзати по клавішам», знаходить у 
С. Рахманінова безпосереднє практичне застосування. Ф. Ліст, як правило, виконував виразні октави і 
акорди високо піднятою кистю та «стоячим» 1-м пальцем. Така ж роль 1-х пальців чітко 
простежувалась у прелюдії С. Рахманінова c-moll ор.23 [2; 39–40]. 

Таким чином, поряд з чутливістю пальців і манерою занурювати їх у клавіші, як у щось досить 
пружне, відпірне, у стилевідповідному звуковидобуванні також доречним буде застосування прийомів, 
що забезпечують положення рук «у підвішеному стані», їх ніби постійне перебування у повітрі. 
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Одна з основ звукотворчості музики С. Рахманінова – дзвін знайшов своє втілення у 
фортепіанних опусах композитора для створення активних, могутніх, патетично схвильованих або 
радісно тріумфальних тем-образів. Тут використовується ритмо-формула «великого» дзвону, що 
полягає у динамічному співставленні ударів найнижчих дзвонів з іншими, при рівномірному 
остинатному ритмі. Тому досить характерною рисою фортепіанної фактури С. Рахманінова є 
співставлення глибоких басів з акордами і фігураціями середнього і верхнього регістрів. Композитор 
талановито використовує для виникнення асоціативної аналогії з ударами дзвонів специфічну 
природу фортепіано – «ударність» цього інструменту. 

Вказана фонічна особливість фортепіанної музики С. Рахманінова спонукає згадати про 
провідну звукову характеристику фортепіанних творів С. Прокоф’єва – «ударність». І хоча 
«перкусійний» піанізм С. Прокоф’єва живили індивідуальні стильові витоки його творчості, С. Ріхтер 
в одному зі своїх інтерв’ю обґрунтовано припускав, що творчість цих досить різних велетнів музики 
ХХ століття має свої стилістичні зв’язки. Зокрема, певна наступність прийомів прокоф’євського 
піанізму простежується в зв’язку з етюдами-картинами С. Рахманінова. 

Творчий принцип композитора. в основі якого переважно було прагнення фортепіанного 
«співу», цілком знаходить своє втілення у фортепіанній музиці і грі митця. Та все ж майстерність 
видатного концертуючого піаніста століття і композитора, який створив світові шедеври для 
улюбленого інструменту, виявилася справжнім місточком (хоч і не надто помітним із першого 
погляду) між усталеними традиціями у фортепіанному мистецтві та новаторськими, 
експериментальними пошуками сучасників і наступників С. Рахманінова. 
 

Список використаної літератури 
1. Бобровский В. О музыкальном мышлении Рахманинова / В. Бобровский // Советская музыка. – 

1985. – № 7. – С. 88–92. 
2. Вартанов С. Рука, повинующаяся интеллекту / С. Вартанов // Музыкальная академия. – 2008. – 

№ 4. – С. 37–45. 
3. Воспоминания о Рахманинове : в 2 т. // ГЦММК им. М. И. Глинки. – Изд. 4–е. – М., 1973. – 

Т. 2. – С. 340. 
4. Ганзбург Г. Стилевой кризис Рахманинова : сущность и последствия / Г. Ганзбург // 

Музыкальная академия. – 2003. – № 3. – С. 171–173. 
5. Гнилов Б. Два великих до-минорных концерта: Бетховен и Рахманинов / Б. Гнилов // 

Музыкальная академия. – 2005. – № 4. – С. 182–188. 
6. Рощенко Е. Г. Романтическое в «именных» вариациях С. Рахманинова / Е. Г. Рощенко // 

Музичне мистецтво і культура : наук. вісн. ОДМА ім. А. В. Нежджнової. – О. : Друк, 2004. – Вип.4. – 
С. 137–146. 

7. Русская музыкальная литература. Вып. IV. Изд 5. Общ. ред. М. Михайлова и Э. Фрид. – Л. : 
Музыка», 1982. – С. 181–240. 

8. Скворцова И. «…Если вы хотите меня знать, то слушайте мою музыку» / И. Скворцова // 
Музыкальная жизнь. – 2013. – № 4. – С. 28–29. 
 

Резюме 
Стаття присвячена проблемі еволюції метатексту фортепіанної музики в аспекті розвитку 

піанізму. Вплив традицій та індивідуальних композиторських знахідок на формування стилю 
піанізму простежується на прикладі фортепіанної творчості С. Рахманінова. 

Ключові слова: фортепіанне мистецтво, інтертекстуальність, метатекст, фортепіанно-
виконавський стиль, еволюція піанізму. 
 

Summary 
Tarchynska Y. The metatext of the piano music and the individual style of the composer and 

pianist (on the example of works of Rachmaninoff) 
Piano art, like many other types of work, to a certain extent inherent intertextuality. It is often a major 

aplikaturnyh formulas, common textural solutions. Shire can only speak of metatext «piano score» provides 
links in the evolution of musical language heritage of outstanding composers at genres, techniques, thinking 
in the nature Piano implementation figurative semantic text elements. 

All elements of a certain musical style are interrelated and conditioned thinking first artist. For 
individual creative features composer significantly affects the cultural environment era, major music and in 
general artistic direction. 
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The article deals with the problem of evolution meta piano music in terms of pianism. The influence of 
traditions and individual composers findings on the formation of piano style seen on the example of piano 
works of Rachmaninov, particularly emphasized the importance of fingers feeling performer in the 
development of piano technique. 

Thus, along with the sensitivity of the fingers and immerse them in the manner of keys as something 
of sufficiently elastic, vidpirne in stylevidpovidnomu of sound also appropriate to use methods that ensure 
the provision of hands «in limbo», as though their permanent stay in the air. 

One of the foundations zvukotvorchosti music by Rachmaninov - bell embodied in the piano opuses of 
the composer to create active, powerful, pathetically excited or joyful themes triumphal images. It is used 
rhythm-formula «great» bell, which is the lowest dynamic comparison beats bells with others, at uniform 
ostynatnomu rhythm. So rather characteristic of Rachmaninov piano texture mapping is a deep bass with 
chords figuration and the middle and upper registers. Music for the emergence of talented uses associative 
analogy with blows bells specific nature piano – «udarnist» of the instrument. 

Displayed fonichna feature piano music of Rachmaninov encouraged to mention the leading 
characteristic sound of piano works by Prokofiev – «udarnist». And although the «PERCUSSION» pianism 
Prokofiev fed individual stylistic origins of his work, S. Richter in an interview reasonably assumed that 
these very different creative giants of the twentieth century music has stylistic connections. In particular, a 
certain continuity of Prokofiev's piano techniques seen in connection with the sketches, paintings 
Rachmaninov. 

The creative principle of the composer. which was based mostly was to the piano «sing», it finds its 
expression in music and piano playing artist. Still outstanding craftsmanship century concert pianist and 
composer who created masterpieces for the favorite tool was a real bridge (though not too noticeable at first 
sight) between the established traditions of piano art and innovative, experimental searches contemporaries 
and successors Rachmaninov. 

Key words: piano art, intertextuality, metatext, piano-performing style, evolution piano. Rachmaninov, 
Prokofiev, music interpretation, evolution, creative composer, piano works. 
 

Аннотация 
Тарчинская Ю. Метатекст фортепианной музыки и индивидуальный стиль композитора-

пианиста (на примере творчества С. Рахманинова) 
Статья посвящена проблеме эволюции метатекста фортепианной музыки в аспекте развития 

пианизма. Влияние традиций и индивидуальных композиторских находок на формирование стиля 
пианизма прослеживается на примере фортепианного творчества С.Рахманинова. 

Ключевые слова: фортепианное искусство, интертекстуальность, метатекст, фортепианно-
исполнительский стиль, эволюция пианизма. 
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СТРУКТУРА АРГУМЕНТАЦІЇ МУЗИЧНО-КРИТИЧНОГО ТЕКСТУ  
(НА МАТЕРІАЛІ РЕЦЕНЗІЙ Ю. ЧЕКАНА ТА Ю. БЕНТІ) 

 
Базовим жанром музичної критики є рецензія (від лат. recensio – судження, розгляд, 

обслідування) [2; 87]. Об’єктом рецензії може бути твір, концерт, книга й т. п. У ній подано 
аналіз, інтерпретацію та оцінку одного явища та міститься детальна інформація стосовно 
розглядуваного об’єкту. Діапазон аналітичності рецензії є досить широким: вона може бути 
схожою на анотацію, а може дорівнювати великій статті. Важливим компонентом рецензії є 
інтерпретація: критик висловлює своє розуміння твору – його змісту, образності, пропонує 
тлумачення авторського задуму (або – залежно від об’єкта критики – режисерського вирішення, 
виконавського трактування) [2; 87-88]. Інтерпретація разом з аналізом є передумовою оціночного 
судження. 

Рецензія виконує низку функцій: аксіологічну, пізнавальну, просвітницько-виховну, 
комунікативну, при цьому домінуючою і визначальною для жанру є аксіологічна [2; 87]. 
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Обов’язковими елементами рецензії є докази та аргументи. Доказ – логічна операція, в якій 
обґрунтовується істинність будь-якого твердження за допомогою інших істинних, пов’язаних із ним 
суджень. Аргументація – процес переконання адресата в істинності твердження за допомогою 
текстових (вербальний опис твору, або його виконання) й нетекстових прийомів (звернення до думки 
авторитетних людей) [3; 376]. 

Незважаючи на відмінність доказу й аргументації, їхня структура є спільною. Вона включає три 
елементи: тезу, аргумент і доказовий роздум. 

Тези поділяються: за змістом − на прості (відзначена одна якість у розглянутому явищі) й 
складні (зафіксовано кілька якостей); за сутністю інформації – на фактологічні («як є»), оціночні 
(оцінка, яка аргументується далі) та нормативні («як повинно бути»); за формою вираження – на 
експліцитно сформульовані та імпліцитно сформульовані. 

Аргументи поділяються: на такі, що базуються на раціональних твердженнях, та − на емоційних 
основах; фактологічні (орієнтовані на факти) й на ціннісні (орієнтовані на оцінки та норми). 

Доказові роздумування демонструють читачу зв’язок між тезою і аргументами. Вони 
здійснюються у формі індукції (коли теза є узагальнюючим твердженням, а аргумент – одиничним 
фактором), дедукції (теза – одиничний фактор, а аргумент є узагальнюючим твердженням), і 
традукції (зв’язок між тезою та аргументом здійснюється через аналогію) [3; 377].  

Мета статті – спираючись на концепцію музично-критичного тексту Ю. Чекана [4], 
проаналізувати рецензії «На то і «Нота»» Ю. Чекана та «Третья попытка» Ю. Бенті. Завдання: 
1) визначити якість і структуру доказу та аргументації в аналізованих рецензіях; 2) порівняти 
наявні види тез, аргументів і доказових роздумів; 3) зробити висновки щодо характерних 
особливостей елементів доказу та аргументації та їх співвідношення у аналізованих музично-
критичних текстах. 

Рецензія Ю. Чекана «На то і «Нота» опублікована у виданні «Книжник – review», № 8, 2000. Її 
зміст – схвальний відгук про нове видання «Нота». Критик зазначає: «Втім, у гурті з’явився новачок. 
Неординарний. Багатообіцяючий. Перспективний» [4; 298]. Теза рецензії є складною. Аналізуючи 
журнал, автор розглядає його не лише як самостійне видання, а як одиницю на ринку музичних 
журналів України. Показовими, на мою думку, є два останні речення рецензії: «Нині ж «Нота» одна 
закриває амбразуру. На то і «Нота» [4; 300]. За сутністю інформації теза – оціночна, за формою 
вираження інформації – експліцитна. Істинність тези доводиться у п’яти аргументах.  

У першому – автор розкриває основні причини кризи в галузі музичної критики, а саме 
закриття музичних журналів, газет. Зокрема, зазначено: «Ринок музичних журналів в Україні нині – 
ніякий. Кудись поділись кольорово-глянцевий «Галас» та благородно-матовий «Новий рок-н-рол». 
Немов метеор – одним номером з ексклюзивними фото – спалахнув на небосхилі «Музичний клуб» – 
і зник, ніби й не було» [4; 298], та невідповідність окремих видань професійним стандартам. Згідно 
твердження критика: «Нидіє у злиднях амбіційна «Музика» (ач, досі називає себе єдиним 
професійним музичним журналом України!). Продовжується агонія малоцікавого «Театрально-
концертного Києва». Не видно останнім часом і «Шоу-бізнесу» (хоча цьому виданню до журналу – як 
до Києва рачки)…» [4; 298]. У цьому аргументі використано епітети, метафори, порівняння. Цей 
аргумент базується на раціональних твердженнях (безгрошів’я і непрофесійність як причини 
кризового стану музичної критики) та емоційних основах («нидіє у злиднях», «продовжується агонія» 
тощо). Він фактологічний (йдеться про факти закриття журналів) і ціннісний («ринок музичних 
журналів в Україні нині – ніякий») одночасно.  

У другому аргументі повідомляється про появу нового видання, вказано його назву та кількість 
номерів, подано його оцінку та зазначено перспективність. Як і попередній, цей аргумент – 
фактологічний, оціночний та базується на раціональних твердженнях (назва, кількість номерів). Автор 
зазначає: «Будь-яке періодичне видання варто оцінювати після виходу третього числа» [4; 298]. Перехід 
від тези до цього аргументу здійснено через розлоге доказове роздумування у формі дедукції, тобто за 
допомогою узагальнюючих тверджень. А саме. Перший номер, на думку критика, зазвичай буває 
ейфоричним, святковим, у ньому: «плани домінують над реальністю; авторський корпус ще не 
сформовано, звідси – закономірне переважання матеріалів, написаних головним редактором та іншими 
співробітниками редакції» [4; 298]. «Другий номер – найчастіше інерційний. Відчуття перспектив у 
редакції ще дуже свіже; запас ідей ще не вичерпано; навіть обережні спонсори ще не хвилюються – тож 
гайда уперед!» [4; 298-299]. Стосовно третього номеру, то до нього вже ставляться більш вимогливо: 
«Жодних послаблень. Жодних пробачень. Жодних авансів. І якщо у таких умовах журнал не 
пробуксовує, якщо у ньому продовжуються намічені у попередніх числах лінії та з’являються нові, 
якщо спонсори не зникли, мов торішній сніг, – видання житиме» [4; 299].  
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У третьому аргументі описано дизайн обкладинки, кількість кольорових сторінок, елементи 
реклами, імена дизайнерів, наявність стильних чорно-білих фото, огляд аудіо продукції, тобто 
застосовано текстові прийоми. Разом із тим, автор підкреслює, що «Ноту» створено у розрахунку на 
читача – тому його текстова частина є пріоритетною. Аргумент базується на раціональних судженнях 
(кількість відданих рекламі сторінок, наявність фото, огляду аудіо продукції, матеріалів про сучасну 
музику) та емоційних висловлюваннях: «(бо вражає!)» [3; 299]. В аргументі міститься фактологічна 
інформація та ціннісна (надзвичайно позитивна оцінка). Зв’язок між тезою та аргументом здійснюється 
за допомогою традукції: підтвердження неординарності видання критик проводить аналогію дизайну з 
вініловим диском: «Журнал зовні схожий на вініловий диск у конверті, такий рідний для кожного, хто 
кохається і розуміється на справжній музиці. Вініл – не ширвжиткова касетка і не новомодний компакт. 
Він нагадує про часи фанів-колекціонерів, про якість та асортимент, про колекції і традиції» [4; 299].  

У четвертому аргументі окреслено коло жанрових різновидів публікацій, а саме: наявні портрети, 
інтерв’ю, рецензії, хроніка, натомість відсутні есе та аналітика. Як і в попередньому аргументі автор 
використовує текстові прийоми переконливості (здійснює перелік наявних і відсутніх жанрів). За змістом 
інформація є фактологічною, за способом викладу – раціональною. Зазначивши відсутність у виданні 
ґрунтовних аналітичних текстів, автор задається питанням: «Втім, де їх знайдеш нині – серйозних 
аналітиків сфері музики?» [4; 299]. Цей факт він обґрунтовує тим, що в тестах, присвячених джазовій та 
рок-культурі, завжди переважала журналістика (з її гонінням за сенсаціями, поверхневою описовістю 
тощо), або ж «інформаційні» публікації, в яких головне місце відводилось біографії музиканта, а не 
осмисленню його творчості. Що стосується класики, то тут: «Академізм підготовки музикознавців вбиває 
будь-які творчі інтенції; безкінечне репродукування правильних істин стоїть на заваді продукуванню 
своїх власних думок» [4; 300]. Таким чином, зв’язок між тезою і аргументом є дедуктивним. 

П’ятий аргумент розкриває мету видання: не стільки відтворити реальну ситуацію звукового 
середовища, скільки сформувати «певний віртуальний музичний простір, у якому смакові 
уподобання головного редактора, В. Криштофовича-молодшого вирішують усе» [4; 300]. В «Ноті» 
абсолютно відсутній жанр поп-музики, в пріоритеті – джаз і рок, за ними – творчість сучасних 
академічних композиторів і класика [3; 300]. Таким чином, у п’ятому аргументі застосовано текстові 
прийоми переконливості, а інформація базується на раціональних судженнях фактологічного 
характеру. Описавши змістові пріоритети журналу, автор роздумує над тим, чи правильна саме така 
конфігурація сучасної музики? І приходить до висновку, що вона можлива, аргументуючи це тим, 
що, на жаль: «Об’єм, перспективу, інші виміри один журнал, навіть найкращий, створити не зможе» 
[4; 300], що потрібні видання різного спрямування: спеціалізовані й популярні, глянцево-журнальні, 
газетні тощо, але сьогодні «Нота» одна закриває амбразуру. Зв’язок між тезою і аргументом 
відбувається через дедуктивний метод доказового роздумування. 

Узагальнюючи результати аналізу, необхідно зазначити таке. Основна ідея статті викладена в 
складній тезі – журнал «Нота» розглянуто як самостійна одиниця на ринку журналів України. За 
сутністю інформації теза оціночна, адже автор схвалює нове видання. За способом вираження 
інформації вона – експліцитна (явна).  

Істинність тези доводиться в п’яти аргументах. В усіх них критик використовує текстові 
прийоми переконливості, передаючи свої думки і враження щодо змісту і зовнішнього вигляду 
видання. Всі аргументи базується на раціональних основах, проте в першому та третьому одночасно є 
емоційні вислови. Доводячи істинність тези, автор застосовує переважно оціночні судження. 
Зокрема, чотири з п’яти аргументів (перший, другий, третій та п’ятий) поєднують фактологічну та 
ціннісну інформацію, четвертий – виключно фактологічний. 

Зв’язок між тезою та аргументами у всіх випадках здійснено за допомогою дедукції за винятком 
одного третього аргументу, де використовується традукція. Крім того, текст насичений художніми 
прийомами – метафорами, епітетами, порівняннями, що робить його «живим», цікавим і захоплюючим. 

Рецензія «Третя спроба» Юлії Бенті («Столичні новини», 25 листопада – 1 грудня, 2003 р.), 
присвячена третій постановці опери Є. Станковича «Цвіт папороті». Прем’єра була приурочена 60-
літньому ювілею народного хору ім. Г. Верьовки. Теза розкриває критичний погляд рецензента на цю 
постановку, що стає зрозуміло вже з її першого речення: «Чверть століття настоюється чаклунське 
зілля опери «Цвіт папороті» Євгена Станковича. Випити його до дна поки ніхто не зважився» [1; 
309]. Піддано критиці й зміст першого відділення ювілейного концерту (у другому прозвучав «Цвіт 
папороті»). Теза рецензії є простою, оціночною та імпліцитною (розосереджена по тексту) і 
обґрунтовується в чотирьох аргументах. 

Перший аргумент присвячений проблемним моментам історії створення та сценічного життя 
опери. Автор зауважує: «Створена в 1979 році опера Євгена Станковича сьогодні має вже три назви: 
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«Коли цвіте папороть», «Цвіт папороті» та «Купало» [1; 310], численні жанрові ярлики, за допомогою 
яких постановники намагаються зрозуміти зміст опери, і, відповідно, різні редакторські версії. В 
аргументі автор застосовує прийом порівняння, зазначаючи що Дж. Верді свою «Травіату» впізнав би й 
на Марсі, а Станковичу, навіть у межах Києва, приходиться щоразу чути і бачити свою «Папороть» ніби 
вперше, тим самим піднімаючи твір Станковича до рівня класики оперного жанру, а також – текстові 
прийоми переконливості. Зміст аргументу базується на раціональних судженнях фактологічного 
характеру. Зв’язок між тезою та аргументом здійснено за допомогою дедукції (оцінюючи третю 
постановку критик у своїх міркуваннях відштовхується від ситуації, що склалася внаслідок попередніх 
постановок опери) та традукцію (проведено аналогію до опери Дж. Верді «Травіата»). 

Другий аргумент стосується двох попередніх постановок опери – першої, яка так і не відбулася в 
зв’язку з забороною виконання через виразний національний характер твору (описано генеральну 
репетицію, підготовлену Державним симфонічним оркестром УРСР під диригуванням Ф. Глушко та 
народним хором ім. Г. Верьовки під диригуванням А. Авдієвського), та другої – у виконані камерного 
хору «Київ» (дир. М. Гобдич). Критик також використовує текстові прийоми переконливості та 
раціональні судження фактологічного характеру. Зв’язок тези з аргументом – дедуктивний. 

У третьому аргументі йдеться про третю постановку опери. Автор зазначає, що вона 
приурочена до святкування 60-літнього ювілею народного хору ім. Г. Верьовки. Описано та оцінено 
конкретні складові постановки: жанрові домінанти, виконавський склад тощо. Зокрема, зазначено: 
«Чесно кажучи, нинішню версію «Цвіту папороті», завдяки хореографу А. Рубиній, чесніше було б 
назвати фольк-балетом (або навіть просто балетом), який відтворює у супроводі оркестру народних 
інструментів (знову редакція, на цей раз – Геннадія Єременка) та нерухомого «пташиного клину» 
народного хору несамовитий літній обряд кохання і родючості (до постановки увійшли чотири 
епізоди опери – «Людське купало», «Русалчині купала», «Відьомське купало» и «Заключне купало») 
[1; 311]. Вказано роль співаків-солістів та хору і здійснено оцінку виконання: «Адже те, що в опері 
роблять співаки-солісти, тут узяли на себе танцівники. Хору ж не залишалося нічого іншого, як 
виконати роль «оперного кордебалету». І слава Богу, тому що лише в «ролі другого плану» 
величезний колектив-ювіляр почав співати не просто «народним» (без різниці – що українські, що 
мексиканські пісні), але різноманітним і часами одухотвореним звуком» [1; 311]. В аргументі 
використано текстові прийоми переконливості, раціональні судження фактологічного та ціннісного 
характеру. Зв’язок між тезою та аргументом відбувається індуктивно.  

У четвертому аргументі зазначено те, яким чином варто було б виправити недоліки концертної 
програми першого відділення – зокрема, суттєво відредагувати (а ще краще наново переписати) 
обробки народних пісень, відмовившись від шаблонів голосоведення, динаміки, виконавських 
прийомів. Недоліком програми, на думку критика, є відсутність у ній хоча б однієї обробки 
М. Леонтовича. Тут, як і в попередніх, використано текстові прийоми переконливості, раціональні 
судження, за змістом фактологічні та ціннісні.  

Хід міркувань побудовано індуктивно – від оцінки третьої постановки опери «Цвіт папороті» 
через детальний аналіз виступу народного хору ім. Г. Верьовки до оцінки стану музичної культури в 
цілому (стверджено, що, на жаль, найкращі зразки музичної культури недоступні для слухача).  

У результаті аналізу рецензії Ю. Бенті, необхідно зробити такі висновки. Основна думка статті 
викладена в простій тезі – розглянуто і оцінено один ракурс предмету – третя постановка опери. За 
характером інформації ця теза є оціночною та експліцитною і доводиться в чотирьох аргументах. В 
усіх аргументах використано текстові прийоми переконливості – описи побаченого і почутого, свої 
враження і думки з цього приводу. Усі вони базуються на раціональних судженнях. 

Перший та другий аргументи є фактологічними (зорієнтовані на факти), проте в третьому та 
четвертому – поряд із фактологічною інформацією містяться також оціночні твердження. Зв’язок між 
тезою та аргументами відбувається через індуктивний (перший, третій, четвертий аргументи) 
дедуктивний (другий аргумент) та традуктивний (перший аргумент) методи доказового 
роздумування. 

Таким чином, на прикладі двох протилежних рецензій – переважно позитивної Ю. Чекана і 
переважно негативної Ю. Бенті – прослідковано основні структурні елементи рецензії як базового 
жанру музичної критики та їхню змістову сутність. Зазначено, наявність у одному тексті складної 
тези (Ю. Чекан), в іншому – простої (Ю. Бентя), поєднання раціональних суджень з емоційними у 
першій рецензії (Ю. Чекан) та повну відсутність емоційних суджень у другій (Ю. Бентя), поєднання 
фактологічної й ціннісної інформації у переважній більшості аргументів першої рецензії (Ю. Чекан) 
та переважання фактологічної аргументації у другому випадку (Ю. Бентя), переважання дедукції та 
яскравий приклад традукції у рецензії Ю. Чекана й індуктивного ходу міркування у рецензії 
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Ю. Бенті. Знайдені відмінності дозволяють стверджувати, що ці рецензії є прикладом двох різних 
типів структури музично-критичного тексту. 
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Резюме 
Проаналізовано рецензії «На то і «Нота» Ю. Чекана та «Третья попытка» Ю. Бенті. 

Визначено якість, структуру доказу та аргументації, співставлено види тез, аргументів і доказових 
роздумів, зроблено висновки щодо спільних і відмінних рис доказу та аргументації в аналізованих 
статтях. 

Ключові слова: рецензія, доказ, аргументація, теза, доказовий роздум. 
 

Summary 
Bilozerova O. Structure of argumentation musically critical to text (on material of reviews of 

Yu. Сhekana and Yu. Benti) 
The basic genre of music criticism is a review (from the Latin. Recensio - judgment proceedings, 

examinations). 
The object of the review can be work, concert, book and t. N. It contains an analysis, interpretation and 

evaluation of a phenomenon and contains detailed information on the proposed facility. Reviews analyticity 
range is quite broad: it can be like annotation, and can equal the great article. An important component is the 
interpretation of Reviews: critic expresses his understanding of the work – its content, imagery interpretation 
provides the author’s intention (or – depending on the object of criticism – director’s decision, interpretation of 
performance). Interpretation together with an analysis of value judgments is a prerequisite. 

The review has a number of functions: axiological, cognitive, educational, educational, 
communicative, and the dominant and defining the genre is axiological. 

Mandatory elements review the evidence and arguments. Proof – a logical operation, which 
substantiates the truth of any statement by any true associated with him judgments. The argument – the 
process of conviction of the truth of the statement recipient via text (verbal description of the work or its 
implementation) and non-textual methods (appeal to the idea of authoritative people). 

Despite the difference of proof and argument, their structure is common. It includes three elements: 
thesis, argument and evidence-based thinking. 

Abstracts are divided: the content – the simple (one marked by the quality of the phenomena) and 
complex (recorded several qualities); in substance information – on factual («as is»), evaluation (assessment 
which argued below) and regulations («they should be»); the form of expression – in explicitly and implicitly 
formulated formulated. 

Arguments divided: the following based on rational assertions, and – on the emotional basis; factual 
(focused on facts) and in value (focused on assessment and standards). 

Evidence meditation show the reader the link between thesis and arguments. They are made in the 
form of induction (when the thesis is a summary statement and argument – the single factor) deduction 
(thesis – a single factor, but the argument is generalizing statement) and traduktsiyi (relationship between 
thesis and argument through analogy). 

Reviews analyzed «on it and» Nota «Yu expectations and» Third attempt J. Bentham. Defined quality 
evidence and argument structure, species are compared theses, arguments and evidence reflection 
conclusions on common and distinctive features of evidence and argument in the analyzed articles. 

On the example of two opposing comments – mostly positive expectations and Yu Yu Bent mostly 
negative – followed basic structural elements of the review as a basic genre music critics and their semantic 
nature. 
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Indicated the presence of one text abstracts complex (Yu Chekan) in another – simple (J. Bento), the 
combination of rational judgment with emotional in the first review (Chekan south) and complete lack of 
emotional judgments in the second (J. Bentham) a combination of factual information and values in most 
reviews first argument (Yu Chekan) and the prevalence of factual arguments in the second case (J. Bento), 
the prevalence of deduction and vivid example of traduktsiyi reviews Yu expectations and inductive 
reasoning in the course of the review J. Bentham. 

Found differences suggest that these reviews are examples of two different types of musical structures 
critical text. 

Key words: review, evidence, argument, argument, evidence-based thinking, the main structural 
elements, positive, negative perception of the text, features reviews, evidence, thesis, antithesis, feature 
Yu. Bentya, Yu.Chekan. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ ЕТНОМУЗИКОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Сучасний стан розвитку українського суспільства й обумовлений ним характер наукових 
інтересів та пріоритетів вказують на домінування в гуманітарній науці зацікавлень традиційною 
творчістю, її регіональною, локальною специфікою, естетичними принципами і нормами 
традиційного музичного фольклору.  

Метою пропонованої статті є спроба окреслити методологію сучасних етномузикознавчих 
досліджень, зокрема – ритмоструктурного й семіотичного аспектів, що можуть використовуватися в 
процесі дослідження етнічної музики регіонів України. 

У сучасній методології етномузикознавчих досліджень виділяються такі напрями: 1) подальша 
розробка ритмоструктурного методу, започаткованого у працях К. Квітки, Ф. Колесси, 
П. Сокальського; 2) розробка семіотичних підходів дослідження традиційної пісенності 
В. Гошовським, А. Іваницьким. 

Ритмоструктурний напрям був започаткований С. Людкевичем, а згодом поступово 
утверджувався у доробку К. Квітки1, водночас − найбільшого розвитку досягнув у ІІ пол. ХХ ст. у 
працях В. Гошовського та Б. Луканюка. 

Аналіз наукової спадщини К. Квітки свідчить про орієнтацію вченого на точні методи 
дослідження: застосування засобів моделювання ритмічної структури, поєднання типології народної 
музики з географічними аспектами поширення музичних типів. За концепцією К. Квітки − фольклор 
є результатом двох природних процесів − еволюції людства та етногенезу [7]. 

Учений вважав фольклор об’єктом, що вивчається на підставі транскрибованих мелодій і 
текстів, які не є готовими історичними документами; їх необхідно створювати. Брак кваліфікованих 
записувачів фольклору висуває перед науковцями, на думку К. Квітки, вимогу критичного ставлення 
до фольклорних текстів [7]. 

Щодо точності нотацій К. Квітка насамперед звертав увагу на досконалість фіксації 
інваріантних явищ у наспівах. Таким інваріантом − ритмотипологічною формою − для нього був 
пісенний тип. Його утворюють такі компоненти мелодії, як музично-ритмічна форма та 
складочислова структура − й основа, що дає можливість засвідчити автохтонність культури [7]. 
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Чинниками ритмоструктурної типології є моделювання ритмоструктурного типу та його 
картографування, яке виводить проблематику дослідження на ареальну типологію − статистику 
поширення пісенних типів на території розселення етносів. 

К. Квітка застосовував ритмоструктурний тип як інструмент у критико-текстологічних 
розвідках, виступивши новатором у питанні об’єктивності оцінки ідентичності співу та його нотації. 
На відміну від музикознавчого принципу, який дає можливість оцінювати точність запису на підставі 
деталей мелодії та ритму, К. Квітка запропоновує принцип відповідності нотованого зразка 
пісенному типові. Порівнюючи нотації М. Харжевського та Ф. Колесси зі співу І. Франка, він 
обґрунтував різницю між нотацією «фотографічною» й «типологічною». На основі критичного 
аналізу цих двох записів К. Квітка довів, що для етномузикології істотними є структурні й 
типологічні ознаки, що дозволяють виявити у наспівах фундаментальні ознаки давніх архетипів [7]. 

Підсумком збирацької й теоретичної праці К. Квітки є теорія ритмоструктурної типології, 
скерованої на вирішення питань етногенезу, переселень народів, асиміляційних явищ [7]. 
Діагностуючими елементами при визначенні пісенного мелотипу виступають: походження пісні (питоме 
чи напливове), її етнографічний (функція) і музичний жанри, моделі будови вірша, пісенної ритміки, 
семантичної будови вірша, звуковисотного (мелічного) рельєфу й узагальнений зміст вербального тексту.  

Методологія ритмоструктурних (системних, типологічних) досліджень базується на тому, що 
обирає предметом свого дослідження, насамперед, ритм (вірша, наспіву, форми). Головними 
методами ритмоструктурних досліджень є моделювання і типологія. За допомогою цих методів 
вивчаються глибинні рівні – ритмоструктурний тип, звукоряди та їх інтерференція, архітектонічна 
(модельована) нотація. 

Одним із найголовніших завдань ритмоструктурного аналізу народної пісні є моделювання 
ритмоструктурного пісенного типу. Його визначення передбачає аналіз і розчленування пісенної 
структури та моделювання її основних рівнів. Теорія пісенного типу передбачає аналітичні дії на 
трьох рівнях – визначення будови вірша, музичного ритму та пісенної форми. 

Аналіз народнопісенного вірша передбачає розуміння систем віршування − тонічної, силабо-
тонічної та силабічної. 

Центральне місце в ритмоструктурному аналізі пісенного зразка належить аналізу пісенного 
ритму. Як відомо, в українському та білоруському фольклорі єдність складочислової будови вірша 
(силабічної структури) і ритмічної форми надзвичайно стійко і послідовно дотримується. Це явище 
показує наявність у піснях базових ритмічних структур. Це стало підставою розробки 
ритмоструктурної типології. 

За словами А. Іваницького, ритмоструктурна модель – це «теоретична абстракція пісенної 
форми (та її сегментів). Вона є узагальненим виразом структурних закономірностей, що лежать в 
основі композиції пісенної форми та її частин» [6; 23]. Модель може збігатися з реальним ритмом 
пісні, а може відрізнятися від нього. Спеціальні аналітичні операції, що здійснюються з метою 
абстрагуватися від другорядних ознак, натомість − підкреслити базові риси ритміки пісенного типу, − 
називаються моделюванням2. 

Модель може мати різний ступінь узагальнення – аж до гіпотетично первісного типу 
(інваріанту), від якого виникли конкретні мелодико-ритмічні варіанти. 

При аналізі пісенної форми беруться до уваги внутрішні зв’язки та пропорції елементів форми, 
розглядаються наявні принципи розвитку − повтор, варіювання, контраст, положення заключних 
тонів, характер мелодичного контуру тощо. 

Поряд із ритмоструктурним моделюванням використовуються дві системи ладового аналізу – 
звукорядно-інтервальна (Ф. Колесса, С. Людкевич, К. Квітка)3 та система інтерференції звукорядів 
(В. Гошовський, А. Іваницький). Відмінність системи інтерференції звукорядів від звукорядно-
інтервальної полягає в тому, що «наспів не зводиться до єдиного звукоряду, а попередньо 
диференціюється (розчленовується на ділянки, які стають основою ладових побудов» [6; 26]. 

Епістемологічні проблеми методології фольклорних досліджень знайшли відображення у 
працях В. Гошовського. За словами вченого, факт – це «відображення явища (чи сукупності явищ) 
дійсності в нашій свідомості <…> факт не може вміщати все те, що вміщає явище, тому що явище по 
суті безкінечне, невичерпне, у зв’язку з тим, що завжди пов’язане з іншими явищами і середовищем, 
в якому знаходиться. Натомість факт <…> обмежений, однобічний, неповний, але тим не менше є 
вихідним елементом всіх форм пізнання» [1; 4–5]. 

Факти, за словами Гошовського, потребують перевірки, відбору, класифікації, опису в їхньому 
взвємозв’язку за допомогою однозначних висловлювань або системи термінів. Таким чином, факти з 
емпіричних перетворюються на наукові. 
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Представити всю сукупність фактів так, як вони зареєстровані в процесі спостереження, – 
неможливо. Тому необхідно звертатися до класифікації фактів, у результаті чого будь-який 
емпіричний факт стає елементом певного класу, тобто його представником, «замінювачем» всіх 
фактів, що перебувають у даному класі. За посередництвом класифікації вирівнюються значення 
одиничних фактів у порівнянні з тими, які кількісно переважають, отримуємо можливість говорити 
про порожні класи, тобто відсутні (незнайдені ще) факти [1; 6]. 

Існують класифікації одномірні і багатомірні, формальні і змістові, абстрактні (класифікація 
відношень) та ієрархічні, вибір і поєднання яких залежить від об’єкта, задач, теоретичного рівня 
дослідження. 

В. Гошовський зауважував, якщо в багатомірній змістовій класифікації характерні ознаки 
відібрані на основі ефективної, несуперечливої теорії, то таку класифікацію прийнято називати 
систематизацією. Систематизацію фактів, що відображає цілісні явища, або такі, що належать до них, 
як правило, називають типологією. Вона вважається вершиною мистецтва класифікації. Результати 
типології, сформульовані в одній системі понять, можна інтерпретувати в іншій системі понять 
(напр., муз. фольклорної – в діалектологічній, історичній, етнографічній, етногенетичній, 
еволютивній і т.п.). 

Щоб спростувати певну гіпотезу, необхідно знайти слабку ланку в теорії і довести її слабкість чи 
помилковість, а також запропонувати чимало прикладів підтвердження нової теорії. Необхідність 
доведення, система доказів, за словами В. Гошовського, – умова кожної критичної чи наукової роботи. 

В. Гошовський називає музичним діалектом «комплекс різних стилістичних особливостей 
національного музичного фольклору, який поширений на певній території» [2; 10]. До музичних 
особливостей, що характеризують музичний діалект вчений відносить 1) наявність або відсутність 
певних пісенних типів і жанрів; 2) характерні територіальні різновиди загальних для деяких діалектів 
пісенних типів; 3) сукупність тектонічних елементів пісень (лад, ритм, мелодія, інтонаційні зв’язки, 
манера виконання і ін.); 4) пристосування загальнонаціональних або міграційних пісенних типів до 
закономірностей місцевого музичного стилю [2; 10]. 

Гошовський також поділяв всі види народнопісенної творчості на фольклорні (гетеродія – з 
грецьк. – «гетерос» – різний і «оде» – спів, пісня – варіанти традиційних народних пісень із сучасним 
текстом); напівфольклорні («фольклорна сировина» (термін Гошовського), пісні, створені 
індивідуально в народній манері, але не призначені (в момент задуму) для виконання перед публікою, 
як правило, відомі тільки їхнім творцям) та псевдофольклорні (демодія), створені самодіяльними чи 
професійними композиторами в народній манері з метою поповнення репертуару народних хорів та 
ансамблів, що подаються ними як народні [2]. 

Семіологічні проблеми методології фольклорних досліджень посідають помітне місце у 
роботах А. Іваницького. За словами вченого, аналогом граматичного рівня в народній пісні є ритм, а 
фонологічного – інтонація (як ладо-мелодичний комплекс). Тоді в ритмічному рівні народної пісні 
чітко вибудовуються три яруси: фонетичний (складнота), морфологічний (сегмент, фраза), 
синтаксичний (строфа). А в інтонаційному рівні визначаються інші яруси: фонетичний – звук (чи 
група звуків розспіву на складноті), морфологічний – інтонаційний зворот (що спирається на 
ритмічно-словесний сегмент), синтаксичний – мелодія (оперта на ритмічну конструкцію строфи) [4]. 

На думку А. Іваницького, саме розгляд пісенних типів дає можливість зрозуміти різні явища 
народної музичної культури, тобто, перефразовуючи Л. Гумільова, «отримати найбільше інформації з 
найменшої кількості фактів» [4]. 

А. Іваницький розглядає п’ять принципів (архетипів4) ритмічного розвитку в українському 
фольклорі: 1) дроблення; 2) об’єднання; 3) дроблення з об’єднанням; 4) репетиційний; 5) об’єднання з 
дробленням. 

«П’ять означених принципів ритмічного розвитку є фундаментальними архетипічними 
моделями музично-фольклорного мислення <…> Двоїчний код, у якому змодельовано п’ять 
принципів ритмічного розвитку, був прозірливо застережений В. Гошовським. Двоїчний код5 – це 
бінарне ядро музично-ритмічного мислення» [5; 1]. 

Усна пам’ять і усна творчість, за словами А. Іваницького, базуються на створенні й 
використанні фігур узагальнення. «Не було б цієї довготривалої пам’яті про ритмоструктурну й 
типологічну норму, пісенний розспів набував би, очевидно, аморфного вигляду (як спів тварин і 
птахів), а відтворити теоретичну модель архетипу було б узагалі немислимо» [5; 2]. 

У лінгвістиці існує поняття норми, структури та індивідуального мовлення. Норма становить 
«середній рівень мови» (Степанов Ю.). «Типологізація фольклорної творчості, яку зараз 
спостерігаємо, – пише А. Іваницький, − є не що інше, як наслідок поступового кодування спершу 
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розпливчастих, нестійких відчуттів, вироблення «норми» у вигляді принципів, зокрема, ритмічного 
розвитку. Далі відбувалася семантизація цього коду та переведення його у вид мистецтва з 
властивими йому умовностями, своєрідною естетикою та відбитком часу» [5; 2]. Як приклад такого 
музично-семантичного коду А. Іваницький наводить визначення Є. Гіппіуса «наспів-формула», 
вбачаючи у ньому езотеричне розуміння обрядової функції. 

Посилаючись на Теяйар де Шардена, А. Іваницький вказує, що «у фольклорі на підсвідомо-
колективному рівні опрацьовано систему численних символів і кодів та алгоритми запуску 
інформаційних програм. Ці основи забезпечують тривалу усну передачу творів фольклору від 
покоління до покоління протягом тисяч років. Жоден авторський твір не може протриматися такий 
час, тому що в ньому відсутня програма, яка на підсвідомому рівні забезпечує дію так званого 
фактора довготривалості» [5; 3]. Після вироблення коду, на думку вченого, розпочинається процес 
шифрування інваріанта: вступають у дію фактори варіативного ускладнення та вирощування 
індивідуальних ознак. Так виникають варіантні групи споріднених пісенних типів. 

«Логічні коди фольклору і первісного мистецтва, − зазначає А. Іваницький, − є однаковою 
мірою етнічними й надетнічними. Коди усного музичного мистецтва у вигляді ритмоструктурних 
архетипів здатні мандрувавати в історичному часі й укорінюватися разом з уламками загиблого 
етносу в нові (інші) частини біо-та ноосфери» [5; 3]. 

Таким чином, нами зауважено необхідність використання у подальших сучасних 
етномузикознавчих дослідженнях низки методів: серед них – двох основних – ритмоструктурного 
типу та семіотичного методу, які застосовуються у широкому контексті музично-інтонаційного та 
історико-культурологічного підходів. 
 

Примітки 
1 К. Квітка у праці «Українські пісні про матір-дітовбивцю» здійснив типологічну класифікацію наспівів 

та їхній ритмоструктурний аналіз. Учений провів групування пісень за структурними типами. Він виявив типи: 
1) (4+4) з ямбічною моноритмічною формою; 2) (6+6), ізоритмічна форма, якого порушена вставкою слова 
«гей»; 3) (4+6) – найпоширеніший варіант, в якому виділено 8 груп і кілька підгруп варіантів. У цій праці 
К. Квітка вперше застосував метод ритмічного моделювання. 

2 Моделювання спирається на чотири дії: знімання надмірних елементів тексту, вирівнювання 
пунктирних ритмів, об’єднання мелодичних розспівів, анулювання фермат і пауз [6; 24]. 

3 Звукорядно-інтервальна систематика ладів – за числом звуків (-тонні системи), за амбітусом (-хордні 
системи), за інтервальним складом (діатоніка, альтеровані лади, мажоро-мінор). 

4 В. Гошовський пропонує розрізняти прототип і архетип. Архетип – найдавніший варіант, що містить 
головні елементи даного пісенного типу. Прототип – теоретично створений прообраз варіантів пісенного 
типу [3]. 

5 Вчений вказує, що в етномузикознавчій дослідницькій практиці двоїчний код використовується поряд з 
іншими видами моделей (найчастіше вони складаються з трьох ритмічних тривалостей – вісімок, чверток і 
половинок). 
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Резюме 
Розглянуто методологічні принципи сучасних етномузикознавчих досліджень, зокрема 

ритмоструктурного К. Квітки і Б. Луканюка та семіотичних методів дослідження традиційної 
пісенності В. Гошовського та А. Іваницького. 

Ключові слова: ритмоструктура, методи, методологія, семіотика, етномузикознавчі дослідження. 
 

Summaru 
Ohmanyuk V. Methodological bases of modern ethnic musikologists researches 
In modern research methodology etnomuzykoznavchyh out the following areas: 1) further 

development rytmostrukturnoho method started in the writings of K. Flowers, F. Kolessa, Mr. Sokal; 
2) development of semiotic approaches the study of traditional singing Goshovsky B., A. Ivanytska. 

Rytmostrukturnyy direction was initiated S.Lyudkevych and then gradually in the reserve 
utverdzhuvavsya K. Flowers, however – the largest development reached in the second half of the twentieth 
century in the writings of W. and B. Lukanyuk Goshovsky. 

The methodological principles of modern etnomuzykoznavchyh research, including 
rytmostrukturnoho K. and B. Flowers Lukanyuk semiotic research methods and traditional singing 
Goshovsky B. and A. Ivanytskiy. 

Analysis of scientific heritage K. Flowers evidence of the exact orientation of scientific research 
methods: use of simulation rhythmic structure, combination of folk music typology geographical distribution 
aspects of music types. On the concept of K. Flowers – folklore is the result of two natural processes – 
ethnogenesis and evolution of mankind. 

As for the accuracy of notation K. Flower first drew attention to perfection fixing invariant patterns in 
chants. This invariant – rytmotypolohichnoyu form – for it was the type of song. His form components such 
tunes as musical and rhythmic form and skladochyslova structure – and the foundation that enables testify 
autochthonity culture. 

The result of theoretical work collectively and C. The flowers have a theory rytmostrukturnoyi 
typology, aimed at resolving issues of ethnogenesis migrations of peoples, assimilation phenomena. 

According to A. Ivanytskiy, rytmostrukturna model – a «theoretical abstraction song form (and its 
segments). It is a generalized expression of structural patterns underlying song form and composition of its 
parts». 

Along with rytmostrukturnym modeling system uses two modal analysis - zvukoryadno-interval 
(F. Kolessa, S. Lyudkevych, K. flower) and system interference scales (V. Goshovsky A. Ivanitskii). The 
difference between the system scales from interference zvukoryadno-interval is that «the melody is not 
limited to a single scale, and pre-differentiated (divided into sections that become the foundation of modal 
constructions». 

So we stressed the need for further advanced in a number of studies etnomuzykoznavchyh methods, 
among them - two main - rytmostrukturnoho type and semiotic methods used in the broader context of 
musical intonation, historical and cultural approaches. 

Key words: rytmostruktura, techniques, methodology, semiotics, etnomuzykoznavchi research, 
folklore, scientific research, national musicology, K. Kvitka, V. Hoshovskyy, S. Lyudkevych, F. Kolessa, 
A. Ivanytskyy, B. Lukanyuk. 
 

Аннотация 
Охманюк В.Ф. Методологические основы современных этномузыковедческих 

исследований 
Рассмотрены методологические принципы современных исследований этномузыковедов, в 

частности ритмоструктурного К. Квитки и Б. Луканюка, а также семиотических методов 
исследования традиционной песенности В. Гошовського и А. Іваницького. 

Ключевые слова: ритмоструктура, методы, методология, семиотика, исследования 
этномузыковедов. 
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УДК 7.072.2 
Т.В. Шнуренко 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ СОРОЧКИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ  
НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОГРАФІЯ» 

 
Досліджуючи те чи інше питання в будь-якій галузі науки, обов’язково звертаємось до 

періодичних видань відповідного спрямування. Серед видань етнологічного та 
етномистецтвознавчого напряму: «Киевская старина» (Київ), «Народознавчі зошити» (Львів), 
«Советская этнография», «Этнографическое обозрение», «Живая старина» (Москва), журнал 
«Народна творчість та етнографія» (з 2011 р. – «Народна творчість та етнологія») ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України посідає чільне місце у вивченні теорії, історії та сучасного стану 
народної культури. Праці українських, зарубіжних вчених, науковців діаспори, трибуна молодого 
дослідника, рубрика «Розвідки і матеріли», огляди та рецензії нових публікацій, описи різноманітниї 
фондів, колекцій та рідкісних видань – далеко не повний перелік напрямів публікацій цього видання. 
На сторінках наукового видання знайшли місце і розвідки, присвячені дослідженню традиційного 
одягу та, зокрема, сорочки. Беручись до дослідження української сорочки як помітного явища 
народної культури, не можемо обійти увагою роботи тих вчених, які вивчали її ще в радянський час. 
Їх праця потребує згадки та оцінки, чого раніше детально не робилося.  

Об’єктом пропонованого читачеві дослідження є статті, опубліковані в цьому журналі і 
присвячені висвітленню складової українського традиційного строю – сорочки – з точки зору 
сучасного дослідника. 

Велике історичне та художнє значення українського народного костюма безумовне, як і його 
основного елементу – сорочки. Матеріали археологічних розкопок, наукових досліджень свідчать, що 
традиційна сорочка на території України почала формуватись ще до часів Київської Русі. Від 
глибокої давнини і впродовж усього існування сорочка задовольняла не лише матеріальні, а і духовні 
потреби людини, виконуючи необхідні побутові, соціальні, обрядові, магічні функції. В контексті 
дослідження традиційної сорочки звернемось до праць знаних науковців та матеріалів молодих 
вчених, надрукованих у цьому журналі. 

Дана стаття є спробою огляду розвідок дослідників Карпатського регіону: Я. Прилипка, 
М. Костишиної, А. Патрус-Карпатського, А. Поріцького, Л. Шевченка, О. Командирова, 
О. Полянської, Т. Ніколаєвої, Т. Кара-Васильєвої, Я. Кожолянко. 

Перше дослідження традиційного одягу гірських народів Карпат на сторінках журналу датоване 
1940 р. («Мистецтво українських горців»). Л. Шевченко описує побут, традиційне житло, декорування 
житла, хатніх речей, килимарство. Авторка приділяє увагу і традиційному костюму, а саме 
орнаментації чоловічих та жіночих сорочок. Окрім технік вишивки, кольорової гамми, розміщенням 
вишивки на рукаві, знаходимо опис чоловічої сорочки з вишивкою коміра, манжет, верхньої частини 
рукава та низу сорочки. Таку сорочку носили навипуск, обов’язково підв’язуючи поясом [12; 48].  

Вивчення народного костюма та його елементів в історично-етнографічному контексті 
формування української нації – це питання розглянув у своїй статті відомий етнограф Я. Прилипко [12]. 

Аналізуючи праці Б. Куфтіна, Н. Грінкова, Т. Крюкової, Н. Лебедєвої, В. Беліцер, М. Шмельової, 
Ф. Вовка, В. Богданова, Я. Прилипко досліджує кожний предмет народного одягу, його матеріал, форму, 
принципи крою та пошиття, кольорову гамму. Він простежує тісний зв’язок між традиційним одягом та 
етнічними, національними, локальними еститичними смаками, що традиційно складаються в конкретний 
комплекс або костюм певної етнографічної зони. Багато уваги приділено дослідженню української 
традиційної сорочки. Автор за способом сполучення пілок полотна на плечах виділяє чотири основних 
типи крою: сорочка з вставками, з суцільним рукавом, тунікоподібна та сорочка з «талійкою». 
Я. Прилипко дослідив зв’язок між шириною полотна та принципом пришивання вуставок: там, де 
традиційно виготовляють полотно шириною 45-50 см., вуставки пришивають по основі, де ширина 75-
80 см. – пришивають по пітканню. Автор звертає увагу на таку закономірність: сорочки з вуставками, 
пришитими по основі, традиційно шиються з трьох полотен, а ті, що по пітканню – з двох. Як зразок 
перехрещення етнокульних зв’язків, Я. Прилипко простежує ареал побутування сорочки, пошитої в дві та 
три пілки, порівнюючи їх з традиційними кроями сорочок сіверян, в’ятичів та древлян [11; 15]. Велике 
значення у дослідженні традиційного костюма та сорочки, як основної частини одягу, на думку автора, 
має колір вишивок, різноманітні техніки, художнє  оформлення швів, розміщення та характер малюнків 
 
© Шнуренко Т.В., 2014 



Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Випуск 20/2014 (т.1) 216 

[11; 16]. У статті «З народного одягу Чернівецької області» [11] Я. Прилипко детально описує 
традиційний жіночий та чоловічий одяг Буковинського Поділля, який він мав можливість бачити на 
обласному святі пісні і танцю в м. Чернівці у травні 1959 р., де були представлені тунікоподібні жіночі 
сорочки строїв Буковинського Поділля та Гуцульщини, жіноча буковинська сорочка з двох частин, 
традиційні сорочки з «моршинкою» [10; 85]. Автор детально описує їх, звертає увагу на зміни крою та 
вишивки традиційної сорочки в зв’язку з використанням для пошиття народного костюма (зокрема 
сорочки) фабричних тканин [10; 89]. 

Відомий науковець М. Костишина впродовж 1975-1978 рр. у журналі «Народна творчість та 
етнографія» опублікувала три статті-дослідження одягу Буковини. У роботі, датованій 1976 р. [4], 
автор проаналізувала зразки жіночих костюмів, які побутували на території сучасних 
Новоселецького, Заставнівського, Кіцманського, Хотинського, Кельменецького та Сокирянського 
районів. Так звану «сорочку з зморшинкою» М.Костишина розглядає, як найдавнішу та яка існує у 
двох варіантах: поликова і безполикова. Дослідниця зазначає, що для вишивки рукавів сорочок 
Заставнівського району характерні суцільні узори без проміжків полотна, обведених каймою з трьох 
боків. Ця кайма утворює рамку, вишиту золотими або сріблястими нитками – «хіром» [4; 60]. Під 
поликом у верхній частині рукава вшивається смужка від 5 до 15 см. завширшки – «зморшка». 
Вишивка цього елементу геометрична. В основу орнаментації рукавів сорочок цієї місцевості, за 
спостереженнями дослідниці, покладено дрібні геометричні форми в поєднанні з геометризованими 
рослинними мотивами яскравих зелених, оранжевих, малинових, голубих, жовтих кольорів. Як 
зазначає М. Костишина, на відміну від дрібних орнаментальних мотивів Заставнівського району, для 
узорів сорочок Кіцманського району характерні великі рослинні елементи, що виконуються технікою 
рельєфного настилу бордовими, малиновими, бузковими кольорами в поєднанні з зеленим листям. 
Сорочки околиці м. Чернівці відрізняються рослинним орнаментом, вишитим симетрично. 
Порівнюючи сорочки Заставнівського, Кіцманського районів з сорочками Кельменецького рацону, 
М. Костишина зазначає різницю в ширині «зморшинки», відсутність чохлів (манжетів). Замість них 
рукав такої сорочки збирається у зборку – «пшеничку». Стриману кольорову гаму вишивки сорочок 
Сокирянського району зобумовлює «чернятка» – орнаментальні косі смуги цього узору вишиваються 
лише чорним кольором. Вишивка, виконана технікою лічильної гладі, на думку авторки, справляє 
враження тканого узору [4; 61]. Дослідницею вивчаються принципи декорування, оздоблення, 
розмішення вишивки на сорочках цього регіону та відносно недавню (30-ті роки ХХ ст.) появу нових 
кроїв традиційних сорочок (сорочка на кокетці) [4; 62]. У своїй роботі «Художнє оформлення 
Буковинського народного костюма гірської місцевості» [5] М. Костишина зазначає, що в передгір’ї, 
рівнинних районах Карпат, в силу об’єктивних причин, зокрема, впливу міського одягу, зміни в 
художньому вирішенні традиційного костюма відбувалися швидше, аніж у гірських районах. Тим 
часом традиційні комплекси народного одягу горян збереглися до 50-х років XX ст. [5; 54]. Цієї ж 
думки дотримується і А. Патрус-Карпатський у роботі «Нове в побуті та культурі гірського села» [7]. 
Зокрема, він зазначає, що в гірських селах саме традиційна сорочка найкраще збереглася до цього 
часу (1950-ті роки) і на той час не вийшла з повсякденного вжитку [7; 94].  

Вивчаючи всі елементи чоловічих та жіночих костюмів, М. Костишина [5] приділяє увагу 
дослідженню сорочки. Вона зазначає, що і чоловічі, і жіночі сорочки до середини XX ст. зберегли 
форми, що склалися до початку XX ст.: вишивка техніками «низь», «настилання», «хрест», геометричні 
мотиви чоловічих тунікоподібних сорочок, цією ж технікою вишиті жіночі тунікоподібні сорочки та 
сорочки зі «зморшинками». Матеріалом для вишивання були вовна, шовк, сріблясті та золоті нитки, а 
також бісер [5; 54]. Використанню цих технік вишивки, принципів крою та шиття у моделювання 
сучасного одягу присвячена робота М. Костишиної «Буковинські традиційні мотиви в сучасному 
вбранні» [3]. Досліджуючи роботи модельєрів фабрики художніх виробів ім. Ю. Федьковича, вона 
звертає увагу на використання мотивів сорочок Буковинського Поділля [3; 20], а також елементів 
сорочки «рукав’янки», яка побутує в Путильському гірському районі Буковини (долина ріки Путили) 
[3; 21]. Цей район М. Костишина досліджувала у своїй попередній роботі.  

У застосуванні елементів різних типів сорочок, технік вишивання, сучасного матеріалу, автор 
вбачає актуальність використання цього у моделюванні сучасного одягу. 

З-поміж багатьох досліджень визначного науковця А. Поріцького, стаття «Етнографічне 
дослідження Карпат» [9] є методологічним довідником, за допомогою якого можна вивчати Карпати як 
окрему історико-етнографічну область. Початок дослідження Карпат в українській етнографії автор 
пов’язує з діяльністю І. Вагилевича (псевдонім І. Далібор, XIX ст.), Я. Головацького. Подальший етап 
дослідження Крапат автор пов’язує з діяльністю Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка, яке виникло 
наприкінці XIX ст. у Львові. На думку вченого, важливими для вивчення матеріальної культури 
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українців Карпат були роботи зарубіжних вчених К. Мошинського, Р. Кайндля, Я. Фальковського та ін. 
[9; 22]. Проблему Карпатської історико-етнографічної спільності автор вбачає у тісному зв’язку з 
вивченням етнографічних груп українського народу, які здавна живуть на території Карпат. У статті 
визначаються спільні риси в традиціях українських горян – лемків, бойків, сусідніх народів, частина 
яких проживає по другий бік Карпат – угорців, поляків та словаків. Ця тема досліджується на матеріалі 
традиційного житла та народного костюма (на прикладі карпатської чоловічої сорочки-»волошки» 
розглядаються риси, характерні для усіх слов’янських народів) [10; 86].  

Серед досліджень окремих етнографічних зон, районів, на сторінках журналу знаходимо 
матеріали з вивчення традиційної культури окремих населених пунктів. Однією з таких робіт є стаття 
О. Командирова «Народний костюм Ряхівщини (с. Ясиня Закарпатської обл.)» [2]. Автор акцентує 
увагу на впливі традиційного одягу сусідніх народів – румунів, чехів, словак та поляків, на графічний 
малюнок та кольорову гамму костюма, який побутує в цьому селі. Традиційний костюм 
О. Командиров вивчає за назвами одягу, типами виробництва та матеріалом [2; 83]. Як частина 
костюма досліджується і сорочка. Автор зазначає, що у с. Ясиня традиційна сорочка шиється з 
домотканого полотна. Полотно тчеться гуцулками з купованої пряжі. Сорочка складається з двох 
полотен. Можемо припустити, що ширина цих полотен 75-80 см (це у своїй роботі «Український 
народний одяг як джерело вивчення етнічної історії» досліджує Я. Прилипко).  

Якщо ширини двох полотен недостатньо, пришиваються з обох поків клини – «третиниці». 
Відштовхуючись від назви, можна припустити, що це відрізок завширшки у третю частину ширини 
полотна. Основне полотно з «третиницею» з’єднується вручну різнобарвним швом - «цирком» [2; 84]. 
На думку автора, характерними для жіночих та чоловічих сорочок Ряхівщини є обшивка комірів, 
дуди, широка вишивка пазухи. На пазухах Ясинівських чоловічих сорочок, під вишивкою часом 
вишивали великі літери – ініціали власників. До цікавих знахідок автора надежить і краватка – 
«голер», яку носили чоловіки з вишитими сорочками. Традиційну вишивку за технікою, виконанням 
та матеріалом О. Командиров поділив на чотири види: 1) найдавніша (хрест без канви); 2) низинна 
(чорним виводиться графічний візерунок, який потім заповнюється основним кольором); 3) скована 
(нагадує двосторонню гладь); 4) бісер (досить пізній вид) [2; 87]. Етнограф О. Полянська в своїй 
статті «Особливості одягу населення Закарпаття» [8] досліджує ширший ареал цього регіону, зокрема 
проблему взаємопроникнення культур українців, угорців, румун та словаків, які проживають на цій 
території. Комплекси народних костюмів дослідниця поділяє на чотири типи: північний, південний, 
східний та західний. За спостереженнями авторки, для східного регіону характерні жіночі сорочки з 
яскраво вишитими уставками (для Ряхівщини характерна чорна основа вишивки, а для Косівщини – 
червоно-жовта) [8; 23], чоловічі сорочки – тунікоподібного типу. Для жіночих сорочок північного 
типу характерне багате оздоблення довкола шиї та на смугах густих зборів, які йшли від коміра до 
манжета і пояса. Таку вишивку називали «рамами». О. Полянська зазначає, що такий принцип 
декорування характерний і для сорочок південної частини Закарпаття. Локальну відмінність тут 
становить «волоська» жіноча сорочка тунікоподібного крою з чотирикутним вирізом для шиї [8; 24].  

Досліджуючи західну частину Закарпаття, де тісно співмешкають українці, румуни, угорці та 
словаки, О. Полянська зазначає, що, приміром, сорочки угорок, які проживали на території Закарпаття, 
нагадували традиційні жіночі сорочки, характерні для багатьох регіонів України – традиційна сорочка «до 
підточки», в якій верхня частина шиється з тоншого полотна, а нижня – з грубішого. Водночас тут же 
існував інший вид сорочки – на територіях сучасних Берегівського та Виноградівського районів сорочку 
шили без рукавів, поверх неї одягали коротку білу блузку з дуже пишними рукавами [8; 25]. Блузки не 
були традиційною натільною одежею українців. У цьому вбачається вплив угорської традиції. Як 
зазначає О. Полянська, в угорських селах на території Закарпаття існують різні мотиви угорських 
вишивок декількох етнографічних груп цієї народності: колочаї, мезекеведжі, бузокі і полоці. Це 
зобумовлено різним територіальним походженням переселенців [8; 25]. На території досліджуваної 
О. Полянською Закарпатської області побутувало два типи румунського народного костюма. 
Традиційний костюм загалом, як і окремі його елементи схожі з південноукраїнськими [8; 27]. Чоловічі 
сорочки цієї зони за кроєм тунікоподібні та зберегли старослов’янську назву – «кошуля» [8; 28]. 
Словацький одяг на досліджуваній О. Полянською території Закарпаття зустрічається лише у невеликій 
зоні словацьких поселень. У цьому одязі простежується вплив двох районів Словаччини – Липтова і 
Спіша. Тут побутувала характерна «липтовська» чоловіча сорочка («галена»): коротка, з дуже широкими 
та довгими рукавами, оздоблена внизу вишивкою, мереживом, а вгорі – тканим орнаментом. Вишивкою 
прикрашали рукави, комірець, пазуху та придол сорочки. Авторка зазаначає, що жіноча традиційна 
сорочка словаків («опліча») під впливом українських традицій мала такий крій: густо збиралась навколо 
шиї, вишивалась навколо горловини, на плечах та манжетах. Поряд із чоловічою сорочкою «геленою» тут 
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побутує загальнослов’янський вид чоловічого натільного одягу – тунікоподібна сорочка «кошуля» [8; 29]. 
О. Полянська зазначає, що, незважаючи на багатовікову територіальну відірваність українців Закарпаття 
від центральних районів, вони зуміли зберегти свою мову, культуру, назви та традиції виготовлення 
одягу. Дослідження одягу українців Прикарпаття, яке свого часу провела М. Костишина [4], продовжили 
учені Т. Ніколаєва та Т. Кара-Васильєва [6].  

У серпні 1987 р. здійснено експедиційне дослідження передгір’я Карпат уздовж річок Дністра і 
Прута (північна Буковина) та Покуття. Метою дослідження було виявлення локальних особливостей 
традиційного народного вбрання та вишивки. Матеріал збирався для підготовки випуску 
«Український народний одяг», який став складовою частиною історико-етнографічного атласу 
України [6; 67]. У своїй роботі дослідниці зауважують, що традиційний одяг в цій місцевості майже 
повністю вийшов із повсякденного вжитку, але в кожній родині збереглися коплекси народного 
вбрання сучасного виготовлення. Стародавні костюми мають люди переважно похилого віку.  

Досліджуючи весь комплекс традиційного народного вбрання, Т. Ніколаєва та Т. Кара-
Васильєва детально описують локальні особливості традицій крою, пошиття та вишивки традиційної 
сорочки. Вони визначили межі побутування реліктової сорочки туніподібного крою, яка в кожній 
місцевості мала своє особливості вертикальних чи горизонтальних композиційних побудов. 
Дослідницями детально описані локальні покутські жіночі сорочки з «крученими» рукавами, сорочки 
«рукав’янки», «на кокетці», «чернятки», поява бісеру у вишивці сорочок (50-ті роки минулого 
століття), особливості вишивки святкових сорочок (додавання шовку, золотої та срібної ниток, 
металевих пластинок – леліток). Співставлення композиційних прийомів, способів крою, технік 
вишивки та кольорової гами сорочок Буковини, а саме Заставнівського, Кіцманського, 
Кельменецького, Сокирянського, Вижницького, Сторожинецького, Новоселецького районів, 
допомагає виявити схожість, розбіжність та взаємозапозичення [6; 71-72]. Схожий детальний опис 
традиційних сорочок цього регону знаходимо і в роботі М. Костишиної, про яку йшлося вище [4]. 

Покуття – територія Городенківського, Снятинського, Коломийського і частина Тлумацького 
районів, Т. Ніколаєва і Т. Кара-Васильєва виокремлюють у чітко визначений за своїми художньо-
образними ознаками етнографічний регіон. Традиційні сорочки цього регіону – «чорнєнка» (жіноча 
сорочка) та «червонєнка» (дівоча). Назва походить від основного тону вишивки (чорного та червоного). 
Ці сорочки здебільшого орнаментовані геометричними мотивами. Однотипні, вони мали різні назви, 
якщо нитки для вишивки були з різної сировини: «червонєнку» вишивали бавовняними нитками, 
вишиту напіввовняними нитками називали «коцик». У процесі дослідження, Т. Ніколаєва і Т. Кара-
Васильєва виявили розмаїття палітри червоного кольору, який використовується у вишивці Покуття – 
від помаранчево-червоного до вишневого та бурякового. На думку дослідниць, особливістю вбрання 
Покуття є побутування у кількох селах Снятинського району вишивки сорочок «білим по білому». 
Геометичні узори – восьмипроменева розетка, ламана лінія, ромби, були виконані техніками 
вирізування та виколювання. Такою ж технікою вишивались сорочки у деяких селах Тлумацького 
району. Архаїчні мотиви хреста, хреста в ромбі, квадрата з гачками та ламаної лінії вишивалися тими ж 
вирізуванням та виколюванням нитками чорного кольору. Такі сорочки споріднені за техніками 
вишивки та кольором із традиційними сорочками літніх жінок південної Київщини. За 
спостереженнями Т. Ніколаєвої й Т. Кара-Васильєвої, при певній спільності народного одягу 
Прикарпаття загалом та сорочки, як одного із основних його елементів, простежується різноманітність 
крою, пошиття, технік вишивки та призбирування (рисування, морщення), кольорової гами [6; 73]. 
Незабаром після виходу статті Т. Ніколаєвої і Т. Кара-Васильєвої на сторінках журналу «Народна 
творчість та етнографія», опублікована стаття Я. Кожолянко «Традиційний народний одяг українців 
північної Буковини» [1]. На думку авторки, природно-географічні умови північної Буковини, 
розташування краю на перетині торгових шляхів та значний міграційний потік у XV-XIX ст. молдаван, 
румун, росіян-липован, німців й інших народів мали вплив на традиції пошиття, крою, декорування 
народного костюма цієї етнографічної зони [1; 46]. Частину роботи автор присвятила дослідженню 
традиційної сорочки. На території північної Буковини Я. Кожолянко зафіксувала три основні її типи: 
1) тунікоподібна; 2) з цільнокроєним рукавом, яка існує у двох варіантах – поликова та безполикова. 
Ці два підвиди сорочок, на думку автора, відрізняються оформленням горловини. Поликова сорочка 
північної Буковини, на відміну від безполикової, вишивається пишніше (схоже на сорочки сусідів – 
молдаван). Сорочки тунікоподібного крою, детально описані Я. Кожолянко, частіше зустрічаються у 
передгірській зоні Прутсько-Сиретського межиріччя. За спостереженнями дослідниці, такі сорочки 
відрізняються формою викоту: напівкруглою, ромбовидною, трикутною. Найдавнішою формою є 
кругла, яку кроїли за формою прикладеної до тканини миски (нагадаю, тунікоподібна сорочка кроїтсься 
із одного полотна, складеного навпіл). Далі робили розріз пазушки посередині грудей. Часом цей розріз 
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робили по лінії одного плеча або обох [1; 47]. Найпоширенішим мотивом вишивок тунікоподібних 
сорочок північної Буковини є «пужі» – геометричний та рослинний орнамент, який повздовжніми або 
поперечними смугами, часом суцільно, покривав рукав, обрамлював спереду викот – «вінок», заходив 
двома смугами на спину, оздоблював поділ. Як вважає Я. Кожолянко, у 50-70 роки минулого століття 
традиційні сорочки вийшли з ужитку, залишилися лише тунікоподібні, без особливої орнаментації та 
рукавів. Використовувалися такі сорочки для сну [1; 48]. Автор зауважує, що, незважаючи на всі 
зазначені вище чинники впливів (перетини торговельних шляхів, міграційні потоки) на формування, 
побутування традиційного костюма як і його елементів, буковинський костюм зберіг у собі риси, 
характерні для народних костюмів усіх слов’янських народів [1; 51].  

Підсумовуюючи розглянуте, можна стверджувати, що етнографічні райони Карпат: Буковина, 
Покуття, Закарпаття, Бойківщина, Лемківщина та Гуцульщина, в контексті вивчення традиційного 
костюма і його елементів, зокрема сорочки, в різний час досліджувалися знаними етнографами й 
молодими науковцями. Найбільше грунтовних досліджень стосувались Буковини. Зокрема сорочка, 
якій приділили основну увагу, детально вивчена в роботах Я. Кожолянко, М. Костишиної, 
Т. Ніколаєвої та Т. Кари-Васильєвої. 

Проблема карпатської історико-етнографічної спільності в українській етнографічній науці 
стоїть у тісному зв’язку з вивченням етнографічних груп українського народу, які здавна живуть на 
території Карпат [9; 21]. Дослідження одягу має велике значення у загальному вивченні культури, 
історії, мистецтва кожного народу. Адже одяг, як і його основний та найдавніший елемент – сорочка, 
несуть у собі багато інформації, деяка частина якої потребує подальшого вивчення, дослідження та 
розшифрування. І в цій роботі неабиякими помічниками є періодичні видання, в яких зконцентровано 
та постійно поновлюється багато цінної інформації. У вивченні української традиційної сорочки 
таким журналом є «Народна творчість та етнографія» Інституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. 
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Резюме 
Досліджується традиційна сорочка як основний елемент народного костюма. Зона вивчення – 

Карпатський регіон. Розглядаються наукові праці, опубліковані на сторінках журналу «Народна 
творчість та етнграфія» в 1939-2012 рр.  
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Summary 
Shnurenko T. Research of traditional shirt of region of Carpathians is on the pages of magazine 

«Folk work and ethnography» 
Investigating an issue in any field of science, must appeal to periodicals appropriate direction. Among 

the publications ethnological and etnomystetstvoznavchoho direction: «Kievan antiquity» (Kyiv), 
«ethnology notebooks» (Lviv), «Soviet эtnohrafyya», «Etnohrafycheskoe Review», «Living Antiquity» 
(Moscow), the magazine «Folk art and ethnography» (with 2011 – «Folk art and ethnology») 
mystetstvoznavstva0 Institute of Folklore and Ethnology. MT Rila National Academy of Sciences of Ukraine 
occupies a prominent place in the study of theory, history and current state of popular culture. 

We study the traditional shirt, as a main element of the national costume. Area of study – Carpathian 
region. 

In the article the scientific papers published in the journal «People’s creativity and etnhrafiya» in 
1939-2012 years. 

The attention on the author's part uvaaha researchers, those accents that were set in each of them while 
studying the elements of folk attire, including shirts regional. Exposed sufficiently broad and detailed 
examples of regional folk costume elements, their characteristic features found in the decoration, analyzes 
trends in changes embroidery inherent in the Carpathian region in general. The attention is focused on 
general characteristics, significant in male and female shirts regional folk costumes in different historical 
periods. 

Researcher discovers a group of authors who developed the identical subject, however focused on 
regional specific features of national clothing. 

Posted a list of these publications. 
Much attention, stresses the author, in such materials is given the general characteristics of 

consumer culture some areas of the region, its impact on the identified differences in the symbolism of the 
images. 

Based on this retrospective analysis can trace the evolution in traditional cultural practice, especially 
in the embroidery of one of the original regions of Ukraine. 

So one could argue that ethnographic regions of the Carpathians, Bukovina, Pokuttya Transcarpathia 
Boykivshchyna, Lemkivschyna and Huzulschyna in the context of the study of traditional costume and its 
elements, including the shirt, at different times studied renowned young scientists and ethnographers. The 
most thorough studies concerned Bukovina. In particular shirt, which paid most attention, studied in detail in 
the works of J. Kozholyanko, M. Kostyshyn, T. and T. Nikolayeva Kara-Vasilyeva. 

The problem Carpathian historical and ethnographic community in the Ukrainian ethnographic science 
is closely connected with the study of ethnic groups of the Ukrainian people, who have long been living in 
the Carpathians [9; 21]. Studies clothing is of great importance in the overall study of culture, history and art 
of every nation. For clothing as its main and oldest element - shirt, carry a lot of information, some of which 
require further study, research and decryption. And in this work is exceptional assistants periodicals, which 
are constantly updated and zkontsentrovano much valuable information. In the study of traditional Ukrainian 
shirt so the magazine is «Folk art and ethnography» of the Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology. 
MT Rila National Academy of Sciences of Ukraine. 

Key words: magazine, research, region, national costume, traditional shirt, Carpathian region, national 
dress, publication, artistic decoration, differences in structure, trends, retrospective analysis of popular 
culture. 
 

Аннотация 
Шнуренко Т.В. Изучение традиционной сорочки Карпатского региона на страницах 

журнала «Народна творчість та етнографія» 
Исследуется традиционная сорочка как основной элемент народного костюма. Зона изучения – 

Карпатский регион. Рассматриваются научные роботы, опубликованые на страницах журнала «Народна 
творчість та етнографія» в 1939-2012 годах. 

Ключевые слова: журнал, исследование, народный костюм, сорочка (рубаха), Карпатский 
регион. 
 

Надійшла до редакції 29.10.2014 р. 
 
 
 



Розділ II. Теоретико-мистецькі аспекти української культури 

 

221

УДК [745.52:7.072.2] 
К.С. Цуркан 

 
ХУДОЖНІЙ ТЕКСТИЛЬ УКРАЇНИ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ  

ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ПОШУКУ 
 

Однією з актуальних проблем розвою українського суспільства є питання розвитку вітчизняної 
культури, що, в свою чергу, не мислиться без поглиблення відповідних теоретичних знань. Серед 
важливих галузей сучасної культурної практики є художній текстиль – об’єкт низки 
мистецтвознавчих досліджень. Аналізу найважливіших праць у царині мистецтва художнього 
текстилю присвячена дана публікація.  

Серед фундаментальних праць про природу і особливості мистецтва текстилю є монографія 
Ґ. Земпера «Практична естетика» [7], в якій автор аналізував природу сучасного йому мистецтва, 
глибинні взаємозв’язки з культурою минулого. Результатом наукових пошуків стала класифікація 
художніх форм за якостями матеріалів, необхідних для виконання творів мистецтва.  

Цінними є спостереження автора відносно естетичних властивостей різноманітних ткацьких 
переплетень, утворення рельєфів на тканині за допомогою швів, рубців та інших декоративних 
елементів.  

Народне килимарство – один із найдавніших видів художніх промислів. Чимало дослідників 
цікавив цей вид художньої творчості. Відомості про історію розвитку українського килимарства від 
найдавніших часів знаходимо в працях А. Жука [5], Я. Запаска [6], С. Сидорович [23], І. Гургула [1].  

Значної уваги питанням розвитку мануфактурного та кустарного виробництва надає А. Жук [5], 
розглядаючи виробничу діяльність окремих килимарських центрів і земських майстерень (на 
прикладі конкретних зразків килимів). Автор диференціює етапи розвитку художніх форм 
українських килимів у дожовтневий період. Цінним є й його аналіз художніх особливостей 
українського килима за регіонами.  

Проблематиці радянського килимарства присвячена праця А. Жука «Український радянський 
килим» [4], що розглядає орнаментальну та сюжетно-тематичну складову упродовж майже 60 років 
(1917-1970 рр.)  

Я. Запаском підготовлено і видано низку навчально-методичних праць з історії українського 
декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема двотомний «Словник декоративно-ужиткового 
мистецтва».  

Його праця «Українське народне килимарство» [6] містить огляд розвитку українського 
народного килимарства від найдавніших часів до сучасності. На основі вивчення музейних 
килимових збірок та продукції килимарського виробництва презентована характеристика стильової 
різноманітності різних етнографічних районів України. Під керівництвом Я. Запаска дисертаційне 
дослідження Г. Когут [9] стало першою спробою вивчення українських «панських» килимів XVII-
XVIII ст. у контексті розвитку світового килимарства. 

У праці С. Сидорович «Художня тканина західних областей УРСР» [23] здійснено 
ретроспективний огляд розвитку народного ткацтва в західних областях УРСР, виділені типові ознаки 
ткацьких технік за регіональною приналежністю, здійснено систематизацію народних художніх тканин 
за типами й побутовим використанням, а також проаналізовано орнамент народних тканин України за 
призначенням, регіональними особливостями, формою і змістом орнаментальних мотивів.  

Українським художнім тканинам повоєнного періоду (1945–1980 рр.) присвячена праця згаданого 
вже А. Жука «Сучасні українські художні тканини» [3]. Розглядаються їх функціональне призначення, 
особливості технології виготовлення, засоби оздоблення. Монографія складається з двох частин, 
тематично поділених на два технологічні методи виробництва тканин – машинний і ручний. У першій 
частині всі промислові тканини розглянуто за їх призначенням (одягові і декоративно-інтер’єрні), тоді 
як у Ч. ІІ розглядаються тканини ручного виготовлення; розглянуто також осередки традиційного 
ткацтва. Особливу увагу приділено творчому доробку митців, що працювали над розробками нових 
рисунків та колористик для тканин, покращенням їх структурних якостей [3]. 

«Народні тканини» на території західноукраїнських земель вивчала І. Гургула [1]. Автор 
виділяє характерні художні ознаки народного мистецтва західних областей України, що склалися 
історично. Серед інших видів народного мистецтва розглядаються тенденції у розвитку килимарства 
кінця ХІХ – початку ХХ ст.  
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Українська народна тканина ХІХ-ХХ ст. була об’єктом дисертаційного дослідження 
О. Никорак. А 2004 р. вийшла друком її інформативно багата монографія за матеріалами дисертації 
[19]. В розділі І монографії розглянуто розвиток ткацтва в Україні від найдавніших часів до початку 
ХХІ ст. У науковий обіг введено поняття типології тканих виробів ХІХ – середини ХХ ст. для одягу, 
інтер’єру житла та господарського призначення. Визначено локальні художні особливості 
традиційних тканин для інтер’єру житла за територіальної приналежністю. Здійснено характеристику 
традиційних тканин, що використовуються у звичаях та обрядах.  

Названі мистецтвознавчі праці спрямовані на вирішення проблематики художньо-стильових 
особливостей народного мистецтва. Але в художньому текстилі існують такі мистецькі явища, що 
пов’язані з українською культурною традицією та отримали в історії українського мистецтва свій 
розвиток, як от золото-ткацтво (виготовлення декоративних та ужиткових шовкових тканин, у 
структуру яких вводиться обкручена золотим чи срібним дротом шовкова нитка).  

Уперше золото-ткацтво як самостійне мистецьке явище в контексті історії українського 
мистецтва дослідила Цимбала Л. В її дисертаційному дослідженні здійснено типологізацію 
золототканих виробів Галичини XVIII-XХ ст. на основі зразків, що зберігаються у Львові, Тернополі, 
Києві, Варшаві, Кракові, Лодзі, Вроцлаві, окреслено художньо-стильові особливості золототканих 
поясів і макат із врахуванням взаємовпливу східних (перських і турецьких) взірців, народних 
традицій ткацтва Галичини та європейських мистецьких стилів, у науковий обіг введено нові архівні 
матеріали. Верхні часові межі дослідження охоплюють ХХ ст., з огляду на звернення до золото-
ткацької традиції в мистецьких школах [24]. 

В’язання, як вагому галузь мистецтва України, вперше дослідила Козакевич О. Територіальні 
межі її дослідження охоплюють західні області України – Закарпатську, гірські райони Чернівецької, 
Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську, Волинську та Рівненську. Автором виявлені осередки 
в’язального виробництва наприкінці ХІХ – першої третини ХХ ст., розроблена типологія в’язаних 
виробів, виявлено художньо-стильові особливості в’язаних виробів у контексті моди та українського 
декоративно-ужиткового мистецтва. Хронологічні межі дослідження обумовлені тим, що найбільший 
розвиток мистецтва в’язання на західноукраїнських землях припав на кінець ХІХ-І третину ХХ ст. 

Попри величезний мистецький доробок у галузі народної вибійки донедавна не існувало 
спеціального дослідження з цієї проблематики. Вперше його здійснила Р. Дутка [2]. В своїй 
дисертації автор визначила художні особливості українських вибійчаних тканин XVII – І пол. ХХ ст., 
сформувала типологічний ряд виявлених творів, окреслила сфери застосування вибійчаних тканин. 

Гобелен тривалий час залишався однією з найбільш популярних галузей сучасного 
українського авторського текстилю. Витоки та розвиток українського радянського гобелену вивчала 
Г. Кусько, яка здійснила типологізацію, виявила специфіку, аспекти синтезу в інтер’єрі. В її 
дисертації розглядається теоретичний аспект гобелена у зв’язку з художньою практикою України 
протягом його історичного розвитку (від ХVІІІ ст.). Дослідження побудовано на значній 
фактологічній базі – оригіналів та репродукцій гобеленів України, вивчення монографій, статей, 
архівних матеріалів, колекцій Українського державного музею народного декоративного мистецтва, 
Львівського музею українського мистецтва, Донецького, Запорізького, Івано-Франківського, 
Дніпропетровського та інших музеїв, фотоархівами. Чимало уваги приділено творчим процесам, що 
відбуваються на Решетилівській фабриці художніх виробів, Глинянській фабриці «Перемога». Та й 
аналіз 616 творів автором також свідчить про достатньо високу об’єктивність висновків [14]. 

Художнє ткацтво Львова другої пол. ХХ ст. стало предметом наукового зацікавлення 
О. Луковської [18], принаймні висновки про його художні особливості зроблені автором на основі 
ознайомлення з творами львівських митців. У дисертації з’ясовується роль спеціальної мистецької 
освіти. Проаналізовано особливості формування та напрями навчального процесу відділу художнього 
текстилю ЛДКДУМ ім. І. Труша та кафедри художнього текстилю ЛНАМ. Висвітлено значення 
традиційних та новаційних пошуків у діяльності кафедри художнього текстилю ЛНАМ. Досліджено 
розвиток львівського художнього ткацтва 1960-1990 рр. [18; 8]. 

З 20-х років ХХ ст. в Україні набув поширення такий підвид художнього текстилю, як 
мистецтво розпису тканин. У дисертації Г. Печенюк проаналізовано становлення українського 
розписного текстилю, фахової школи розпису тканин (в середині 60-х років), що сформувалась на 
базі ЛНАМ (на той час ЛДІПДМ) [20]. Автор здійснює диференціацію орнаментації в системі 
«Художня тканина».  

Проблематиці мистецької освіти середини ХІХ – середини ХХ ст. присвячена монографія 
Р. Шмагала, захищена як докторська дисертація 2006 р. Територіальні межі дисертації охоплюють 
мистецьку освіту в Україні та мистецьку освіту поза межами країни. Здійснено аналіз 
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функціонування художньо-промислової і ремісничої освіти в Галичині, Буковині, Закарпатті, Волині, 
східних областях України, вищих мистецьких школах Києва, Харкова, Одеси. Сформовано 
методологічні моделі мистецької освіти і мистецько-ремісничого руху.  

Автор довів, що в якості субдисципліни мистецтвознавства мистецька освіта має всі вихідні 
науково-теоретичні параметри, серед яких головними визнаються предмет дослідження та його 
методологія. Вмотивованим є й висновок, що історично доведено неспроможність довготривалого і 
повноцінного забезпечення функціонування мистецької освіти лише на меценатській основі без 
фінансової підтримки держави [26; 34]. 

До питання розвитку художнього текстилю в аспекті художньої освіти звертались Шмагало Р. 
[26], Токар М., Кусько Г. Д. [11], Печенюк, Шульга З. М, Студенець Н., Шпирало-
Запоточна Л.,Стельмащук Г., Луковська [16, 17]. 

Аспекти розвитку різних видів декоративно-прикладного мистецтва ХХ ст. розглянуті в монографії 
Т. Кари-Васильєвої та З. Чегусової «Декоративне мистецтво України ХХ століття. В пошуках «великого 
стилю» [8]. В ній знаходимо інформацію про діяльність промислово-ткацьких шкіл початку ХХ ст., 
організацію художніх артілей. Значна увага авторами приділяється аналізу художнього потенціалу 
Академії мистецтв України, якою керував свого часу В. Кричевський. В Академії розроблялись проекти 
інтер’єрів для різних верств населення. Авторами акцентується на періоді 30–50х рр., коли в Україні була 
створена мережа вищої мистецької освіти, застосовувалися найновіші сучасні принципи й методи 
навчання. Йдеться тут і про розвиток гобелена як виду монументального мистецтва [8; 70].  

Одна з провідних тенденцій 90-х років – «геометризм», продовженням пошуків стало створення 
скульптурно-зображальних композицій [8; 193], що теж дістав відповідне висвітлення. 

Наприкінці 50-х років ХХ ст. в Європі та США виникло широкомасштабне явище, яке в 
мистецтвознавстві дістало різні назви «новий гобелен», «мистецтво тканини», «мистецтво волокна», 
проте у вітчизняному мистецтвознавстві бракувало відомостей про художній текстиль Заходу. 
Новаторською в цьому плані стала стаття Г. Кусько «Новий текстиль: виникнення, поступ і контури 
явища» [12]. Охоплюючи період кінця 50 – кінця 80-х рр. ХХ ст. автор використовує такі терміни: 
монументальний текстиль, об’ємні форми, експресія, інтуїтивний пошук, «не верстатна» техніка.  

Отже, в дисертаційних працях, монографіях знаходимо чимало творів народного та 
професійного текстилю, що поповнили скарбницю української культури. 
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Резюме 
Серед важливих галузей сучасної культурної практики є художній текстиль. Види художнього 

текстилю різних часових періодів – народного чи сучасного були об’єктом чималої кількості 
мистецтвознавчих праць. Аналізу найважливіших праць у галузі художнього текстилю присвячена 
дана стаття.  

Ключові слова: художній текстиль, ткацтво, художня освіта, мистецтвознавство, дослідження. 
 

Summary 
Tsurkan K. Research of artistic Text. of Ukraine in the special literature as the article of 

scientific search 
Among the important sectors of contemporary cultural practice are art textiles. Types of textile art 

different time periods – contemporary folk or were the subject of a considerable number of art works. 
Analysis of the most important works in the field of textile art, including largely dissertation research 

is devoted to this article. 
The author focuses on basic research, dedicated to the ancient crafts in Ukraine, H. Zempera work; 

which revealed the nature of contemporary art, in-depth relationship with the culture of the past. 
The specificity of carpet weaving through the prism of national research A. Zhuka, Ya. Zapaska, 

S. Sydorovych, I. Hurhula. 
And consider a number of studies in which Ukrainian folk fabric in general became the subject of a 

special analysis. In particular, dissertations and monographs O. Nykorak, the subject of scientific analysis in 
which is the development of weaving in Ukraine from its inception and early twenty-first century; 
L. Tsymbala this work, which focuses on gold weaving as an independent artistic phenomenon. Discovered 
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typology, of gold products Galicia eighteenth and twentieth centuries based on samples that are stored in the 
museums of Lviv, Ternopil, Kyiv, Warsaw, Krakow, Lodz, Wroclaw, outlined the artistic and stylistic 
features, of gold zones with regard to mutual eastern (Persian and Turkish) models, people weaving 
traditions of Galicia and European artistic styles. 

The origins and development of the Ukrainian Soviet studied tapestry H. Cusco, also made its 
typology and revealed the specific aspects of synthesis in the interior. 

Consider other monographs and dissertations studies that Ukrainian is the subject of a special fabric 
analysis. 

The author pays particular attention to art education in this context, analyzing R.Shmahala 
monographic study, which analyzed the functioning of artistic and industrial and craft education in Galicia, 
Bukovina, Transcarpathia, Volyn, Eastern Ukraine, higher artistic schools in Kyiv, Kharkiv, Odessa. Formed 
methodological model of art education and art-craft movement. 

The author proved that as subdystsypliny art criticism art education has all the original scientific and 
theoretical parameters, including the main subject of study is recognized and its methodology. 

Motivated and have concluded that the historically proven inability to long-term and proper functioning 
of artistic education only on the basis of patronage without adequate financial support from the state. 

One of the leading trends of the 90-s – «geometrizm» continuation of the search was to create 
sculpture and figurative compositions also received appropriate coverage in the literature. 

In the late 50-ies of XX century in Europe and the United States emerged widespread phenomenon, in 
art criticism had received different names «new tapestry», «art fabrics», «fiber art», but in domestic art 
criticism lacked information about textile art of the West. 

Innovative in this regard was an article Cusco G. «New Textiles: emergence, progress and outlines 
phenomena» [12]. Covering the period end 50 – the end of the 80 th century. The author uses the following 
terms: textiles monumental, three-dimensional form, expression, intuitive search, not «Machinery» technique. 

Key words: art textiles, weaving, art education, art, research, types of textile art, gold weaving, native 
cultural practices, carpet, typology, Lviv National Academy of Arts. 
 

Аннотация 
Цуркан К.С. Исследование художественного текстиля Украины в специальной литературе 

как предмет научного интереса 
Среди важных направлений современной культурной практики рассматривается 

художественный текстиль. Виды художественного текстиля разных временных периодов 
народного или современного были объектами значительного количества искусствоведческих 
научных трудов. Анализу важнейших научных работ в отрасли художественного текстиля 
посвящена даная статья.  

Ключевые слова: художественный текстиль, ткачество, художественное образование, 
искусствоведение, исследование. 
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ОРНАМЕНТИКА ЯК ЗАСІБ ВИРАЖАЛЬНОСТІ У КЛАСИЧНІЙ  
КОНЦЕРТНІЙ МУЗИЦІ ДЛЯ КЛАРНЕТУ 

 
Останнім часом спостерігається значна динамізація еволюційних процесів, що торкнулися ледь 

чи не кожної сфери людської життєдіяльності. В таких умовах чергова спроба оновлення напрямів 
наукової думки у мистецтвознавстві є органічно актуальною: здається, на сучасному етапі для 
дослідників відкрилися небачені обрії осмислення та переосмислення багатьох явищ, що лежать на 
стику культур і культурних традицій. 

З сфери музичного мистецтва у фокусі дослідницької уваги опинилося і таке оригінальне явище 
як імпровізація, що, за визначенням, не піддається фіксуванню з одного боку і все ж, наявне у 
нотному позначенні каденцій та специфічних орнаментально-декоративних елементів мелодичного 
варіювання у сольній і ансамблевій грі. 
 
© Гданський С., 2014 
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Темою статті обрано один із феноменів музичного мистецтва імпровізації. Це – орнаментика: 
з одного боку, вона є формою імпровізації, з іншого, – музично-риторичним виявленням експресії та 
емоційно-образного змісту, позначеного на письмі певними символами. Новизна такого ракурсу 
дослідження пов’язана з сферою теорії музичного виконавства, що досліджує шляхи оновлення 
засобів музичної виразності у сучасному виконавському мистецтві. 

Найяскравіше орнаментика виявляє свої колористичні та семантичні ознаки у фольклорі 
багатьох народів світу, у музиці бароко та необароко, численних академічних напрямах сучасної 
композиції, а також, у джазі й фольклорному напрямі популярної музики. Явище музичної 
орнаментики (від лат. ornamentum – прикраса) достатньо досліджене у науковій літературі минулих 
віків: так, серед дослідницької літератури добре відома таблиця розшифровки орнаментики в 
бароковій музиці, складена Й. А. Бахом (батьком композитора Й.С.Баха) та праці Л. Моцарта (як 
наприклад, його «Скрипкова школа» – «Violinschule», 1756) [9]. 

Мета статті – акцентувати увагу на імпровізаційній основі орнаментальних елементів, що 
мають виражальний зміст і виступають у тексті концертних творів для кларнету в якості риторичних 
формул. 

Український дослідник феномену імпровізації Ю. Глущенко визначає її як «одну з головних 
категорій у виконавському мистецтві» [7; 3], «мобільну форму (мистецтва – С.Г.) з суб’єктивно-
емоційною моделлю сприйняття дійсності» і порівнює її з класицистичним типом – «стабільною 
формою мистецтва з об’єктивно-раціональною моделлю сприйняття реальності та схильністю до 
канонізації структур» [6; 5-6]  

Зокрема, він пропонує здійснювати аналіз категорії імпровізації у деяких випадках разом з її 
діалектичною протилежністю – інтерпретацією нотованих структур, оскільки в імпровізаціях завжди 
присутні «ознаки інтерпретації інтонаційного «блоку» індивідуальної пам’яті виконавця-
імпровізатора...» [6; 5-6]. На нашу думку, тут мова йде саме про інтонаційну єдність нотованого і 
вільно компонованого імпровізатором-виконавцем тексту, що формує особливості форми, фактури та 
її усвідомлення виконавцем. Зокрема, така дихотомічність властива і орнаментиці як формі 
«текстової імпровізації», що виявляється у мелодизації пасажів оригінальними інтонаційними 
формулами – як по вертикалі, так і по горизонталі – пошуках варіативності мелодичного викладу при 
повторенні тем.  

Як відомо, орнаментика визначається в музиці за мелодичними зворотами зі звуків невеликої 
тривалості (пасажі, тиради, мелізми, фігурації, фіоретури, колоратура, глоси та ін.), що 
прикрашають основну мелодичну лінію, а також посилюють її експресивність, при цьому 
демонструючи віртуозність виконавця. Два типа орнаментики застосовуються у виконавській 
практиці: а/ позначена в нотах обов’язкова орнаментика (групетто, мордент, форшлаг, трель і т.ін.)1 
та б/ імпровізаційна орнаментика (колоратура, рулади, трелі і т.д.), обрана за смаком та розсудом 
виконавця. 

Велику увагу виконавців й теоретиків музичного виконавства привертає мелізматика – 
найпоширеніша сфера декоративного прикрашання мелодичної лінії, що межує з 
звуконаслідуванням. З початку виникнення цієї сфери музичної декоративності (морденти відомі з 
XV-XVI ст.), і, зокрема. в епоху бароко (XVII-XVIII ст.), коли мелізми стають одними з 
найпопулярніших в інструментальній музиці мелодичних формул, виконання їх залежало від 
музичного контексту. Сучасна музика також активно використовує мелізматику; так, в естрадній 
музиці, зокрема, джазовій, поширені мелізми, запозичені з класичної музики2. 

Універсальна праця М. Бейшлага з теорії орнаментики [5] наводить розлоге визначення 
предмету німецьким дослідником Георгом фон Дадельсеном: «...прикрасами (нім.: Verzierungen, 
Manieren, Ornamente: Fiorette, Fioriture, Abbelimenti; франц.: Agréments, Broderies; англ.: Graces, 
Ornaments) називаються формулоподібні розфарбовування та обігрування мелодичного звуку, які 
вказуються у нотному тексті....». Розрізняючи «початкові» прикраси (форшлаг, аншлаг, шлейфер, 
мордент, пральтріллер, шнеллер), «наступні» (нахшлаг, групето після ноти) та «заповнюючі» (трель, 
групето, тремоло, вібрато), а також, «арпеджіо», що належать як до однієї ноти, так і до звуків 
акорду, він пояснює, що ці форми часто комбінуються між собою. «Прикраси належать до 
поширених у всіх музичних культурах імпровізаційних або ж нотованих фігурацій та варіацій заданої 
мелодії. В цьому сенсі їх можна розглядати в якості основних фігур варіаційної та імпровізаційної 
техніки, поступово застиглих і перетворених на формули; вони вже належать до основного фонду, з 
якого формується будь-яка інструментальна чи вокальна мелодії (переклад мій – С.Г.)» [5; 303]. 
Тобто, ця цитата підкреслює тезу про те, що орнаментика є «застиглою» формою імпровізації, 
відтвореною у музичному тексті. 
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У численних етнологічних дослідженнях з теорії орнаментики, зокрема, щодо її фольклорного 
походження3, увага звертається на поетику цього явища, як природної форми музичного мислення 
виконавців етнічної традиції, підкреслюється міфопоетична основа орнаментики, її органічний 
зв’язок з вічними категоріями існування й законами природи. Відзначено, що упродовж еволюції 
музичних засобів, орнаментику відзначає усталений фактурний тип – як в метро-ритмічному, так і 
ладо-інтонаційному відношенні, викристалізовується система типологічних критеріїв образно-
художньої сфери інтонування [2; 96]. Більш того, в орнаментиці фольклору дослідники відзначають її 
транспаративну властивість засвоєння і перетворення іншокультурних елементів, схильність до 
орієнтальної традиції мікромелізматичного орнаментування, що вказує на її давнє походження 
(арійсько-іранське та тюрксько-валахське) [2; 96-97] та на її тривале існування як тенденції 
інструментального звуконаслідування звуків природи. 

У дослідженнях М. Друскіна [7] та А. Алексеєва [1] йдеться про активне використання 
мелізматики протягом усього передкласичного періоду4, наприкінці якого стало помітним, що 
більшість фігурацій складено з різноманітних орнаментальних формул; тут же відзначено функцію 
орнаментики не тільки як суто зовнішньої прикраси мелодики, але і як внутрішнього енергетико-
мелодичного ресурсу, міцно пов’язаного з основами інтонаційності твору.  

У згаданому вище підручнику з орнаментики М. Бейшлага відслідковується виявлення 
орнаментики саме як глибинної властивості музики (імпровізаційності – С. Г.) на прикладі ґенези 
специфічних мелізматичних символів від стародавніх часів – до кінця ХІХ ст. та огляду специфіки їх 
виконання у різні періоди та у різних національних школах. При цьому відзначено наслідування 
сучасними імпровізаторами-виконавцями старовинних формул дімінуціїї, їх формальна незмінність 
[5; 300]5. 

Відомо, що у XVIII ст., у період розквіту музичних мистецтв, вправність в імпровізації набуває 
нових форм. Вона стає обов’язковою нормою виконавства, викликаною до життя слухацькими 
потребами. Відповідно, імпровізація при виконанні чужих творів, мала певні функцію та місце у 
композиції; найчастіше, їй була відведена каденція. 

Так, за словами дослідника в галузі мелодії Р. Лаха: «Колоратура або мелізматика є продуктом 
формування мелодії, що стосується тільки архітектонічно відповідальних місць, і в першу чергу, 
застосовується щодо прикрашання музичних закінчень...Виділення, можливо найбільш гостре 
підкреслення – така завжди і всюди головна мета застосування орнаментальних формул» [5; 303]. 

Великого значення імпровізація як форма орнаментального (музично-виражального) мислення 
набула у клавірному мистецтві того часу. Вона розвивалася у трьох напрямах: орнаментування 
мелодики, ритміки та фактури (як, наприклад у Ф.Куперена) [7; 177]. У даному столітті провідним 
напрямом у музиці стає зв’язок імпровізаційності та композиційності: «…те, що раніше жило в 
імпровізаційній практиці....у наступному столітті отримує значення одного з основних композиційних 
чинників, що визначив структуру мелодики Баха та його попередників»6 [1; 64]. У підручнику 
А. Алексеєва згадуються найбільш видатні імпровізатори тієї доби, причому підкреслюється той факт, 
що найбільш популярні з них володіли усім діапазоном імпровізаційних форм7. 

Переходячи до аналізу виражальних можливостей орнаментики та риторики у класичних 
концертних творах для кларнету, звернімо увагу, що сплески цікавості до виконавства на кларнеті 
визначаються двома періодами: перший з них припадає на другу половину XVIII-XIX ст., другий – на 
першу половину XX ст. Їх об’єднує, зокрема, ключова роль імпровізації, в якій яскраво виявлявся 
особистісно-творчий потенціал виконавця.  

Відомий англійський мандрівник, мистецтвознавець Ч. Бьорні, у своїх «Щоденниках...», після 
здійснення подорожей різними країнами Європи (Англія, Франція, Швейцарія, Італія, Бельгія, Чехія), 
створених у 1770-ті роки, постійно згадує про мистецтво імпровізації в зв’язку з практикою 
використання духових інструментів, у тому числі і кларнета [4; 24]. Показовим є надзвичайно 
широкий діапазон використання цієї музики (від вулиці до храму, від військового маршу до ораторій, 
від аматорських гуртів до сталих професійних колективів). Зі свідчень Бьорні стає зрозумілим, що 
імпровізація часто виступає єдино-можливою формою існування музичного твору (спонтанні 
композиції у кабачках, просто на вулиці), а інколи, вона є спеціально організованим елементом 
усталеного жанру (типу концерту для солюючого інструменту у супроводі оркестру).  

Інакше кажучи, у другій половині XVIII ст. існувала низка жанрів – від сольних до 
оркестрових, – у яких мала той чи інший прояв духова імпровізація. Її вершиною, тобто найбільш 
розвиненим і актуальним музичним втіленням, як на той час, виступав саме сольний концерт.  

Стосовно орнаментики та її виражальних властивостей у концертних творах для кларнету цього 
періоду, дослідники однозначно вказують на вплив вокальної (колоратурної) орнаментики. 
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Типове розуміння ролі нотації мелізмів з’явилося в час, коли імпровізація була найбільш 
поширеною формою музикування, а нотація композиторів надавала виконавцям можливість різного 
прочитання вокальних затримань, варіантів вимови. Уявлялося, що таким чином зростає життєвість 
та природність музичної інтерпретації [3; 367]. Водночас орнаментика впливала і на сенс та 
виразність музичного висловлювання: вищим ступенем віртуозності виконавця було майстерне 
імпровізування фрагментів або навіть цілого твору на задану тему.  

Широке за своїм використанням поняття орнаментики включало як мелодичні, так і ритмічні, 
темпові й динамічні градації, а також, зміни тривалостей та різноманітні види артикуляції. Таким 
чином, виконання ставало «прикрашеним». «Прикрашати» виконання певного твору, на думку 
І. Кванца, значило видозміняти, дивувати, вражати і, навіть, обманювати [5; 306]. Багато хто з авторів 
писав про багатоступеневі прискорення, які підкреслювали сенс прикрашення музики при повторенні 
[5; 307]. У міру наближення до кінця епохи Бароко, прикрашання ставало все більш багатим; зміна 
частин у концертних творах – орнаментованих та звичайних – сама собою створювала колористичний 
характер, відзначаючи орнаментуванням повторення тематичних відрізків [5; 308].  

Щодо особливостей виконання орнаментальних фігур, відзначимо існування полярних підходів у 
питанні розшифровки запису мелізмів: з одного боку, існували т. зв. «музиканти-догматики», що раз і 
назавжди засвоїли ряд елементарних правил прочитання прикрас та «заборонених», «табуйованих» вимог 
щодо використання їх у виконавській, методичній і редакторській практиці. Мав місце і зовсім інший 
підхід – полярно протилежне ставлення до орнаментики: нічим не обмежена субєктивістська свобода. 

Одним з майже обов’язкових імпровізаційних прийомів, до яких зверталися при повторенні 
тематичного матеріалу, була варіаційність. К. Рейнеке наводить приклад із творчості В.А.Моцарта, 
який приблизно записуючи тему, кожний раз по іншому виконував її, прикрашаючи варіаційними 
змінами мелодики8 [3; 191]. При повторенні ритмічного мотиву більше двох разів, Моцарт, скоріше 
за все, передбачав орнаментальне збагачення його, колорування. 

Винайдений на зламі XVII-XVIII ст. кларнет конструктивно був ще значно недосконалим щодо 
сучасного вигляду, і остаточне формування його, зокрема, завдяки активній діяльності виконавців-
кларнетистів, припало на другу половину ХVIII – поч. XIX ст. Саме той період характеризується 
поступовим переходом каденційних побудов із сфери імпровізаційного вжитку до сфери письмової 
фіксації. Важливим, на наш погляд, для ілюстрації характерних для цього часу композиційних 
прийомів, що будуються на методі імпровізаційного варіювання основного тематизму твору, є Концерт 
для кларнету з оркестром Й. Б. Вангаля (справжнє ім’я – Ян Крштітел), чеського композитора та 
музичного педагога, якого дослідники відносять до представників школи мангеймців9. 

Пропонуємо власний спосіб виявлення т. зв. «інтегрованої» («застиглої») орнаментики: у лінії 
певного мелодичного малюнку порівнюємо тривалісну віддаленість семантичних елементів в умовах 
загальної функції окремих мовних компонентів, тобто знаходимо похідний контраст (або співставлення) в 
одному такті чверток та шістнадцяток при коливальному типі мелодичного малюнку і розв’язанням у 
першу долю наступного такту (як, наприклад, у т.1 головної партіі, оркестрова експозиція). 

Концерт Вангаля з точки зору авторського використання імпровізаційно-варіаційних елементів 
(або «застиглої» / «інтегрованої» орнаментики) демонструє їхню наявність вже на початку 
оркестрової експозиції з перших тактів головної партії (тт.1, 3, 5, 6, 8, 9). 

Мелодична лінія заснована загалом на звуках тонічного тризвуку, що подекуди (тт. 11, 12, 17, 18) 
отримує значення деякого мелодичного утвердження, контрастного до мінливого характеру секвентних 
повторень зв’язуючої партії оркестрової експозиції (13-16 тт.). 

Щодо невеликого за обсягом розробкового матеріалу оркестрової експозиції (10 тактів), можна 
припустити, що автор спробував покласти в основу цього розділу принцип контрастного співставлення. 

Головна партія у соліста починається висхідними стрибками (з затакту до т.50) з подальшим 
частковим заповненням низхідним гамо подібним рухом у межах октавного діапазону. Подібні 
кварто-квінтові «стрибки» породжують аналогію з звучанням мисливського рогу або іншого 
етнічного духового інструменту горян10. 

Наступний блок із трьох складових головної партії, переважно базується на побудовах 
орнаментального типу (тт. 52, 53, 54). Відзначимо повторність та наявність елементів варіаційності у 
цьому фрагменті вже на самому початку сольного вступу. 

Використання певних «галантних зворотів» наприкінці сольної головної партії (у ритмі дві 
шістнадцятки-вісімка, тт. 56-58), що з’явились уже в розробковій частині оркестрової експозиції 
(тт. 30, 32), а в партії соліста виявилися в процесі її розгортання, говорить про ймовірне намагання 
автора розширити жанрово-стилістичну палітру мелодики твору: наприклад, такими є початок 
побічної партії (затакт до т. 62), «замасковані» повторення (тт. 69, 70), та варійоване обігравання 
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другого мотиву (т. 74) в розробці (тт. 96, 97) та в репризі (тт. 117, 130) Відзначимо, що подібні 
мелодичні звороти – буквальні та варійовані – зустрічаються і у кларнетовому концерті Ф. Крамаржа 
(див. тт. 59, 60, 72, 73-74, 76, 77 Концерту І. Б. Вангаля). 

Секвенційний виклад сольного мелодичного матеріалу в розробці першої частини (тт. 101-111) 
в поєднанні з повторністю деяких сольних мелодичних зворотів (тт. 112, 113, 114) створює ефект 
підґрунтя, очікування відповіді, яку соліст має висловити під час ферматної зупинки руху (т. 116). 

Після короткої зв’язуючої побудови з активного форшлагу розпочинається реприза (затакт до 
т. 117), де матеріал головної партії змінено на мелодичному та ритмічному рівнях за рахунок 
введення «галантного» звороту (описаного нами вище) на самому початку репризи (т. 117). Головна 
партія трохи розширена, попри збереження загальної структури експозиції. 

Найбільш значні вияви імпровізаційності та орнаментального начала передбачаються у каденції 
Концерту; загалом, вона демонструє вільне ставлення автора до матеріалу і структури, проте у ній 
виділяються три умовні частини. Цікавим є те, що написана значно пізніше (вірогідно, навіть, на 
початку ХХ ст.), вона специфічно поєднує різні стильові норми. «Чужий», редакторський текст 
каденцій до кларнетових концертів був явищем закономірним, що, з одного боку, свідчило про не 
відкристалізований нотний текст концерту, а з іншого про своєрідну апробацію цього жанру в 
репертуарі не одного покоління. Цікаво спостерігати, як композиторський текст каденції демонструє 
зміну ставлення до концерту, «витримку часом». У різний історичний час у творах різних жанрів 
намітилися певні форми, що передбачали імпровізаційний виклад; в цьому сенсі, каденція першої 
частини концерту, як складова форми сонатного алегро, привертала до себе увагу солістів, надаючи 
їм можливість показу їхньої виконавської майстерності.  

Каденція – енергетичний згусток, де спроможність виконавця організувати цей згусток 
динамічно, свідчила про його зрілість – особистісну та музично-віртуозну11. 

Історична обумовленість переходу або трансформування допоміжного (орнаментального) 
нотного тексту до статусу основного істотно вплинула на мелодико-ритмічний малюнок деяких 
зворотів, які поступово набували рис риторичних фігур (у т.ч. і в кларнетовій музиці). Риси 
індивідуального композиторського мислення почали виявляти себе і в доборі різноманітних 
імпровізаційних засобів, – як редакторами, так і авторами каденцій: превалювання прикрас від 
найдрібніших елементів орнаментики (форшлаґи, морденти) – до більш розгорнених (пасажі та 
каденційні вставки) пов’язувалося зазвичай з кларнетовою виконавською специфікою: наприклад, з 
усіх можливих виражальних засобів вибиралося те, що зручніше з позиції аплікатури, регістру, 
акустики, при цьому враховувалися правила використання різноманітних імпровізаційних елементів 
та особливості їхнього застосування конкретним автором оригінального твору. 

Та все ж таки, порівняння нотації (при всіх перевагах збереження імпровізованого тексту) й 
імпровізації, за словами Ф. Бузоні, стало подібним до порівняння портрету і живої моделі [8]. 
 

Примітки 
1 Мелізми (від грец. melos – пісня, мелодія) – невеликі мелодичні прикраси та їх умовні позначки, один з 

різновидів музичної ораментики. До мелізмів належать: групето (іт. gruppetto - маленька група) – тип мелізмів, 
виконання у відносно швидкому темпі чотирьох нот, у певному порядку, згідно системи запису; морде́нт (іт. 
mordente, букв. – гострий, їдкий, кусючий) – тип мелізмів, швидке чергування основного звуку і допоміжного 
(секундою вище або нижче за головний). Всі морденти виконуються за рахунок тривалості основної ноти. 
Мордент (як і вібрато, і трель), позначається на письмі своєрідною хвилястою лінією. Існують такі різновиди 
мордентів: простий, перекреслений, подвійний верхній, потрійний; тре́ль, тріль (від іт. trillare – деренчати, 
дзеленчати) – тип мелізмів, швидке багаторазове чергування двох суміжних (віддалених на малу або велику 
секунду) звуків. В окремих вокальних творах зустрічається велика трель, де відстань між звуками може 
переважати цілий тон; в інструментальних творах трель, в яких відстань між звуками більша за тон, звичайно 
називають тремоло; форшлаг (від нім. Vorschlag – попередній удар) – один або кілька дрібних звуків, які 
виконуються за рахунок скорочення зазначеної тривалості однієї із сусідніх з ним нот.розрізняють короткий та 
довгий форшлаг [10]. 

2 Зокрема джазовій музиці властиві lip trill (губна трель), wide lip trill (вільна губна трель з великим 
інтервалом), shace (мордент з сильним вібрато), які наприкінці фрази виконували труба, тромбон, група труб, а 
також вокалісти. 

3 Як, наприклад, у наукових працях українських дослідників С. Грици, М. Хая, В. Атаманчука, О. Бута.  
4 Зокрема в А. Алексеєва йдеться про орнаментику у творах Г. Персела, Ф. Куперена, К. Дакена – 

включно до Й. Гайдна і В. Моцарта [1; 96]. 
5 Низка дослідників відзначає спрощене ставлення багатьох методистів та виконавців до проблеми 

орнаментики, беручи до уваги, передусім, її зовнішньо-декоративну функцію – прикраси, обробки основного 
мелодичного матеріалу. Влучно говорить про це М.Бадура-Скода: «походження терміну «мелізми» (від 
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грецького melisma – мелодія, спів), давно забуте...уся ця термінологія...та запис орнаментики дрібними нотками 
та значками...призводять до того, що навіть у музиці Моцарта виконавець розглядає мелізми як дещо зовнішнє, 
прикрашаюче, розфарбовуюче, декоративне...». По-справжньому ж роль прикрас можна зрозуміти, лише 
визнаючи за останніми їхні можливості: висловлюючись словами Ф. Е. Баха «розкрити (або пояснити-erklären) 
зміст (мелодії – С. Г.)» [3; 350]. 

6 Такий зв’язок композиторської та некомпозиторської практик тривав, примірно, до кінця XVIII ст. 
7 «Бах (мається на увазі Йоган Себастіан) укладав з неї твори різноманітних типів – від вільної прелюдії 

до найскладніших фуг». Майже теж саме Алексеєв засвідчує і у ставленні до Генделя [1; 172]. Їхні наступники 
(Філіп Емануїл Бах, Ян Ладіслав Дусик та ін.) полюбляли так. зв. «вільне фантазування» [1; 92]; [1; 108]. 
Імпровізація була обов’язковим елементом так зв. «музичних академій» [1; 105–106]. 

8 До питання про специфіку моцартівської варіантності: «Початок теми він залишає незмінним і рідко 
вносить якісь суттєві варіанти раніше третього такту. І при подальших викладах теми він також зберігає у 
незмінному вигляді цілі такти» [3; 193]. 

9 Й. Б. Вангаль (1739–1813 рр.) займався викладанням гри на фортепіано у Відні. Перебуваючи на службі 
придворним музикантом у князя Ердьоді, жив в Угорщині та Хорватії; фольклорні музичні витоки цих країн 
мали беззаперечний вплив на його творчість. 

10 Припускаємо, що подібні мелодичні структури відтворювали і характерний тембр кларнету тієї пори, з 
урахуванням його конструктивно-акустичних особливостей. 

11 Створення каденцій до кларнетових концертів стає популярним у ХХ ст.; так, свого часу Ф. Бузоні 
написав знамениту каденцію до скрипкового концерту І. Брамса. 
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Резюме 

Зроблено спробу висвітлення феномену орнаментики як засобу імпровізації, що має місце у 
класичному концерті для кларнета. Орнаментика була не тільки мелодичним прикрашенням, але й 
отримала значення певного сенсоутворюючого засобу в певних розділах форми. Найбільш виразно її 
дія спостерігається у каденціях класичних концертів, де орнаментика сприяє активізації творчих 
можливостей виконавця, його особистісному самовираженню. 

Ключові слова: кларнет, орнаментика, класичний концерт, мелізми, каденція, імпровізація. 
 

Summary 
Gdanski S. Ornament as the impressive means in classical concerts for clarinet 
The article is an attempt to highlight the phenomenon as a means of ornamentation improvisation that 

takes place in the classical concert for clarinet. 
Ornamentation was not only melodic embellishment, but also gained a certain importance 

sensoutvoryuyuchoho product in certain sections of the form. Its effect is most clearly seen in cadence 
classical concerts where ornaments helps enhance creative possibilities of the artist, his personal expression. 

Most clearly reveals their colorful ornaments and semantic features in the folklore of many nations, in 
music of the Baroque and Neo-Baroque, numerous academic areas of contemporary compositions as well as 
jazz and folk in the direction of popular music. The phenomenon of musical ornaments (from the Latin. 
Ornamentum – decoration) sufficiently explored in the scientific literature of past centuries. 
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As for performance features ornamental figures, we note the existence of polar approaches the issue of 
deciphering melisms record: on the one hand, there were so. Called. «Musicians dogma» that once and 
learned a number of basic rules of jewelry and read «prohibited», «taboo» requirements for use in 
performing, teaching and editorial practice. There was a completely different approach – diametrically 
opposite attitude to ornaments: no limits subyektyvistska freedom. 

One of the almost obligatory improvisational techniques, which turned the repetition thematic 
material, was variatsiynist. 

The article offers own way of identifying v. BC. «Integrated» («frozen») ornamentation: the lines of a 
certain melodic figure compare tryvalisnu remoteness semantic elements in terms of the overall function of 
individual linguistic components, ie find the original contrast (or mapping) in one cycle chvertok and 
shistnadtsyatok in oscillatory type melodic figure and solutions’ Liabilities in the first tact next fate (for 
example, in the lead role v. 1, orchestral exposition). 

This method is demonstrated by the example of consideration of the author of a musical work for 
clarinet and number B. Vanhelya, F. Kramarzha. 

Historical conditionality transition or transformation support (ornamental) Note Text to primary status 
significantly influenced melodic-rhythmic pattern of certain phrases, which gradually acquired features of 
rhetorical figures (in t. Ch. Klarnetoviy and music). The features of the individual composer’s thinking began to 
show itself in a variety of selection tools of improvisation – as editors and authors cadences: the prevalence of 
the smallest elements of decoration ornaments (grace notes, Mordent) – to a deployed (kadentsiyni passages 
and inserts) usually associated with klarnetovoyu performing specific example, of all possible means of 
expression chosen that comfortable with the position fingerings, case, speakers, while using various rules 
considered improvisational elements and their application to specific features of the original work. 

And yet, compared notation (with all the advantages of saving improvised text) and improvisation, 
according to F. Busoni was similar to comparing a living portrait and model, emphasizes the author. 

Key words: clarinet, ornaments, classical concert melisms, cadence, improvisation, music, engineering 
decoration piece of music, instrumental music, variation, research, construction of musical text styolistyka 
music, creativity, Doers. 
 

Аннотациия 
Гданский С. Орнаментика как средство выразительности в классической концертной 

музыке для кларнета 
Рассматривается орнаментика как выразительная форма импровизации, имеющая место в 

классическом концерте для кларнета. В это время орнаментика была не только украшением; ее 
значение состояло в качестве определенного смыслообразующего средства, задействованного в 
определенных разделах формы. Наиболее выразительно действие орнаментики наблюдается в 
каденциях классических концертов, где она способствует активизации творческих возможностей 
исполнителя, его личностному самовыражению. 

Ключевые слова: кларнет, орнаментика, классический концерт, мелизмы, каденция, 
импровизация. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ 
ФУНКЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА 

 
Проблематика функцій мистецтва чи культури загалом доволі часто піднімається у спеціальній 

літературі – працях з естетики чи культурології, особливо в сучасних виданнях. Це пояснюється 
прагненням авторів наблизити різні галузі людського пізнання, буття й діяльності, показати їхню 
взаємообумовленість. Як правило, кількість і змістове наповнення таких функцій у різноманітних версіях 
варіюється, проте деяким складовим властива усталеність. У відомих класифікаціях (як, наприклад, 
авторства Л. Левчук, М. Заковича, Я. Чорненького, посібника за ред. І. Тюрменко) найчастіше 
зустрічаються пізнавальна, виховна, компенсаторна, прогностична, релаксаційна, терапевтична, знаково- 
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комунікаційна, ігрова, регулятивна, інтегративна тощо. І це закономірно. Адже ці та інші функції діють у 
суспільстві й для суспільства, кожний артефакт чи твір призначається для якогось впливу на реципієнтів, 
є засобом спілкування, несе з собою певне послання і викликає ставлення до себе. Оскільки 
функціональність окреслюється як служіння якійсь меті, то соціокультурна функція мистецтва взагалі або 
його галузі: по-перше, визначає конкретну роль цього мистецтва для суспільства і його культури; по-
друге, сприяє залученню індивідів до духовно-естетичних надбань етносу, нації, людства; по-третє, 
забезпечує континуальність і оновлення традицій, зв’язок епох національного буття в історичному 
контексті; по-четверте, проектує перспективу морально-естетичного ландшафту. 

Вперше вибудував «функціональну інтерпретацію хорової культури» А. Лащенко. Проте 
дослідження, написане в радянський час, не могло заглиблюватися в суто національні виміри 
українського хорового мистецтва. 

О. Бенч-Шокало у праці про український хоровий спів найбільше уваги звернула на функцію 
хору в традиційній обрядовій культурі, розглянула функціонування різних типів хорових колективів і 
виокремила «функцію обслуговування», що відводилася українському хоровому мистецтву в СРСР.  

У працях Л. Пархоменко, Т. Гусарчук, Л. Кияновської, М. Ржевської, М. Антоновича, 
О. Майчика, І. Бермес та ін. містяться визначення окремих функцій хорової діяльності.  

Очевидно, що українське хорове мистецтво, як одна з найдавніших та найрепрезентативніших 
гілок національної художньої культури, володіє комплексом соціокультурних функцій. Оскільки ця 
тема досі спеціально не досліджувалася, пропонована стаття є актуальною. Її мета полягає у 
висвітленні теоретико-методологічних засад обґрунтування систематики названих функцій. 

У плані впливу-дієвості на етнічну самосвідомість українське хорове мистецтво не має рівних у 
порівнянні з іншими видами музичного мистецтва. «Культурологічний підхід, в основі якого лежить 
зв’язок національної культури і національної свідомості, дає можливість плідніше аналізувати різні 
події, процеси і явища, пов’язані з національним характером буття певного народу. Національна 
свідомість відбиває спосіб буття національної спільності і значною мірою визначає його» [8; 77]. 
Глибокі етнокультурні витоки та якнайтісніше пов’язання з віковими народними устремліннями до 
волі й незалежності обумовлюють те, що соціокультурні функції української хорової діяльності 
можуть і повинні визначатися критерієм «телеології внеску» до процесів кристалізації національної 
свідомості – націєтворення і націєствердження. 

Причини такого підходу лежать насамперед у етноментальній площині. Тому до дослідження 
природи соціокультурних функцій хорового мистецтва залучаються студії українських філософів, 
культурологів, етнопсихологів (М. Гоголь, П. Куліш, Д. Чижевський, В. Янів, І. Мірчук, 
О. Кульчицький, Ю. Липа, Б. Цимбалістий, Я. Ярема, Є. Онацький та ін.), де розглядаються прикмети 
української душі та соціо-психологічні схильності українців. Агрегація таких суджень і висловлювань 
дозволила їхню екстраполяцію у сферу хорового мистецтва, для пошуку сполучних ланок між їхнім 
змістом і його сутністю. Зокрема, положення про кордоцентризм, чутливість, естетизм, інтровертизм, 
мистецькі уподобання, вроджену релігійність, історично зумовлену необхідність малих соціальних 
груп-спільнот тощо, мають безпосереднє відношення до хорових симпатій українців. 

Із напрацювань сучасних дослідників національної української ментальності (С. Кримський, 
В. Храмова, М. Попович, Н. Ковальчук, І. Лисий, О. Нельга, А. Бичко та ін.) випливає висновок, що 
досі немає єдиної думки про природу й суть менталітету. Втім, учені сходяться на тому, що для 
етнічної ментальності властиві більше константні, ніж змінні прикмети. Формуються ж вони під 
впливом історико-політичних обставин, природно-кліматичного та геокультурного середовища, 
господарсько-культурного типу трудової діяльності, родинного укладу тощо. Якщо архетипність є 
прихованою «душевно-культурною реалією» (О. Нельга), то ментальність є зовнішнім самовиявом 
етносу. Для дослідження соціокультурних функцій хорового мистецтва важливим є трактування 
Н. Ковальчук національних архетипів як наскрізних символічних структур української культури і 
українського менталітету, що мають здатність прокреслювати подальші орієнтири розвитку. Тому 
архетипова функція хорового мистецтва береться за відправну точку для пропонованої системи 
функцій. Адже «початок виявляє внутрішню логіку всього процесу, позбутися повністю позитивного 
чи негативного впливу початку не в змозі жодна наступна стадія розвитку культури» [10, 11]. 

Джерела українського хорового мистецтва, як відомо, випливають із доісторичних і 
дохристиянських часів. «Коли ж зважити, – писав Г. Ващенко у праці «Виховний ідеал», – що 
доісторичний період тягнеться значно довше, ніж історичний, то мусимо визнати, що доісторичний 
ідеал людини входив, так би мовити, у плоть і кров народу, став його другою натурою, відбивався у 
його звичаях, обрядах і народному мистецтві» [11, 111]. У сферу хорового співу ця теза 
транспонується адекватно: зароджений на світанку етносу, кристалізований упродовж віків у 
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комплексі міфологічних і пантеїстично-агрокультурних вірувань, обрядів і звичаїв, він увійшов у 
свідомість, підсвідомість і психіку мас, став складовою життя наших дальших і ближчих предків, 
частиною їхнього відношення до світу. А від них перейшов до нащадків у вигляді модифікованої, а 
подекуди й незмінної, першопочаткової «вічної традиції», «заповіту віків» (Мігель де Унамуно), що 
зосереджуються, насамперед, у автохтонному традиційно-обрядовому хоровому співі. 

Закономірно, що історичний процес, як і генетичні, психологічні й соціальні риси жителів різних 
протоукраїнських регіонів, спричиняли певні відмінності у становленні їхніх хорових традицій. Проте 
О. Кошиць зауважив спільність обрядово-пісенної творчості на автохтонних етнічних територіях: 
«обрядові пісні при всій їхній різноманітності зводяться до типових зразків, які в своїх варіантах 
розповсюджені по всіх просторах української землі, без огляду на політичні кордони, які її розділяли, і 
є наче живим доказом єдності української нації» [6; 16]. Прадавні культово-сакральні обряди також 
оформлювалися музично. Є припущення, що поклоніння язичницьким богам відбувалося з хоровими 
співами. «І. І. Срезневський зробив на основі різних свідчень і розповідей арабських мандрівників 
висновок, що в храмах слов’ян (ще в дохристиянську добу – Н. С.) існували хори, якими керували 
кастові жерці» [5; 142]. Отже, походження народної української поліфонії, як і хорового співу загалом, 
на думку О. Кошиця, «...криється в темряві поганського культу і в сутінках суспільного життя. Цілком 
зрозуміло, що культ чи спільне діяння мирного чи бойового характеру – це колиска хорового співу» [6; 
26]. Обидві ділянки давнього хорового співу – культово- та народно-обрядова, на думку 
В. Витвицького, «діаметрально різні й далекі одна одній, особливо у тих ранніх віках». Проте він 
слушно вказує на те, що їх поєднувало: «хоровий спів трактувався не як засіб розваги, а як повне ваги і 
гідне пошани діло, як засіб піднесення до вищих, неземних сил» [1; 121]. 

Оскільки роль хорової діяльності у процесах націє – та культуротворення тлумачиться як її 
генеральне цілепокладання, то іншою важливою методологічною підвалиною обраної теми 
дослідження є культурно-історичні концепції формування української нації. 

Ця проблематика привертала увагу істориків, філософів і культурологів, серед яких 
М. Грушевський, І. Лисяк-Рудницький, О. Субтельний, М. Семчишин. Я. Дашкевич, С. Кримський, 
О. Забужко, М. Попович, М. Степико. Ними визначені варіанти стадіальності процесу, з’ясовано 
особливості його етапів, об’єктивні й суб’єктивні чинники перешкод і сприяння. 

В українській історіографії існують різні теорії стадіальності процесу визрівання (відродження) 
національної свідомості. Термін «відродження» вказує на її ґенезу (ще за часів державних формацій 
Київської Русі та Галицько-Волинського князівства), згасання (пов’язане з тривалим поневоленням) і 
поступове відновлення (викликане рядом внутрішніх і зовнішніх чинників), що проявлялося фазами 
наростання й активізації національно-визвольного руху й паралельного культурного піднесення. 
М. Семчишин спирався на хронологічну схему І. Лисяка-Рудницького. Періодизація останнього 
виокремлює три хронологічні відтинки: шляхетський (дворянський) – 1780-1840 рр., народницький – 
1840-1880 рр. і модерністичний – 1890–1914 рр. [9; 211]. 

Сучасний історик Я. Дашкевич, порівнюючи з І. Лисяком-Рудницьким, розширює хронотоп 
етнічного самоусвідомлення українців, що «сформувалося в період Першої держави – Київської 
Русі», вирізняючи період на зламі ХVІ-ХVІІ ст. як «епоху Першого національного відродження перед 
утворенням Другої держави (Гетьманщини)». Друге національне відродження дало Третю державу 
(1917-1920 рр.), Третє призвело до революційних подій у 1990 роках [4; 72]. 

М. Грушевський у праці «Культурно-національний рух на Україні в ХVІ-ХVІІ віці» також 
назвав період ХVІ-ХVІІ ст. «першим українським відродженням», «що так сильно, хоч і ненадовго, 
заблисло і блиском політичної мислі і національного усвідомлення, і розвоєм артистичної творчості» 
[3; 137]. 

Більшість істориків одностайні в тому, що перша суттєва активізація національного 
усвідомлення припала на «козацьку еру» (О. Субтельний), що передувала утворенню автономії 
Гетьманщини. Від українського бароко, що часовими рамками майже збіглося з існуванням козацької 
держави, провідне місце в мистецтві починає займати героїко-патріотична тема, як зауважив філософ 
С. Кримський. На відміну від притаманної тодішній західноєвропейській культурі трагічності 
сприйняття, «...для українського бароко типовішими виявилися сюжети військової слави, подвигу, 
лицарських чеснот, святої пожертви, звершень духу, перемоги життя над смертю» [7; 401]. Ця 
героїко-барокова лінія суттєво вплинула на формування української людини не лише того часу, а й 
відбилася на національному менталітеті загалом.  

Можна стверджувати, що хорова культура, генетично й ментально властива українському 
народові, значною мірою прислужилася до визрівання етнічного самоусвідомлення та етнічної 
консолідації. Найбільш яскраво це проявилося у переломні моменти української історії, закарбовані 
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спочатку в історичних піснях ХІV-ХVІІ ст., пізніше – піснях періоду визвольних змагань перших 
десятиліть ХХ ст., а також у героїко-патріотичних піснях індивідуального авторства. Національно-
культурне відродження у ХІХ ст. сприяло українській композиторській творчості, що проявляла все 
більший інтерес до громадянсько-патріотичної тематики. Важко переоцінити роль музично-
літературних зв’язків як «будівельних блоків національної ідентичності» (О. Субтельний), 
репрезентованих М. Вербицьким, М. Лисенком, С. Людкевичем, А. Вахнянином, К. Стеценком, 
Л. Ревуцьким, В. Барвінським й багатьма іншими композиторами в їхній хоровій музиці на поетичні 
тексти Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка та ін. Починаючи від фольклорних історичних пісень 
до авторських, створених на різних фазах національно-визвольного руху, патріотично-суспільна 
тематика хорової музики стає наскрізним комплексом промоції української ідеї. 

Дослідники стверджують, що відсутність української державності віками тяжіла над усіма 
сферами буття нації, розпорошуючи генетико-творчий потенціал для самоствердження. При цьому 
національна культура виступала як потужна етнокреативна сила, що скріплювала внутрішньо-
національні основи та використовувала кожний шанс маніфестації етнічної живучості, являючи світу 
свою неповторність і унікальність (а хорове мистецтво довший час було чи не найважливішим 
«нервом» культурного поступу українців). Несприятливі зовнішньо-історичні обставини, з іншого 
боку, спонукали українців до самозаглиблення, пошуку гармонії, надії й добра в альтернативній 
реальності Божих правд. Тому природно національна спільнота-хор здавна цементується й 
надихається релігійними почуттями, вираженими церковно-ритуальним співом. 

На основі вивчення праць з історичного музикознавства, монографій та розвідок з питань 
загального й регіонального хорознавства, праць із галузі медієвістики й церковного співу, 
етнологічних досліджень, мемуаристики та епістолярію видатних композиторів і хорових диригентів 
пропонується визначення груп соціокультурних функцій українського хорового мистецтва. 

Кліфорд Гірц, автор «Інтерпретації культур», у «природженому способі життя», зокрема, 
«традиціях», «культурі» й «національному характері» вбачає «есенціаліазм», а «загальні обриси історії 
нашого часу» й «питомий зміст цієї історії» відносить до «епохалізму» – «духу нашої доби» [2; 282]. 
Покликаючись на цього культуролога, доцільно використати одну з названих дефініцій стосовно 
базових соціокультурних функцій українського хорового мистецтва, а саме, запозичується похідний 
прикметник від дефініції «есенціалізм». Тож до есенціальних можна віднести базово-субстанційні 
функції – архетипову, етноконсолідаційну, традиційно-обрядову та церковно-ритуальну – ті, що 
інспірували культурогенез хорового мистецтва. Декотрі інші – музично-освітня, просвітницько-
пізнавальна, мобілізаційна, ідеологічно-пропагандистська, міжетнічно-інтеграційна, артистична – 
дискретні, що нашаровувалиcя на есенціальні, – належать до принагідних. Окрему групу також 
становлять іманентні – культуротворча, комунікативна, музично-терапевтична, катарсистична та 
функція соціалізації, що вирізняються усталеністю, притаманністю хоровому мистецтву у всі часи. 

Дослідження самобутніх властивостей національної музичної культури, що проявлялися 
новими гранями на різних етапах історичного розвитку й сприяли формуванню нації – назріла за роки 
державної незалежності проблематика. З огляду на це, етносоціальні та культуротворчі ресурси 
українського хорового мистецтва потребують вивчення у інтердисциплінарній взаємодії філософії, 
культурології, етнології, етнопсихології, історії, соціології, мистецтвознавства, музичної педагогіки, 
фольклористики та музикознавства. Завдяки цьому з’являється можливість довести онтологічну 
цілісність українського хорового мистецтва у перегуках епох, у взаємозв’язках явищ і персоналій, 
аматорства й професійності, минулого й сучасного, що дають водночас один із перевірених часом 
мистецьких дороговказів у майбутнє. 

Отже, теоретико-методологічні засади дослідження систематики соціокультурних функцій 
хорового мистецтва виводяться з доробку українських і зарубіжних учених – культурологів, етнологів, 
істориків, філософів, дотичного до питань етнічних архетиповості й ментальності та щодо національно-
формуючих основ. Насамперед вивчаються зв’язки етноментальних особливостей (як соціальних, так і 
релігійних і традиційно-обрядових) із хоровими уподобаннями українців. Крім того, з’ясовується 
етнозахисна роль хорового репертуару на різних фазах процесів націєтворення та націєствердження 
(відповідно до викладених вище історичних концепцій формування української нації). 
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Резюме 
Обґрунтовуються теоретико-методологічні засади систематизації соціокультурних функцій 

національного хорового мистецтва. Критерієм систематизації постає внесок цього мистецтва до процесів 
націєтворення та націєствердження. Доведено його відповідність до окремих етноментальних прикмет, 
пов’язаних із релігійністю, зберіганням давніх обрядових традицій та зі схильністю гуртування в малі 
групи. Підкреслюється роль хорового репертуару з патріотично-суспільною тематикою як промотора 
національної ідеї на різних історичних етапах формування української нації. 

Ключові слова: хорове мистецтво, ментальність, соціокультурна функція, релігійність, 
обрядовість, нація. 
 

Summary 
Synkevych N. Тheoretical and methodological principles of systematization of social and cultural 

functions of the ukrainian choral art 
Substantiated theoretical and methodological principles of systematization of social and cultural 

functions of national choral art. This is the author’s desire to bring the various branches of human 
knowledge, life and activity, show their interdependence. Typically, the amount and the semantic content of 
such functions varies in different versions, but some components inherent stability. 

Since the functionality is defined as serving some purpose, the socio-cultural function of art in general 
or industry: First, determine the specific role of the arts to society and its culture; second, helping to attract 
individuals to the spiritual and aesthetic achievements of the ethnic group, nation, humanity; thirdly, 
providing kontynualnist and the tradition, the relationship eras of national life in historical context; Fourth, 
projecting moral perspective and aesthetic landscape. 

First built «functional interpretation of choral culture» A. Laschenko. However, studies written in 
Soviet times, could not delve into the national dimensions of Ukrainian choral art. 

In the article the work of other researchers, where this perspective is the subject of scientific interest. 
However, considering this perspective, the author refers to domestic research scientists identify the nature of 
problems concerning the Ukrainian mentality, the mentality, the creation of the nation, national 
consciousness. 

The criterion for systematization presents the contribution of art to the nation-building process and 
natsiyestverdzhennya. 

Proved its conformity to certain etnomentalnyh signs associated with religiosity, storage and ancient 
ceremonial traditions with a tendency cohesion in small groups. 

Emphasizes the role of choral repertoire of patriotic and social themes as promoter of national ideas in 
different historical stages of the Ukrainian nation. 

Research distinctive features of national music culture, which manifested new faces at different stages 
of historical development and contributed to the formation of the nation – there is the years of state 
independence issues. With this in mind, ethno-social and culture-resources of Ukrainian choral art requiring 
interdisciplinary interaction study in philosophy, culture, ethnology, ethnic psychology, history, sociology, 
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art history, music pedagogy, folklore and musicology. This makes it possible to bring the ontological 
integrity of Ukrainian choral art in roll eras, events and relationships in personnel, professional and amateur, 
past and present, giving at the same time one of the time-tested art a guide to the future. 

Thus, the theoretical and methodological principles of cultural studies taxonomy features choral art 
derived from the works of Ukrainian and foreign scientists-culture, anthropologists, historians, philosophers, 
relevant issues arhetypovosti and ethnic mentality and forming on national bases. First studied 
communications etnomentalnyh features (both social and traditional religious and ritual) of Ukrainian choral 
preferences. In addition, it appears etnozahysna role choral repertoire at different stages of nation-building 
processes and natsiyestverdzhennya (according to the above historical concepts forming Ukrainian nation). 

Key words: choral art, mentality, socio-cultural function, religion, ritual, nation, research, cultural 
process Ukraine, composer’s creativity, music culture, musicology, classification, classical choral music, 
popular culture. 
 

Аннотация 
Синкевич Н. Теоретико-методологические принципы систематизации социокультурных 

функций украинского хорового искусства 
Обосновываются теоретико-методологические принципы систематизации социокультурных 

функций национального хорового искусства. Критерием систематизации является вклад этого 
искусства в процессы нациосозидания и нациоутверждения. Обосновано его соответствие с 
отдельными етноментальными приметами, связанными с религиозностью, хранением давних 
обрядовых традиций и со склонностью к объединению в малые группы. Подчеркивается роль 
хорового репертуара с патриотически-общественной тематикой как промотора национальной идеи на 
разных исторических этапах формирования украинской нации. 

Ключевые слова: хоровое искусство, ментальность, социокультурная функция, религиозность, 
обрядовость, нация. 
 

Надійшла до редакції 14.11.2014 р. 
 
УДК 784.1(477.8):7.036 

О.М. Марач 
 

КАМЕРНЕ ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
У ДОБУ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ) 

 
Академічне хорове мистецтво відображає тенденції, що пронизують соціокультурний 

континуум у державі. Камерність, як провідна тенденція сучасного хорового виконавства, 
взаємопов’язана зі стрімким збільшенням кількості невеликих колективів у 1990-х рр., зумовлених 
новими ідеологічними установками. Окрім позитивних результатів, поява чималої кількості 
невеликих, насамперед церковних, хорів поставила під сумнів їх якісний рівень та висунула перед 
музикознавством низку проблем. Це – актуальні проблеми теорії хорового виконавства, спробу 
вирішення окремих із них здійснено у даній науковій розвідці. Відтак, її мета полягає в 
теоретичному обґрунтуванні камерного хору як моделі сучасного колективу та тенденцій розвитку 
камерного мистецтва у добу державної незалежності України.  

Щоб пізнати явище, необхідно дослідити як воно виникло. Тож звернемося до історії 
камерного виконавства. Витоки камерного виконавства, пов’язаного з домашнім музикуванням, 
сягають глибин Відродження та Бароко і стосуються ансамблевої музики – вокальної та 
інструментальної. Початково склад світського хорового колективу ХVІ ст. налічував майже 40 осіб; 
ці мішані капели створювали музичний супровід при дворах. Така кількість хористів, як правило, 
високого професійного рівня, була зумовлена потребою виконання високотехнічних ренесансних, а 
згодом барокових творів.  

Щодо поняття «камерна музика», то, як вказує О. Зінькевич, приблизно до середини ХІХ ст. 
воно означало домашнє музикування, яке «переважно виконувалося в аристократичних салонах або в 
невеликих домашніх гуртках» [3; 6], тобто пов’язувалося з камерно-вокальним чи інструментальним 
типами виконання. У добу романтизму камерність стала засобом для відображення індивідуального 
внутрішнього світу митця. 
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У ХХ ст. камерність постає як ідеологічно-концептуальна тенденція. В СРСР вона проявилася 
як «захисна» реакція на культивування грандіозно-масштабних творів. Камерність пов’язується з 
втіленням найтонших нюансів внутрішніх переживань, відмовою від пафосності звучання, 
застосуванням нових композиційних технік, у т.ч. з тенденціями до медитативності, мінімалізму 
тощо (яскравий приклад – «тихі коди», зростання ролі інструментального квартету у модерністів 
Д. Шостаковича і Б. Лятошинського, продовження цих тенденцій в українській музиці у 
В. Сильвестрова, Л. Грабовського, Є. Станковича, І. Карабиця та ін.). 

В останні десятиліття ХХ ст., за словами І. Польської, «камерність стає однією з принципових 
домінант сучасного мистецтва» [10; 37]. Вказана тенденція, відповідно, реалізувалася і в хоровому 
виконавстві, домінуючими рисами якого стали особлива витонченість і увага до інтонаційно-смислових 
деталей, втілення драматургічних нюансів музики. Це зумовило потребу у кваліфікованих виконавцях 
музично-інтелектуального рівня, здатних виявляти гнучкість у динамічній і ритмічній сферах звучання.  

Одним із перших зразків камерного хору на теренах колишнього СРСР став Камерний хор при 
Хоровому товаристві України, створений 1964 р. В. Іконником – представником «пігровської 
школи», що має витоки у високопрофесійних реґентських традиціях. Серед перших праць, де 
розглядаються особливості діяльності камерного хору, є стаття Б. Певзнера «Камерний хор – 
структура, організація, принципи роботи» [9]. 

Природу камерного хору можна ідентифікувати на основі розуміння структури співочого 
колективу, опрацьованої у працях О. Кабанова [4] і О. Бенч [2, 92-95]. Екстраполюючи структуру 
співочого колективу, вказану у даних працях, на специфіку камерного хору, можемо вирізнити його 
характеристики: в аспекті змістової діяльності (Таблиця 1): репертуар хору передбачає камерні 
жанри; тип і характер інтонування пов’язаний з формуванням звукового ідеалу, основаного на 
рівноправності голосів та втіленні тонких ґраней звучання; в аспекті функціонування це колектив, що 
може існувати і як концертний, і богослужбовий, і навчальний; за способом організації він є 
колективом найчастіше з 24 учасників, що мають професійну музичну освіту, хоча їх кількість може 
сягати 36 осіб. 

 
Таблиця 1 

Структура співочого колективу (за працями О. Кабанова та О. Бенч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поява в добу державної незалежності в Україні значної кількості камерних хорів. зумовлено, 
на нашу думку, двома основними причинами. По-перше, ренесанс релігії сприяв появі церковних 
колективів, при чому всі вони, як правило, камерні. Саме цей пласт «підживлює» і муніципальні 
колективи – з широкого прошарку співаків, які набули практики у церковному колективі (рівно як і 
з навчальних закладів), кращі відбираються у муніципальні та інші професійні хори. По-друге – 
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мобільність як один із головних факторів виникнення великої хвилі камерності у хоровому 
мистецтві на межі 1980-1990-х рр., коли відкрилися можливості гастрольної діяльності за 
кордоном.  

Аналізуючи феномен камерного хору на прикладі його функціонування в сучасному 
соціокультурному континуумі, приходимо до розуміння природи даного явища. Отож, розглянемо риси, 
що формують модель камерного хору. 1. Кількісні параметри моделі. Камерний хор складають 24-32 
співаки, малий камерний – від 16 осіб, від 12 співаків – ансамбль, який можна назвати «міні-хором».  

Можливість кількісного зменшення складу хорового колективу від 40 до 24 осіб в історичній 
ретроспективі пов’язана з підвищенням рівня професійної підготовки хористів. 

2. Вокально-технічні параметри моделі передбачають: підвищену інтонаційність; чітку 
пульсацію; мелодійність; гнучкість голосів; рівноправність голосів; чітко відібране тембральне 
забарвлення голосів, тембральну суцільність, при цьому – наявність голосів крайніх регістрів у 
партіях. 3. Репертуарні можливості моделі. Камерний колектив не має змоги повною мірою 
втілювати звучання масштабних творів через обмежену динамічну шкалу. Повинні бути відібрані 
камерні твори, починаючи від мотетів і мадригалів епохи Відродження, спеціально написані камерні 
меси (наприклад, Messa C-dur Ш. Гуно, «Magnificat» А. Вівальді та ін.), камерні хори різних музично-
історичних періодів, особливо ХХ ст. 4. Функціональні можливості моделі. Камерний хор у 
сучасному соціокультурному контексті нерідко поєднує функції світського та богослужбового 
колективу – наприклад, в Україні це «Credo», «Оранта», «Воскресіння», «Cantemus» та ін. 5. Мобільні 
можливості моделі. Переваги камерного хору дають широкі можливості. Малий склад є мобільним, 
потребує менших фінансових витрат, відтак, колектив має змогу швидко і легко гастролювати. 6. 
Проблемні зони моделі. Проблеми, що виникають у камерному хорі, пов’язані з такими факторами: 
фізичне здоров’я співаків у зв’язку з їх невеликою кількістю; відновлення репертуару після його 
забуття (у великому хорі більша можливість утримувати репертуар «на кількості» співаків, що 
пам’ятають твори, які давно не виконувалися); обмежена динамічна шкала.  

Таким чином, камерний хор – модель високопрофесійного колективу, здатного втілювати 
найтонші інтонаційно-смислові нюанси, з високим ступенем мобільності, можливостями активної 
гастрольної діяльності при відносно невисоких фінансових витратах, що у сучасному 
соціокультурному континуумі часто поєднує функції світського та богослужбового. Для камерного 
хору у вокально-технічному відношенні необхідні підвищена інтонаційність, чітка пульсація, 
мелодійність, гнучкість голосів, тембральна «суцільність» при наявності голосів крайніх регістрів у 
партіях; у репертуарному плані камерний колектив не має змоги повною мірою втілювати звучання 
масштабних творів через обмежену динамічну шкалу. 

Аналізуючи модель камерного хору та тенденції розвитку хорового мистецтва у західному 
регіону України у добу державної незалежності, було проведено спостереження за діяльністю 
провідних керівників регіону, серед яких – О. Цигилик, І. Циклінський, М. Кацал, М. Кулик, 
В. Яциняк, В. Сивохіп, І. Даньковський, З. Демцюх, В. Гнідь, Р. Ляшенко, Е. Сокач, В. Волонтир, 
О. Тарасенко (свого часу керівник хору «Воскресіння»), О. Одинець, В. Мойсіюк, В. Гаврилюк, 
Ж. Зваричук, І. Цмур, І. Дем’янець, І. Левенець, Б. Іваноньків, С. Дунець, Н. Селезньова та інші 
митці. Результати цієї роботи опубліковані у працях автора [5-8 та ін.].  

На основі спостережень, особистих інтерв’ю з керівниками академічних хорових колективів, 
проведених протягом останніх трьох років, намагаємося осмислити сутність процесу розвитку 
академічного хорового мистецтва України як соціокультурного феномену. Тому у процесі інтерв’ю з 
відомими маестро були розглянуті проблеми, що стосуються особливостей розвитку регіонального 
хорового мистецтва у соціокультурному просторі України.  

Особливості діяльності регіональних хорових колективів  проблеми та їх вирішення. 
Більшість диригентів вважають, що проблеми у діяльності хорових колективів у кожній області 
практично однакові. Насамперед – це брак грамотних співаків, які можуть без попереднього 
розучування читати музичні тексти, не потребують додаткової роботи хормейстера з навчання 
вокальній техніці. Проте, як висловився О. Цигилик, аматорський хор може співати на 
професійному рівні і навпаки – професійний колектив може виконувати по-аматорськи. По-друге, 
у багатьох хорах є проблема з формуванням чоловічого складу. Якщо жіночий склад сформувався 
як більш-менш стабільний, то чоловіча група потребує постійної організаційної уваги. І третє  
фінансова сторона діяльності хорів. Наприклад, у м. Хмельницькому, як запевняє І. Цмур, 
муніципальний хор отримує вагому підтримку міського Голови, депутатського корпусу та 
управління культури міської ради. Проте, далеко не кожен хор в обласних центрах може 
сподіватися на таку підтримку. 
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На регіональній віддаленості, що має витоки в історичній провінційності, як проблемі у діяльності 
регіонального хору акцентував О. Тарасенко: «Ми пожинаємо плоди невдалого вибору адміністративного 
центру, який, …повинен бути ще і культурним». Тому в таких містечках, як Рівне, працювати непросто. 
Сьогодні, наприклад, в Острозі є інтелігенція з діда-прадіда; такий же прошарок інтелігенції необхідно 
творити у Рівному, необхідно творити культуру. На думку О. Тарасенка, місто не може називатися 
культурним, якщо в ньому немає симфонічного оркестру, хору, філармонії, театру. У Рівному є 
філармонія, є театр, але не було таких «титульних» колективів краю, як, наприклад, симфонічний оркестр 
Львівської філармонії чи Львівська опера, чи Одеська опера, Черкаський народний хор, чи ансамбль 
танцю «Надзбручанка» в Тернополі, Гуцульський ансамбль пісні і танцю в Івано-Франківську, 
Волинський народний хор у Луцьку та ін. Як вказав маестро, саме з метою зайняти цю нішу в 
соціокультурному сенсі (поруч з богослужбовою метою) і створено 1991 р. хор «Воскресіння», що мав 
амбіції стати «титульним» колективом і творити місцеву – регіональну культуру.  

На проблемі професіоналізації акцентує В. Яциняк. Галичина завжди славилася великою 
кількістю співочих колективів – «Боянів» та інших хорів. Разом із тим, важливо було концентрувати 
кращі виконавські сили саме у професійних хорах. Специфіка львівської хорової школи полягає в її 
взаємозв’язку з оперно-симфонічною у процесі формування (нагадаємо, що з класу корифея хорової 
школи М. Колесси вийшла і плеяда оперно-симфонічних диригентів). Такий зв’язок, на думку 
В.Яциняка, наклав відбиток на особливості функціонування колективів протягом тривалого періоду у 
ХХ ст. О. Цигилик вважає, що головне для будь-якого колективу, в т.ч. регіонального, – це володіння 
«звуковим ідеалом», який досягається у процесі тривалої інтонаційної роботи.  

Проблема пошуку професійних співаків, особливо чоловічих голосів, є надзвичайно гострою в 
регіональних хорах, – вважає І. Дем’янець. Наприклад, в Івано-Франківську протягом останніх років не 
було хорового колективу, який би мав можливість займатися систематично на професійній основі 
(частина співаків доїжджають з інших міст Прикарпаття). Проблема криється, по-перше, у «відтоку 
кадрів» у столичні міста та за кордон, що має об’єктивні обставини. По-друге, проблема у вихованні 
диригента. Невелика кількість професійних колективів не дає можливості студентам навчальних закладів 
якісно проходити диригентську практику, що гальмує активний розвиток хормейстера-фахівця. 

Провідна проблема регіонального хорового мистецтва у невеликих обласних центрах – 
формування професійної школи, – вважає В. Мойсіюк. Наприклад, у Луцьку вона стоїть гостро через 
«відтік кадрів» у столичні міста і за кордон, що набуло масового характеру у 1990-х рр. Наприклад, у 
навчальних закладах Луцька викладачі диригування складають старшу та молоду вікові категорії, 
натомість повністю відсутня «сорокарічна» плеяда митців, які мали б взяти активну участь у 
формуванні професійної хорової школи, продовжуючи традиції більш старшого покоління, що свого 
часу (у тих же 1990-х) створило свої (переважно церковні) колективи.  

В. Гаврилюк акцентувала, що зі здобуттям державної незалежності в Україні настала епоха, 
коли з’явилася можливість створити велику кількість церковних хорів різних релігійних конфесій. 
Наприклад, у Луцьку з’явилися хори «Оранта» Свято-Троїцького собору, «Волинські дзвони» 
церкви Всіх Святих землі Волинської, римо-католицького костелу святих Петра і Павла та ін. 
Значна кількість студентів і випускників навчальних закладів отримала можливість практикуватися 
хоровому співу і, часом, хормейстерству, виконуючи стилістично та жанрово розмаїтий репертуар – 
кращі зразки української та західноєвропейської духовної класики, музику сучасних композиторів. 
Виростала молода плеяда хоровиків, які підтримували традиції своїх наставників – це учні 
П. Муравського, В. Іконника, М. Бердєннікова, Л. Венедиктова та ін. З’явився історичний шанс 
продовжити кращі традиції київської хорової школи, започаткувавши регіональну традицію, на 
основі якої в подальшому могла б витворитися волинська хорова школа. Проте, більшість 
талановитих випускників навчальних закладів, отримавши відповідну практику, виїхали за кордон, 
у столичні міста, в результаті перервавши «ланцюг поколінь», а відтак – і зупинивши процес 
формування хорової школи.  

Вирішення внутрішньої проблеми колективу щодо професійності хорового складу  через навчання 
самим хормейстером, відбір через кастинг, пошук інших шляхів підвищення професійного рівня. Це 
вагома проблема у провінційному регіоні, – акцентував І. Дем’янець. Він розповідав, що має співаків без 
музичної освіти, в результаті постійно виникає проблема додаткових занять. Проблема з комплектацією 
хорових груп завжди є гострою, – розповідав О. Тарасенко. Варіант її вирішення полягає у тому, щоб дві 
третини співаків були сталими (випускники консерваторій, викладачі). Тоді лише одна третина 
доукомплектовується студентами училища, як правило, кращими, які згодом виїжджають для навчання у 
консерваторії та часто не повертаються у периферійні міста, де складно працевлаштуватися. Тобто, 
важливо утримувати «кістяк» колективу, який повинен становити не менше двох третин хору.  
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Н. Селезньова та І. Цмур акцентували, що більшість цінних кадрів у вокальному плані після 
навчання у вищих навчальних закладах залишаються у великих містах  Києві, Львові, працюють у 
національних колективах, де вища заробітна плата. Звичайно, при достойному фінансуванні всі 
музиканти трималися б одного колективу, і фаховий рівень хорів був би вищим у будь-якому 
регіоні. 

Яким повинен бути баланс у плані орієнтації на професійного та непрофесійного слухача, а 
відповідно – і репертуарна політика колективу? В. Сивохіп розмірковував, що для залучення 
ширшого кола слухачів репертуар хору (більш ніж на половину) повинен складатися з творів 
національної культури – як обробок народних пісень, творів класиків, так і сучасних композиторів. А 
менша половина репертуару повинна становити взірцеві твори світової музичної культури, 
різноманітних за жанровим та історико-стильовим спрямуванням. Саме цей сеґмент репертуару буде 
завжди підтримувати професійний рівень хору, а також дає можливість якісного порівняння й аналізу 
вітчизняного і зарубіжного продукту.  

О. Тарасенко наголошував, що будь-який колектив повинен прагнути високого рівня, 
виконуючи «вершинні» твори барокової, класичної музики, романтиків і сучасних композиторів, – 
без цього неможливо освоїти та утримати складні виконавські техніки, працювати з різностильовим 
репертуаром. В іншому випадку, виконуючи лише популярний репертуар, можна «зійти» до 
самодіяльного рівня. Широкому колу слухачів це буде більше подобатися, але це приведе до 
постійного падіння рівня. Тому потрібен здоровий баланс. «Я не прихильник гасла «Мистецтво 
заради мистецтва» і вважаю, що просвітницька функція мистецтва, особливо в теперішній час, на 
наших територіях, тоді, коли «анти-музика», «шум» переважають у засобах масової інформації та 
транспорті, ми повинні заставити людей чути – чути через музику», – висловився маестро. Тому 
надзавданням є просвітницька функція митця, що полягає у служінні народу; ця функція повинна 
переважати у сучасних умовах, але ми не повинні сходити до любительського репертуару, а мати 
орієнтири на європейські рівні, виховати публіку до відповідного рівня.  

Непрофесійним слухачем добре сприймається і духовна музика, і народна, особливо 
жартівлива, джазові композиції, твори розважального плану, – зауважив І. Цмур. Фахівцю потрібна 
нова музика, як правило, високого інтелектуального рівня. 

Як заохочувати до хорової музики широке коло слухачів,  саме з непрофесійного середовища? 
М. Кулик висловив ідею про те, що смаки публіки змінюються циклічно, і такі цикли тривають 
орієнтовно по сім років. Так, у певний період українська публіка «вимагала» творів національного 
спрямування, як, наприклад, твори О. Козаренка, І. Камінського на слова І. Калинця та ін. У залах 
було достатньо слухачів із «немузичного» середовища, концерт неодмінно повинен був 
завершуватися національними музичними святинями – «Заповіт», «Думи мої» та ін. Згодом смаки 
змінювалися. Був період, коли публіці були цікаві експерименти з різноманітними 
квазіінструментальними звучаннями – на зразок звуків селянської коси, інших предметів сільського 
побуту – імітації вигуків тварин, шумів і т.д.  

Сьогодні, на думку М. Кулика, публіка найкраще сприймає світові хіти у різноманітних 
обробках; у програми вводяться окремі естрадні, джазові твори. «На прикладі свого хорового 
колективу,  стверджував І. Цмур, – можу сказати, що для підготовки публіки ми починаємо від дітей – 
працюємо в дитячих музичних школах, загальноосвітніх закладах, у вищих навчальних закладах міста і 
області». Отож, потрібно почитати зацікавлювати слухачів від юного покоління, привчати до 
відвідування концертів змалку.  

В. Гаврилюк зауважила, що «виходити» на широке коло публіки можна і варто, привчивши 
студентів музичних навчальних закладів постійно відвідувати концерти. У перспективі такі 
слухачі приводять своїх друзів, створюючи певне стійке коло аудиторії з молодого покоління. 
С. Дунець акцентував на важливості просування академічного продукту на мас-медіа, що, на 
жаль, є складним процесом у сучасній соціокультурній ситуації. Варіантами виходу з такої 
ситуації є користування музичними ресурсами мережі Internet, а також запис і розповсюдження 
дисків. Вагомим здобутком навчальних закладів повинна бути відео- та фонотека виступів 
провідних колективів, проте, це питання потребує спеціальної уваги і часто не є вирішеним на 
належному рівні.  

Таким чином, на основі поглядів хорових диригентів західного регіону виявлено тенденції 
розвитку хорового мистецтва у соціокультурному просторі України. Хорове мистецтво продовжує 
розвивати кращі традиції, започатковані корифеями хорових шкіл та активізовані у 1990-х рр. на 
хвилі національного і духовного відродження. Проте, існує низка проблем. Перша проблема – 
кадровий склад регіональних колективів. Друга – низький рівень реклами і відсутність менеджменту, 
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що не дає змоги виховувати молодого слухача. По-третє, незначна підтримки культури державними і 
приватними комерційними структурами конкурсно-фестивального процесу.  

Вирішення цих проблем відкриває перспективи культурного майбутнього України, в яким 
взаємопов’язані проблеми подальшого становлення вітчизняного суспільства. 
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Резюме 
Розглядається модель камерного хору та її функціонування у західному регіоні України. 

Вирізняються тенденції розвитку хорового мистецтва на основі спостережень за діяльністю за 
інтерв’ю з провідними диригентами краю. 

Ключові слова: камерне виконавство, модель камерного хору, тенденції розвитку хорового 
мистецтва західного регіону України періоду державної незалежності. 
 

Summary 
Marach O. The chamber choral performing: the tendencies of development in Independent 

period (by example of Western region of Ukraine) 
Academic choral art reflects trends that permeate the sociocultural continuum in the state. Chamber as 

the leading trend of modern choral performance, linked to the rapid increase in the number of small groups in 
the 1990s due to new ideological. 

In addition to the positive results, the emergence of a significant number of small, above all the 
church, choirs questioned their quality of musicology and has confronted a number of challenges. 

The article deals with the origins of chamber choral performance and notes that they go back to their 
roots Renaissance and Baroque and relating to vocal and instrumental ensemble music with the composition 
of 40 musicians, the composition, the optimal performance for high-tech works of the period. 

At the same time, the term «chamber music» to the mid-nineteenth century meant mainly domestic 
music, that is carried out in aristocratic salons, that is associated with kamernovokalnym types or 
instrumental performance. In the age of Romanticism chamber has become a means to reflect the individual's 
inner world of the artist. 
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In the twentieth century. chamber appears as ideological and conceptual trend. In the USSR, it 
manifested itself as a «defensive» response to the grandly-scale cultivation of works. Chamber associated with 
the embodiment of the very intricate inner feelings, rejection of pafosnosti sound application of new 
compositional techniques, in t. Ch. With tendencies to medytatyvnosti, minimalism, etc. (prime example – the 
«silent code», the increasing role of modernist instrumental quartet D. Shostakovich and B. Liatoshynsky, the 
continuation of these trends in Ukrainian music V. Silvestrov, L. Grabowski, E. Stankovic, I. Karabyts etc.). 

In the last decade of the twentieth century «chamber becomes one of the principal landmarks of 
modern art». 

One of the first sample chamber choir in the former Soviet Union was the Chamber Choir Choral 
Society in Ukraine, created in 1964 V. Ikonnikov – representative «pihrovskoyi school», which has roots in 
highly Sacred traditions. 

The emergence of the national independence day in Ukraine considerable number of chamber choirs. 
due, in our opinion, two main reasons. First, the renaissance of religion contributed to the emergence of 
religious groups, with all of them tend chamber. It is this layer «feeds» and municipal groups - from a wide 
layer of singers who have gained practice in the church team (as well as with educational institutions), best 
taken at municipal and other professional choirs. Second – mobility as one of the main factors of a large wave 
in chamber music choral art on the verge of 1980-1990’s. When opened the possibility of touring abroad. 

A model of the chamber choir and its functioning in western Ukraine. Feature choral art trends based 
on observations of activities on interviews with leading conductors edge. 

Based on the views of choral conductors western region of tendencies of development of choral art in 
socio-cultural space of Ukraine. Choral Arts continues to develop the best traditions initiated luminaries 
choral schools and intensified in the 1990-s. In the wake of national and spiritual revival. However, there are 
some problems. The first problem – the staff of the regional groups. Second – poor management and lack of 
advertising that makes it difficult to educate young listeners. Third, minor crops support public and private 
commercial entities festival-competitive process. 

Key words: chamber performance, model chamber choir, choral art trends of Western Ukraine state 
independence period, the origins of chamber art, modernity, the leading conductors of choral art in Western 
Ukraine. 
 

Аннотация 
Марач О.М. Камерно-хоровое исполнительство: тенденции развития в период 

государственной независимости (на примере западного региона Украины) 
Рассматривается модель камерного хора и ее функционирование в западном регионе Украины. 

Выделяются тенденции развития хорового искусства на основе наблюдений за деятельностью и 
интервью с ведущими дирижерами края. 

Ключевые слова: камерное исполнительство, модель камерного хора, тенденции развития 
хорового искусства западного региона Украины периода государственной независимости. 
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КАМЕРНО-ОРКЕСТРОВЕ ВИКОНАВСТВО:  
ТИПОЛОГІЯ, СЕМАНТИКА ТА КОМУНІКАТИВНА СПЕЦИФІКА  

 
Серед тенденцій розвитку культури, що почали активно розвиватися у ХХ ст. і рухають 

мистецький поступ сьогодні, є камерність. У музичному мистецтві ця хвиля, з одного боку, 
сформувала художню сферу, в якій зосереджувалися «інтелектуалізм і психологізм» (Л. Раабен [25]) 
музичного висловлювання у складні періоди радянської доби, реалізовані у творчості 
Б. Лятошинського і сучасників. Згодом камерність проявилася у композиторів-шістдесятників 
Є. Станковича, В. Сильвестрова, Л. Грабовського, М. Скорика, І. Карабиця та їх послідовників – 
В. Камінського, О. Козаренка, К. Цепколенко та ін. митців. З іншого боку, камерність завдяки одній з 
її головних рис – мобільності – стала імпульсом для появи низки колективів, а відтак – і потужного 
камерного  руху  в оркестровому,  ансамблевому та  хоровому мистецтві, що виявився у 1960-х,  а  від 
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початку 1990-х рр. дав можливість українським митцям гастролювати за кордоном. І нарешті, 
камерність в апогеї свого розвитку відзначилася розмаїтими варіантами творчих втілень драматичного і 
музичного театру, літературної, музичної та образотворчої мініатюри. Якщо у цих видах мистецтв 
поглибилася роль кожного персонажа, кожної лінії, барви, то в оркестровому мисленні це призвело до 
формування своєрідного «театру персоніфікованих інструментів». Отже, камерно-оркестрове 
виконавство є вагомим явищем сьогодення, тому вважаємо дану тему актуальною. 

Якщо проблема камерності в інструментально-ансамблевій сфері є широко опрацьованою 
І. Польською [19–21] та іншими українськими дослідниками, то камерно-оркестрове виконавство як 
феномен сучасної української культури поки не отримало цілісного вивчення. Відтак, у цьому 
питанні послуговуємося дослідженнями більш широкого спектру, частина з яких уже увійшла до 
музикознавчої класики. Це, насамперед, праці Т. Адорно [30], В. Аллена [31], Б. Асаф’єва [2–5]; з 
історії оркестру І. Барсової [7], А. Карса [14, 32], Л. Раабена [25], а також дослідження, що 
звертаються до цієї проблеми крізь призму вивчення бахівського оркестру (Ч. Террі [35]) та ін. До 
вищенаведеного переліку додамо й праці українських музикознавців Н. Савицької «Стильові 
тенденції розвитку української радянської симфонічної музики 60–70-х рр. (на прикладі камерної 
симфонії)» [27], в якій висвітлюються процеси у вітчизняній культурі, пов’язані із камернізацією, а 
також присвячену цьому питанню брошуру О. Зінькевич [13] та ін.  

Саме камерному оркестру присвячені книга М. Пеншерля [33], енциклопедична стаття 
І. Барсової [6], ґрунтовні дослідження Н. Ксенофонтової «Камерний оркестр першої половини ХХ 
століття (до проблеми типології оркестрового письма)» [15] та Е. Прейсмана – монографія 
«Камерний оркестр. Історичний процес формування, проблеми функціонування» [23] і дисертація 
«Камерний оркестр як явище у музичній культурі ХVІІ-ХХ століть» [24]. 

Щодо українського музикознавства останнього 25-річчя, то вирізнимо фундаментальні 
праці «Камерний ансамбль: історія, теорія, естетика» І. Польської, в якій знаходимо глави 
«Оркестрове (колективне) виконавство як модель макроансамблю» [19; 219–225, 21], 
«Концертування з оркестром та його комунікативна специфіка» [19, 226–229], а також дотичні 
праці «Камерно-інструментальний ансамбль у творчості львівських композиторів XX ст.» 
В. Андрієвської [1], «Тенденції сучасного музично-виконавського мистецтва Львова в аспекті 
академічного камерно-ансамблевого музикування» О. Грабовської [9], «Камерно-
інструментальний ансамбль в Україні. Творчість і виконавство (1960-1980 рр.)» Н. Дикої [10], 
«Віолончельні сонати Л. ван Бетховена (ансамблеві закономірності жанру)» О. Зав’ялової [11], 
«Становлення оркестрового виконавства в Україні (в контексті розвитку національної художньої 
культури)» В. Откидача [18], «Диригентсько-оркестрова освіта: теорія, методика, практика» 
Я. Сверлюка [28], в яких аналізуються проблеми оркестрового виконавства в цілому, 
ансамблевості і камерності, та ряд ін. 

Метою даного дослідження є виявлення питомих рис камерно-оркестрового виконавства, 
завданнями – проаналізувати стан вивчення проблем камерності та камерної оркестровості у 
сучасному музикознавстві, здійснити теоретичне узагальнення щодо типології, семантики і 
комунікативної специфіки камерно-оркестрового виконавства. 

Досліджуючи феномен під назвою «камерний оркестр», маємо визнати двоосновність цього 
поняття. Перша основа – камерність, генетично пов’язана з ансамблевістю та відповідною жанровою 
системою (від дуету до великих ансамблів). Друга – оркестровість, що хоч і спирається на ансамблеві 
витоки й комунікативну ансамблевість, все ж пов’язується з сутнісно іншими феноменами – 
симфонічністю й концертністю.  

Камерність, за твердженням І. Польської, – одна з «принципових домінант сучасного мистецтва» 
[19; 37]. То ж як визначається цей феномен у сьогоднішньому мистецькому континуумі, якими 
характеристиками він володіє з огляду на історико-соціальний, комунікативно-психологічний та 
темброво-акустичний аспекти? Якщо у попередні століття камерність була пов’язана насамперед із 
салонним музикуванням, то у ХХ ст. вона постає як ідеологічно-концептуальна тенденція. Аналізуючи 
це явище у контексті витоків сучасного мистецтва, О. Марач вказує, що у ХХ ст. на тоталітарно-
радянських теренах камерність проявилася як «захисна» реакція на культивування грандіозно-
масштабних творів (переважно «датських»)» [17; 63–64] та втілилися у найтонших нюансах внутрішніх 
переживань, відмові від пафосності звучання, застосуванні нових композиційних технік, в т.ч. у 
тенденціях до медитативності, мінімалізму тощо [17; 64]. Продовжуючи вказані вище міркування, 
визначимо головну рису інструментальної камерності як «інтровертований інтелектуалізм». Унаслідок 
генетичного зв’язку з «кімнатною» музикою, домашнім чи салонним музикуванням, для камерності, за 
висловом Б. Асаф’єва [5; 213], притаманна «замкненість» як одна з її головних рис. Відтак, камерний 
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ансамбль – основоположна форма втілення камерності – є «феноменом замкненого особистісного 
спілкування і взаємодії обмеженої кількості учасників у невеликому обмеженому просторі шляхом 
спільного емоційного переживання та інтелектуального осмислення творів…» [19; 43].  

Трактуючи оркестр (колективне виконавство) як «модель макроансамблю», І. Польська [19; 219-
220] акцентує думку Л. Сидельникова про два різних синтези «я» та «ми» в ансамблевому й оркестровому 
типах виконавства в їх «чистому» вигляді: ансамблем є складний діалог, навіть полілог, 
індивідуальностей, оркестром – діалог виконавських груп. При цьому оркестр містить прояви усіх інших 
основних принципів виконавської взаємодії: відображає «сольне» виконавство («соліст» – диригент), є 
ансамблем груп і має спільність із хором [29; 45–46]. У результаті проведеного дослідження І. Польська 
вирізняє три домінуючі моделі оркестрового спілкування [19; 223–225]: 

– модель «оркестр – організм», що відображає індивідуальні задуми авторитарно-
директивного диригента (подібно як весь організм виконує вказівки мозку); 

– модель «оркестр – держава» або «ідеальна держава», в якій усі виконують свої функції чітко 
та злагоджено на досягнення загального блага; 

– модель «оркестр – театр», в якому розігрується музичне дійство, оркестрова вистава з 
диригентом - «режисером», що виходить на сцену; ґенезою цієї моделі є бароковий зв’язок оперних і 
симфонічних жанрів, а відповідно – тенденція до формування інструментального об’єднання і за 
теситурою, і, що важливо, за тембровими ознаками, на що вказує Е. Прейсман [22; 6]. 

На нашу думку, до природи камерно-оркестрового виконавства в його узагальненому вигляді 
(поза впливом психологічних типів взаємодії диригента та оркестру) найближчою є остання модель – 
«оркестр – театр», оскільки вона була втілена у практиці concerto grosso, що є безпосереднім джерелом 
сучасного камерно-оркестрового виконавства – функціонуючи у ХVІІ-ХVІІІ ст. поряд із церковним та 
оперним варіантами оркестрів, а також варіантами оркестрів «на випадок»1 із дуже великої кількості 
виконавців (понад 200), переважаюча частина – струнні, камерно-оркестрова практика відродилася у 
ХХ ст. після панування великого – симфонічного – оркестру у ХІХ ст. Причину зростання ролі 
камерності у ХХ ст.. Б. Асаф’єв пояснює ідеєю персоніфікації кожного інструмента, в результаті чого в 
ансамблевому колективі кожен інструмент – «реальна сила, актуальний персонаж, характерне явище», а 
піднесення камерності в результаті зумовило стирання меж між симфонічною і камерною музикою: 
оркестри зводяться до ансамблів, а ансамблі виростають в маленькі оркестри, усе пронизується 
«стихією симфонізму» [3, 6–9]. Отже, сьогодні камерний оркестр – це «малий театр» оркестрового 
виконавства з його індивідуалізованою тонкістю творення і сприйняття. 

У чому ж проявляється специфіка камерно-оркестрового виконавства у його відмінності від 
симфонічно - та концертно-оркестрового з одного боку й камерно-ансамблевого – з іншого?  

Симфонічність, концертність і камерність – ось риси, що створюють сутнісну відмінність 
симфонічно- і концертно-оркестрової комунікації від камерної – оркестрової та ансамблевої. 
Симфонічність трактуємо від усталеного терміну «симфонізм», який бачиться у традиційному 
асаф’євському розумінні розкриття художнього задуму, що здійснюється за допомогою послідовного, 
цілеспрямованого музичного розвитку, який, у свою чергу, включає як протиборство, так і якісне 
перетворення тем і тематичних елементів [2]. Концертність, «породжена специфічним характером 
блискучого, барвистого, віртуозно-«репрезентативного» інструменталізму» (Л. Раабен) [25; 5], є 
властивістю жанру концерту з оркестром, а відтак – супроводжує концертування як таке, як «змагання» 
соліста з оркестром чи оркестрових груп, де на перший план виходить ігрова комунікативність 
виконавських партій [16; 15], самодостатніх партій учасників, що «змагаються» між собою. 

Отже, якщо філософський сенс симфонічності, на нашу думку, полягає у досягненні найвищого 
ступеня узагальнення абстрактних образів та ідей, концертності – у «досягненні естетичного 
задоволення від спільного ігрового дійства» [12; 11], то сенс камерності – «замкненості» – 
віднаходимо у досягненні максимального ступеня індивідуалізації та тонкої психологічності спів-
творення. Поряд із цим, увібравши в себе віртуозну концертність як виконавсько-семантичну основу 
відповідного музичного жанру (що виникає у процесі оркестрового концертування), камерна 
комунікація набула ознак і камерно-концертної.  

Наступне питання – яким чином камерність як характерна риса ансамблевого складу 
співвідноситься з оркестровістю? У чому полягає семантико-комунікативна відмінність камерного 
ансамблю і камерного оркестру?  

Насамперед вкажемо, що ансамблевість як «особлива властивість узгодженої взаємодії, 
обумовлена внутрішніми передумовами сумісності складових музичне ціле елементів, що 
характеризується гармонійною сумісністю їх поєднання і здійснюється як симультанно, в 
одномоментності, так і процесуально, в часі» [19; 26] є основою будь-якого колективного 
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виконавства – від дуетного до оркестрового. Тобто, лише там, де є ця «узгоджена взаємодія», там 
можемо твердити про ансамблеву узгодженість у тому чи іншому колективі. Відштовхуючись від 
цього твердження, І. Польська, вирізняє такі форми інструментального музикування, в яких на тому 
чи іншому рівні проявляється ансамблевість [19]: 

– сольне виконавство як модель мікроансамблю; 
– камерне виконавство як (традиційна) модель камерного ансамблю; 
– оркестрове виконавство як модель макроансамблю. 
Таким чином, усі вказані моделі мають стрижневу ансамблевість, при цьому камерно-

ансамблева та камерно-оркестрова моделі відрізняються не більшою чи меншою дією принципу 
ансамблевості, а відмінністю між камерним та симфонічно-оркестровим мисленням. 

Аналізуючи твердження дослідниці щодо ансамблевої діалогічності, яка проявляється у 
взаємодії з іншими виконавцями, а також диригентом, слухачем і, навіть, у бінарності 
індивідуального виконавства [19], приходимо до висновку про різні рівні діалогу у різних типах 
камерно-оркестрового виконавства, які сформулюємо наступним чином: 

– перший рівень: внутрішній діалог, що проявляється внаслідок бінарності процесу гри в 
індивідуальному виконавському полі; 

– другий рівень: зовнішній, що здійснюється у процесі спілкування «індивідуальність» – 
«індивідуальність» в ансамблевому виконавстві; 

– третій рівень: зовнішній, що здійснюється у процесі спілкування «індивідуальність» – 
«група» у концертному виконавстві; 

– четвертий рівень: зовнішній, що здійснюється у процесі спілкування «група» – «група» в 
оркестровому виконавстві.  

На цьому підґрунті перейдемо до подальшого розгляду предмета нашого дослідження – 
камерно-оркестрового виконавства. Феномен камерного оркестру стає предметом музикознавчої 
уваги наприкінці ХІХ ст., коли Г. Ріман вводить даний термін (вказує М. Пеншерль) [33; 5; цит. за: 
24], а його дефініція, подана у «Музичному словнику» паризького видання 1967 р.2, звучить так: «Під 
камерний оркестром мається на увазі або оркестр з сольним – замість групового – складом 
виконавців, або, на відміну від великих складів оркестрів, малий оркестр, склад якого є аналогічним 
до норм оркестрів ХVІІІ століття [34; 672; цит. за: 24].  

Які висновки можемо зробити з цієї дефініції Г. Рімана? По-перше, що даний феномен є 
неоднорідним явищем, і по-друге, що є наслідком попереднього твердження, що типи камерного 
оркестру можна класифікувати за їх походженням, а відтак – і типом ансамблевості як способом 
комунікації. Назвемо їх наступним чином: 

– перший тип – «оркестр-ансамбль», що має сольний склад виконавців та мікро-ансамблевий 
спосіб їх внутрішньої комунікації; 

– другий тип – «малий оркестр», що має груповий склад виконавців та макро-ансамблевий 
спосіб їх внутрішньої комунікації. 

Названі типи різняться між собою способом формування складу та внутрішньої комунікації, а 
відтак – і тембральністю музичної тканини і технологією виконання. На останній аспект звертає 
увагу І. Барсова, подаючи вказані типи як «нормований» та «ненормований» склади камерного 
оркестру [6]. При цьому вибір виконавського складу, наближеного до ансамблевого, чи оркестрового, 
чи сольно-оркестрового різновидів, створює «перехідні» варіанти в рамках наведеної вище типології. 
Але обидва типи камерного оркестру відрізняються від симфонічного однією із провідних рис, 
пов’язаних із камерністю – мобільністю колективу.  

У процесі аналізу функцій камерного оркестру у сучасній музичній культурі Е. Прейсман 
визначає камерний оркестр як «історично укладений кількісно невеликий оркестровий апарат (11-18 
виконавців), в основі якого – взаємодія індивідуалізованих тембрів різних інструментальних груп, що 
обумовлює різні типи і види складів, їх варіантність, більшу, ніж в інших оркестрах, індивідуальну 
роль кожного виконавця і гнучкість управління» [23; 98]. Дослідник вирізняє три основні складові 
поняття «камерний оркестр», що є взаємопов’язаними та постійно розвиваються, і дає їм 
характеристику:  

– перша складова: камерно-оркестрові жанри, тобто ті, виконавським апаратом яких є 
камерний оркестр; 

– друга складова: камерний оркестр як кількісно невеликий (11-18 виконавців) мобільний 
оркестровий апарат, що склався історично та основою якого є взаємодія індивідуалізованих тембрів 
різних інструментальних груп (це обумовлює різні типи, види і варіантність складів, високий ступінь 
індивідуальної ролі кожного виконавця, варіантність форм виконання); 
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– і третя складова: камерно-оркестрове виконавство, тобто таке, художнім результатом якого 
є «звуковий простір, що набуває щільності завдяки широкому спектру обертонів, котрі добре 
прослуховуються в небагатьох чистих і змішаних тембрах, окреслених найтоншими штрихами в 
широкому об’ємі нюансів», і що визначає «особливу виконавську функціональність – сольність в 
оркестровому середовищі» [24; 264]. 

У результаті аналізу історичного розвитку оркестрового мислення автор доходить висновку, 
що у до барокову епоху вибір інструментів визначався лише відповідністю регістру до діапазону 
партії (поза тембровими ознаками), що створювало чисельні варіанти інструментальних об’єднань, 
але не давало підстав для формування оркестрів; у барокову добу з усвідомленням тембру як засобу 
музичної виразності, а відтак – вибірковості тембру відповідно до художнього задуму, нормуються 
склади великого оркестру як «втілення уніфікованої сукупності» та малого – «квінтесенції 
персоніфікації тембрів»; у класичну добу формування форм викладу матеріалу в сонатно-
симфонічний цикл в оркестровому мисленні відбувається процес індивідуалізації голосів, тембрів, 
партій, а як альтернатива симфонічному оркестру функціонує камерний у його множинних 
варіантах інструментальних складів, варіативністю і струнної, і особливо духової груп; цей процес 
посилюється у романтичну добу, коли досягло апогею розширення симфонічного оркестру, а 
водночас – ще більш урізноманітнилися склади камерних. Увесь попередній процес призвів до 
того, що у ХХ ст. тембральна змістовність виразу вийшла на домінуючі позиції, трансформуючи 
камерно-інструментальні склади, які вільно укладаються відповідно до потреб художнього змісту. 
На основі вивчення динаміки процесу персоніфікації голосів автор робить припущення, що «XXI 
столітті будуть стиратися звичні межі між оркестром і ансамблем як в кількісному, так і в 
структурному відношеннях, і типовим стане поєднання інструментів будь-яких тембрів в будь-якій 
кількості, яке визначається виключно художнім задумом композитора» [24; 266]. Сьогодні, через 
одне десятиліття після виходу згаданої праці, можемо підтвердити дане припущення. Попри те, що 
у процесі подальшого нівелювання ролі тематизму й виходу на перший план інших засобів 
виразовості «в багатоваріантності інструментальних складів розчиниться те, чим сьогодні є 
камерний оркестр», і буде необхідною «інакша організація концертування» [24; 277], виконання 
бароково-класично-романтичної музики завжди потребуватиме звернення до встановленого складу 
камерного оркестру. 

Таким чином, які нові складові можемо привнести у дослідження феномену камерного 
оркестру у нашому дослідженні?  

По-перше, відповідно до дефініції Г. Рімана, обґрунтовуємо два його типи: «оркестр-
ансамбль», що має сольний склад виконавців та мікро-ансамблевий спосіб їх внутрішньої комунікації, 
й «малий оркестр» із груповим складом виконавців та макро-ансамблевим способом їх внутрішньої 
комунікації. По-друге, вирізняємо рівні діалогу у різних типах камерно-оркестрового виконавства, 
що сягають глибин внутрішнього діалогу як бінарності процесу гри в індивідуальному 
виконавському полі та виходять на зовнішній рівень у процесі спілкування «індивідуальність» – 
«індивідуальність» в ансамблевому виконавстві, «індивідуальність» – «група» у виконавстві 
концертному та «група» – «група» в оркестровому. І по-третє, підсумовуючи усі згадані вище ґрані 
погляду на камерно-оркестрове виконавство, приходимо до висновку, що даний феномен 
характеризують такі риси з точки зору його семантики та комунікативної специфіки: 1) чутливість 
до історико-соціальних змін та швидке реагування на суспільні процеси; 2) «історична присутність» 
та «діалог епох» з їх жанрово-стильовими явищами; 3) відображення тенденцій інтелектуалізму та 
психологізму (Л. Раабен), а також самого сенсу камерності, який, на нашу думку, визначається як 
«інтровертований інтелектуалізм» та полягає у досягненні максимального ступеня індивідуалізації і 
тонкої психологічності спів-творення; 4) домінування тенденції тембрової персоніфікації, 
виникнення «театру персоніфікованих інструментів»; 5) відповідність до «моделі макроансамблю» 
(І. Польська) з рисами, притаманними ансамблевому виконавству, при цьому явище камерної 
оркестровості є варіантом розширення ансамблевого мислення; 6) можливість опозиції «соліст» – 
«оркестр» як основоположної ознаки сольного концертування з оркестром, при цьому явище 
камерної оркестровості є результатом камернізації симфонічного мислення; 7) специфічна 
репертуарна сфера, означена показом найтонших образних-емоційних нюансів, переданих засобами 
колективного (оркестрового) виконавства; паритетність між відображенням індивідуального та 
колективного семантичних первнів; 8) концертно-виконавська мобільність. На завершення 
зазначимо, що вивчення феномену камерно-оркестрового виконавства має далекі перспективи, 
оскільки сам предмет дослідження надається до постійного оновлення.  
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Примітки 
1 Наприклад, А. Карс приводить факт, що у Вестмінстерському абатстві у 1784 р. існував оркестр з 250 

осіб, 157 з яких грали на струнних інструментах [32]. 
2 Див. також: Риман Г. Музыкальный словарь [Пер. с нем. Б. П. Юргенсона, доп. рус. отд-нием] / 

Г. Риман. – М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2008. – CD-ROM. 
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Резюме 

Проаналізовано стан вивчення феномену камерно-оркестрового виконавства, обґрунтовано два 
типи камерного оркестру («оркестр-ансамбль» і «малий оркестр»), вирізнено рівні діалогу у різних 
типах камерно-оркестрового виконавства, окреслено характерні риси вказаного феномену з точки 
зору його семантики та комунікативної специфіки (мобільність, темброва персоніфікація, 
«інтровертований інтелектуалізм» й ін).  

Ключові слова: камерно-оркестрове виконавство, феномен, камерний оркестр, камерність, 
семантика, комунікація. 
 

Summary 
Bura M. Vestibule-orchestral performance: typology, semantics and communicative specific 
Among the trends of culture that began to develop rapidly in the twentieth century and moving artistic 

progress today is the chamber. In this wave of musical art, on the one hand, formed the artistic sphere, which 
concentrated «intellectualism and psychology» (L. Raaben musical expression in difficult periods of the 
Soviet era, implemented in the work and AB Liatoshynsky contemporaries). Later chamber evident in 
composers of the sixties Stankovych, V. Silvestrov, L. Grabowski, M. Skoryk, I. Karabytsya and their 
followers – V. Kaminsky, A. Kozarenko, K. Tsepkolenko and others. artists. On the other hand, the chamber 
through one of its main features – Mobility – was the impetus for the emergence of a number of groups, and 
therefore – and powerful chamber movement orchestral, ensemble and choral singing that was in the 1960-s, 
but from the early 1990’s made it possible for Ukrainian artists touring abroad. Finally, chamber at the height 
of its development marked by diverse options for creative incarnations of drama and musical theater, literary, 
musical and pictorial miniatures. If these arts deepened the role of every character, every line, the colors, the 
orchestral thinking it led to the formation of a kind of «theater personified tools». Thus, the chamber 
orchestra performing today is an important event, so consider this topic relevant. 

The condition of studying the phenomenon of chamber and orchestral performance proved two types 
of chamber orchestra («Orchestra ensemble» and «small orchestra»), pointed out the level of dialogue in 
different types of chamber and orchestral performance outlines the characteristics of said phenomenon in 
terms of its semantics and communication specific (mobility, timbre personification, «introvertovanyy 
intellectualism», etc.). 

Thus, by making study of the phenomenon chamber orchestra, we can state the following: 
First, according to the definitions H. Riemann, justifying its two types: «Orchestra ensemble», which has 

cast a solo and ensemble micro method of internal communication, and «small orchestra» with a group of 
performers and macro-ensemble method their internal communications. Second, we distinguish level dialogue in 
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different types of chamber and orchestral performance, reaching depths of inner dialogue as a binary process of 
the game individually performing field and enter the EU level in the process of communication «individuality» – 
«individuality» in ensemble performance, «individuality» – «Group» in concert performance and «group» – 
«Group» in the orchestra. And thirdly, summarizing all the above Grand view of chamber and orchestral 
performance, we conclude that this phenomenon is characterized by the following features in terms of its semantic 
and communicative specifics: 1) sensitivity to historical and social changes and rapid response to social processes; 
2) «historical presence» and «dialogue periods» with their genre-stylistic phenomena; 3) showing trends 
intellectualism and psychology (L. Raaben) and the sense of intimacy, which, in our opinion, is defined as 
«introvertovanyy intellectualism» and is to achieve the maximum degree of individualization and fine 
psyholohichnosti co-creation; 4) Trends timbre personification of domination, the emergence of the «theater of 
personalized tools»; 5) compliance with the «model makroansamblyu» (I. Polish) with features inherent ensemble 
performance, with the phenomenon orkestrovosti chamber ensemble expansion option is thinking; 6) the ability of 
the opposition «soloist» – «band» as the fundamental features solo playing concerts with the orchestra, and the 
phenomenon is the result orkestrovosti Chamber Symphony kamernizatsiyi thinking; 7) specific repertoire area 
designated by display subtle imagination and emotional nuances transferred Collective (orchestra) performance; 
parity between individual and collective reflection semantic pervniv; 8) concert and performing mobility. 

Studying the phenomenon of chamber and orchestral performance is long term, as the purpose of the 
study is provided for continuous updates. 
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коммуникативная специфика 
Рассмотрен феномен каферно-инструментального исполнительства, обосновано два типа 

оркестра («оркестр-ансамбль» и «малый оркестр»); выявлено уровни диалога в разных типах 
камерно-оркестрового исполнительства, очерчено характерные черты названого феномена с точки 
зрения его семантики и коммуникативной специфики (мобильность, тембровая персонификация, 
«интровертованый интелектуализм» и др.). 
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ДРАМАТУРГІЧНІ ФУНКЦІЇ ХОРУ В ОПЕРАХ ПЕТРА СОКАЛЬСЬКОГО 
 

Друга половина ХІХ ст. стала часом активного розвитку музично-драматичного мистецтва в 
Україні. Майже одночасно з’являється пласт опер українських композиторів. Починаючи з 1859 р., 
постають твори П. Сокальського «Мазепа» (1859 р.), «Майська ніч» (1863 р.) (що залишились 
незавершеними) та «Осада Дубно» (1878 р.). 1862 рік знаменний появою «Запорожця за Дунаєм» 
С. Гулака-Артемовського; у 1892 р. з’являється «Катерина» М. Аркаса. Цього ж року А. Вахнянин 
пише оперу «Купало». Створено й перші музично-драматичні твори М. Лисенка – «Різдвяна ніч» 
(1874 р.), «Утоплена» (1883 р.), «Чорноморці» (1872 р.), «Тарас Бульба» (1890 р.). 

Усі названі твори, безумовно, відіграли особливу роль у становленні національного оперного 
мистецтва. Незважаючи на майже одночасну їх появу, кожна з них стала новим щаблем розвитку 
національного оперного мистецтва. А відтак і головні складові музично-театрального дійства мали в 
кожній з названих опер різне драматургічне навантаження. Це стосується і хорових епізодів. У 
залежності від жанрової основи, сюжету, тематики опери, хор як виразник думки народу, щораз 
отримує нове ідейно-смислове наповнення.  

Метою даної розвідки є розгляд драматургічних функцій хору у оперній творчості Петра 
Сокальського. 
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Творчість П. Сокальського розглянуто низкою визнаних науковців. Історично-біографічний 
аспект досліджували Т. Каришева, Т. Булат, Л. Олійник, Г. Тюмєнєва. Вагомий внесок у висвітлення 
постаті П. Сокальського внесла О. Ізваріна. Її наукова праця на тему «Микола Лисенко і 
Петро Сокальський. «Майська ніч» М. Гоголя та гоголівська тема в український опері» висвітлює 
окремі маловідомі архівні матеріали щодо творчого шляху композитора [2].  

Проведений аналіз дозволив виявити ряд особливостей творчого почерку митця. Однак, 
питання хорового компоненту в його оперній творчості ще не ставало предметом детального 
дослідження названих науковців. 

Актуальність статті зумовлена збільшенням інтересу сучасних науковців до вивчення 
оперної творчості вітчизняних композиторів, зокрема П. Сокальського.  

Складний шлях зародження та становлення оперного жанру в Україні відбувався протягом 
довготривалого періоду. Передмовою її появи стали українські народні дійства, пов’язані з 
язичницькими, християнськими обрядами, шкільною драмою. Чималі імпульси до створення 
оперного жанру надали п’єси І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, в яких діалогічно-поетичні 
сцени супроводжувались музичним доповненням. І саме поява опери «Запорожець за Дунаєм» 
С. Гулака-Артемовського (1862 р.), з перевагою музики над діалогічними вставними епізодами, стала 
вінцем довготривалого розвитку. Поряд із солістами, вагоме драматургічне значення отримує хор. 
Саме він стає виразником думок, прагнень та бажань українського народу. В драматургічному плані 
він відіграє роль не лише коментатора подій, що перекликається з античною драмою, але й активного 
діалогічного співбесідника. Залучення хору у фіналі опери сприяє розширенню оперної сцени, 
надаючи звучанню особливої духовної піднесеності. Відтак, хор як вираз колективного начала стає 
важливою драматургічною одиницею загального сценічного дійства. 

Як відомо, презентація опери С. Гулака-Артемовського відбулася у Петербурзі на сцені 
Маріїнського театру. Під час першого виконання у залі був присутнім молодий український 
композитор П. Сокальський. Маючи не лише музичну (не закінчив Петербурзьку консерваторію), а й 
освіту хіміка, він був надзвичайно різноплановою мистецько-обдарованою особистістю. Свої таланти 
проявляв як у музичній сфері (автор опер, кантат «Пір Петра Великого», фортепіанних фантазій 
(«Українські вечори», «На берегах Дунаю»)), як активний громадський діяч (секретар консула в 
Америці), а також і як публіцист (багато років працював у газетах і журналах – «Одесский вестник», 
«Санкт-Петербургские ведомости», де розміщував музичні фейлетони та критичні статті [1; 149]. 
Одна з його рецензій стосувалася прем’єри опери «Запорожець за Дунаєм» Гулака-Артемовського. 
Зауважимо, що відгук мав досить критичний характер. Рецензент зазначав, що «ні лібрето її (опери), 
ні музика не претендують на рішення якихось особливих завдань і, по суті досить безбарвні… в 
оркестрі та ж скромність і простота […]». Підсумовуючи, дослідник зауважив – «не виголошуємо 
вироку новій опереті тому, що вона сама себе звільняє від цього відсутністю будь-яких претензій. З 
появою її не вноситься нічого нового в мистецтво, все лишається на своїх місцях» [4; 141]. 

Гострі зауваження до твору, який фактично був першим зразком українського оперного жанру, 
свідчать про те, що П. Сокальський, отримавши хоч незавершену, однак професійну музичну освіту, 
мав своє бачення щодо створення української опери. Можливо це також пов’язано із світоглядом 
митця, який формувався під впливом «кучкістів». Культурне осереддя, в якому відбувалося 
спілкування зі Стасовим, Балакірєвим, Кюї товаришування з Даргомижським [1; 149] у певній мірі 
спонукало Сокальського на перегляд жанрових особливостей опери. Відтак композитор намагався 
створити зразок опери, яка відповідала б вимогам часу. Саме жанр опери посідає одне з провідних 
місць у творчості композитора. Перші зразки музично-драматичного жанру відносяться до 60-х років 
ХІХ ст.: опера «Мазепа» (1857-1859 рр.), «Богдан Хмельницький» (або ж «Боротьба на Україні», 
1862 р.) та «Майська ніч» (1962-1863 рр.).  

Зважаючи на той факт, що опери до кінця не були завершені самим композитором, а сценічну 
постановку побачили окремі фрагменти лише «Майської ночі», стає очевидним, що названі опери 
відіграли малозначну роль у розвитку українського музично-драматичного мистецтва. Однак з 
позиції історичної перспективи слушним буде підкреслити той момент, що в опері «Майська ніч» 
композитор повністю відмовився від розмовних діалогів. Розглядаючи драматургічне навантаження 
окремих складових театрального дійства, зауважимо, що Сокальський надає хору щораз вагомішу 
роль, хоча його «функційне значення (зокрема в опері «Мазепа») залишається у вигляді коментатора 
й виразника ідейної суті твору [3; 64]».  

Хор як виразник думки народу з’являється в найбільш драматичні моменти, висловлюючи 
почуття та помисли, думки головного героя. Таке драматургічне навантаження хору близьке до 
прототипу музичної драми античності. Хоча вислови самого композитора, зокрема, які він залишив у 



Розділ II. Теоретико-мистецькі аспекти української культури 

 

251

чернетках передмови до «Майської ночі», розкривають зовсім іншу позицію. Його розмірковування – 
«я ретельно подивився на народ, – серйозно в душу зазирнув… Я … хочу лише відтворити в музиці 
реальне життя» [3; 65]. Якщо в ранніх операх прагнення композитора залишилися все ж на рівні 
бажань, то зріла опера «Осада Дубно», що з’явилася 1879 р. змогла реалізувати програму 
Сокальського вже у більш практичній мірі. 

Звернення композитора до героїко-патріотичної тематики в час активного національного 
пригнічення стає культурним викликом до чинної влади. Композитор прагнув у повній мірі 
зобразити незламний дух українського народу в боротьбі за свою волю. Таке прагнення вбачаємо 
через вибір композитором сюжету, а саме гоголівської повісті «Тарас Бульба». Період національно 
визвольної боротьби, вбивство сина батьком за зраду Вітчизни стають вузловими центрами 
музичної драми.  

Образ центрального герою Т. Бульби у композитора тісно пов’язаний з українським народом. У 
зв’язку з цим його поява часто супроводжується звучанням хору. А відтак, масові хорові сцени 
набувають особливо важливого значення у загальній драматургії опери. Вагому роль хору у загальній 
концепції опери відзначав і сам П. Сокальський. Зазначаючи, що «побутовим сценам, – в супереч 
доктринерам, які лицемірно проповідують, що вони затримують хід драми, – я надав особливого 
значення, бо лібрето Тараса Бульби є передусім героїчний епос, і драма в ньому – епізод, що набуває 
драматичного змісту тільки при повному освітленні його побутовим життя» [3; 202]. З цієї позиції 
заслуговують уваги народно-побутові сцени з І дії. Їх функція полягає у відтворенні традицій та 
колориту українського села. Відтак, відразу після оркестрового прологу на початку дії звучить хор 
поселян «Ой, как выйдешь на зеленый луг». 

Народ, що зібрався перед садибою козацького полковника Т. Бульби зображується у мирний 
час. Безтурботні юнаки та дівчата танцюючи, співаючи, відтворюють реалістичну народно-побутову 
сценку. Номер побудований за принципом динамічного наростання.  

Цікавим фрагментом першої дії є ще одна побутова замальовка, в якій народ продовжує свої 
молодецькі веселощі. Жартівлива народна пісня «Ой, варила горлиця лободу» стає канвою для 
розгорнутої оперної сцени. Відштовхуючись від куплетної форми першоджерела, П. Сокальський 
вибудовує номер із наскрізним розвитком. Зазначимо, що вся сцена пронизана українськими пісенно-
танцювальними інтонаціями. У хоровому викладі особливо підкреслимо присутність типової 
народної втори, використання унісонних проведень, а також застосування в мінорних епізодах («Чую 
тебе. Старий дід») IV високого ступеня з гострими форшлагами.  

П. Сокальський протягом опери неодноразово звертається до оригінальної народної пісні. Так, у 
сцену відпочинку козаків у корчмі з ІІ дії композитор символічно вводить декілька народних зразків. У 
виконанні запорожців звучить обробка «Ішов Гриць», а згодом і пісня «Ой, хто п’є, тому наливайте». 

П. Сокальський намагається максимально відтворити дух української народної пісні, тому в 
обробках обмежується унісонним або терцієво-секстовим звучанням чоловічих голосів. Відзначимо, 
що в цій сцені композитор час від часу вставляє вигуки окремих козаків. Такий принцип 
виокремлення з хорової маси яскравих персонажів, що закликають до тієї чи іншої дії та надання їм 
самостійної дієвої ролі стали характерним прийомом розвитку драматургічної лінії в окремих 
провідних сценах опери. В першій дії поява будь-якого головного персонажу твору завжди 
супроводжується діалогічними вставками з народу. Незалежно чи це буде поява старого пасічника з 
Литви – Тита, чи поява самого Т. Бульби, хор завжди реагує на дію того чи іншого персонажу, 
демонструючи активну роль у розгортанні сюжетної лінії.  

Одним із найяскравіших моментів опери, в якому певні хорові групи виступають як окремі 
дійові особи, стає сцена запорізької ради з другої дії. Козаки, будучи незадоволеними кошовим, 
вимагають від нього скласти повноваження. Відтак, дійовими персонажами сцени, окрім Т. Бульби та 
Кошового, стають три старійшини, чоловічий хор і дві групи запоріжців, що виділяються з загальної 
маси. Саме хор в цій сцені стає рушійною силою розвитку. Наскрізність побудови утворюється 
завдяки почерговому вступу та подекуди накладенню реплік окремих персонажів. Діалогічні вставки 
запорожців побудовані на висхідних інтонаціях запитання. Тональні зсуви (буквально з самого 
початку перший період в b-moll, а другий в h-moll), звичайний та перерваний паузами пунктирний 
ритм у супроводі надають мелодичним інтонаціям запорожців героїко-войовничого звучання. 
Композитор ставить акцент саме на домінуючій функції хору, оскільки саме він виносить вирок щодо 
вибору того чи іншого головнокомандуючого. У цьому випадку вставки окремих груп 
перетворюються на лаконічні декламаційні виголошення, що посилюються хроматичними пасажами 
оркестру. Наскрізність драматургічного розгортання із залученням персонажів з натовпу 
Сокальський концепційно замислював, ще з самого початку написання опери. Звертаючись у 
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письмовому вигляді до Бородіна, композитор зазначав, – «у такому вигляді майже вся дія буде 
представлена як ряд хорів…» [3; 212]. 

У цих баченнях Сокальського спостерігаємо вплив російської традиції, зокрема використання 
деяких засобів «Могучої кучки». Проведемо умовну паралель до історичних опер Мусоргського. 
Зокрема, у пролозі до опери «Борис Годунов» відбувається подібний поділ на окремі хорові групи та 
надання їм окремої самостійної ведучої ролі. Таким чином, народ виступає не в якості пасивного 
спостерігача, а як одного з рівноправних дійових осіб сцени.  

Цей принцип стає можливим завдяки залученню «маленьких ролей» з хорового масиву. Хор стає 
повноцінним учасником не лише сцени козацької ради, але й повністю усієї дії. Однак, зазначимо також 
те, що якщо у певних епізодах йому надається окреме самостійне значення, то в інших – він все ж 
залишається коментатором подій, які відбуваються. Зокрема, в сцені «розповіді про події в Україні» 
після виголошень Остапа, а згодом і Т. Бульби, чоловічий хор діалогічно повторює основну думку 
оповідей у вигляді окремих музичних фраз (наприклад на тексти «Ужасно! Настала тяжка пора» і т.д.). 

Кульмінацією у показі українського козацтва стає заключний хор з другої дії «Есть защита для 
Отчизны». За образним навантаженням, характером, функційною близькістю він обожнюється з 
чоловічим хором «Гей, не дивуйте» з ІІІ дії опери «Тарас Бульба» М. Лисенка. Наведені два номера 
стають символічно образно-емоційною вершиною у розгортанні та розкритті образу українського 
козацтва. Зауважимо, що навіть низхідний квартовий хід з наступним його тетрахордові заповненням 
в інтонаційній лінії хору, пунктирний ритм у супроводі викликають алюзії до мелодії української 
народної пісні «Гей, не дивуйте, добрії люди». Героїко-патріотичний дух композитор відтворює 
завдяки тембровій насиченості хорових партій. Унісонний виклад у чоловічих голосах у першій 
частині надають звучанню особливої густоти та динамічності.  

Середня частина (написана в однойменній тональності F-dur) стає гімном-закликом. Девізі 
партій, із залученням високого теситурного діапазону, надають звучанню особливого піднесення. 
Водночас насичення супроводу висхідними та низхідними пасажами повернення в другому періоді 
середньої частини до мінорної тональності (a-moll) вносять елементи стривоженості, при тій же 
мужності та витримці. 

Апофеозом розвитку стає репризове проведення теми в тональності c-moll. Максимальна 
динамічна звучність, граничні теситурні межі хорових партій, акордове насичення супроводу надають 
темі ознак маршу, символізуючи тим самим увагу та саможертовність у досягненні вищої мети. 

Підкреслюємо, що образ народу багатогранно розкривається, здебільш у перших двох діях. 
Протягом цього часу композитор висвітлює окремі картини народного життя, які в музичному плані 
відтворюються завдяки залученню певних пісенно-танцювальних інтонацій, а в окремих випадках і 
оригінальних народних мелодій. Наступна ІІІ дія присвячена характеристиці табору польської 
шляхти. Створюючи контраст ворогуючих таборів, Сокальський як в драматургічній, так і в музичній 
площинах намагається максимально їх протиставити. Так, якщо в попередніх діях розвиток 
відбувався завдяки розгорнутим наскрізним сценам, з активним залученням хору, то у наступній дії 
акцент переноситься на сольні номери. ІІІ дія стає ліричним центром опери. Відтак, головна сценічна 
зав’язка постає між донькою польського воєводи Урсулою та Андрієм. Служниця Аглая, католицький 
Патер та хор створюють тло, на якому розгортається ця дія.  

Відтворюючи названі образи з нового середовища, Сокальський вводить найбільш яскраві 
національні риси польської музичної культури. Зокрема, у каватину Андрія «Красавица панна» 
проникають риси вальсовості, а у супроводі присутні характерні фігураційні, аріозно-арпеджовані 
перебори. Індивідуальна характеристика героїв підсилюється і колективним зображенням народу. На 
початку дії хор городян «Горе, горе нам» вводить слухача в нову образну та музичну сферу. 
Акордовий виклад мішаного хору у вигляді двотактових фраз нагадує звучання католицького хоралу. 

У подальшому розгортанні сюжетної лінії хор виконує роль підтримки та коментатора подій. 
Підтвердженням наведеного є наступна сцена (І картина ІІІ дії) під назвою «Молитва». Драматургія 
розвитку утворює справжню хорову сцену, де домінуючими та провідними стають благання панни 
Урсули. Хор, який за побажанням композитора знаходиться за сценою, накладається на сольну партію.  

Підсумовуючи зазначимо, що П. Сокальський створив перший зразок української героїко-
патріотичної опери. Маючи окремі недоліки, що стосувалися безпосередньо самої будови твору 
(масштабність, конфліктність драматургії), вона все ж стала значним етапом становлення 
українського оперного мистецтва (відсутність розмовних діалогів). Мистецьке середовище, в якому 
перебував П. Сокальський, вплинуло на становлення його світогляду та композиторського письма, а 
це, в свою чергу, проявилося через синтез традицій російської та української культур. Таке поєднання 
виявилося на різних рівнях музичної драматургії твору, зокрема і на значенні хорового компонента 
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опери. Так, наслідуючи традиції композиторів, хор як відображення народу в окремих епізодах стає 
одним із головних дійових осіб драми. Про це свідчать розгорнуті сцени наскрізного розвитку з 
активним його залученням, зокрема в І та ІІ дії. Слід підкреслити, що вилучення з хору окремих 
персонажів, надання їм самостійної діалогічної партії свідчить про реалістичне зображення образу 
народу. Підтвердженням цього є яскрава, динамічна сцена вибору кошового з ІІ дії. В окремих 
діалогічних вставках репліки з натовпу базуються на лаконічних, декламаційних виголошеннях, що 
споріднює їх, водночас з виразними речитативами М. Мусоргського. Проводячи паралель із 
російською традицією, відзначимо прийом показу ворогуючих таборів. Відтворюючи образи двох 
народів, Сокальський залучає найбільш притаманні музичні риси. Подібний принцип показу 
польського табору із залученням характерних елементів музичної культури зустрічаємо наприклад і в 
опері «Іван Сусанін» М. Глінки.  

З іншої сторони, звернення П. Сокальського до української тематики, бажання показати 
український народ у різних життєвих умовах, зобразити його цілісно та багатогранно, свідчить про 
відданість національній традиції. На це також вказує і залучення народно-інтонаційного матеріалу у 
лірико-побутових жанрових замальовках опери (хор з першої дії «Выйдем на зеленый луг»). 

Таким чином, синтезуючи традиції двох культур, хор як відображення образу народу в опері, в 
одних моментах стає самодостатньою дієвою особою, так званою рушійною силою розвитку 
сюжетної лінії, а в інших все ж залишається коментатором подій або ж вносить лірико-побутові 
жанрові замальовки. 
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Резюме 

Висвітлюється питання значення хору в операх П. Сокальського. На прикладі опер «Майська 
ніч», «Осада Дубно» автор визначає драматургічні функції хорових номерів, їх значення для 
українського оперного мистецтва другої пол. ХІХ ст.  

Ключові слова: українська опера, драматургічна будова опери, функції хору.  
 

Summary 
Kurylyak I. Dramatic function of the chorus in the opera Peter Sokalski 
The second half of the nineteenth century. was the time of active development of music and drama in 

Ukraine. Almost simultaneously there is a layer of operas by Ukrainian composers. Since 1859, appear works 
by Sokal «Mazeppa» (1859), «May Night» (1863) (which remained unfinished) and «Dubno Siege» (1878). 
1862 auspicious appearance of «Zaporozhets beyond the Danube» Gulak-Artemovs'kyj; in 1892 appears 
«Catherine» Arkas. A. This year Vakhnyanyn creates opera «Kupalo». A first musical and dramatic works 
Lysenko – «Christmas Night» (1874), «drowned» (1883), «Chernomorets» (1872), «Taras Bulba» (1890). 

All these works certainly played a special role in the national opera. Despite the almost simultaneous 
occurrence, each of them has become a new stage of development of the national opera. Hence, the main 
components of musical and theatrical performances were in each of these different operas dramatic load. 
This includes choral episodes. Depending on the foundations of genre, plot, themes of the opera, the chorus 
as the spokesman opinion of the people, each time gets a new ideological and semantic content. 

The article highlights the issues mentioned in the opera chorus M. Sokal. On the example of opera 
«May Night», «Siege Dubna» the author defines the functions dramatic choral numbers, their importance for 
Ukrainian opera second half. Nineteenth century. 

By carrying out the study, the author argues that Mr. Sokal has created the first example of Ukrainian 
heroic and patriotic opera. With some deficiencies directly related to the structure of the work (scale, 
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dramatic conflict), it still was a significant step in the formation Ukrainian opera (no spoken dialogue). 
Artistic environment where was Mr. Sokal, influenced the formation of his philosophy of writing and 
composing, and this, in turn, manifested through a synthesis of traditions of Russian and Ukrainian cultures. 
This combination turned out at different levels of musical drama work, including the importance of choral 
opera component. Thus, following the tradition of composers, the choir as a reflection of the people in some 
episodes of becoming one of the protagonists of the drama. These are deployed through-stage development 
with its active involvement, particularly in the first and second steps. It should be emphasized that the 
removal of the chorus of individual characters, making them independent party dialogue shows the realistic 
portrayal of the image of the people. Proof of this is a bright, dynamic scene selection Kosh from the second 
action. In some dialogical inserts replicas from the crowd based on concise, declamatory utterance that 
brings together they, along with expressive recitative Mussorgsky. Drawing parallels with Russian tradition, 
we note the reception display warring camps. Reproducing images of the two peoples, Sokal attracts most 
characteristic musical features. Show similar principle involving the Polish camp characteristic elements 
such musical culture meet in the opera «Ivan Susanin» by Mikhail Glinka. 

On the other hand, appeal to M. Sokal Ukrainian subjects, the desire to show the Ukrainian people in 
different life circumstances, to portray his integrity and multifaceted, evidence of commitment to national 
traditions. This also indicates the involvement of national and intonation of lyrical material in domestic genre 
sketches opera (the first chorus of the «Vыydem on Green Meadow»). 

Thus, synthesizing the traditions of two cultures, the choir as a reflection of the image of the people in 
the opera, in some moments becomes effective self-sufficient entity, the so-called driving force of the 
storyline, while others still remain commentator of events or submit lyric everyday genre sketches. 

Key words: Ukrainian opera, opera dramatic structure, function choir, music, domestic drama, opera 
classics, the second half of the nineteenth century, intercultural context P.Sokalskyy, classical music, 
creative legacy.  
 

Аннотация 
Куриляк И. Драматургические функции хора в операх Петра Сокальского 
Рассматрвивается значение хора в операх П. Сокальского. На примере опер «Майская ночь», 

«Осада Дубно» определяются драматургические функции хоровых номеров, их значение для 
украинского оперного искусства второй половины XIX века.  

Ключевые слова: украинская опера, драматургическое строение оперы, функции хора. 
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ПЕРЕКЛАДЕННЯ ТВОРІВ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ ДЛЯ АНСАМБЛІВ БАЯНІСТІВ  
ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОГО ВИКОНАВСТВА 

 
Постановка проблеми. Основною проблемою даної статті є узагальнення досліджень з цієї 

теми, необхідність всебічного розгляду баянно-ансамблевого виконавства як наслідок розширення 
баянного репертуару за рахунок перекладень. Існуюча наукова база в галузі сучасної баянної музики 
постійно доповнюється новим дослідженнями.  

Необхідність проведення спеціальних теоретичних досліджень зумовлена узагальненням 
дослідженого матеріалу з метою усвідомлення мистецької специфіки баянного ансамблю. 

Аналіз досліджень. Окресленій темі присвячена низка праць. Ґрунтовною роботою є, зокрема, 
«Теоретичні основи перекладення інструментальних творів для баяна» М. Давидова [2], в якій розглянуто 
основні принципи перекладення для баяна, а також художньо-виражальні можливості інструмента, 
здійснено аналіз творів, перекладених для цього інструмента. 

Не менш важливий внесок у розвиток теми здійснили такі видатні баяністи-педагоги, як 
Л. Горенко [1], Б. Странолюбський [7], А. Сурков [8] та ін. Ними опубліковано також низку розвідок 
стосовно перекладень для баяна, але без належного аналізу баянно-ансамблевої творчості. 

Мета статті полягає у створенні цілісного погляду на шляхи створення перекладень для 
ансамблів баяністів як чинник розвитку академічного виконавства. 
 
© Кисляк Б., 2014 
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Виклад основного матеріалу. В умовах складних мистецьких процесів кінця ХХ – початку 
ХХІ ст. особливої актуалізації в народно-інструментальній практиці, зокрема оркестровому 
(ансамблевому) баянно-акордеонному виконавстві, набуває проблема формування збалансованого й 
різноманітного художнього репертуару, що відповідає стильовим настановам сучасності. 

Саме змістовний і високохудожній репертуар є підґрунтям усестороннього розвитку природних 
здібностей виконавців, керівників художніх колективів (оркестрів, ансамблів тощо) різного рівня 
професійності, музичного мислення, збагачення концертно-виконавського досвіду тощо. 

На сучасному етапі музично-історичного розвитку існуючий оригінальний оркестровий та 
ансамблевий репертуар у сфері вітчизняного баянно-акордеонного виконавства репрезентований 
переважно творами українських композиторів. Проте, незважаючи на високу художню якість 
більшості авторських опусів, репертуар загалом є не чисельним. А тому в умовах нестачі 
останнього, відповідного розширення набувають художні перекладення та аранжування кращих 
зразків світової музичної спадщини для певного складу оркестру або ансамблю баяністів [3]. 

Еволюція академічного народно-інструментального виконавства сприяла появі камерного 
ансамблю за участю народних інструментів у поєднанні з класичними: дует баяна та скрипки 
«Каданс» (І. та О. Єргієви, Одеса), дует баяна та органа (А. Дубій та І. Харечко, Київ), дует баяна та 
бандури (Ю. та Л. Федорови, Київ), дует акордеона та віолончелі (Є. Черказова та Г. Нужа, Київ), 
дует бандури і флейти (О. Герасименко та К. Немеш, Львів) та ін.  

Через недостатню кількість власних оригінальних творів, саме класична музика стала 
репертуарною основою становлення академічних засад ансамблевого баянного виконавства. Високий 
професійний рівень демонструють музиканти, які у своїй творчості активно використовують шедеври 
класичного мистецтва – В. Безфамільнов, А. Бєляєв, Ю. Казаков, Е. Мітченко. Вони довели, що їх 
інструмент може бути носієм не тільки побутового мелосу, але й музики філармонічного типу [2]. 

Суттєву роль у репертуарі ансамблів баяністів посідають художні перекладення творів світової 
класики, що надає можливість ансамблістам простежити еволюції музичного мистецтва, відчути 
історико-стильові й жанрові особливості музики різних часів, сприяє професійній майстерності 
музикантів, спонукає їх до пошуку специфічних прийомів гри, що наближають звучання ансамблю 
баянів до звучання оригіналу, розширюють виражальні можливості таких музичних колективів, 
долучають широку слухацьку аудиторію до кращих зразків світової скарбниці музичного мистецтва. І 
як наслідок, перекладення зразків музичної класики для баяна, розширюючи звуковиражальні та 
фактурні можливості цього інструмента, сприяє підвищенню професіоналізму виконавців-баяністів.  

Першими авторами перекладень, що увійшли до педагогічного та концертного репертуару 
баяністів, були П. Гвоздєв, В. Тюріков, В. Рожков, Г. Тишкевич й ін. У цих зразках характерним є 
дотримання авторського тексту і всіх позначень оригіналу. Суть перекладення полягала у зручному 
для виконання на баяні розподілі елементів фактури між двома клавіатурами, у правильному 
визначенні акордів і записі їх відповідного до звучання готових баянних акордів і басів. 
Акомпанемент виконувався лівою рукою. Вибір творів визначався можливістю виконати на ньому 
багатоголосся, а також конструктивними особливостями лівої клавіатури інструмента [4]. Та не 
завжди збереження нотного тексту музичного твору свідчить про збереження його ідеї. Той або 
інший тип викладу, розрахований на створення музичного образу, відбиває не лише певну виразність 
окремих елементів фактури, а й необхідні співвідношення між ними, ясність голосоведіння, повноту 
звучання. Отже, в одних випадках буквальне збереження викладу оригіналу дає позитивний ефект, а 
в інших – призводить до перекручення змісту твору [5]. 

Іншу найважливішу художню площину в репертуарі ансамблевих і оркестрових колективів 
баяністів становлять обробки вітчизняного й інтонаційного фольклорного мелосу, орієнтовані на 
відтворення фольклорної образності, сприяють посиленню відкритої емоційності, барвистості 
інструментального звучання, щирості музичного висловлювання. «Фольклорна» складова репертуару – 
природна для баянної виконавської сфери. Означений музичний інструмент набув популярності не 
лише у вітчизняній музичній практиці, але ще й у зручності виконання на них.  

Широке використання в репертуарі ансамблів баяністів творів різноманітних за стилем, 
жанром, характером і технічними особливостями, стало причиною старанної переробки нотного 
матеріалу. Для багатьох перекладень пізнішого періоду характерним є прагнення зберегти і передати 
засобами баяна сутність музичного твору, намагання збагатити арсенал технічних та художньо-
виражальних засобів баяна. 

Нові перекладення ставили перед виконавцем завдання, розв’язання яких вимагало вищого 
ступеня технічної й художньої майстерності. Обґрунтування принципів перекладення і редагування 
творів для баяна належить проф. М. Гелісу. Ці принципи знайшли відображення у практичних працях 



Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Випуск 20/2014 (т.1) 256 

багатьох педагогів-баяністів, зокрема М. Різоля, І. Алексєєва, К. Прокопенко, М. Оберюхтіна та ін. 
Вони використовували прийоми, що часто повторюються і свідчать про новий підхід до 
перекладення, трактування художньо-виражальних і технічних можливостей баяна. Широко 
вживається скорочення тривалостей у голосах, що виконують функцію супроводу [7]. 

Завдяки вживанню п’ятипальцевої аплікатури стало можливим виконання на баяні складних 
творів, зокрема «Карнавалу» Р. Шумана, Скерцо сі-бемоль мінор Ф. Шопена, «Іспанської рапсодії» 
Ф. Ліста, циклу «Пори року» П. Чайковського, концертів Й.-С. Баха та ін. 

Нерідко вибір музичних творів для перекладення обумовлюється подібністю звучання 
інструментів. У програмах баяніста А. Бєляєва значне місце належить органним творам, зокрема 
органній прелюдії C. Франка, органній фантазії та фузі ля мінор Й.-С. Баха, концерту ре мінор 
А. Вівальді – Й.-С. Баха тощо. Завдяки схожості звучання органа і баяна тут використовується менше 
спеціальних прийомів для збереження органних барв, ніж коли мова йде з різнорідними тембрами [1]. 

У репертуарі квартету Київської державної філармонії майже 150 творів, серед яких – Незакінчена 
симфонія Ф. Шуберта (1 частина), Увертюра Л. Бетховена «Егмонт», Увертюри до опери М. Глінки 
«Руслан і Людмила» і до опери М. Лисенка «Тарас Бульба», Симфонія соль мінор В. А. Моцарта, Танці з 
балету А. Хачатуряна «Гаяне», а також твори, написані для баяна радянськими авторами. Та основне 
місце в репертуарі квартету посідають обробки, написані керівником ансамблю М. Різолем, – 
талановитим винахідливим інструментатором, який прекрасно володіє технічними можливостями баяна. 

Із 1958 року Всесоюзний дім звукозапису здійснив низку записів ансамблю баяністів, керував 
яким лауреат VI Всесвітнього фестивалю молоді і студентів В. Розанов. Усі записи увійшли до 
золотого фонду. Експромт С. Арутюняна, Східна мелодія С. Рахманінова і соната Л. Бетховена для 
віолончелі були записані в супроводі ансамблю баяністів відомим віолончелістом, проф. 
С. Кнушевіцкім. Народний артист СРСР С. Лемешев виконував разом із ансамблем цикл пісень 
П. Чайковського. Майстерність ансамблю баяністів, що складається з таких виконавців як 
С. Колобков, В. Федосєєв, Ю. Чеканов, А. Резчиков, А. Беляєв, А. Сурков, С. Галанцев, С. Гусєв, 
М. Литкевич, беззаперечно висока [6]. 

Проте, у програмах А. Бєляєва є значна кількість творів, перекладених ним для баяна з 
інструментів, що мають відмінне від баяна звучання, – клавесинні, фортепіанні, скрипкові (Ф. Рамо – 
Л. Годовський – тамбурин, Н. Паганіні – Ф. Ліст – «Кампанелла», «Полювання»). 

Тенденція інструментальної об’єктивізації виконуваних перекладень виявилась у баянних 
інтерпретаціях інших творів давніх епох. Показовим є звернення баяністів, зокрема, до клавесинної 
музики. 

Академічна манера виконання клавесинних творів притаманна В. Бесфамільнову. В 
інтерпретації «Зозулі» Л. Дакена київський баяніст відчутно звужує коло засобів виразового 
інтонування: низький тонус сповільненого руху, одноманітна динаміка, врівноважено точний ритм. 

Настанова ансамблів баяністів на історичне виконання віддзеркалювало їхнє прагнення досягти 
відповідності критеріям академічного мистецтва. Незважаючи на брак творчих ініціатив баяністів, їх 
наслідування мало позитивний характер, адже критерій подібності стимулював ініціативи професійно 
виваженого, коректного виконання. Спроби об’єктивізації ознак інструментально-інтонаційного 
комплексу органно-клавесинних творів виявляли намір баяністів відтворити адекватний 
академічному мистецтву продукт виконавської творчості [8]. 

Вплив перекладень старовинної музики полягав у розширенні художньо-стильових уявлень 
ансамблів баяністів та позитивних змінах їх виконавського мислення. Останнє еволюціонувало від 
почуттєво-побутової інтонації до образно-звукових ідеалів, сформованих академічною традицією з її 
регламентованою культурою звуку. 

Серед перекладень для баяна помітне місце посідають фортепіанні твори. З цього приводу 
відомий російський композитор Д. Кабалевський висловився так: «У принципі заперечувати проти 
виконання на баяні фортепіанних творів не можна – накопичився величезний досвід, який показує, 
що в баяні приховуються такі можливості, про які ніхто раніше й гадки не мав. Бах на баяні давно 
вже став, наскільки я знаю, явищем усіма визнаним. Та й не тільки Бах» [2]. 

Розширення меж інструментальної звуковиразності дозволило баяністам істотно поповнити 
свій репертуар фортепіанною музикою, включно з раніше недосяжними для них масштабними 
творами, зокрема Соната № 2 В. Моцарта, Угорська рапсодія №11 Ф. Ліста, «Рапсодія в стилі блюз» 
Дж. Гершвіна – виконання Е. Мітченка та ін. 

Звичайно, будь-який переклад, по суті, тягне за собою певні зміни, перекручення початкового 
композиторського задуму. Це обумовлене тим, що виражальні засоби фортепіано і баяна суттєво 
різняться між собою. Баянний звук поступається фортепіанному за своєю обертоновою насиченістю і 
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у баяна відсутній педальний ефект. Ці особливості, пов’язані з використанням педалі, не завжди 
враховуються під час перекладення для баяна. Саме тому деякі фортепіанні твори інколи втрачають 
свої художні властивості (якості), звучать невиразно. Тому у кожному конкретному випадку до 
питання педалізації слід підходити творчо, виходячи із змісту композиції і враховуючи стильові 
ознаки твору, фактуру викладу, динаміку, регістр, темп тощо. 

Приклади спрощеного трактування піанізму доповнюють баянні виконання, позначені 
втратами фонічного ефекту фортепіанної педалі, що зазвичай мали збіднений звуковий результат. 
Тому це деформувало звуковий образ інструментального оригіналу. Такий тип перекладення 
спостерігаємо у виконаннях Е. Мітченка «На трійці» П. Чайковського та «Думки» П. Чайковського 
А. Полєтаєвим. Музиканти формально відтворюють нотний текст, практично не враховуючи 
педального фонізму. Без засобів його часткової компенсації баянно-фактурними засобами отримуємо 
колористично знівельований звуковий образ. 

Широке представництво в баянному репертуарі фортепіанних перекладень зумовило їх 
важливу роль у формуванні професійної майстерності виконавців. Адже надзвичайне розмаїття 
образів та жанрово-стильових ознак цих творів сприяло розширенню художніх уявлень музикантів, 
стимулюючи їх культуру звуку та технічну вправність.  

Помітно скромніше представлені в баянному репертуарі інші жанрові різновиди перекладень, – 
вокальні та скрипкові твори. Останні дістали поширення переважно в творчості баяністів 70-90-х 
років, наприклад, Г. Венявський – Скерцо-Тарантелла (вик. М. Севрюкова), П. Сарасате «Циганські 
наспіви» (вик. П. Фенюка) та ін. 

Обмежене використання баяністами скрипкової літератури зумовлене віддаленістю тембрової 
специфіки інструментів і пов’язаними з цим проблемами адекватного відтворення на баяні 
характерної звукової аури. 

Віртуозні скрипкові твори Н. Паганіні, А. Вівальді, К. Сен-Санса та ін. – не рідкість у 
концертних програмах українських ансамблів баяністів. Виконання скрипкової класики стимулювало 
блискучий концертно-віртуозний стиль та задушевну наспівність ліричної інтонації, базованої на 
високій звуковій культурі музикантів (В. Зубицького, С. Грінченка, П. Фенюка) [4]. Тому автору 
перекладення слід чітко усвідомлювати своє головне завдання – за допомогою оркестру або 
ансамблю баянів та акордеонів створити нову версію музичного твору, яка б максимально 
відповідала образно-емоційному змісту оригіналу й переконливо свідчила про величезний 
інтонаційно-образний, художній і технічний потенціал оркестру баяністів. 

Добираючи твори для виконання потрібно, передусім, зважати на професійний рівень кожного 
учасника музичного колективу, його технічні можливості, здатність доносити до слухачів художній 
зміст творів, що виконуються. 

Висновки. Таким чином, опанування баяністами «класичного репертуару» стимулювало 
піднесення їх виконавської культури. Важливою передумовою наближення ансамблевого баянного 
виконавства до академічного мистецтва став перехід музикантів від інтуїтивно-емпіричних до 
раціональних форм організації інструментально-виражальних засобів.  

Подальше зміцнення академічних позицій баяна вимагало його ідентифікації з класичними 
інструментами в надбаннях композиторської творчості. Але не зважаючи на всю важливість класичної 
спадщини, баянні інтерпретації перекладень досі асоціюються з вторинністю художньої творчості у 
ставленні до виконуваних творів в оригінальній інструментальній версії. Тому для утвердження 
ансамблевого баянного виконавства в академічному середовищі йому необхідно мати передусім 
високохудожні оригінальні твори, які б акцентували його неповторну інструментальну виразність. 
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Резюме 
Розглядаються баянні транскрипції класичних творів, що становлять основний фонд у 

збагаченні репертуару ансамблів баяністів задля утвердження баянного виконавства в академічному 
середовищі. 

Ключові слова: академічне виконавство, інструментальні перекладення, ансамблі баяністів. 
 

Summary 
Kyslyak B. Transcriptions of works byclassical musicfor bayanas a factor of academic 

performing 
At the present stage musical and historical development of the existing original orchestral and 

ensemble repertoire in domestic commonplace accordion-performance represented mainly works of 
Ukrainian composers. However, despite the high artistic quality of most copyright opus, a whole repertoire is 
not numerical. So in a lack of appropriate expansion of the latter by means of artistic transcriptions and 
arrangements of the best examples of world musical heritage of a particular orchestra or ensemble of 
accordionists. 

Considered commonplace transcription of classical works that make up the basic foundation to 
enrich the repertoire of ensembles Bayan commonplace to strengthening performance in an academic 
environment. 

Evolution of academic folk instrumental performance, noted in an article contributed to the 
emergence of a chamber ensemble featuring folk instruments combined with classical. After all, the 
classical music repertoire was the basis for the formation of academic principles commonplace ensemble 
performance. 

First author transcriptions included in pedagogical and concert repertoire of accordionists were 
Mr. Gvozdev, VA Tyurikov, V. Rozhkov, G. Tyszkiewicz and others. These samples were characterized by 
respect for the author's text and all signs of the original. The essence of the arrangement was to easy to 
perform on the accordion distribution elements invoices between keyboards, the proper identification of 
chords and record them in accordance with sound ready commonplace chords and bass. Accompaniment 
performed his left hand. The choice of works was determined to accomplish it polyphony, and the design of 
the left keyboard instrument. 

The new arrangement put before the executor problem whose solution required a higher degree of 
technical and artistic skills. Justification principles of transcription and editing works for accordion belongs 
prof. M. Gelis. 

Trend instrumental objectification performed transcriptions appeared in other works commonplace 
interpretations of ancient times. Indicative Bayan appeal in particular to harpsichord music. 

Among transcriptions for accordion prominent place occupied piano works. Expanding the boundaries 
of instrumental zvukovyraznosti allowed accordionist substantially add to your repertoire of piano music, 
including previously inaccessible to them large-scale works. 

Limited use accordionist violin literature due to the remoteness of the specific timbre of instruments 
and related problems adequately play the accordion sound characteristic aura. 

Thus, accordionist mastering classical repertoire stimulated the rise of performance culture. An 
important prerequisite for approaching ensemble performance commonplace to academic art of the 
musicians was the transition from the empirical to the intuitive-rational forms of instrumental and expressive 
means. 

Further strengthening academic positions accordion demanded his identification with classical 
instruments in the achievements of compositional creativity. 

But despite the importance of the classical heritage commonplace interpretation transcriptions still 
associated with the secondary art in relation to the works performed in the original instrumental version. 

Therefore commonplace assertion ensemble performance in an academic environment, it must be 
primarily highly original works that have emphasized his unique instrumental expressiveness. 

Key words: academic performance, instrumental arrangement, bayan ensembles, classical music, the 
expressive possibilities of the instrument, the evolution of musical performance, a national school of 
instrumental, composers, folk instruments, modernity. 
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Аннотация 
Кисляк Б. Перевод произведений классической музыки для ансамблей баянистов как 

фактор развития академического исполнительства 
Рассматриваются баянные транскрипции классических произведений, которые составляют 

основной фонд в обогащении репертуара ансамблей баянистов для утверждения баянного 
исполнительства в академической среде. 

Ключевые слова: академическое исполнительство, инструментальные переложения, ансамбли 
баянистов. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР І ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЯ У ВИКОНАВСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ 

ВАСИЛЯ ПОПАДЮКА (КАНАДА) 
 

Сучасне музичне виконавське мистецтво представлене різноманітними стильовими і жанровими 
напрямами. Воно включає професійну композиторську творчість, усну народну творчість – фольклор і 
різноманітну за стильовими напрямами і жанрами естрадну масову музику, що охоплює джаз, рок- і 
поп-музику. Останнім часом посилюється інтерес до фольклору, зокрема автентичного. Народна 
музика, як відомо, містить у собі особливий ефект впливу на підсвідомість слухача і у більшості 
випадків поєднується з усіма сучасними музичними жанрами, що робить її ще популярнішою.  

У зв’язку з тенденцією об`єднання культур різних народів (глобалізація), що спостерігається на 
межі ХХ-ХХІ століть, відбувається взаємопроникнення різних явищ музичного мистецтва. 
Прикладом цього може бути взаємовплив і навіть синтез таких, здавалося б, принципово різних явищ, 
як джаз, рок, поп-музика і фольклор. Існування фольклору в XX-XXI ст. не лише як окремої галузі 
музичної культури, а як складового компоненту музичних стилів та жанрів, що є найбільш 
поширеними серед населення, сприяє виникненню дослідницької зацікавленості в ньому. 

Актуальною видається і взаємодія традиційних і новаторських підходів у використанні 
національного мелосу виконавцями «нової фольклорної хвилі» (вторинного музичного фольклору у 
поєднанні з іншими стильовими напрямками музики). Зокрема, цінним зразком переосмислення і 
трансформації українського музичного фольклору є творчість відомого скрипаля-віртуоза західної 
української діаспори Василя Попадюка.  

Актуальність статті ґрунтується на необхідності визначення індивідуальних засад 
перевтілення фольклору у виконавсько-композиторській творчості В. Попадюка. У дослідженні 
вперше запропоновано аналіз української фольклорної складової репертуару, а саме гуцульської 
музики, аналізується взаємовплив автентики і поп-музики, джазу. Основою дослідження стали 
численні медіаресурси, зокрема, інтерв’ю з артистом, власні аналітичні узагальнення прослуханого 
репертуару виконавця наживо, через аудіо- та відеозаписи, а також наукові роботи Ю. Волощука [2], 
Г. Карась [4] тощо. 

Мета дослідження полягає у виявленні аспектів трансформації українського фольклору у 
творчості В. Попадюка.  

Василь Попадюк ідентифікує себе українцем, незважаючи на те, що понад 15 років мешкає в 
Торонто (Канада) і репрезентує музичне мистецтво різних стилів та жанрів. Зарубіжні партнери й 
іншомовні слухачі завжди знають, що він українець, яку музику не виконував би. На всіх спільних з 
іншими музикантами світу афішах написано: «Ukrainian Virtuoso Violin Vasyl Popadiuk». У репертуар 
завжди включені твори українських композиторів або авторські. Він – один із найяскравіших 
виконавців кінця ХХ – початку ХХІ ст., активний пропагандист української інструментальної 
автентики, композитор, визначний виконавець у стилі world music, лідер знаменитої канадської групи 
Papa Duke та учасник найвідоміших у світі музичних фестивалів. Його талантом захоплюється 
величезна аудиторія поціновувачів справжнього професійного музичного мистецтва, як досвідчені 
музики, так і непідготовлені слухачі. У серпні 2009 р. за значний внесок у розвиток українського 
музичного мистецтва та його популяризацію на світових сценах Указом Президента України 
В. Ющенка В. Попадюку було присвоєно почесне звання «Заслужений артист України». 
 
© Федорняк-Савчук Н., 2014 
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Американські музичні критики назвали п. Василя «золотою скрипкою», «маестро скрипка» та 
«живим нервом», в Канаді, де він переміг у півфіналі конкурсу СВS Great Canadian Music Dream, – 
«сучасним Паганіні». Ним захоплюється і пишається українська діаспора американського 
континенту: «ще один наш феномен», «ще один, хто славить Україну». А ще про нього кажуть: 
«Народився зі скрипкою в руках і з тризубом у серці». Адже музикант постійно носить каблучку з 
зображенням тризуба. 

Народився В. Попадюк 16 січня 1966 р. у Львові в сім’ї митців. У цьому ж році сім’я переїхала 
до Києва. Батько – теж Василь Попадюк, родом із с. Мишин Коломийського р-ну Івано-Франківської 
обл., народний артист України, відомий сопілкар, багатолітній артист Державного академічного хору 
ім. Г. Вірьовки, керівник ансамблю «Троїсті музики». Мати – Світлана Попадюк – професійний 
хореограф. 

Скрипаль отримав професійну музичну освіту. З чотирьох років почав навчатися гри на 
фортепіано, а з шести – на скрипці. Закінчив Київську спеціальну музичну школу ім. М. Лисенка. Після 
закінчення трьох курсів Київської консерваторії виграв конкурс до знаменитого Московського Театру 
музики народів світу під керівництвом В. Назарова, перевівся на заочний факультет Львівської 
консерваторії. Згодом було коротке повернення музиканта до Києва (робота в ансамблі «Гопак», який 
утворили солісти оркестру Ансамблю ім. П. Вірського) та наступна еміграція до Канади. 

Безперечно, великий вплив на формування артиста як скрипаля мав батько. Він прищепив 
любов до гуцульської музики, і так само румунської, молдавської – як регіонів етнічного порубіжжя. 
Змалку Василь чув таких скрипалів, як С. Лункевич, П. Терпелюк. Проте, більш за все його 
професійному становленню сприяла робота в Театрі музики народів світу у Москві, яким керував 
російський музикант В. Назаров. 

На той час Театр був візитною карткою Радянського Союзу. У складі театру – найталановитіші 
представники всіх союзних республік і багатьох країн світу. У колективі Василь опанував гру на 15 
музичних інструментах інших народів, удосконалював свою виконавську майстерність і музичний 
кругозір. Саме тут сформувалися професійна майстерність і мистецькі вподобання музиканта. Тут він 
навчився перевтіленню у музичні культури світу. Музиканти грали арабську, вірменську, грузинську, 
циганську музику, активно гастролювали, переважно по країнах колишнього Союзу. Потрібно було 
бути мультиінструменталістом, тобто грати на багатьох інструментах, тому в колективі артисти 
навчали один одного своєї музики.  

Завдяки роботі в Театрі В. Попадюк розширив рамки своєї творчості – від фольклорного до 
сучасного жанру, урізноманітнив її від етнічних мотивів до джазу та латино. Саме в театрі 
В. Назарова визріли музичні та художньо-естетичні вподобання скрипаля, що стало основою для 
формування стилю world music у його виконавській творчості. 

«World music» – термін, що використовується сучасними музикознавцями для визначення різних 
жанрів і стилів, що не належать до традиційної західноєвропейської й американської популярної музики.  

Етнічна музика (етніка, етно) – найближчий аналог англійського терміну (музика народів світу, 
народна музика). Під цим терміном розуміється, в першу чергу, народна музика різних культур світу 
і класична музика неєвропейських традицій, а також сучасна західна музика з широким 
використанням запозичень із народної музики і музики народів Сходу, мотивів, звукорядів, 
інструментів, манер виконання тощо. World music можна визначити як «місцева музика ззовні».  

Термін набув розповсюдження в 1980-х рр. як розділ для класифікації таких явищ у музичній 
індустрії. До цієї категорії підпадає не тільки народна, а й популярна музика з елементами не 
характерними для західних країн (кельтська музика) і та музика, на яку вплинула етнічна музика 
країн, що розвиваються (наприклад, афро-кубинська музика, реггей) [6].  

В. Дутчак стверджує, що «характерною рисою стильового напряму масової популярної музики 
world music є використання ладогармонічних і мелодичних особливостей народної музики, 
запозичення інструментів чи виконавської манери музикантів різних етнічних груп» [3; 174].  

В одному з інтерв’ю В. Попадюк прокоментував свою інтерпретацію стилю: «World music для 
мене – це продовження ідеї В. Назарова з його Театром фольклорної музики СРСР, тільки на 
канадському ґрунті й у сучаснішому варіанті, коли музиканти різних національностей грають одну і 
ту саму музику, знаходять у зовсім різному щось спільне» [5]. 

В. Попадюк – лідер власного гурту Papa Duke, створеного у 2003 р., у якому всі музиканти – 
унікальні. Робі (фортепіано) та Френк (ударні) Ботоші – угорські цигани, представники видатної музичної 
династії. Робі – відомий піаніст, працює з Ел Джеро, Моллі Джонсон. Упродовж останніх трьох років він 
має титул «Best Keyboard Player In The United States» – найкращий піаніст Північної Америки. Індіанець з 
Еквадору Девід Вест неперевершено співає блюз і грає на унікальній гітарі, яку виготовили спеціально 
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для нього. У ній міститься одна дека, два грифи і 18 струн: з одного боку нейлонові, а з іншого – металеві. 
Також на ній є тумблер, який «ховає» лади в гриф, і інструмент стає безладовим. У різних режимах на ній 
можна грати зовсім різним звуком. Девід запатентував свій винахід; тепер на такій гітарі грає багато зірок. 
Бас-гітарист В. Хоменко родом із Києва, але також, як і В. Попадюк, досить давно живе в Канаді.  

У творчому доробку В. Попадюка 5 компакт-дисків, 2 з них записані разом із гуртом. У 
репертуарі колективу «Гуцульська фантазія» П. Терпелюка, латиноамериканське «Танго», 
циганський «Романс», романтичний твір Еніо Морріконе «Якось в Америці», «Чардаш» К. Монті, 
«Жайворонок» Г. Дініку, «Трембіта» й «Елегія» В. Попадюка, танго «Гуцулка Ксеня» Я. Барнича, 
«Арабська ніч», «Десь на Буковині», «Справжній циган», «Міф», «У всьому світі» та багато ін. 
композицій. Авторські композиції В. Попадюк повністю перероблює, залишає лише тему, тому їх 
можна класифікувати як транскрипції чи парафрази.  

Гурт успішно гастролює багатьма країнами світу, даючи до 120 концертів у рік, виступаючи на 
різноманітних фестивалях, зокрема, найпрестижнішому джаз-фестивалі в канадському місті 
Монреалі. Слід зазначити, що колектив неодноразово виступав із симфонічними оркестрами, а також 
такими відомими музикантами, як Х. Іглесіас, Я. Гіллан, Д. Хілі. Майже кожного року Papa Duke 
гастролює різними містами України. Популярності колективу сприяє його мультикультурність, 
зрештою, як і стиль, в якому вони виконують. В. Попадюк вважає, що у них власний стиль – суміш 
українського, румунського фольклору, а також латиноамериканської музики з джазом і джаз-роком. 
Це все разом поєднується у музиці гурту Papa Duke [1].  

Нещодавно створено три бенди Papa Duke, один з яких в Україні, де учасниками є унікальні 
музиканти-українці. 

Органічно, що першоджерелом творчості В. Попадюка є український фольклор, з мотивів якого 
розпочалася мистецька кар’єра виконавця, адже його коріння гуцульське. Зазвичай візитівкою 
концертів є імпровізація на українські фольклорні теми, зокрема, гуцульські мотиви. Сам митець 
зізнається, що одного дня переконаний, що музика повинна мати суто етнічне коріння, а на 
наступний розуміє, що світ розвивається, і не потрібно стояти на місці. Так само народна музика 
повинна йти вперед і робити революцію в своєму жанрі, шукати нові шляхи популяризації, особливо 
серед молоді задля збереження національної культурної спадщини [7].  

Перший альбом виконавця «Ablaze» (1999 р.) представляє українську музику, і фольклор, 
зокрема. Це «Хмара» (аранж. С. Фомін), «Журавлі» (аранж. В. Попадюк, Т. Близнюк), «Я піду в 
далекі гори» (В. Івасюк, аранж. С. Фомін), «Брат Ярко» (аранж. Т. Близнюк), «Романс» (С. Лункевич, 
аранж. Д. Ткачук), «Сонце» ( аранж. С. Фомін).  

Фольклорні твори «Мій батько» – виконують Василь Попадюк-старший (сопілка) і Василь 
Попадюк-молодший (скрипка) – запис виконання автентичної колоритної гуцульської музики, 
присвячений пам’яті батька; «Гуцульська фантазія» П. Терпелюк (аранж. В. Попадюк, Т. Близнюк) – 
яскравий твір, побудований на вокально-танцювальних мелодіях покутських гуцулів, де звучать весільні 
співочі мелодії, так звані ладканки, а також темпераментні коломийкові мелодії; «Трам-трам» І. Мискій 
(аранж. В. Попадюк, Т. Близнюк) – в’язанка українських мелодій, переплетена імпровізаційними 
мотивами. Єдиним твором, який не представляє українську музику є «Чардаш» К. Монті. 

Другий аудіодиск «Ablaze 2 – Ten Thousand Miles» (2001 р.) – підсумки експериментування з 
різними фольк-ритмами світу. Символічна назва диску означає приблизну відстань між Україною і 
Канадою. Сюди ввійшли «Жайворонок» Дініку (аранж. С. Фомін), «Імпровізація пізнього вечора» 
(джазова імпровізація), «Діалог бандура – скрипка» (В. Попадюк, Р. Гриньків), «Справжня циганка» 
(аранж. С. Фомін), «Різдвяні колядки» (В. Попадюк, С. Фомін), «Одного разу в Америці» 
(Е. Морріконе). На цьому CD представлено більше творів на основі української народної музики. Це 
«Трембіта» (В. Попадюк-старший, аранж. Т. Близнюк), танго «Гуцулка Ксеня» (аранж. С. Фомін) – 
яскраві зразки переосмислення гуцульського фольклору, перший побудований на запальних 
коломийкових танцювальних ритмах, другий – танго з гуцульським акцентом; «Бук-гоп» (аранж. 
Т. Близнюк), «Десь на Буковині» (аранж. Т. Близнюк, В. Попадюк) – нестримні буковинські народні 
танцювальні мотиви і мелодії. 

Наступний альбом «Vasyl Popadiuk» (2004 р.) – музика, джерелом натхнення якої стала природа 
і музична аура Середземномор’я. В кожному творі використані звучання різних інструментів: 
віртуозна скрипкова гра, гітарне фламенко, грецька гітара, українська сопілка, близькосхідні сазі і 
думбек. Це неперевершені зразки легкої екзотичної розважальної музики. 

Четвертий аудіодиск «Vasyl Popadiuk & Papa Duke» (2006 р.) – повторення кращих творів із 
першого і другого альбомів із 3 новими творами, тільки у виконанні і аранжуванні гурту Papa Duke: «Очі 
чорні» (аранж. В. Попадюк), «Романс» (С. Лункевич, аранж. С. Фомін), «Сонце» (аранж. С. Фомін), 
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«Одного разу в Америці» (Е. Морріконе), «Справжня циганка» (аранж. С. Фомін), «Хмара» (аранж. 
С. Фомін), «Журавлі» (аранж. В. Попадюк), «Жайворонок» Дініку (аранж. С. Фомін), «Елегія» 
(В. Попадюк). Оновлено і збагачено звучать «Гуцульська фантазія» П. Терпелюка (аранж. В. Попадюк), 
«Десь на Буковині» (аранж. В. Попадюк), до яких додана нова композиція «Карпатський танець» 
(І. Мискій, аранж. В. Попадюка) – запальні ритми народних танців карпатських гуцулів. 

Останній альбом «Vasyl Popadiuk & Papa Duke – Viоluminosity» (2012 р.) – зразок музики у 
стилі world music на мотиви творів Н. Роти, В.Косми, Е. Морріконе, Ал ді Меоли, А. П’яцолли, 
М Леграна, власні мікси, народну музику інших народів. Але і серед цих композицій присутні фольк-
мотиви у такому творі як «Carpathian Cactus» – власному міксі В. Попадюка на основі гуцульської 
інтонації з імпровізаційними елементами джазу, поп-музики. 

Отже, значна частина творів В. Попадюка побудовані на українських фольклорних джерелах. 
Аналізуючи жанровий спектр фольк-композицій, виокремлюються фантазія, рапсодія, 

народний танець. 
В. Попадюк використовує такі типи взаємозв’язків [8] фольклору з джазом, рок- і поп-музикою:  
1) цитування музично-фольклорного матеріалу;  
2) створення оригінальних композицій, транскрипцій, парфразів на фольклорній основі – 

інтонаціях, звукорядах, прийомах виконання; 
3) сплав національної манери виконання з іноетнічною (стиль world music). 
У вищезгаданих типах взаємозв’язків визначені наступні способи розвитку музичного 

матеріалу:  
1) переінтонування фольклору;  
2) проникнення інтонаційної сфери і прийомів виконання з фольклору в джаз, рок -, і поп-

музику.  
Такий твір, як «Гуцульська фантазія» П. Терпелюка не піддані категоричній видозміні 

виконавця, структура збережена, хоча кожен раз він виконує його по-різному, вкраплюючи «свіжі» 
елементи імпровізації.  

Композиції вільного характеру на основі українських фольклорних інтонацій зазвичай 
розпочинаються власне з окремого мотиву чи цілої поспівки, яка обігрується і композиційно та 
динамічно розвивається, далі йде імпровізація на тему з переходом в інший стильовий напрямок, 
після чого знову повертається у фольклорне русло, де вже переплітається з іншими стилістичними 
прийомами і динамічно завершується. Імпровізації розвиваються хвилеподібно, з кульмінаціями, 
часто створюються завдяки мотивному розвитку інтонацій народної теми (використані обігравання 
ладів гуцульського та шлюзового, мінорної пентатоніки). Унікально звучать композиції у стилі world 
music, які розпочинаються із українських наспівів або фолькмелодій, а потім органічно 
метаморфуються у джаз з елементами латиноамериканських поспівок. 

Навіть виконуючи відомі фольк-композиції В. Попадюк по-різному в переграх між частинами і 
навіть посеред них вкраплює елементи імпровізації, мимоволі дає можливість самовиявлення іншим 
учасникам гурту, між якими вбачається тісний емоційний контакт. Кожен концерт – це якоюсь мірою 
експромт.  

Дуже часто музикант творить музику, де майстерно поєднує в одному творі гуцульські, 
румунські, молдавські, угорські народні мелодії та ритми. 

Манера виконання скрипаля поєднує професійні прийоми й штрихи, фольклорні засоби музичної 
виразності, специфіку виконання популярної музики та джазу. Під час виконання композицій, 
побудованих на використанні українських фольклорних елементів, виконання В. Попадюка 
характеризується певними особливостями. Звуковисотне інтонування пов’язане з поширенням 
мікроінтервалів (1/6 і 1/8 тону) в орнаментиці, що характерно не тільки для гуцульської, а й угорської, 
румунської народної інструментальної музики. Для творення такої інтонації скрипаль змушений 
переводити кисть лівої руки в специфічне положення (значне її прогинання) та здійснювати кистьові 
вібраційні рухи. Штрихова палітра характеризується широким арсеналом віртуозних штрихів: коротке 
детеше в середній і широке – у верхній частинах смичка в різноманітних темпових комбінаціях; 
одинарне та подвійне сотійє в дуже швидких темпах; спікато, стакато, рикошет. При виконанні 
фольклорних елементів вібрато, як засіб музичної виразності, виконує оздоблювальну функцію і 
споріднене з орнаментикою. У творах, побудованих на романтичних інтонаціях чи інтонаціях сучасної 
популярної музики, вібрато надзвичайно виразне, інтенсивне, надає звучанню певних барв, підкреслює 
відповідний емоційний настрій. Прийом глісандо в грі В. Попадюка часто має звуконаслідувальний 
характер («Гуцульська фантазія» П. Терпелюка, «Трембіта» й «Елегія» В. Попадюка, «Десь на 
Буковині»). Притаманним є розповсюдження відкритих струн, що надає звучанню пронизливості й 
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терпкості. Митець у своїх композиціях використовує також акордову техніку та техніку подвійних нот, 
віртуозні пасажі, контрастну динаміку. Про зв’язок виконавця з фольклорною інструментальною 
традицією свідчать такі специфічні особливості інтерпретації як використання мелізматики (форшлаги, 
трель, терцова трель), акцентів, пунктирного та синкопованого ритму [2]. 

В. Попадюк нещодавно вирішив створити унікальний проект на основі традицій гуцульської 
культури: спільно з диригентом В. Сіренком, музикантами з Детройта і, звісно, колоритними носіями 
автентичної гуцульської культури. Музикант має намір презентувати гуцульську культуру на 
світовому рівні, аби на різних континентах дізналися про самобутність цього краю, його унікальний 
творчий потенціал та традиції [9].  

Отже, проаналізувавши творчість В. Попадюка, можна здійснити наступні узагальнення. 
Важливе місце в його репертуарі посідає фольклорна музика, що стало результатом 

формування художньо-естетичних орієнтирів та виконавського стилю митця під час роботи в Театрі 
музики народів світу під керівництвом В. Назарова на основі традиційної інструментальної музики 
різних народів та етнографічних груп. Його стиль world music синтезує фольклор, поп-музику і джаз. 
Але найістотніше місце в репертуарі належить українській фольклорній музиці, зокрема, гуцульській. 
Виконавець використовує автентичні гуцульські та буковинські мотиви, сміливо поєднує їх з 
музикою інших стильових напрямів, неперевершено імпровізує, виконує вторинний фольклор.  

У нинішній час глобалізації світової культури потрібно згадати музику та культуру наших 
предків, але вже на рівні сучасних технологій музичної індустрії. Таке відбувається в багатьох 
країнах, які мають великий культурний спадок. Завдяки цьому народи стають почутими та відомими 
в світі. І, власне, такою людиною для західної української діаспори є В. Попадюк. 

Його творчість є масовою культурою, що базується на засадах професіоналізму. Перехрещення 
та взаємопроникнення форм фольклорного, популярного й професійного мистецтва привело до 
створення на основі автентичних першоджерел високоякісних у художньому плані композицій, 
придатних для сценічного виконання й популяризації серед широких верств. 
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Резюме 
Аналізується синтез професійної, популярної і народної музики як утвердження стилю world 

music у творчості В. Попадюка. Вивчається творчий шлях, засади формування виконавсько-
композиторського стилю митця. Досліджуються аспекти трансформації українського музичного 
фольклору та принципи його використання як першоджерела творчості артиста. 

Ключові слова: український музичний фольклор, трансформація фольклору, стиль world music, 
виконавська творчість. 
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Summary 
Fedornuak-Savchuk N. Ukrainan folklore and its transformation in the performing art of Vasil 

Рopadyuk 
In connection with the tendency to unite cultures of different nations (globalization), observed at the 

beginning of XXI century, is the interpenetration of different phenomena of musical art. An example of this 
might be mutual and even synthesis of seemingly fundamentally different phenomena as jazz, rock, pop and 
folklore. The existence of folklore in XX-XXI centuries. not only as a separate branch of musical culture, but 
as an integral component of musical styles and genres that are most common in the population, contributes to 
research interest in it. 

Actual issued and interaction of traditional and innovative approaches to use national melodies 
performers’ new folk wave (secondary musical folklore, combined with other stylistic directions music). In 
particular, a valuable example of rethinking and transformation of Ukrainian folk music is creation of the 
famous violin virtuoso Vasyl Western Ukrainian diaspora Popadyuk. 

Analyzed the synthesis of professional, popular and folk music as world music style of the 
establishment in the works of Popadyuk. Studied creative way, principles of forming the performing artist, 
composer style. We study some aspects of the transformation of Ukrainian folk music principles and its use 
as a source of creativity of the artist. 

The study first presents an analysis component of Ukrainian folk repertoire, namely Hutsul music, 
analyzes the interplay of authenticity and pop music, jazz. The basis of the study were numerous media 
resources, including interviews with the artist, their analytical generalization listened repertoire artist live 
through audio and video recordings and scientific work Yu.Voloschuka, H.Karas more. 

His professional development has contributed to the work of the World Music Theatre in Moscow, 
headed by Russian musician Vladimir Nazarov.Zavdyaky work in the theater V. Popadyuk expanded scope 
of his work - from folklore to contemporary genre of its diversified ethnic motifs and jazz to Latin. It is in 
the theater V. Nazarov mature musical and artistic and aesthetic preferences violinist as the basis for the 
formation of world music style of performing his work. 

An important place in his repertoire takes folk music that resulted from the formation of artistic and 
aesthetic goals and performing style of the artist at work in the theater music of the world under the 
leadership of V. Nazarov based on traditional instrumental music of different peoples and ethnic groups. 

His style synthesises world music folk, pop and jazz. But the most significant place in the repertoire of 
Ukrainian folk music belongs in particular Hutsul. Artist uses authentic Hutsul motives and Bukovina, boldly 
combining them with the music of other stylistic directions, truly improvising, performing secondary 
folklore. 

In the current globalization of world culture must mention the music and culture of our ancestors, but 
to modern technologies music industry. This happens in many countries that have great cultural heritage. 
This people are heard and known worldwide. And, in fact, such a person for the western Ukrainian diaspora 
is V. Popadyuk. 

His work is mass culture, based on the principles of professionalism. Intersection and interpenetration 
of various forms of folk, popular and professional art led to the creation of original sources on the basis of 
authentic quality in artistic terms compositions suitable for stage performance and presentation of the general 
public. 

Key words: Ukrainian folk music, art education, transformation folklore style world music, performing 
art, stylistic direction V. Popadiuk, a virtuoso, a music collective, music critic, intercultural contacts, 
Diaspora. 
 

Аннотация 
Федорняк-Савчук Н. Украинский фольклор и его трансформация в исполнительском 

творчестве Василия Попадюка 
Анализируется синтез профессиональной, популярной и народной музыки как утверждение 

стиля world music в творчестве В. Попадюка. Изучается творческий путь, основы формирования 
исполнительско-композиторского стиля артиста. Исследуются аспекты трансформации украинского 
музыкального фольклора и принципы его использования в качестве первоисточника творчества 
артиста. 

Ключевые слова: украинский музыкальный фольклор, трансформация фольклора, стиль world 
music, исполнительское творчество. 
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ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЕСТРАДНОГО СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ 

 
Актуальність вивчення естрадного синтезу мистецтв обумовлена тим, що цей синтез відбувається в 

межах номеру, концерту загалом, у межах жанру, метахудожніх та метакультурних вимірах.  
Проблемами естради, шоу-бізнесу займаються М. Поплавський, М. Переверзєв, Т. Косцов, 

М. Мозговий, І. Васілітина, М. Мельник, Д. Макарєвський, Ю. Панасьє та ін, але ще не достатньо 
визначена синтетична специфіка естради як певного синтезу мистецтв [8, 7, 5, 1, 4, 3, 6]. 

Естраду характеризує короткочасність, персональність і бурлеск – сценічний синтез, що 
відповідає так званому розважальному жанру. Шоу-бізнес більше театральний, визначений і 
орієнтований на принесення економічного результату арт-проект. Продюсерство – вже технологія 
здійснення шоу-бізнесу. Тобто ці три пов’язані реалії не можна розглядати окремо.  

Якщо звернемося до словника з естетики, де визначається термін «естрадне мистецтво», то 
з’ясуємо, що воно походить від французького – поміст, піднесена площина. І означає синтетичний вид 
сценічного мистецтва, поєднуючий малі форми драми, комедії, музики, а також співу, художнього 
читання, хореографії, ексцентрики, пантоміми, акробатики, жонглювання, ілюзіонізму і тому подібного.  

Незважаючи на свою інтернаціональну природу, естрада зберігає народне коріння, котре надає 
їй особливої національної забарвленості. Народившись у епоху Ренесансу на вуличних підмостках і 
почавши з клоунади, примітивних фарсів, скомороства, естрада в різних країнах еволюціонувала, 
віддаючи переваги то одним, то іншим образам-маскам. 

«В естрадних програмах, що виникли пізніше, – салонах, гуртках і клубах, в балаганчиках, 
мюзик-холах, кафешантанах, в кабаре, театрах мініатюр і на збережених садово-паркових площадках 
переважали життєрадісний гумор, гострослів’я, пародії, шаржі і їдка загальножиттєва сатира, 
загострена гіпербола, буфонада, гротеск, іронія, задушевна лірика. В в моді були задушевні музичні 
ритми. Окремі номери не рідко скріплювали конферансом або нескладним сюжетом, а в театрах одним 
із двох актів були балетні, музичні й інші оригінальні репертуари, власна драматургія» [3; 427]. 

Важливо, що сама по собі естрада як сценічна, популярна, театралізована, реальність мала 
певні ознаки. Вони походять від віденської оперети, джазу, фольклору народів світу, мають свої певні 
домінанти. Так, у просторі, пов’язаному з радянською естрадою, домінували, передусім, жанри, що 
несли в собі розмовний характер і більшою мірою структурувалися навколо вербального дискурсу. 
Для Франції характерним є шансон, вокал, орієнтований на шлягер, популярну мелодику.  

У Великій Британії стає домінативною ексцентрика, мюзик-хол. Якщо згадати американську 
естраду, що стала домінативною саме в 60-70-ті роки, то тут виникає симбіоз темпоритму простору, 
що поєднує в собі жанри вокалу, інструментальної музики і разом танцювальні засади.  

У просторі інших культур ця тотальна сцена не була такою єдино вимірною. Вона була 
визначена між іншими жанрами-субструктурами. Мюзик-хол, кафешантани, вар’єте, кабаре, шоу – 
характерні для Західної Європи жанри, що характеризують саме те, що у нас зветься традиційно 
естрадою. Можливо, поєднання естради з популярною музикою свідчить про те, що різні музичні 
жанри, форми сценічного втілення здійснюються у предметі надання музично-розважальних послуг. 
Можна стверджувати, що феномен поп-музики тримається на сталому і визначеному комерційному 
успіхові твору, що твір не просувається на ринок. Якщо він не стає самодостатнім і потрібним як 
ринковий феномен, він випадає з простору поп-культури.  

Так, відома тема ексцентрики, тема комічного жанру, тема вокальної естради ніколи не 
закривається. Проте вже в другій половині ХХ ст. моножанр зникає з естрадних програм. Якщо він і 
існує, то на правах паритетного доповнення, але не на правах домінативної реальності. Нову поп-
музику, що виникла саме в 50-х роках, пов’язують із джазом, ритм-енд-блюзом, кантрі, рок-н-ролом, 
іншими жанровими конфігураціями. 

Таким чином, можемо свідчити, що сам синтез мистецтв, що є актуальним у контексті естради, 
просувається в простір культуротворення. Це синтез, передусім, не видів мистецтв, а синтез жанрових, 
більше того, культурних, метакультурних специфікацій музичної культури, де поєднуються інтуїції року, 
джазу, що утворюються на основі фольклору народів Європи та афро-американського культурного 
простору. Якщо говорити про джерела поп-культури, яка фактично формувала образи естради, зокрема, 
естради в Україні, то вона здійснювалась під впливом синтезу культурних інтенцій різних народів. 
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Так, засади цього синтезу складали блюз-спірічуелс і регтайм. Важливо, що спірічуелс, як 
певна духовна ізографія, вплинув на творчість не лише джазових композиторів, а й багатьох 
представників поп-культури; регтайм формується саме у специфічній манері акцентування гри на 
фортепіано, що зветься ударною. Афроамериканці зосередили акцент на ударних інструментальних 
компонентах, які починають метрувати музику і надавати їй активних елементів структурних 
домінант. Однією з синтезуючих і разом домінантних інтонацій естради став шлягер. Він має два 
виміри: високий і автентично-культурологічний. Високий або той, що корелює з ним – низький, 
свідчить або про популярність цього жанру або його занепад. Тобто бачимо перед собою своєрідну 
комерціалізацію, що визначається як «шлягеризація» – спрощений мелодичний малюнок, метризація і 
разом орієнтація на досить прості й зрозумілі істинні цінності свого часу.  

Синтез мистецтв в естраді – своєрідна реальність, що підштовхує до того, щоб визначити її 
актуальність, як подію, акт входження в буденний простір людського існування. 

Ю. Легенький зазначає, що поняття «синтез мистецтв» у сучасній мистецтвознавчій і естетичній 
літературі використовується занадто широко і характеризує велике коло явищ мистецтва; традиційно 
синтез мистецтв пов’язують із твором мистецтва [3]. «Це поняття означає взаємодію видів мистецтв в 
архітектурному ансамблі. Це ж можна сказати про синтез мистецтв для характеристики театру, 
кінематографу, балету і ін. Синтез реалізується в сценічному творі просторових або часових мистецтв. 
Виникають і більш складні жанри, що функціонують у рамках традиційних шкіл, але, за своєю 
культурною, естетичною сутністю, є багатокомпонентними. Так, наприклад, вплив театру на живопис 
визначається в певному мізансценуванні предметного середовища, предметний світ картини живе вже як 
театральна реальність, уподібнюється в своєрідній пантомімі речей» [3; 394]. 

Можна стверджувати, що естрада не так швидко входила в життя. Балаган, видовища ринкових 
площ, вертеп та інші форми розваг, все, що пов’язане з ярмарковим мистецьким синтезом, – певною 
мірою носило карнавальний характер, тоді як локальний, розважальний, зосереджений в полі 
окремих реальностей культури, виглядав якщо не екстравагантним, то, у всякому разі, елітарним або 
відірваним від народної культури загалом.  

Це була не стільки естрада, скільки щеплення до естради західного зразка кафешантану. 
Прорив відбувся з індустріалізацією, з виникненням нових видів мистецтв, зокрема 
кінематографу. Саме кінематограф сприяв широкій адаптації, досвіду інокультурних реальностей 
і дав можливість виводити певні персони, персонажі героїв перших кінострічок у простір екрану і 
естради.  

Щодо національних витоків естради, то вони теж синтетичні. В основі української естради 
лежить симбіоз ідишу, польської, угорської та інших мов. Тобто можемо засвідчити, що виникла 
певна діалектна конфігурація, коли ідіоми, або синтетичні й діалектичні дискурси естрадного 
простору, почали набувати надзвичайної популярності. Так, у Львові створюється багато різних 
угруповань, зокрема, виник самобутній пісенний жанр, що належить до так званої бродяжницької 
пісні, що адаптує польську мову до української. Вже в Одесі були поєднанні жаргони-діалекти, які 
несли в собі суміш ідишу, українізмів та русизмів.  

Цікаво, що для здійснення образу саме національної естради велику роль відіграли західні 
регіони. М. Поплавський в «Антології сучасної української естради» свідчить, що українська естрада 
виникла на основі трьох китів. Це ансамбль «Смерічка», де сформувалося в достатньо піднесеному 
вигляді творчість В. Івасюка, а також діяльність С. Ротару [8]. 

Проте, можна назвати дві найбільш контрастні і не схожі постаті української естради, які 
останнім часом набувають вже харизматичних ознак – це Андрій Данилко з його Вєркою Сердючкою 
та Енвер Ізмайлов, українсько-татарський гітарист-віртуоз, який відтворює абсолютно протилежну 
модель естради. Якщо перший працює в карнавальному типологічному просторі трансверсії і 
перетворює її на тип-маску, соціальну маску, то другий – у фольк-просторі, де звучання його 
ансамблю з десятків інструментів, імітованих у звучанні гітари, доповнюється вокалом. А. Данилко 
теж співає, і ми чуємо своєрідні синтези співу і оркестровки: одна оркестровка – це інструментальний 
простір аранжування, а інша – простір трансвестії та безкінечного карнавалу. 

М. Поплавський пише про Ізмайлова: «Представляти цього гітариста-віртуоза не треба, його 
володіння інструментом настільки дивовижне, що про нього знають всі. І не тільки в Україні, а й на 
всіх континентах світу. До речі, сам Ізмайлов живе в досить звичайному кримському селищі біля 
Джанкоя, куди перебрався на ПМП з Фергани 1988 р., після відомих трагічних подій. Початок 
творчого шляху ферганського хлопчика з родини репатрійованих кримських татар сьогодні виглядає 
майже екзотичним – з п’ятнадцяти років він грав на узбецьких весіллях, паралельно вчився в 
музичному училищі по класу домри, опанував і гру на фаготі.  
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А перший професійний досвід Енвер набрав у групі «Сато», створеній ним з братами 
Атабековими 1981 р. Цей колектив працював в основному в джаз-фольковому ключі, причому 
настільки успішно, що через шість років на фірмі «Мелодія» вийшли два вінілові диски «Сато»: 
«Легенда» і «Передай добро по колу». Після переїзду в Україну Ізмайлов виступає, як правило, 
сольно, але стиль його – фольк-джаз» [8; 265-266].  

Ці рядки достатньо характеризують талановитого виконавця, занурюють у проблему синтезу 
естради, що можливий саме в сьогоденні і, передусім, у фольклорному контексті, який 
індустріалізується, драматизується в просторі сучасних музичних інновацій, що є надзвичайно 
важливим для осмислення синтетичних властивостей сучасної естради. Таким чином, вже в паралелі 
цих двох протилежних іпостасей української естради можна побачити два синтезуючих виміри. 
Перший – це людина-оркестр, а друга людина, яку можна пов’язати з трансгресіями, змінами. Це 
людина-маска, людина-маріонетка, або над маріонетка, за Г. Грегом.  

Ці дві іпостасі, одна – трансформативна, пластична, а інша – вокальна і динамічна, фактично є 
двома головними напрямами синтезу в естраді. Проте, в українській естраді вони ще не 
доопрацьовані. Варто, але важко поставити когось поруч із Данилком, але ж нема кого, тому й нема 
параду трансвертистів. Як і не можна поставити нікого поруч із Ізмайловим, немає людей-оркестрів 
на естраді. Отже, персональність і поліфонія звучання, персональність та інша буттєвість людини як 
сценічна метаморфоза її втілення або перевтілення – ті крайні маркери, що дають можливість 
здійснення естрадного синтезу як синтезу мистецтв.  

Цього достатню, щоб зазначити, що синтез мистецтв в естраді – це не лише синтез звуку, 
вокалу, інструментовки, танку й інших форм взаємодії, це той ідеальний глибинний синтез, модель 
світу, яка здійснюється у формах персональної презентації цієї моделі. Персональність і адекватність 
шляху стають саме формами того синтезування, від яких залежить як вони відображають реальність, 
стають іміджами, маркерами, ідеалами, символами поп-культури, або тієї культури, що зветься 
популярною, масовою.  

Проте, етномистецькі виміри естрадних синтез свідчать, що саме фольклор стає засадою таких 
шедеврів, які певною мірою стають легендою музичної поп-культури. Якщо згадати такі роботи, як 
«Дикі гуси», «Чарівна скрипка» І. Поклада, «Червона троянда» А. Горчинського, «Два кольори», 
«Ясени», «Цвітуть осінні тихі небеса» О. Білаша, «На долині туман» В. Буєвського, то відчуємо, що 
ці роботи виходять за рамки технологічної індустрії. Їх не можна вписати в простір сучасного 
музикування, вони вже належать часові, вони вже на дистанції і вони ще популярні, вони ще поруч із 
нами. Коли вони звучать у ремінісценціях естрадних виконавських добірок, то завжди зворушують 
усіх: і тих, хто жив у ті часи і був молодим, і тих, хто їх чує вперше.  

Якщо знову згадати висновки Л. Корній [2], то можна зазначити, що традиції козацької кантової 
авторської пісні й поліський магічно-заклинальний поп, коломийський реп стають своєрідними синтезами 
як метахудожні, метакультурні й фольклорні форми звернення до витоків. Тобто, формула естради може 
визначитися як симбіоз, інтеграція, як адаптація і як екстенсивний вибух, розширення, театралізація, 
драматизація одного-єдиного мотиву або одного-єдиного ритмічного малюнку.  

Ця надмірність поліморфізму, поліфонії та простота звучання моністичних лінійних 
конфігурацій, яку можна порівняти лише з монодіями давньо-християнського співу, вражає тим, що 
естрада грає на контрастах. Естрада не може бути сірою, проміжною, не означеною певною 
домінантою. І ця контрастність набуває нині ознак серединного рівня, ознак адаптивних, інколи 
деструктивних, а інколи й надзвичайно драматичних. Все це свідчить про те, що естрадний симбіоз 
як динаміка сценічного втілення образу – складна реальність, що потребує адекватного бачення і 
адекватного розуміння її в просторі сучасних інновацій.  

Цікаво, що важливу роль у синтезах естрадного типу відіграє регіональний принцип. Недарма 
західноукраїнський регіон став настільки вибухово продукуючим на різних етапах розвитку естради 
України, починаючи від «Смерічки» і закінчуючи вояжами Руслани й Ані Лорак та інших артистів. 
Можна стверджувати, що межова лінія Сходу і Заходу як інтонування межі певною мірою належить 
загальноукраїнському типу розуміння культури і бачення світу. Але в естраді це набуває гострих і 
непередбачених синтез, які кожного разу потребують все іншого й іншого образного втілення. Цікаві, 
ба навіть дивні метаморфози відбуваються на семантичному терені образів, що відбуваються на 
естраді.  

Так, образ рути як отрути, який широко застосовується в народній творчості поруч з його 
перевтіленням у новому мотиві, що здійснив В. Івасюк у пісні «Червона рута», говорить про те, що 
рута стає образом кохання, але злого кохання, палкого кохання і образом єдності людини і Всесвіту. 
Отже, семантична поліфонія теж стає засадою синтезу естрадного простору.  
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Таким чином, можна висновувати, що синтез здійснюється іманентними засобами, тобто засобами 
сцени тут і зараз, в цьому просторі, загально-художніми, які походять від семантичних, вербальних кліше 
канонів, норм, культурних образів, від допоміжних засобів інструментовки, аранжування і всієї поліфонії 
здійснення простору, а також як метакультурний, іншокультурний та іншофольклорний тип єднання в 
естрадному просторі різних інтонацій, образів і типів культуротворення. 

Верхівкою поєднання всіх інтенцій є композиторська творчість, коли відомі композитори 
звертаються до естрадних типів музикування. Це, зокрема, творчість Л. Дичко, О. Зуєва, В. Ільіна, 
І. Карабіця, М. Скорика та ін. Відомо, що М. Скорик, написавши музику для кінофільму, 
переінтонував її вже в зовсім іншу форму. І така міграція музичних форм, що знаходить своє 
вираження в іншому просторі, а інколи і в протилежному просторі, що протиставляється всій 
творчості композитора, дає можливість нових і нових синтез.  

Варто згадати, що С. Ейзенштейн, почувши музику С. Прокоф’єва для його «Олександра 
Невського», переробив увесь сценарій. Сама драматургія сценарію змінилася через музику, і твір 
надзвичайно виграв від цього. Тобто музичне інтонування стає домінативним для культурно-
історичної презентації та репрезентації цього величного образу, який сприймався в той час як образ 
Батьківщини, образ захисника, образ, що рятує світ.  

Цей приклад добре ілюструє думку, що не завжди все можна передбачити, не завжди все 
здійснюється так, як задумувалося у студії.  

Л. Дутківський згадує, що перші пісні, які приніс Івасюк, були «Червона рута», «Водограй», і 
йому більше подобався «Водограй», вони й почали з нього, але згодом «Червона рута» набула такої 
слави, яка фактично стала над символом української естради.  

Важливо, що ця інтонація стає провідним принципом синтезування, а все інше не лише 
поєднується, а розбудовується в контексті цієї висхідної провідної мотивації, думки або типу само 
здійснення сценічного образу. 

Функцію селекції та інтеграції виконують засоби масової інформації, телевізійний простір і 
будь-які інші презентації. Так, популярна музика досить серйозно ставиться до одних виконавців, а 
інші мають сприятливі умови просування своїх брендів на поп-ринок. Найвідоміші гурти, що набули 
в останні часи найбільшої популярності – «Океан Ельзи», «ВВ», «Друга ріка», виконавці І. Білик, 
Н. Могилевська та Т. Повалій, Ані Лорак тощо, підлягають закону селекції. Все це вже стосується 
продюсерської політики. Але нині в цьому контексті варто зазначити, що сценічний синтез мистецтв 
виходить на простір екранний, який стає простором рекламації і синтезування, єднання можливостей, 
здібностей, талантів.  

Варто вказати на ще один аспект, інтегративний, міцний, соціально зазначений – це політичний 
аспект. Хто не згадає сьогодні, як швидко піднялися в просторі «Ґринджоли» після Помаранчевої 
революції, і мало хто їх згадує тепер. І тут справа не у професіоналізмі, а в кон’юнктурі. Отже, 
кон’юнктура стає неактуальною. Якщо вона виглядала цілком природно, коли було піднесеним бажання 
бачити все помаранчевим, то тепер вона виглядає вже дратівливою і, більше того, не зовсім культурною 
іронією на те, що могло би бути. Проблема єднання естради і політики є надзвичайно актуальною.  

Політика завжди експлуатувала і експлуатує те, що зветься естрадою, естрадним сценічним 
простором. Часто співаки, рок-співаки і співаки проміжної ланки теж експлуатувалися політикою, 
масовими почуттями. Це не тема для даної проблеми, це певна ремарка, яка вносить ще один аспект, 
синтезуючий і деструктивний, для осмислення сучасної естради, осмислення сцени як поліморфного 
безкінечного та обмеженого шматка для презентації цих особистостей. 

І останнє, на чому хотілося б наголосити: всі зазначенні чинники є лише чинниками, ознаками, 
інтегративними факторами, але не системоутворюючими засадами. Системоутворюючим принципом 
естрадного симбіозу, естрадного синтезу мистецтв завжди залишається особистість: яскрава, вольова чи, 
навпаки, та, що сумно піддається меланхолії блюзу, але її хочуть бачити, вона очікувана і вона здійснює 
чуттєвий контакт, чуттєву симфонію, чуттєвий образ світу, що пов’язується з образом естради.  
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Резюме 
Естрада визначається у контексті поп-культури, шоу-бізнесу як метахудожній, метакультурний 

синтез мистецтв. Надається аналіз та генеалогії розвитку сценічних форм втілення художнього 
образу. 

Ключові слова: поп-культура, шоу-бізнес, естрада, синтез мистецтв. 
 

Summary 
Plahotnyuk V. Tendencies of becoming of vaudeville synthesis of arts 
Variety characterizes brevity, individuality and burlesque – stage synthesis, which corresponds to the 

so-called entertainment genre. Showbiz theater more determined and focused on bringing economic 
performance art project. Prodyuserstvo – is the implementation of technology of show business. That these 
three related realities can not be considered separately. 

Despite their internationalist nature preserves pop folk roots, which gives it a special national zabarvlenosti. 
Born in the Renaissance stage and on the street starting with the clown, primitive farce skomorostva and pop 
music evolved in different countries, giving preference then another, then another mask images. 

«The variety programs that emerged later – lounges, clubs and clubs in balahanchykah, music halls, 
kafeshantanah in cabarets, theaters and miniatures preserved landscape gardening sites dominated cheerful 
humor, hostrosliv'ya, parodies, caricatures and fretting zahalnozhyttyeva satire, pointed hyperbole, 
buffoonery, grotesque, irony, intimate lyrics. As in fashion intimate musical rhythms. Some rooms are not 
uncommon knitted ceremonies or simple story, but one of the theaters were two acts ballet, musical and other 
original repertoire, its own drama» [3; 427]. 

It is important in itself as a theatrical stage, popular theatrical reality had certain characteristics. They 
come from Viennese operetta, jazz, folklore nations, with their specific dominant. Thus, in the space 
associated with the Soviet music, dominated by first of all genres, which carried a conversational in nature 
and are more round been structured verbal discourse. For France is characterized chanson, vocal, which is 
oriented to hit on a popular melody. 

The UK is dominatyvnoyu clowning, music hall. If you remember the American stage, it became 
dominatyvnoyu 60-70 years, then there is a symbiosis temporytmu space that combines the genres of 
singing, instrumental music and dance with principles. 

In the space of other cultures, this total scene was not as measurable only. It was determined between 
other sub-genres. 

Thus, we can testify that he synthesis of the arts that is relevant in the context of the stage, moving in 
the space of culture creation. This synthesis, above all, not arts and synthesis genre, moreover, cultural, 
metakulturnogo sheets of musical culture, where the combination of intuition, the jazz, formed on the basis 
of folklore of the peoples of Europe and the African-American cultural space. Speaking about the sources of 
popular culture that actually shaped the images of pop music, including pop in Ukraine, it was done under 
the influence of cultural synthesis intentions of various nations. 

Regarding national origins stage, they too synthetic. At the heart of Ukrainian Variety is the symbiosis 
Yiddish, Polish, Hungarian and other languages. That can attest that there was a certain dialect configuration 
when the idiom or dialectical discourses and synthetic pop space began to take extraordinary popularity. 

The article analyzes the specifics synthesis of the arts through the prism of its vision of modern 
representatives of show business. 

Thus, the stage is defined by the author in the context of pop culture, show business as 
metahudozhniy, metakulturnogo synthesis of the arts. Available analysis and genealogy forms of 
embodiment of stage art image. And the synthesis of the arts in the stage - it's not only the synthesis of 
sound, vocals, instrumentation, dance and other forms of interaction, it is the perfect synthesis of deep, world 
model, which is implemented in the form of personal presentation of the model. 
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Аннотация 
Плахотнюк В.Г. Тенденции становлення эстрадного синтеза искусства  
Эстрада определяется в контексте поп-культури, шоу как метахудожественный, 

метакультурний синтез искусств. Предоставляется анализ и генеалогии развития сценических форм 
воплощения художественного образа. 
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ВИРАЗНІ МОЖЛИВОСТІ АБСТРАКТНОГО ТАНЦЮ 
 

Постановка проблеми. На початку нового тисячоліття мистецтво танцю переживає момент 
піднесення популярності і виявляє високий рівень розвитку. Танець, увійшовши до контексту 
сучасного мистецтва, поступово трансформується в нову форму, набуваючи нового сенсу й ролі. 
Танець, як і раніше, є видовищем, формою дозвілля, соціальним ритуалом, але головна його функція 
полягає у тому, що він є сучасним мистецтвом, актуальним художнім висловом. У хореографічному 
світі протягом століть залишається актуальною проблема пошуку виразних засобів для втілення 
різноманітних балетмейстерських задумів. Поняття «виразних засобів» включає: тип побудови 
вистави (дивертисмент, колаж, наскрізний симфонічний розвиток і т.д.), хореографічний текст, що 
складається з сольних і ансамблевих форм різних видів танцю, взаємодія хореографічних і музичних 
форм, вибір теми, ідеї, сюжету твору. Поняття також включає сукупність засобів сценічної 
виразності, яку складає пластична ідея, музична ідея, стенографічна ідея, індивідуальність артиста. 
Щоб покращити якість твору загалом необхідно удосконалити всі його компоненти. Звичайно, як що 
мова йде про мистецтво хореографії, то провідне значення має саме пластична ідея. Актуальності 
набуває дослідження питання виразності абстрагованого танцювального мотиву поза контекстом 
сукупних чинників, так як саме танцювальний рух є матеріалом мистецтва хореографії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляду історичних процесів, що відбувались у 
хореографії, присвячено роботи загально-мистецького та історіографічного спрямування таких авторів, як 
Е. Суриц, Л. Блок, Ю. Яковлева. Біографічний та автобіографічний огляд певних персоналій міститься у 
книгах П. Курта, С. Лифаря. Особливо цікавими є думки щодо виразних можливостей танцю практиків 
балету М. Фокіна, С. Лифаря. Праці М. Гватеріні, Д. І. Шарикова, присвячені переважно висвітленню 
історії та деяких питань теорії різних видів танцю загалом. Але невпинний процес розвитку й 
трансформації сучасних хореографічних форм зумовлює необхідність подальших наукових розвідок. 
Аналіз наукових джерел дає висновок, що дефініція «абстрактний танець» та його виразні можливості 
досі на стали об’єктом окремого дослідження, що робить звернення до даної теми виправданим. 

Мета статті полягає у з’ясуванні сутності поняття «абстрактний танець» та дослідження його 
виразних можливостей як матеріалу художнього твору. 

Результати дослідження. Абстрактне не фігуративне мистецтво замінило безпосереднє 
відтворення натурної дійсності мальовничо-пластичними знаками і символами або «чистою» грою 
художніх форм. «Чисту» абстракцію слід сприймати умовно, оскільки навіть у самих абстрактних від 
конкретної натури образах завжди можна вгадати певні предметно-фігурні мотиви.  

Абстрактне мистецтво як мистецтво безпредметне, принципово відмовилося від будь-яких 
ознак зображення реальних предметів у живописі, скульптурі й графіці. В танці цей принцип 
виражається відсутністю прив’язки до конкретних героїв, персонажів, літературної фабули, 
конкретного місця та часу дії, не залишаючи жодних реалій, окрім самого руху тіла, що танцює. 

Програма абстрактного мистецтва полягає у вираженні якихось «очищених від реальності» 
духовних сутностей, чисто суб’єктивних емоцій і підсвідомих імпульсів. Практика абстрактного 
мистецтва  зводиться  до  складання  за  допомогою  відокремлених  елементів  художньої  форми 
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(кольорова пляма, лінія, об’єм і т.д.) необразотворчих композицій, раціоналістично впорядкованих 
або призначених виразити стихійність почуття і фантазії автора.  

Практика абстрактного балету вилучає танець як відокремлений елемент художньої форми, 
танець відокремлюється від літературно-драматургічного сюжету, художнього оформлення, музичної 
основи. Виразними засобами залишаються лінії (тіла) що рухаються в об’ємі сценічного простору. 
Вилучається навіть міміка обличчя, воно має бути безпристрасним. Композиції абстрактної хореографії 
є «необразотворчими», їх виконавці не творять конкретизовані образи балетних принців і принцес, а 
стають інструментом вираження тих самих «очищених від реальності» духовних сутностей. 

Ідея абстрактних, так званих «чистих» танцювальних ансамблів супроводжує балетний театр 
від його народження. Від королівських балетів французького двору, через класичні grand pas у 
балетах ХІХ ст., до пошуків балетмейстерів ХХ ст.: «Шопеніана» М. Фокіна, «Танцсимфонія» 
Ф. Лопухова, «Агон» Дж. Баланчіна, балети У. Форсайта та М. Канінгема й ін. 

Постійним резервуаром абстрактних художніх форм завжди служило мистецтво орнаменту. 
Важливими історичними попередниками абстрактного мистецтва були також одвічна захопленість 
художників анаморфозами (як би «випадковими» образами), які вгадувалися в природних фактурах 
(наприклад, у зрізах мінералів), а також принцип нон-фініта (зовнішньої незакінченості, що дозволяє 
милуватися грою ліній і фарб, незалежно від сюжетних форм), що народився в епоху Відродження. 
Переважно орнаментальне мистецтво ісламу, а також далекосхідна каліграфія, звільнили пензель від 
необхідності постійного наслідування зовнішньої природи, все Середньовіччя розвивалися в 
безпредметному руслі. Проявом такої тенденції в хореографії можуть слугувати придворні 
орнаментальні танці, танці великих королівських балетів.  

Балети у виконаннi короля та його двору були найулюбленішим видовищем кінця XVI – 
початку XVII ст. У «балетах короля» дами участі не брали, всі партії виконувались чоловіками. 
Виконавці носили майстерно зроблені маски, які щільно прилягали до обличчя і розкішні 
фантастичні костюми. У цих балетах танець був самодостатнім, не мав іншої виразної мети, окрім 
безпосередньої виразності, закладеної у самому ритмічному русі групи людей, що танцюють. Маски 
закривали обличчя і фокусували увагу на русі. «Не люди – отвлечённые образы, с золотыми лицами, 
с пышным ореолом эгретов, в сверкающих коротких туниках, плавными и точными передвижениями 
строят круги, квадраты, треугольники, как мы видим на современных гравюрах, планированные 
всегда очень широко, с большими интервалами между танцующими, что должно было ещё 
увеличивать стройность и пышность зрелища. Длительно сменялись фигуры одна другой, пермены 
доходили до сорока. И этот великолепный празник приучил глаз к тому, что движение для 
выразительности не нуждается ни в драматической содержательности, ни в виртуозном блеске» [1; 
142]. Танець у подібних дійствах ніс у собі свій зміст, і показував, що танцювальний рух такий же 
цінний матеріал мистецтва як музичний звук, як лінія та фарба живопису. 

У Європі в епоху романтизму і символізму художники зазвичай на стадії ескізу, але деколи і в 
закінчених речах, ішли в світ нефігуративних видінь. Такими є окремі фантазії пізнього 
Дж. М. У. Тернера або ескізи Г. Моро. Для хореографічного мистецтва даного періоду характерним є 
таке явище, як «білий балет» або «білий акт».  

Починаючи від «Сильфіди» і надалі всі балети ХІХ ст. містять «білий акт», у якому дія 
відбувається у фантастичному, ірреальному світі, а персонажі характеризуються розпливчатою 
сутністю – потойбічні створіння – віліси, русалки, примари. Всі танцівниці, вдягнені у однакові білі 
тюніки (абстрагований костюм), синхронно повторюють рухи головної героїні, підкреслюючи в 
абстрагованій формі її почуття. Найтиповіший пластичний мотив «білого балету» – арабеск – в 
абстрактній формі символізує виразний порив, прагнення до безконечного. Сильне враження 
справляють арабески, що багаторазово повторюються синхронно великою кількістю балерин. 

Важливою віхою становлення абстрактного танцю як самоцінного засобу виразності стали 
балети М. Петіпа. В його балетах відбувався відбір і уточнення художніх танцювальних форм. Танець 
відокремився від пантоміми і абстрагувався, втратив зв’язок із побутовим рухом. Пальцева техніка 
розвинулась і змінилась, характерним стало стремління до віртуозності. Але зміни йшли не тільки за 
рахунок зростання техніки. Викристалізовувались стійкі структурні форми з використанням прийомів 
повторності, контрастності, варіювання, що дозволяли розробляти та розвивати пластичні мотиви, 
протиставляти пластичні теми. 

Наприкінці ХІХ ст. танець в балеті отримав нову якість: він піднявся на рівень умовної мови 
мистецтва, став самостійним засобом виразності, придатним для створення складних багатозначних 
образів. Від декоративних танців до таких композицій, де танцювальні рухи узагальнено, 
абстраговано розкривали духовний світ людини. У такій якості танець уподібнюється музиці, 
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найабстрактнішому з мистецтв. Невипадково найвищі досягнення балету ХІХ ст. були звершені, коли 
танець віднайшов опору у музиці композиторів-симфоністів.  

У результаті симфонізації балетної музики змінювалось і ставлення хореографів до музики. 
Виникла потреба інсценізації симфонічних та інструментальних, не призначених для танцю творів. 
Побудовані за іншими законами, ніж у традиційному балеті, вони допомагали звільнитись від рутини 
танцювальних формул, тому постановники шукають в них опори для реформи балетної вистави як такої.  

«Білий балет», становлення форми класичного гра па були лише окремими винятками, 
вирішальний же перелом у русі мистецтва хореографії вбік абстракціонізму відбувся лише на початку 
1910-х рр., що співпадало із загальними тенденціями розвитку мистецтва того часу. Балет «Шопениана» 
М. Фокіна (інша назва «Сильфіди») був новим кроком на шляху «очищення» хореографії, наприкінці 
якого вона мала стати самостійним мистецтвом, мистецтвом самого лише танцю, що не потребує ні 
музики, ні костюму. ««Шопениана» научила тому, как виразителен, как содержателен танец сам по себе, 
вне сюжетного… …задания, показала симфонические возможности классического танца, а также 
показала, как танец увлекателен и интересен вне всякого трюка, вне акробатизма.» [1; 331] Хоча 
неможливо визнати цей балет абстрактним у повному сенсі, сам Фокін визнавав присутність абстрактного 
танцю у своїй постановці. «Я признавал и драматический, и абстрактний, и классический танец и думаю, 
что в этом маленьком балете высказался ясне, чем в каком-либо другом, ясне чем в писаной программе 
реформы. Эта миниатюра как бы указала те разнообразные пути, по которым балету следует развиваться 
и по которым я направил свою будущую деятельность» [8; 98].  

Відсутність музичного супроводу Фокін визнавав виправданою лише у конкретних випадках для 
того, щоб виділити і підкреслити певне драматичне звучання. Балетмейстер віддавав перевагу 
використанню високорозвинених музичних форм, музику вважав необхідною, на відміну від декорацій, 
що менш важливі. Вони можуть багато що додати, але не можуть приховати недоліки балету.  

Такі балетмейстери-новатори, як С. Лифар, Б. Романов, висували ідею самоцінності танцю і 
незалежності його від музики. С. Лифар виклав свої погляди на взаємовідносини танцю та музики у 
«Маніфесті хореографа». Ідея маніфесту засновувалася на думці, що ритм – єднальна ланка між 
музикою і танцем; все ритмічне не обов’язково є танцювальним, не кожен музичний ритм можливо 
передати рухами тіла; але до будь-якого ритму можа «прищепити» музику. Отже, саме музиканту 
потрібно підкорятися у співпраці з хореографом, і їх спільний твір обов’язково виграє в єдності. 
С. Лифар вважав, що в балеті саме за танцем має бути перше і останнє слово. Практичним втіленням 
міркувань балетмейстера став балет «Ікар». На думку митця, жодна музика не змогла б передати 
простоту, стриману сувору красу грецького міфу і те бачення танцю, що ним навіяне. Лифар вирішив 
танцювати «Ікара» без музики, вважаючи що так він виграє в експресії, і крім того покаже, на що 
здатен танок, якщо обходиться без будь-якого акомпанементу [4; 53].  

Замислювався над власною виразністю танцювального руху і створював танець без музики та 
зовнішнього оформлення Б. Романов, для якого танець сам по собі є «симфонія ритму, пластики, 
виразності» [6; 46–47]. Такий підхід щодо музики і танцю був співзвучний з поглядами 
«модерністів», що широко практикували виступи без музичного супроводу. Зокрема А. Дункан 
періодично танцювала без музики і навіть розглядала таку практику у якості «танцю майбутнього». 
Відомий випадок, коли артистка сказала репортеру, що довершений танець не потребує 
акомпанементу, тому що він являє собою «самодостатній вираз» [3; 239]. 

Танцсимфонія – жанр, що народився на стику двох традицій. Одна має витоком «новий балет» 
початку ХХ ст., інша пов’язана з розвитком «чистого танцю» у «старому балеті» ХІХ ст., переважно у 
творчості М. Петіпа. Мова йде про використання ним необразотворчого, абстрактного танцю 
всередині великих балетних вистав. У таких ансамблях танець володів власною виразністю. 
Балетмейстер умів використовувати виразні властивості того чи іншого руху, співставлення рухів 
однорідних і контрастних, поєднання фігур і груп, що рухаються для створення узагальненого, 
абстрактного образу. 

Балет «Величье мироздания» Ф. Лопухова на музику «Четвертої симфонії» Л. Бетховена став 
першим твором нового жанру танцсимфонії. Чистий танець поза конкретною дією був покликаний 
виразити зміст симфонії, задля чого він і формально підпорядковувався її структурі. Зв’язок між 
музикою Бетховена та хореографією не зводився до інтерпретації симфонії в танці. Балет 
стверджував важливу для розвитку балетного мистецтва думку, що розвинутий танець здатен 
узагальнювати. Він є самостійним матеріалом мистецтва, володіє власним арсеналом виразності. 
Балетмейстер може користуватись танцем не звертаючись до допомоги інших мистецтв, так як 
композитор або художник користуються своїми засобами. Як музика виразна своїм звучанням, а 
картина своїми живописними якостями, що не підлягають словесному переказу, так є виразним і 
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танець, звільнений від будь-якого сюжетного завдання. Те, що дає глядачу образ «чистого танцю», не 
може дати йому ніякий інший образ – ні музичний, ні живописний, ні словесний, так як кожне 
мистецтво володіє власними можливостями впливу. 

Питання самоцінності і самодостатності мистецтва танцю займали і митців Західної Європи. 
Розробляючи теоретичні питання мистецтва, Курт Йосс звертається до актуальних художніх проблем, 
зокрема до з’ясування категорій «театральний танець» і «танцювальний театр». У промові, 
проголошеній на ІІ Танцювальному конгресі в Ессені (1928 р.), він зазначив, що бурхливий розвиток 
танцю та інших сценічних мистецтв того часу спричинив відокремлення двох відмінних понять. А 
саме, «театральний танець» - тут на першому плані стоїть літературний зміст, дія, котру танець має 
донести якомога точніше. До цієї категорії К. Йосс відносить танець як засіб інших сценічних 
мистецтв – танець в опері, драматичній виставі, пантомімі. Інший прояв – «абсолютний танець», 
протилежна крайність, танець сам у собі, побудований виключно на танцювальних законах 
композиції, танець без драматичної, сюжетної дії.  

Продовжував розвивати тенденції безсюжетного танцю, що були започатковані в балетах 
Петипа та «Шопеніані» Фокіна один із найвидатніших балетмейстерів ХХ ст. Дж. Баланчін. Його 
балети демонструють змістовну основу класичного танцю, і те, як рух перетворюється із звичайної 
дії на елемент мистецтва. Баланчін створював хореографію виключно танцювального змісту, що 
відповідала музичному змісту твору композитора. Він не прагнув до буквального відтворення 
музики танцем (нота в ноту, такт в такт), тому що в кожного мистецтва свої закони. Баланчін не 
повторював музику, а передавав її зміст своїми засобами. Він вважав, що танець не має 
наповнюватись емоцією, внесеною ззовні, він сам по собі завдяки комбінаціям рухів, малюнків, 
ритмів несе необхідну емоцію. 

Хореограф, чиї ідеї визначили шлях розвитку американського танцю протягом цілого 
покоління – М. Канінгхем. Його основоположна ідея стосувалась змісту танцю. Танець не повинен 
мати жодного сюжету, не має ні про що розповідати, танець також не має нічого виражати. Змістом 
танцю має бути сам танець. Взаємовідносини танцю і музики (або звука) в постановках Канінгхема 
теж не традиційні: повна незалежність танцю від музики і музики від танцю. Бувало, що танцівники 
чули музику одночасно з танцем лише в момент його першого виконання. 

Висновки. Результати проведеного дослідження дають підстави зробити наступні висновки. 
Починаючи з часів зародження балетного театру танець рухався в бік абстракції. Послідовно з балету 
було вилучено сценарій з його драматичною дією, будь-які посилання на час та місце дії засобами 
сценографії. Найулюбленішою декорацією балетмейстерів ХХ ст. стає «чорний кабінет», а 
найулюбленішим костюмом – репетиційна уніформа танцівника. Відокремившись від сюжетної 
драматичної дії танець став пластичним виразом, «аналогом музики», щоб потім відокремитись і від 
самої музики. Кожен новий крок був жестом відмови від синтетичної природи балетного театру, що 
поєднує різні види мистецтва, допоки не буде отримано неподільний залишок – абстрактний танець.  

Та і сам танець начебто розбирався на складові. Елементарні балетні рухи, що їх можна 
побачити відокремленими тільки у балетному екзерсисі, і які є прохідною складовою частиною 
великих pas подавались як самостійні і самодостатні структурні величини. «Для балетного театру то 
був «Чорний квадрат» – відкриття сфери тотального і абсолютного «не змісту»» [5; 98] А потім ці 
елементарні складові поєднувались у зовсім нових, несподіваних, неймовірних послідовностях, 
відкриваючи нові обрії виразності абстрактного танцю. 

Поза межами статті залишилось дослідження перетворення балетного костюма, що 
трансформувався паралельно з розвитком хореографічного мистецтва. Цей процес може стати темою 
майбутній наукових розвідок. 
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Резюме 
Дається визначення дефініції «абстрактний танець», виявляється історична ретроспектива 

виокремлення абстрактного танцю, розглянуто його виразні можливості як матеріалу мистецтва. 
Ключові слова: абстрактне мистецтво, абстрактний танець, виразні можливості танцювального 

руху, «білий балет», безсюжетний танець. 
 

Summary 
Khotsyanovska L. Expressive opportunities of abstract dance 
Dance signing the context of contemporary art, is gradually being transformed into a new form, 

acquiring new meaning and role. Dance is a spectacle, form of leisure, social ritual, but its main feature is 
that it is modern art, actual artistic expression. 

Defines the definition of «abstract dance» turns historical retrospective isolation abstract dance, 
considered its expressive possibilities as a material art. Emphasized that abstract figurative art as art, 
essentially abandoned any features images of real objects in painting, sculpture and graphics. 

In dance this principle is expressed in the absence of binding to specific characters, characters, literary 
plot, a specific place and time of action, leaving no reality other than the movement of the body that dances. 

The program consists of abstract art to express some «peeled reality» spiritual beings, purely 
subjective emotions and unconscious impulses. The practice is reduced to abstract art assembly using 
separate elements of artistic form (spot color, line, volume, etc.) nonrepresentational compositions, rationally 
ordered or intended to express a sense of spontaneity and fantasy author. 

An important milestone of becoming abstract dance as a means of expression have become an end in 
itself M. Petipa ballets. It happened ballets selection and specification of dance art forms. Dance and mime 
separated from abstrahuvavsya lost touch with everyday movement. Finger technique evolved and changed, 
aspiration to become a characteristic virtuosity. But the changes were not only due to the growth of 
technology. Vykrystalizovuvalys resistant structural forms using techniques repetition, contrast, variation, 
making it possible to design and develop plastic motives oppose plastic threads. 

In the late nineteenth century. dance in the ballet a new quality: it rose to the level of conventional 
language arts, became an independent means of expression suitable for the creation of complex-valued 
images. From decorative dance to these songs, dance moves where generalized, abstracted revealed the 
spiritual world. As such, likened to dance music, the most abstract of the arts. It is no coincidence the highest 
achievements of the nineteenth century ballet. were perfect when discovered dance resistance in symphonic 
music composers. 

As a result symfonizatsiyi ballet music was changing attitudes and choreographers to music. There 
was a need staging of symphonic and instrumental, not intended for dance works. Built by other laws than 
the traditional ballet, they helped free from dance routine formulas as directors look for in their support for 
the reforms ballet performance itself. 

«White Ballet», becoming the classic game pas forms were only a few exceptions, the same decisive 
turning point in the movement of abstract art choreography aside was only in the early 1910's., Which 
coincided with the general trends of the art of the period. Ballet «Chopiniana» M. Fokine (also known as «La 
Sylphide») was a new step in the way of «cleaning» the choreography at the end of which it had become an 
independent art, art alone dance that needs no music, no costume. 

Other kinds of abstract dance - tantssymfoniya – a genre that was born at the junction of two 
traditions. One source is the «new ballet» early twentieth century., The other related to the development of 
«pure dance» in the «old ballet» nineteenth century., Preferably in the works of M. Petipa. 

Thus, separated from the dance scene dramatic action was the plastic expression «analog music», and 
then to differentiate themselves from the music itself. Each new step was a gesture of rejection of the 
synthetic nature of ballet, combining various art forms until it receives indivisible balance – abstract dance. 

Key words: abstract art, abstract dance, the expressive possibilities of dance movement, «white ballet» 
plotless dance, new cultural practices of the twentieth century, directors, art search, the new art. 
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Аннотация 
Хоцяновская Л.Ф. Выразительные возможности абстрактного танца 
Даётся определение дефиниции «абстрактный танец», прослеживается историческая ретроспектива 

обособления этого танца, рассмотрены его выразительные возможности как материала искусства. 
Ключевые слова: абстрактное искусство, абстрактный танец, виразительные возможности 

танцевального движения, «белый балет», безсюжетный танец. 
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ХОРЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ТРАДИЦІЙНИХ УКРАЇНСЬКИХ ОБРЯДІВ 
 

В останні часи різні аспекти української народної хореографічної культури все активніше 
потрапляють до кола наукової рефлексії мистецтвознавців, істориків культури, фольклористів 
(О. Чебанюк, С. Легка, В. Шкоріненко, Т. Павлюк, К. Кіндер), де автори більшою чи меншою мірою 
торкаються проблем розвитку українського народного, народно-сценічного, синтезованого з 
класичним жіночого танцю. Однак український жіночий танець не виступає самостійним предметом 
наукових розвідок. 

Основними теоретичними працями в області укранського народного танцю залишаються праці 
В. Верховинця, А. Гуменюка та К. Василенка. Але можна зазначити, що народний танець активно 
досліджується в кожному регіоні України: В. Тітов «Танці Поділля» (Х., 2000), А. Нагачевський 
«Побутові танці канадських українців» (К., 2001), Б. Стасько «Хореографічне мистецтво Івано-
Франківщини» (І-Ф., 2004), Б. Кокуленко «Там де «Ятрань» …» (К., 2006), Г. Кожолянко «Духовна 
культура українців Буковини» (Ч., 2007). 

Протягом століть народний танець українців, як і багатьох інших народів, зберігався лише у 
виконавській практиці. Відновити точно та детально картину виникнення та історичного розвитку 
українського народного танцювального мистецтва досить складно через обмеженість відомостей, що 
дійшли до нашого часу. Однак, виходячи із численних досліджень цього аспекту в багатьох народів 
можна припустити, що на формування національної хореографічної культури українців вплинули 
тією чи іншою мірою всі племена, народи, що брали участь в етногенезі. 

Певне світло на проблему вигляду давніх танців наших пращурів можуть пролити археологічні 
знахідки. Е. Корольова, яка базуючись на дослідженнях епохи палеоліту науковцями ХХ століття, 
робить висновок, що, зважаючи на важливу роль жінки в період материнського родового устрою, 
«жіночому культу та жіночим обрядовим танцям, безперечно, належала провідна роль у житті 
племені» [4; 58].  

Матеріали фольклорно-етнографічних експедицій середини ХІХ-ХХ ст. доводять наявність 
елементів обрядовості, традицій, що більшою чи меншою мірою збереглися з дохристиянських часів. 
Важливою складовою календарно-річної та сімейної обрядовості українців виступають танцювальні 
елементи та власне танці, зокрема, жіночі. Часом згадки про народні жіночі танці, часом їхні докладні 
описи зустрічаємо в контексті досліджень народної обрядовості українців. 

В. Гусєв вважав, що архаїчні календарні обряди східних слов’ян мали як обов’язковий елемент 
певні ігрові дії – так звані ігрища. Учений виділяє два типи ігрищ: карнавальні (зимовий обрядовий цикл) 
та хороводні (весняно-літній обрядовий цикл), що різняться між собою проблематикою, образно-
художніми засобами та композицією [6; 7]. Зважаючи, що виконавицями хороводів були переважно 
жінки, можна говорити, що саме весняно-літній обрядовий цикл найнасиченіший жіночими танцями.  

Досліджуючи так звані «старші верстви української усної традиції», М. Грушевський стверджував: 
«В останках нашої старої обрядовості, особливо у веснянім циклі, заховалось багато такої старовини, яка 
у своїх хорах, діалогах, танках, хороводах, забавах доносить дуже ранні, навіть зародкові форми 
словесно-музикальної дії» [2; 131]. Ця теза, на нашу думку, має основоположне значення для дослідження 
процесів зародження та розвитку українського танцювального мистецтва в цілому та, зокрема, жіночих 
танців. Саме в язичеських часах слід шукати витоки українського народного танцю. 

Проаналізувавши відомості фольклористів минулого й сучасності щодо весняно-літнього циклу 
доходимо  висновку, що майже на всій території України побутував  танок-веснянка  «Кривий  танець»,  
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який виконували виключно представниці жіночої статі. Цим танцем розпочинали або закінчували 
весняні ігри. Танець ніби символізував, що весна вже прийшла й вступила у свої права. Він був не 
тільки привітанням весни, а й символом пробудженої життєвої енергії. Більшість фольклористів та 
етнографів, що записали «Кривий танець», не намагалися тлумачити його сакральний зміст, розкрити 
семантику рухів. С. Килимник символізував зміст веснянки-гаївки «Кривий танець» і як «рух» сонця 
на небі, зміну дня і ночі; і зміну порів року; і народження, життя та смерть; і небо-повітря, воду й 
землю [3; 185]. Із часом назва «Кривий танок» стала вживатись не тільки на означення конкретного 
фольклорного танцювального зразка, а як назва малюнку, коли рух ланцюга (лінії) дівчат відбувався 
нерегламентовано, зигзагоподібно, хвилястими лініями за провідницею, першою дівчиною в лінії. 
Однією з розповсюджених у слов’янських народів вважалася веснянка «Просо». Імовірніше за все, 
вона носила магічний аграрний зміст, що додатково підтверджується виконанням її жінками.  

Ще одним із найрозповсюдженіших весняних танків можна назвати «Перепілку». Його 
відносять до так званих імітаційних, або ілюстративних. С. Килимник вважає, що у цій веснянці 
«виявлено жаль і співчуття, що весна дуже струджена далекою дорогою, що їй болить і головка, і 
підбочки, і ручки, і ножки… Словом, образ весни тотожний з образом людини» [3; 234]. Образ 
перепілки можна розглядати як уособлення природи, що страждає взимку, у холоді та темряві (при 
«старому мужичку») та відроджується з приходом світла, сонця («молодого мужичка»). Молодий 
подарує «перепілочці» черевички, щоб ішла до танцю, виразила свою радість у весняному танку.  

У цій веснянці поетично відтворена певна циклічність природних явищ: символ родючості 
(жіноче божество) страждає взимку, перебуваючи в темному царстві, однак щоразу відроджується 
навесні. І саме мотив звільнення стає кульмінаційним у «Перепілочці». 

В Україні набули поширення також веснянки, головними діючими персонажами яких є тварини 
(«Горобчик», «Качурик», «Коза» та ін.). До подібних належить одна з найвідоміших – «Заїнька». 

«Зайчик» або «Заїнька» побутував і на лівобережжі, і на Правобережжі, про що свідчить 
П.Чубинський, наводячи варіанти цього танку з Борисполя Переяславського повіту, Чернелевки 
Старокостянтинівського повіту, Великих Снитинок Васильківського повіту, Полонного 
Новоградволинського повіту, Жданівки Полтавського повіту. 

У варіанті, представленому А. Гуменюком, стикаємося з певною алогічністю словесного 
тексту: адже реальний заєць, як відомо, не належить до тварин, пов’язаних із водною стихією, – а в 
пісні стверджується, що, ловлячи його, треба обов’язково «загородити» (загатити) річку. Пояснення 
образного змісту хороводу слід шукати в міфологічній площині. 

У пісенному тексті українського хороводу «зайко», всупереч своїй біологічній природі, але 
згідно з міфологічним кодом виступає представником водної стихії. Можемо припускати, що хоровод 
«Зайко» або «Загороджу річку» слід кваліфікувати як міфологічний, зооморфний, у якому 
розігрується дійство чи окремий епізод праукраїнського міфу. 

Використовуючи специфічні засоби синкретизму, танок являє схематизовану й есететизовану, 
позбавлену натуралістичних подробиць мисливських ловів сцену гонитви за зайцем і його спроби 
вирватися з оточення. Власне, сакральний персонаж уже загнаний, оточений хороводним колом. Він 
намагається вирватись на волю, але марно. Тому він змушений передати свої властивості – 
плодючість – усім учасникам дійства. 

На нашу думку, дещо пізнішим за походженням і дещо біднішим за змістом є хоровод «Ой у полі 
жито», хоч магічний мотив – перенесення певних властивостей сакрального звіра на виконавиць – і в 
цьому випадку зберігає своє значення. Центральним персонажем цього танку також є «зайчик». Зміст 
синкретичного пісенно-танцювального дійства полягає в тому, що сакральний «зайчик» наділяє своїми 
властивостями виконавиць-дівчат. Мотив родючості також домінує в цьому хороводі, – «зайчик» 
сховався в просі, гречці, які належать до рослин, присвячених Деметрі – богині родючості, плодючості. 
Слід, однак, зауважити, що згадки про річку, водну стихію присутні не у всіх зафіксованих 
П. Чубинським та В. Гнатюком варіантах. 

Важливою з огляду на різноманітність танцювальної лексики виявилась гаївка «Козел», 
зафіксована В. Гнатюком в Іванівцях Жидачівського повіту. Виконується «Козел» у коловій побудові 
з головною дійовою особою (дівчиною) у центрі у формі діалогу. Веснянка надзвичайно різноманітна 
за лексикою і є прикладом виконання такого суто чоловічого руху, як присядка. 

Оригінальною з огляду на композиційну структуру танцю виявилась веснянка «Огірочки». 
Основним пластичним мотивом цього хороводу виступає імітація завивання рослин, що своєрідно 
відтворюється в малюнку та рухах дівчат. Отже, в «Огірочках» яскраво проглядається первісна 
магічно-мімічна операція, що покликана була пробудити природні, репродуктивні сили природи. 
М. Грушевський, аналізуючи веснянки, на зразок «Огірочків», «Горошку» тощо, зауважував, що «Не 
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вважаючи на різні додатки, прилучені з інших забав, – елементи залицяння, парування і т.д. ...тут ще 
ясно виступають ті ж елементи, що в згаданих австралійських церемоніях розмноження: імітації 
рухів звіря чи ростини, котрої розмноження має ся дія на меті. Звиваючись на взір горохового стебла 
чи огіркового огудиння, учасники хороводу, несвідомо вже для себе, мають, очевидно, пособляти 
доброму росту гороху чи іншої городовини» [2; 132].  

Своєрідність веснянки «Шум», що була досить розповсюдженою, привертала увагу багатьох 
дослідників. На середньому Подніпров’ї М. Максимович зафіксував танок «Шум», що виконувався 
двома лініями («ключами»), які бігали разом уперед, а потім назад. П. Чубинський наводить інший 
варіант танку, у якому дівчата стають у ряд, беручись за руки одна з одною, завертаються в коло та 
пробігають попід піднятими руками останніх двох дівчат іншого кінця, що, пропустивши під арку зі 
своїх рук увесь хоровод, завертаються самі під своїми ж руками, що складаються при цьому навхрест. 
Таким чином, інші дівчата, пробігаючи під руками наступної пари, стають одна напроти іншої й у дві 
лінії складають «живописний тин». На заплетені руки ставлять дитину босими ногами. Дитина йде по 
«живій дорозі». По закінченні остання пара дівчат повертається зворотно під руками, за ними інша. 
Таким чином відбувається розплітання тину, відновлення ряду. 

Намагаючись дійти першоджерел «Шуму», О. Воропай припускав, що «наш «Шум», імовірно, 
був колись не чим іншим, як… заворожуванням… шуму зеленої весни: листя на деревах, трав на 
луках, зелених врун на полях…» [1; 214] . 

Подібною за композиційною побудовою до «Шуму» є веснянка «Жучок», що також досить 
розповсюджена по всій території України. В. Гнатюк подає десять поетичних варіантів цього танку. 
Найхарактернішим було виконання, коли по дві дівчини ставали обличчям одна до одної, бралися за 
руки навхрест. Пари ставали поряд. По руках бігла найменша дівчинка, а та пара, по якій перейшов 
«жучок», покидала своє місце і переходила на перед. Зазвичай так обходили навколо церкви, також 
могли просто виконувати «Жучка» на галявині, співаючи та просуваючись на десятки метрів. 

Версію спорідненості «Шуму» та «Жучка» висуває С. Килимник, вважаючи, що «в образі 
Жучка можна безпомилково вбачати весняний шум-гомін – образ лісу, що пробуджується ранньою 
весною; в Жучисі – образ весняної води-повині… Цією магічною веснянкою й викликали скоріший 
прихід та розвиток весни, уподоблюючи співом та грою шум лісу та жужжання жуків» [3; 228].  

З огляду на малюнок танцю цінною є веснянка «Щітка», записана М. Маркевичем. Під час її 
виконання дівчата беруться за руки, одна крайня стоїть на місці нерухомо, дівчина з іншого краю 
заводить ряд навколо першої, поступово «обвиваючи» її декількома шарами кола. Ймовірніше за все, 
утворюється малюнок, що отримав назву «равлик». 

Веснянкою на шлюбну тему, де зустрічаємо декілька варіантів композиційної побудови 
пластичної складової, виявилась «Вербова дощечка». Вона, на нашу думку, належить до тих 
веснянок, де пластична складова не є настільки важливою, як, наприклад, у мімічно-магічних 
аграрного циклу. Велика кількість варіантів просторової організації танцювальної складової свідчить 
на користь висловленого припущення. Вважаємо, що це одна з відносно нових веснянок. 

У деяких веснянках знайшли відбиття історичні події. До таких, зокрема, відносять «Воротаря» 
(«Володаря»). Саме під назвою «Володарь» веснянка зафіксована в П. Чубинського, де до одного опису 
танцю подано вісім поетичних варіантів, що різняться змістом. В основі ж танцювальної складової 
лежить прохід через «ворота». Первинного змісту «Воротаря» намагається дійти С. Килимник, 
вважаючи веснянку містерією «таємних небесних чи весняних воріт, через які проходять високі й 
досконало нам незнані особи, міфологічні образи», приспускає, що через них проходять «нові люди 
(народжені), нові істоти, сонце, весна, новий рік, урожай, добробут, щастя, радість та одруження», хоча 
й зауважує, що «Воротар» пізніше прийняв нові образи [3; 245]. Не вдаючись до детального 
семантичного аналізу «Воротаря» («Володаря»), зауважимо, що ця веснянка стала однією з 
найрозповсюдженіших на теренах України, з часом втратила не тільки первинний, а й деякою мірою 
пізніший історичний зміст, перетворившись на улюблену забаву молоді під час вулиць та вечорниць. 

Часові рамки виконання веснянок різні дослідники визначають по-різному. Традиційно 
прийнято вважати, що веснянки виконуються від Благовіщеня (7 квітня) до Зелених свят (припадають 
на Трійцю). 

Зелені свята в Україні збігаються із християнським святом Трійці, що відзначається на 
п’ятдесятий день після Пасхи. Троїцько-русальна обрядовість знаменувала завершення весняного й 
початок літнього календарного циклу. В основі її лежали культ рослинності, магія закликання 
майбутнього врожаю. 

Троїцькі розваги починалися з понеділка й тривали цілий тиждень. Звичайно, їх влаштовували 
в лісі чи полі, на вигоні за селом. Подекуди молодіжні забави й танці проходили біля ігорного дуба 
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або явора. Вони являли собою довгу жердину, до якої зверху горизонтально прикріплювали колесо, 
прикрашене гіллям, квітами, стрічками. 

М. Максимович висуває припущення, що відома гра-танок «Дрібушки» «є взагалі репрезентація 
русалок, що дуже полюбляють танцювати та кружляти; і для того на Петрівку виходять із води на берег 
ночами…» [5; 79]. «Дрібушка» є прикладом стрімкого дівочого танцю з характерними дрібними рухами 
ніг, що свідчить про різноманітність лексики жіночого народного танцю. 

На Лівобережжі дівчата водили тополю – одягали одну з-поміж себе тополею й водили її по 
дворах. Кожний господар радо зустрічав процесію й, приймаючи від неї добрі побажання, щедро 
обдаровував учасників обряду. На Поліссі побутував близький за значенням обряд троїцького куста, 
роль якого теж виконувала дівчина. Сучасні фольклористи (В. Давидюк, О. Ошуркевич) свідчать про 
збереження традиції водіння куста на Волинському Поліссі.  

У ніч з 23 на 24 червня (з 6 на 7 липня за новим стилем) святкують «Івана Купала» – давнє 
язичеське свято, що з приходом християнства співпало з Різдвом Іоанна Предтечі. Купальські дійства 
не можна уявити без танків. Крім обрядових дій, пов’язаних із Мареною, Купайлом, де важливе місце 
посідає танок у формі кола, зустрічається й нерегламентований танець як вияв святкового настрою.  

І все ж провідною у святі Івана Купала є ідея щасливого подружнього життя, більшість дій 
прямо чи опосередковано направлені на пошук шляхів реалізації дівочої мрії. Не дарма значна роль у 
всьому Купальському комплексі відводиться вінку – символу шлюбу. Саме він, освячений водою, 
повинен напророчити дівочу долю, родинне майбутнє життя. Дівчата в’ють вінки із благанням і 
глибокою вірою у вищі сили, у магічні дії, пускають ці вінки на бистру воду. 

У купальських танках яскраво вимальовується образ молодої дівчини, що прагне до здійснення 
одвічної мрії – стати дружиною гарного, молодого, здорового, ласкавого, роботящого чоловіка; самій 
стати люблячою матір’ю своїх дітей; бути справжньою господинею – тримати хату в порядку, дітей і 
чоловіка в чистоті та одержувати високі врожаї з городу; бути вірною дружиною, ділити радість і 
горе. 

Жниварські чи обжинкові пісні є складовими обрядів, пов’язаних із хліборобськими жнивами. 
Вони фактично завершують календарний цикл. Жнива хоч і є періодом важкої праці, але знаменують 
кінець хліборобського року. Обжинковий обряд пов’язаний із кількома моментами. наприкінці жнив 
залишають на полі жмуток колосків, зав’язують його вгорі й квітчають. Пригинаючи цей жмут 
(«бороду») колоссям донизу, витрушують його й приказують: «Роди, Боже, на всякого долю, і 
бідного, і багатого». Довкола «бороди» водять хороводів, танцюють, співають. Наступне дійство 
пов’язане з виплітанням вінка зі збіжжя, яким увінчують голову обраній дівчині-жниці (як правило, 
найліпшій робітниці) – «княгині», «царівні», «княжні». Третій момент полягає в поході під спів 
пісень до двору господаря, складання йому обжинкового вінця (як символу достатку й радості), 
виспівуючи відповідні бажання. Після цього починається пригощання й частування женців із 
танцями й піснями. Але в цьому контексті танці, зокрема, жіночі, не несуть глибинного 
навантаження, є виявом радості із приводу закінчення жнив.  

Отже, найбільш насиченим дівочими танками є весняно-літній період від Благовіщеня до 
Великодня, коли панують веснянки, також жіночі танки є органічною складовою обрядів напередодні 
св. Юрія, Зелених свят, Івана Купала. Специфіка жіночих танців весняно-літнього періоду полягає в 
органічній єдності слова, мелодії, міміки, танцювальних рухів, драматичної дії (синкретизмі), що 
забезпечує цілісність феномену. 

Жіночі танки виявились лексично багатими, на противагу усталеним уявленням про 
примітивність рухів більшості обрядових танців. Важливу роль у розвитку жіночої танцювальної 
лексики відіграли ілюстративні танки, в яких або головна дійова особа, що знаходилася у колі 
(«Перепілонька», «Козлик» та ін.), або протилежні ряди («Просо») ілюструвала рухами зміст співу. 
Поступово, найбільш вдалі, естетично значимі рухи знайшли поширення в необрядових танцях. Хоча, 
безумовно, основними в танках були прості ходи та біги, притупи тощо, що давали можливість дійти 
певної узгодженості рухів великій кількості виконавиць.  
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Резюме 
Висвітлюються історичні витоки побутового жіночого танцю на основі аналізу весняно-літньої 

календарної обрядовості. 
Ключові слова: жіночий танець, календарний обряд, традиція, обрядовий цикл, танцювальна 

лексика. 
 

Summary 
Melanova O. Choreographic aspects of traditional Ukrainian rites Abstract 
For centuries, Ukrainian folk dance, like many other nations, preserved only in performing practice. 

Restore accurate and detailed picture of the origin and historical development of Ukrainian folk dance is 
difficult because of the limited information that reached our time. 

However, based on numerous studies of this aspect in many nations, it can be assumed that the 
formation of Ukrainian national choreographic culture influenced to some extent all the families, the people 
who participated in the ethnogenesis. 

The materials of the article the historical origins of women’s dance community by analyzing the 
spring-summer calendar rites. Shows authors studied similar issues and analyzed their individual work. 

Materials folklore-ethnographic expeditions of the nineteenth and mid twentieth century prove the 
presence of elements of ritual, tradition, more or less preserved from pre-Christian times. An important part 
of the annual calendar and family rites are the Ukrainian dance and private dance elements, particularly 
women. Sometimes mention of women folk dances, sometimes detailed descriptions of their encounter in the 
context of Ukrainian studies of folk rituals. 

The article analyzes the series of dances, the most typical annual cycle, given their characteristics, 
origins, expression possibilities and importance in the cultural practice of the ethnic group. Shows the variety 
of perspectives on the origin of a dance phenomenon in the culture of the Ukrainian people. The attention to 
the fact that many national dances are without some historical background; emphasis on the motivation of 
using specific dance vocabulary in different regions of Ukraine. 

An attempt was made to put the fundamental regional differences famous dance designs spring-
summer cycle. 

Thus, the most girlish tanks is saturated spring and summer preached on Easter, when freckles dominate, 
female tanks are also an integral part of rituals on the eve of St. George Green holidays, Midsummer. 

The specificity of women's dances spring-summer period is the organic unity of word, melody, mime, 
dance movements, dramatic action (syncretism) that provides integrity phenomenon. 

Women tanks proved linguistically rich, contrary to established notions of primitive ritual dance 
movements majority. 

An important role in the development of female dance vocabulary illustrative played tanks, or in 
which the main character, who was in the circle («Perepilonka», «Kozlyk» et al.) Or opposite rows («Ask») 
illustrated movements contents singing. 

Gradually, most successful, aesthetically significant movements have found no distribution in ritual 
dances. Although, of course, in the main tanks were simple moves and bihy, prytupy so that made it possible 
to reach a certain consistency movements large number of performers. 

Key words: dance wear, calendar ritual, tradition, ritual ring dance vocabulary, choreographic aspects 
expression symbols, scientific research, national choreographic culture, descent, annual calendar cycle, 
Ukrainian cultural heritage, ancient culture. 
 

Аннотация 
Мерлянова О.А. Хореографические аспекты традиционных украинских обрядов 
В работе освещаются исторические истоки бытового женского танца на основе анализа 

весенне-летней календарной обрядовости.  
Ключевые слова: женский танец, календарный обряд, традиція, обрядовый цикл, танцевальная 

лексика. 
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АВТОРСЬКИЙ КІНЕМАТОГРАФ ЯК УНІКАЛЬНА СВІТО-МОДЕЛЬ 

 
Авторський кінематограф як специфічне мистецьке явище й унікальна світо модель, що активно 

розвивається, змінюється, постає в численних варіаціях, є об`єктом уваги в дослідженнях широкого 
кола науковців. Однією з причин інтересу до авторського кіно є показова тенденція в сучасній 
художній творчості, і зокрема в кіномистецтві, до максимальної самореалізації митця через посилення 
суб’єктивного авторського начала. Адже визнання суспільством авторської особистості як само-
організованої та самодостатньої цінності, здатної народжувати й, не приховуючи власного «Я», 
продукувати в творі, позначеному природою харизми, значимі ідеї, ідеали, образи в контексті 
оригінальної кінематографічної світо-моделі, як ніколи на часі. Варто погодитися з думкою І. Зубавіної, 
що « втративши продуктивність у перетворенні соціального часопростору, кінематограф наблизився до 
суб’єктивності, почав заглиблюватись у часопросторовість внутрішнього світу людини, передаючи 
суб`єктивний погляд на світ, імітуючи процеси мислення, психічні процеси або за допомогою оптичної 
ілюзії створюючи фантастичні світи з власною часопросторовою організацією» [10; 96]. 

У роботах О. Брюховецької, В. Виноградова, І. Зубавіної, А. Маттелара, О. Мусієнко, С. Ніла, 
С. Пензіна, А. Плахова, К. Разлогова, Н. Самутіної, В. Скуратівського, С. Фрейліха, Г. Чміль, Т. Шак 
представлено різноманітні дефініції даного феномена, здійснено спроби визначити його сутнісні 
ознаки. Зокрема Т. Шак вказує, що виділяючи характерні риси «авторського кінематографа, слід 
підкреслити підвищену семіотичність тексту, прагнення до примноження знаковості, увагу до 
стилістичних прийомів, орієнтацію на новаторство форми, оригінальність мови, але головне 
значущість постаті режисера» [22; 82].  

Попри різні наукові підходи до вивчення авторського кіно, більшість дослідників схиляються 
до думки, що режисер-автор – це, передовсім, індивідуальність зі своєю філософією, світоглядом, 
неординарною суб’єктивною системою сприйняття, оцінки, зображення картини світу й образу 
людини в ній, особистість, здатна презентувати власну кінематографічну світомодель, що існує «як 
вираз сили того, хто її створює» [26; 9]. Уявляється важливим і той факт, що Ж. Епштейн, один із 
найбільш послідовних представників європейського кіноавангарду задовго до появи всіх теорій 
«авторського кіно» підкреслював значення особистісного моменту в творчості кіномитця: 
«Особистість вище розуму. Вона видима душа речей і людей, їх закарбована спадковість, їх 
незабутнє минуле, їх вже суще майбутнє! Усі сторони світу, відібрані кінематографістом для життя, 
відібрані ним за однієї умови – володіння власною особистістю» [23; 8].  

Отож, кінематограф, в якому режисер, присвячуючи «себе піднесенню фільму, як чудодійного 
засобу власної оригінальності» [13; 34], спроможний перетворити світоглядні установки в художню 
систему, розкрити й донести до реципієнта цілісність філософських принципів, за допомогою 
кінообразів, котрі би несли на собі відбиток особистісної природи сприйняття й відчуття митцем 
картини світу дає підстави характеризувати його як авторський. 

Вивчення феномена авторського кіно, витоки якого лежать у площині європейського 
кіноавангарду першої чверті ХХ ст., вимагає виявлення в творчості сучасних режисерів-авторів 
збереження чи то попрання традицій кінематографічної спадщини яскравих представників 
французького та німецького експериментального кіно, що і є метою наших наукових розвідок. При 
цьому слід прийняти до уваги різноманітні, часом полярні, погляди науковців на поняття «традиція». 
Оскільки, за переконанням К. Едшміда, «традиція, – питання не національне і не пов’язане з історією 
певного періоду» [9; 306]. На думку ж П. Герчанівської, традиція має проходити апробацію часом, 
забезпечуючи їй самототожність у процесі історичного розвитку [4; 12]. Однак, попри розмаїття 
наукових міркувань, традиція, належить до сфери сакрального й вимагає від людини (й передовсім 
митця) долучення до неї усім буттям, своєю свідомістю і всім своїм єством [14]. 

Більшість дослідників, що репрезентують різні наукові школи, схиляються до думки, що 
складна й багатогранна проблема авторства в кіно набула актуальності вже в 1920-х рр. Однак С. 
Ніл вважає, що її витоки слід шукати в більш ранній період, адже ще «на початку 1910-х років, 
Німеччина брала участь у русі у напрямі до ранньої форми арт-сінема» [15; 11]. Саме в той час 
постать кіно постановника набуває особливого значення в складному творчо-виробничому процесі, 
а в мистецькому середовищі в моду входить слово «режисер». Новий, сказати б «термінологічний», 
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статус розпалює жагуче прагнення кіномитців оригінально (звісно, не без епатажу) презентувати 
власну персону, однак не знаходить не тільки належного теоретичного обґрунтування, ба навіть 
гідної підтримки. Так, приміром Р. Деснос, «один з найбільш яскравих представників французької 
кінодумки 20-х років» [24; 190] вважав, що «перебільшена повага до мистецтва, містика 
самовираження, привели <...> до створення так званого авангардистського кіно, примітного тією 
швидкістю, з якою виходять з моди його твори, відсутністю в ньому людських почуттів і тієї 
небезпеки, якій він піддає весь кінематограф» [7; 192]. Цей факт не завадив представникам 
європейського кіноавангарду в авторському плані творчості у відверто зухвалій формі не лише 
прагнути закарбувати особисту причетність до зображуваної реальності «витягуючи з широкого 
спектра дійсності свої власні зорові елементи» [28; 9], але й переконатись, що «дійсний творчий 
вчинок автора (та й взагалі будь-який вчинок) завжди рухається на кордонах (ціннісних кордонах) 
естетичного світу» [1]. 

Рішучі кроки в реалізації особистої потреби «зображати тривожні й межові стани людської 
психіки пластичними засобами» [2; 11], активне виявлення самобутнього «ставлення автора до 
предмета викладу» [3], а іноді лише його імітації, поставило представників кіноавангарду 20-х рр. 
ХХ ст. перед необхідністю зухвалого експерименту з кінематографічною формою, зображальними 
засобами, пластичними образами. Саме у такий спосіб, через прагнення «виявити приховану, 
потаємну суть людей, речей, явищ», доречне і часом безпідставне використання «незвичайних 
ракурсів» [8; 9] кіномитці доводили передовсім собі, що «індивідуальністю автор стає лише там, де 
ми відносимо до нього оформлений і створений ним індивідуальний світ» [1].  

Інший підхід до явища європейського кіноавангарду означеного періоду віднайдемо у роботах 
вказаного вище Р. Десноса, який безапеляційно заявляв: «Використання необумовлених дією технічних 
засобів, умовна гра, претензія на вираз невмотивованих і складних рухів душі – ось основні 
характерологічні риси кінематографа, який я б із задоволенням прозвав кінематографом волосся в супі» 
[7; 192]. Однак, попри категоричне неприйняття мистецьких пошуків кіноавангардистів названим 
дослідником, слід погодитись з думкою В. Скуратівського, який, аналізуючи перше 30-ліття існування 
кінематографа, відзначає, що «кіно впродовж своїх отроцтва і юності… встигло пройти обов`язковий 
шлях від «ікони» до «символу» у їх найяскравіше підкреслених, найбільш емфатичних формах – від 
рухомого сімейного і видового «фотоальбому» Люм`єрів <…> до «безпредметного» німецького кіно 
кінця 10 – початку 20-х років Вікінга Еггелінга і Ганса Ріхтера, у своєму «руховому орнаменті» вже 
впритул наближеного до дадаїстичного та іншого «безпредметництва» [19; 118-119]. 

Виявляючи оригінальне авторське бачення й відтворення картини світу представники 
європейського кіноавангарду 1920 рр. (Л. Бунюель, Р. Віне, А. Ганс, Ж. Дюлак, Ж. Епштейн, Ф. Леже, 
Р. Клер, Ф. Ланг, Ф. Мурнау, В. Еггелінг, Г. Ріхтер, В. Рутман) прагнули «відобразити те незрозуміле, 
несамовите «непристойне», що живе в людині, існує в світі, але, що виносилось за дужки і що мало 
випаровуватись в процесі кристалізації «твору» мистецтва… фіксуючи все конкретне, що існує в 
житті, не відкидаючи «бруд», «незначні деталі» і не боячись «затягнутості» [8; 8]. Названі митці у 
такий спосіб прагнули виявити оригінальне авторське бачення й інтерпретацію моменту дійсності. 
Демонструючи суб`єктивне прагнення відобразити художню картину світу специфічними 
зображально-виражальними засобами, режисери ніби створювали «ілюзію досконалої анархії 
монтажу, темпу, ритму, побудови сюжету, персонажів, серед яких пам’ятний кожен» [17; 153]. 
Очевидно, причина крилась у тому, що «не знаходячи підтримки в навколишньої дійсності, кіномитці 
зазначеного періоду шукали її всередині себе» [11; 75].Такий егоцентризм приводив до втечі від 
реального світу в свій суб`єктивний світ «через різноманітні суб’єктивовані перетворення, за 
допомогою ракурсів, світла, руху, кінетичних відхилень від звичного темпу або внаслідок монтажу як 
форми вибудовування нового часопростору в кадрі» [10; 90]. 

На думку О.Брюховецької, нині, «переступивши сторічний рубіж, кінематограф почав шукати 
натхнення в своїй буремній юності» [2; 12], приміром, у кіно експресіонізмі, що уможливило би 
зображення «людини центром творіння», заповнило порожнечу світу «фарбами, лініями, звуками, 
своїм власним «Я» [6; 12 ]. Оскільки відомо, що «фільми відображають не так певні переконання, як 
психологічні настрої, ті низинні шари колективної душі, які залягають набагато глибше свідомості» 
[12; 10]. 

Прагнучи спровокувати культурний вибух, яким був свого часу європейський кіноавангард 
1920 рр., сучасні кіномитці так само потребують свободи творчості, вимагаючи верховенства права «на 
існування індивідуального мистецтва [11; 72], що зовсім не гарантує народження непересічних 
авторських творів, які мають не лише певну художньо-естетичну, але й морально-етичну цінність. 
Показовим явищем у нинішньому кінематографічному середовищі, є стремління режисерів-авторів, 
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відштовхуючись від творчого спадку П. Вегенера, Р. Віне, Ф. Мурнау, Ф. Ланга, схопивши «дух, а не 
букву – атмосферу, а не сюжет» [2; 11], представити у власних фільмах внутрішній світ непересічної 
людини, її емоції, переживання за допомогою «таких експресіоністичних засобів виразності, як різкі 
контрасти світла і тіні, гострі ракурси, інтенсивні кольори, деформації наративу» [2; 11]. Адже і 
міфологічний Голем з однойменної картини П. Вегенера, і абсурдні, такі що балансують на межі 
хворобливих мистецьких фантазій персонажі Р.Віне з фільму «Кабінет доктора Калігарі» і, здавалося б, 
«реальні» дійові особи з «Останньої людини» Ф. Мурнау, були свого часу відвертим протестом творців 
проти загальноприйнятих установок світосприйняття, діалектики взаємин особистості і влади, 
прагненням «вирватися з лещат грубого зовнішнього світу і зануритися в незбагненний світ душі» [12; 
93]. Так, відштовхнувшись від германської епічної поеми та відтворивши у фільмі «Нібелунги» 
похмуру атмосферу середньовіччя, Ф. Ланг вивів на екран естетично досконалих міфічних героїв, що 
водночас поставали як нікчемні моральні потвори. Прикметно, що митець, «намагаючись розібратись у 
власній душі» переймався «роздумами про тиранію» й, не сподіваючись на нинішню актуалізацію його 
творчості, розмірковував, «що станеться, якщо тиранію як триб життя відкинути?» [12; 104]. 
Поглиблений аналіз кінострічки, в якій у дусі реакційного романтизму висвітлюється історія 
невідворотності фатуму й жорстокої сили особистості, що рветься до необмеженої влади, демонструє, 
як у завуальованій формі «напівчарівної казки» митець розмірковує над співвідношенням понять 
«влада»і «тиран». Нині ж «кіно є дисциплінарним дискурсом влади», до того ж «екранний дискурс – 
політично заангажований, він регулярно відгукується на події публічного життя, надаючи їм певного 
спрямування, перетворюючи їх на художні, публіцистичні факти»[21; 35-36].  

З огляду на сказане, не випадковою роботою у творчості О. Ковалова є, на наш погляд, 
кінострічка «Темна ніч». Уже в ХХІ ст. автор, спираючись на експресіоністські прийоми, «висвічує, 
знеособлену, без обличчя владу, яка стає безособовою і всеприсутньою» [21; 37]. Умовний кіносвіт 
твору постає з екрану ще більш похмурим і жахливим, ніж у фільмах німецького авангарду, зокрема в 
роботах Ф. Ланга. Узурпація влади, атмосфера утисків і громадянської пригніченості, відчайдушної 
безвиході й страху в країні, у якій створювалась кінострічка, наштовхнула режисера вдатись до 
прийомів алегорії і запозичити стилістику німецьких фільмів 1920-1930-х рр. щоб виразити своє 
ставлення до понять «особистість», «влада», «диктатор», «тиран».  

Відкрито засуджуючи сучасні методи нищення індивідуальності, прагнучи «підкреслити 
невблаганність спокутування гріхів» [26; 7], О. Ковалов допомагає «глядачеві зорієнтуватися у тому, 
що відбувається на екрані<…>, оперує візуальними акцентами» [10; 97]. Обмежуючи простір і час 
дії, мінімізуючи акторські виражальні засоби митець, тим не менш, дозволяє пересвідчитись, що нині 
«в авторських проектах дедалі частіше спостерігаємо не лінійність і дискретність «хронотопу» як 
відбиття потоку індивідуального світосприйняття» [10; 96]. Осмислюючи глибинні процеси руйнації 
морально-етичних устоїв суспільства, автор навмисно розмиває сюжетні лінії й використовує 
аскетичні зображально-виражальні засоби (чорно-білу гаму кольорів, світлотіні, «гострі ракурси», 
асоціативний монтаж тощо), перетворюючи акторів на «орнаментальні фігури» [12; 111]. При цьому 
режисер сміливо співвідносить довоєнну Німеччину і сучасну йому «роздерту суперечностями часу» 
Росію, наповнюючи фільм «лиховісними знаменнями, жахливими злочинами, спалахами паніки» [12; 
89], оскільки впевнений, що «ми вповзаємо в ту саму зону сутінків» [16]. 

Відзначимо, що, так само як і у фільмах Ф. Ланга «Кабінет доктора Калігарі» та «М», головним 
героєм у кінострічки О. Ковалова «Темна ніч», є по суті, бентежна, знесилена й понівечена утисками 
влади душа, що заплуталася в круговерті життя й нездатна боротися з мороком зла. Цей факт лише 
підтверджує, що «мову екранних мистецтв можна вважати дискурсом, а оскільки вона зазнає 
владного контролю, регламентації, примусу культурно-стильових обмежень, то такий дискурс є 
дискурсом дисциплінарним» [21; 35–36]. При цьому коло, що використовує режисер чи то в 
архітектурі декорацій, чи в побудові мізансцен «править за символ хаосу» [12; 88] в земному бутті. 
Це і визначає в кінооповіді потужний лейтмотив відчаю, бо ж «будь-яка спроба втечі від тиранії 
якнайболючіше бентежить людину» [12; 89]. Автор же розповідає актуальну нині історію, в якій 
розчарувавшись у собі й ворожому світі, затаврованому тиранією, Іммант (алегоричний герой-
вбивця) не стільки роздратований несправедливістю дійсності, скільки зморений неможливістю, 
звільнившись від «нав’язаних» йому суспільних зв’язків, отримати необмежену свободу. Щиро 
засмучений власною нездатністю змінити дійсність, де в образі фашистського диктату повновладно 
панує потворне неприховане зло, а душа «фатально роздерта тиранією і хаосом» [12; 92], головний 
персонаж перебуває в болісному розладі як із самим собою, так і з суспільством, в якому, попри 
відчайдушну й виснажливу боротьбу, змушений існувати. Примітно, що герой-маніяк О. Ковалова, 
«попри всю фантастичність часопросторових вимірів» [10; 93] візуально нагадує як сомнабулу Чезаре 
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(у виконанні К. Фейдта), так і самого Ф. Ланга, що зайвий раз підкреслює захоплення режисера 
творами визначного майстра. Стираючи «межі між реальним та нереальним», режисер намагається 
одночасно продемонструвати «загальну втечу в самих себе» [12; 85–94] й вирватися з лещат болісно 
роздвоєного «Я». При цьому слід говорити про специфічну модель типології людини, відпрацьованої 
кіноавтором таким чином, щоби загальноприйняті вимоги до чіткості візуальних і вербальних 
визначень героїв, занурених у звуки музичної додекафонії, свідомо порушувалися.  

Сучасний кіноавтор виводить на екран демонічного «князя Темряви» й одночасно нібито давно 
очікуваного «рятівника» людства, що винаходить «оригінальні» способи-вбивства людина заради 
«звільнення» душі з похмурого мороку ночі. Наслідуючи манеру Ф. Ланга, О. Ковалов сміливо 
оголює у сюжеті «зв’язок між причинами і наслідками» [12; 110] й примушує фатального героя 
обманним шляхом заманити у вічний спокій місячного світла, дивовижної краси маленьку Марту, 
щоб, зрештою, показати їй омріяних нібелунгів.  

Відзначимо, що в умовній камерності ретро-стилізованої кінострічки, в якій сучасний 
кіноавтор із захопленням демонструє бездоганне володіння експресіоністською технікою, криється 
філософська масштабність і глибина твору, який розкриває, на думку режисера, «сутність ХХ 
століття – ту саму гидоту, з якою треба прощатися на порозі нового тисячоліття» [16]. Однак, 
зважаючи на сучасні події на Сході України зробити цього не вдається, оскільки кіно – це 
«матеріалізований театр зображення того, що стоїть за показом, це організоване на площині знання з 
топосами-місцями, закріпленими за фігурантами, функціями, ролями» [21; 37].  

Примітним є той факт, що в разі потреби дібрати ключові слова до фільму О. Ковалова 
«Темна ніч», їх можна було б відшукати в арсеналі іронічних пророчих висловлень одного з 
визначних представників французької «нової хвилі» Ж.-Л. Годара. «Ненавиджу, коли на мітингах 
кричать, що фашизм не пройде, – зазначав майстер. – Він і не пройшов. Він все ще тут» [25; 66]. 
Отож не дивно, що в одному з ранніх фільмів митця «Презирство», сповненому краси й естетичної 
витонченості, ніби відсутній фашистський диктат, немає ознак жахів воєнного лихоліття і злиднів, 
але це не позбавляє твір відчуття духовного вакууму, в якому змушені існувати навдивовижу 
красиві герої. На перший погляд здається «це і є специфічно кінематографічна краса, коли 
зображення своєю безоднею смислів домінує над авторською позицією» [8; 7]. Однак, таким є 
тільки початкове враження. Ще в пролозі, в авторському закадровому зверненні глядача завбачливо 
попереджають, цитуючи А. Базена, що творці фільму мають намір відобразити світ кіно, що постає 
лише субтитрами «для нашого погляду», світ, який знаходиться в «гармонії з нашими поглядами», 
що і служить внутрішнім стрижнем витонченої й старанно завуальованої оповіді. А тому кожний, 
наповнений яскравим сонцем і безмежним повітряним простором кадр кінострічки виступає, по 
суті глибоким і прискіпливим дослідженням кіноавтора розпаду колись щасливої сім`ї, краху 
почуттів двох самодостатніх і внутрішньо вільних людей, які страждають від несподіваного 
відчуження, від невдоволення необхідністю співіснування. Змушуючи «глядача співпереживати, 
жити разом з персонажами» [8; 6] режисер вміло оперує кінематографічною візуальністю, в якій 
«всі рухи камери не тільки відрізняються неймовірною точністю на знімальному майданчику, але й 
володіють власною абстрактною цінністю руху в просторі» [5]. Показово, що в книзі «Годар про 
Годара» автор саме таким чином і характеризував стиль Ф. Ланга, відмовившись у вказаному 
фільмі від революційної техніки французької «нової хвилі» (передовсім від так званої ширяючої 
камери), і запропонувавши роль режисера, що активно опирається диктату іноземного замовника, 
метру німецького авангарду. Свій невипадковий вибір виконавця ролі режисера сам Ж.-Л. Годар 
пояснює висловленням продюсера-тирана Прокоша, якому потрібен фільм-відкриття, а на це 
здатний Ф. Ланг. Оскільки тільки мистецтво індивідуальності, що «розкривається в самобутньому 
авторському «прочитанні» соціальних норм життя, свого світогляду, власного («не загального») 
обличчя» [20; 159], здатне дивувати щирістю, новизною, несподіванкою, внутрішньою мірою, 
якістю. Саме художник-новатор прагне відшукати й представити таку систему образів, яка 
дозволяє проникати в причини явищ, встановлювати їх взаємозв’язок, розкривати і проявляти 
найтонші грані людських почуттів, переживань, характерів, соціальних відносин. 

Прикметно, що в кінострічці «Презирство» автор-режисер у делікатній формі аналізує кілька 
моделей тиранії: продюсер-сценарист-режисер, режисер – знімальна група, чоловік-дружина, однак 
виносить досить жорсткий моральний вирок. При цьому здається ніби митець не засуджує своїх 
персонажів, не нав’язує їм, як сприйняття дійсності, так і вчинки. Слідуючи вислову Ж.-П. Сартра 
«людина засуджена бути вільною» [18; 320] і прагнучи проникнути в свідомість персонажів, Годар 
фактично представляє змодельований кіносвіт власних переживань, ідей і понять, глибинних 
життєвих смислів і устремлінь за допомогою «вираженого смаку до страждання» [5]. А тому віддає 
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перевагу трагічному фіналу історії, позбавляючи життя як тирана Прокоша, так і його коханку 
Камілу – жертву сімейної тиранії. Режисер навмисне не дає відповідей на поставлені запитання, 
таким чином підштовхуючи героїв і глядачів до визначення сутності буття, свого призначення в світі. 

Реалізація яскравої індивідуальності у творчості як активного суб’єкта суспільного життя є 
головною ознакою кінематографа, що розвиватиметься у новому тисячолітті. Проте нині до кіносвіту 
входить молоде покоління режисерів, що амбітно заявляючи про статус автора, часом не лише не 
обтяжує себе пошуком актуальної тематики, нового героя, мови, а й ігнорує надбання світової 
кіноспадщини, перетворюючи при цьому «техніку в самоціль, у формалістичне трюкацтво» [11; 76]. 
Однак декларації про авторство вимагають такого особистісного забезпечення кінотворчості, коли за 
фільмом стоїть не тільки незалежна особистість, а й самобутня індивідуальність, що прагне 
утвердити в своїй творчості загальнолюдські цінності. При цьому авторським слід вважати таке 
«кіно, що створює відчуття повної реальності життя на екрані, життя з усіма його недоречностями і 
бридотою, красою прихованою і явною…» кіно, в якому режисер здатен «надати силою свого генія 
знятому «шматку життя» смислу і змусити глядача повірити в існування цього смислу» [8; 8]. 
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Резюме 
Розглянуто феномен авторства в кіно, його світоглядні засади, творчі орієнтири; здійснено 

аналіз інтерпретації сучасними кіноавторами сутнісних характеристик понять «особистість», 
«індивідуальність», «влада», «тиран», «свобода». Визначено роль авторського кінематографа у 
відродженні духовних цінностей суспільства. 

Ключові слова: авторське кіно, традиція, індивідуальність, особистість, експеримент. 
 

Summary 
Pogrebnyak G. Authorial cinema as unique model 
One reason for interest in the author cinema is indicative of a trend in contemporary art, and cinema in 

particular, to a maximum fulfillment artist by strengthening the subjective copyright principles. 
Author’s cinema as an artistic phenomenon specific and unique world model that is actively growing, 

changing, appears in numerous variations, is the object of attention in a wide range of research scientists in 
the research which presented various definitions of this phenomenon, made attempts to define its essential 
features. So cinema, in which the director, devoting «ourselves raising film as miraculous means of its own 
originality», able to transform ideological installation in the art system, reveal and communicate to the 
recipient the integrity of philosophical principles, using kinoobraziv that would bore the imprint of a 
personal nature perception and feeling of the artist painting the world gives reason to characterize it as an 
author. 

After recognition by society of the author’s personality as a self-organized and self-sufficient values, 
able to bear and, not hiding his own «I», to produce a product labeled natural charisma, important ideas, 
ideals and images in the context of the original cinematic worlds models on the agenda . 

Considered on a number of examples from the world of film heritage phenomenon of authorship in the 
film, its ideological principles, creative guidelines; analyzes kinoavtoramy modern interpretation of the 
essential characteristics of the concepts of «personality», «individuality», «power», «tyrant», «freedom». 
Despite various scientific approaches to the study author cinema, most researchers tend to believe that the 
director is the author – is, above all, individuality with its philosophy, outlook, extraordinary system of 
subjective perception, evaluation, images and world view image of a man in her personality, able to present 
their own cinematic svitomodel that there is «an expression of the forces who make it». 

The role of author cinema in reviving the spiritual values of modern society. 
Implementation bright personality in his work as an active subject of social life is a major feature film 

that will be developed in the new millennium. But now to kinosvitu part of the younger generation of 
filmmakers that ambitiously claiming the status of the author, sometimes just do not bother to search for 
relevant topics, new hero, language, but also ignores the achievements of world film heritage, making with 
«appliances in an end in itself, the formalist tryukatstvo». 

However declaration of authorship require such personal software kinotvorchosti when the film is not only 
an independent personality, but also distinctive personality that seeks to establish in his work universal values. 

This author should be regarded as a «cinema that creates a feeling of reality of life on the screen of life 
with all its inappropriateness and odiousness, beauty hidden and obvious...» movie in which the director is 
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able to «give the power of his genius removed» piece of life «sense and make the audience believe in the 
existence of meaning». 

Key words: copyright film, tradition, individuality, personality, experiment, creativity, modern vision 
of life, the cultural phenomenon of the era, film artists, director, spiritual values, foreign authors, research, 
field staff, svitomodel scenario. 
 

Аннотация 
Погребняк Г.П. Авторский кинематограф как уникальная модель мироздания 
Рассмотрен феномен авторства в кино, его мировоззренческие принципы, творческие 

ориентиры; осуществлен анализ интерпретации современными киноавторами сущностных 
характеристик понятий «личность», «индивидуальность», «власть», «тиран», «свобода». Определена 
роль авторского кинематографа в возрождении духовных ценностей общества.  

Ключевые слова: авторское кино, традиция, индивидуальность, личность, эксперимент. 
 

Надійшла до редакції 11.10.2014 р. 
 
УДК 7.067 

А.В. Єфімова  
 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТУАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МИСТЕЦТВА  
В УРБАНІСТИЧНИХ ПРОСТОРАХ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ:  

СУЧАСНІ МОНУМЕНТАЛЬНІ АРТ-ПРАКТИКИ 
 

Сучасне мистецтво виконує низку важливих функцій в урбаністичних просторах як у 
візуально-естетичному, так і у соціокультурному аспектах. Йому насамперед відводиться місія 
візуально увиразнити простір, надати йому певного символіко-культурного сенсу, а також 
донести до соціуму важливу проблему, або ж актуалізувати історичну, колективну пам’ять. Саме 
ці характеристики найчастіше властиві новітнім монументальним арт-практикам, до яких 
відносимо концептуальні пам’ятники, скульптури, муралізм та, частково, графіті. Усі можливості 
таких художніх практик ефективно використовуються на Заході, вони стають невід’ємним 
елементами формування нового візуального образу міст, їх ідентичності, складовою брендингу. В 
українському контексті ці тенденції відображені доволі фрагментарно і лише останніми роками 
починають дещо чіткіше окреслюватися. Відповідно, запропонована тема теоретично не 
опрацьована у вітчизняному науковому дискурсі та представлена окремими публікаціями 
узагальнюючого характеру. Зокрема, практично недослідженим залишається західноукраїнський 
досвід актуалізації новітніх монументальних практик у міському просторі, який репрезентовано 
здебільшого у публіцистичних статтях. З огляду на це, пропонована тема заслуговує належного 
наукового опрацювання з позицій сучасної культурології та мистецтвознавства, що, відповідно, і 
визначає її актуальність. 

Важливими для даного дослідження стали публікації Є. Бажкової, М. Лур’є, К. Шумова [1], 
А. Котломанова [6], П. Шугурова [10] К. Станіславської [9], В. Воротньова [3] та ін., що розкривають 
окремі аспекти поставленої проблеми, зокрема в контексті загальноукраїнського досвіду.  

Насамперед слід з’ясувати декілька термінологічних нюансів. Зважаючи на стрімке прагнення 
України увійти у світовий художній контекст, деякі дослідники пропонують відмовитись від 
використання поняття «монументальний» стосовно мистецтва, бо воно викликає асоціації із 
тоталітаризмом та пропагандою [4; 151]. Однак, пропагандистська функція монументального 
мистецтва в Україні значною мірою трансформувалась із набуттям державної незалежності, а саме 
поняття продовжило активно використовуватись у науковому дискурсі. Відповідно, різко 
відмовитися від цієї дефініції, яка є значною мірою усталеною у суспільній свідомості, досить 
складно. На даному етапі важливо співвіднести досвід і термінологію радянської школи, яка, 
незважаючи на поодинокі спроби відходу від неї, міцно закріпилась в українському глосарії, із 
Західною традицією [9]. Водночас зазначимо, найбільш уживаний у вітчизняному дискурсі термін 
«стріт-арт» є досить розмитим та нечітким і лише фрагментарно характеризує досліджувані нами арт-
об’єкти. Його семантичне наповнення охоплює низку явищ, пов’язаних із публічними 
«мистецькими» активностями [3; 8].  
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З метою певної конкретизації, пропонуємо об’єднати деякі жанри актуального мистецтва в 
міському просторі під поняттям «сучасні монументальні практики», яке дозволить акцентувати перш 
за все, на форматі пропонованих до розгляду об’єктів та тривалості їх репрезентації в міському 
просторі, і, тим самим, дасть змогу відмежувати їх від проектів тимчасового характеру. До цієї 
дефініції відносимо концептуальні пам’ятники та скульптури в міському просторі, а також практики, 
пов’язані з сучасними монументальними розписами – муралізм, суперграфіка та, частково, графіті. 
Таке визначення, на нашу думку, є цілком доцільним та адекватним у вітчизняному науковому 
контексті й водночас наближає нас до західної термінології. 

Якщо ж звернутися до світового досвіду, то варто відзначити що ще у 1960-х роках на хвилі 
постмодерних віянь активізувалися процеси «виведення» мистецтва у відкриті міські простори. 
Окрім естетизації останнього, важливим завданням стала актуалізація сучасного мистецтва серед 
широких мас незацікавленої аудиторії. Спершу це були абстрактні скульптури, які інсталювалися без 
урахування контексту простору. Відомі зразки – «Чиказький Пікассо» (1954 р.) та «Висока 
швидкість» А. Кальдера для м. Гран-Рапідс, штат Мічиган (1977 р.). 

Згодом мистецтво в міському просторі зазнало суттєвих трансформацій і набуло нових форм, 
які об’єднано поняттям public art – «публічного мистецтва» [5; 220–221]. Його найбільш 
репрезентативним жанром залишаються арт-практики монументального характеру.  

У процесі розвитку public art виникають різні мистецькі концепції, серед яких варто відзначити 
«site-specific public art» як мистецтво, орієнтоване на специфіку місця та «конрмонумент» – як 
альтернатива традиційному пам’ятнику, що асоціювався на Заході з мистецтвом тоталітарних режимів. 
Відповідно, потреба вираження в міському просторі суспільно-значущих ідей диктувала появу нового 
типу великоформатної скульптури [6; 46]. Останній передбачав цілковиту відмову від традиційної 
іконографії яка, як вважалося, не може викликати справді глибоке міркування про складні історичні 
події, та втілює ідеї концептуалізму в урбаністичних монументальних арт-практиках [5; 222].  

Репрезентативними зразками новітнього монументального мистецтва у світовому контексті 
постають роботи А. Капура, зокрема показовим прикладом «site-specific public art» є його відомий 
проект «Небесні врата» в Чикаго (2010 р.).  

У сучасних монументальних практиках простежуємо дві основні моделі – скульптурні об’єкти 
та художні композиції, пов’язані з настінними розписами, серед яких, з огляду на мистецьку цінність, 
особливий інтерес для являють муралізм, суперграфіка та малярські графіті (або графіті-арт). Так, 
терміном «mural» («мурал») у сучасному мистецтві визначають великоформатну художню 
композицію на стіні у відкритому міському просторі. Як правило, мурали прикрашають глухі торці 
будинків, довгі бетонні паркани або інші похмурі міські об’єкти. Традиційно, тематика муралізму – 
доступні до сприйняття фігуративні алегорії, групова маніфестативна геральдика декор, пропаганда, 
тощо. Подібною, але не тотожною муралізму, є суперграфіка, – санкціоноване «зверху» промислове 
нанесення зображень на архітектуру [3; 10–11].  

Графіті, в свою чергу, постає як засіб комунікації, головними рисами якого є публічність та 
неофіційний характер явища. У сучасних урбаністичних просторах присутні численні графіті-тексти, 
однак естетичне значення мають саме художні графіті-композиції [8; 241]. Зокрема, дослідники 
Є. Бажкова, М. Лур’є, К. Шумов визначають їх терміном «малярські графіті» з метою наголосити 
власне на художньо-естетичній домінанті і тим самим відмежувати такі графіті від численних текстів та 
зображень, що не вирізняються мистецькою вартістю, а виступають здебільшого в якості засобу 
комунікації [1]. Відповідно, останнім не приділятимемо уваги у контексті пропонованого дослідження.  

Щодо українського досвіду, то варто відзначити, що тут сучасні монументальні практики 
почали актуалізуватися останніми роками. Поки що поодинокі проекти становлять новітні 
пам’ятники і скульптури. Зокрема варто відзначити «Пам’ятник новому пам’ятнику» Ж. Кадирової 
(2009 р.) у Шаргороді. Важливим етапом у розвитку сучасних скульптурних практик став 
масштабний фестиваль «Kyiv Sculpture project» (2012 р.), який передбачав реалізацію 
великоформатних арт-обєктів, що відповідають світовим тенденціям public art. 

Значно чіткіше окреслили свої позиції муралізм та мистецькі графіті. Так, в Україні з початку 
ХХІ ст. існує певна стріт-арт/пост-графіті сцена, адекватна світовим процесам (субкультура графіті-
райтингу існує десь із середини 90-х [3; 12]. У деякі роки протягом останнього десятиліття 
налічувалось більше десятка графіті-фестивалів, географія яких охоплює усю країну (Львів, Київ, 
Харків, Ужгород, Херсон, Тернопіль, Одеса, Житомир, Маріуполь, Миколаїв, Луцьк, Запоріжжя, 
Луганськ, Біла Церква та ін. міста) [8; 243]. Окремо варто відзначити масштабний міський проект – 
міжнародний фестиваль «Київ Мураліссімо», що відбувся восени 2010 р. Основною його метою була 
естетизація урбаністичних просторів Києва до чемпіонату Європи з футболу «ЄВРО 2012» [7]. 
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Фестиваль об’єднав професійних українських та зарубіжних митців, що працюють у різних стилях 
муралізму. Варто відзначити також останній фестиваль «Республіка» у Камянець-Подільському 
2014 р., у межах якого було реалізовано численні мурали на фасадах будинків, зокрема на 
патріотичну тематику.  

Особливий інтерес стосовно актуалізації урбаністичних арт-практик становить 
західноукраїнський регіон з його динамічним культурно-мистецьким середовищем, яке тяжіє до 
європейських мистецьких тенденцій. Зокрема, єдиний нетрадиційний сучасний проект, що втілює 
концепцію контрмонументу, було споруджено у Львові 2011 р. Це пам’ятник львівським професорам, 
розстріляних німцями під час окупації міста у 1941 р. Його спорудили у вигляді камінної арки, що 
складається з десяти постаментів із римськими літерами. Літери символізують десять Божих Заповідей, 
з яких виділеною є п’ята заповідь – «Не убий». Камінь, що символізує цю заповідь, трохи висунутий і 
це створює враження, що може впасти вся арка. Саме таким рішенням автори проекту наголосили, що 
порушуючи цю заповідь, виникає загроза руйнування всієї структури – суспільної цілісності. Важливо 
зазначити, що цей пам’ятник, який був спільним проектом України та Польщі, – фактично перший і 
поки єдиний повноцінний зразок концептуального монументу в Західній Україні [5; 223–224]. Таким 
чином, можемо констатувати що відбуваються позитивні зрушення та динамізується процес 
проникнення актуальних західних тенденцій у вітчизняні урбаністичні художні практики. 

Більш помітними в міських просторах Західної України є жанри публічного мистецтва, пов’язані 
з сучасними монументальними розписами, зокрема, муралізм та мистецькі графіті. Показовим у сенсі 
втілення актуальних художніх тенденцій став масштабний проект «Кросворд» у рамках Тижня 
актуального мистецтва 2007 р. у Львові. Цей інтерактивний mural являв собою кросворд розміром 
тридцять на вісімнадцять метрів на стіні нового багатоповерхового будинку (вул. Сахарова, 82).  

Це один із перших випадків не лише у Львові, але й в Україні, коли на фасаді звичайного 
житлового будинку створено концептуальний арт-проект: інтерактивний кросворд із зашифрованими 
іменами видатних українських митців, архітектурними термінами, категоріями мистецтва тощо. 
Запитання до кросворду можна було знайти у деяких кнайпах Львова та туристичних центрах, а 
слова-розгадки, вписані спеціальною люминесцентною фарбою, проглядаються лише в вечері. 
Кросворд зроблено багатомовним з метою інтернаціональної репрезентації сучасного українського 
мистецтва.  

Автором проекту є молодий львівський митець С. Петлюк. Арт-об’єкт гармонійно взаємодіє з 
навколишнім простором та, окрім естетичної, виконує ще й освітню функцію. Реалізація 
«Кросворду» продемонструвала успішну співпрацю між художником, мистецькою інституцією, 
бізнесом та міською владою, що трапляється на наших теренах украй рідко. Саме за таким 
принципом у США та Західній Європі реалізовуються більшість проектів сучасного 
монументального мистецтва. Цей інноваційний підхід є показовим у контексті благоустрою міського 
простору та слугує прикладом трансформації утилітарної архітектури у нестандартний мистецький 
твір. Однак, на жаль, це поки що єдиний проект подібного характеру у Львові, наступні «Тижні 
актуального мистецтва» цієї тенденції не продовжили. 

Щодо великоформатного муралізму, варто також відзначити розпис «Ісус, що благословляє 
подорожніх» на фасаді промислової будівлі в Івано-Франківську, розміром у 400 кв. м. (вул. Юності, 53). 
Реалізований в межах християнського фестивалю «Вгору серця» (2010 р.), цей проект апелює до певних 
духовних аспектів суспільної свідомості. У ньому поєднались класичне монументальне мистецтво з 
актуальними урбаністичними арт-практиками. Монументальний розпис також мав інтерактивний 
характер, оскільки до процесу його створення автори (А. Семанишин, Я. Стецик та ін.) залучили 
громадськість. Крім того, він постає вдалим прикладом того, як громада може сприяти розвитку сучасних 
художніх практик у міському просторі (в даному випадку – греко-католицька спільнота).  

У західноукраїнських містах особливо помітною є тенденція до оздоблення занедбаних фасадів 
у міських просторах, що відображають численні проекти в Тернополі, Івано-Франківську, Ужгороді, 
Чернівцях. Однак, далеко не в усіх випадках розписам властиве якісне художнє вирішення. 
Відзначити можемо «Дивний сон» у центральній частині Івано-Франківська, або ж стріт-арт від 
болгарських художників В. Георгієвої та Н. Божінова у Львові (2012 р.), які створили декілька 
метафоричних настінних розписів у кращих традиціях європейського вуличного мистецтва. 

У квітні 2014 року в межах фестивалю «Французька весна», 2014 львівським стріт-арт художником 
С. Радкевичем та його колегою з Франції П. Сассоном створено мурал «Відродження» на стіні мистецької 
школи № 5 у одному з найбільших спальних районів міста – Сихові. Цей проект, як і вже згадуваний 
вище «Кросворд», став вдалим прикладом актуалізації поширених на Заході тенденцій естетизації нових 
урбаністичних просторів спальних районів, де практично відсутні мистецькі об’єкти. 
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Сучасні монументальні практики насамперед націлені на діалог, спонукають до роздумів над 
тією чи іншою проблематикою та реагують на актуальні соціально-політичні проблеми. У цьому 
контексті варто відзначити творчість С. Радкевича, зокрема його останні проекти «Упокій», 
«Жалоба» та ін., присвячені трагічним подіям в Україні в січні-лютому 2014 р. Роботи митця 
вирізняються зверненням до певних архетипних образів сакральної християнської традиції та їх 
імплементації у новітні, актуальні арт-практики. Завдяки сучасним інтерпретаціям традиційних 
сакральних мотивів, його твори несуть у соціум глибокий духовний зміст і водночас є доступними 
для сприйняття. Автору вдалося сформувати новий, впізнаваний стиль в урбаністичних художніх 
практиках, якому властивий рафінований, естетично виважений синтез національно-художніх 
традицій і новації. Його урбаністичні проекти апелюють до західноєвропейських тенденцій 
мистецтва в міському просторі, що виражено у способі їх репрезентації, неочікуваності та 
смисловому навантаженні із виразним соціальним підтекстом. Загалом, С. Радкевича можна вважати 
найяскравішим представником сучасних монументальних арт-практик у Західній Україні.  

Нещодавно ще однин потужний мурал створено у Львові. У жовтні 2014 р. на бічній стіні будинку 
на просп. Чорновола, 29 польський художник Б. Святецький (Bartek Świątecki (Pener) створив яскраву 
абстрактну композицію з геометричних фігур, що втілює найкращі традиції польського стріт-арту. 
Незважаючи на експресивно-динамічний характер та яскраву колористику, розпис гармонійно «вписався» 
в історично-сформований урбаністичний простір, що свідчить про професійний підхід до його реалізації. 

Численні ініціативи з новітніх урбаністичних арт-практик присутні практично у всіх містах 
Західної України. Так, наприклад, у жовтні 2014 р. у Чернівцях відбулася перша акція в рамках 
міжнародного проекту «Мистецтво заради змін», де молоді митці з стріт-арт команди «Kickit» (Львів) 
разом із чернівчанами створили композицію на стіні за кінотеатром «Чернівці» під назвою «Ефект 
протистояння». Крім того, в межах акції відбувся тренінг-курс, що передбачав лекції, присвячені 
«соціальному мистецтву», майстер-клас від відомого українського соціального художника за 
псевдонімом Sociopath, лекції про муралізм та пост-графіті в українському контексті. Зокрема, важливо 
наголосити, що в рамках цієї акції запущено проект «Урбан галерея», що має на меті облаштувати 
громадські простори міста згідно європейських стандартів і сучасних тенденцій, продемонструвати 
різноплановість української культури. Кульмінацією «Урбан-галереї» 2014 р. стали розписи паркану 
заводу Кварц, по вул. Південно-Кільцевій, присвячені гострим проблемам сьогодення, а саме: наслідкам 
війни, роль медіа у формуванні свідомості, показового патріотизму, впливу технологізації суспільства на 
виховання та розвиток дитини, спокою та осмислення буття задля позитивних змін, екології та ін. [2]. У 
перспективі проект «Урбан-галерея» у Чернівцях планується розвивати. 

Варто наголосити, що урбаністичні простори західноукраїнських міст постійно поповнюються 
новими сучасними розписами, однак не усі з них, як вже зазначалося, мають високу мистецьку 
вартість та заслуговують належної уваги. Відповідно у пропонованій статті розглянули лише 
найбільш репрезентативні із них.  

Як бачимо, останніми роками можемо простежити особливу динаміку щодо актуалізації 
світових мистецьких тенденцій в Україні і, зокрема, в Західному регіоні. Це пов’язано з сучасною 
соціокультурною ситуацією, коли новітні монументальні практики стають ефективним засобом 
формування національної свідомості та актуалізації пам’яті про трагічні події. По всій Україні 
з’являються чисельні патріотичні мурали, формується певна національна модель стріт-арту. Окрім 
того, враховуючи новий етап культурного розвитку та національної самоідентифікації українського 
суспільства, можливо найближчими роками зміниться також підхід до репрезентації пам’яті в 
міському просторі і на зміну традиційним величаво-пафосним меморіалам прийдуть нові, актуальні 
та адекватні часу мистецькі форми. 

Без сумніву, наявна низка проблемних моментів у сучасних монументальних практиках у 
Західній Україні, бо підхід до їх реалізації є досить безсистемним. Однак, як бачимо, мають місце і 
суттєві позитивні зрушення.  

Для подальшої розвитку важливо, щоб у міському просторі працювали фахові художники, що 
володіють необхідними навичками, адже основою для створення об’єктів сучасного монументального 
мистецтва в міському середовищі має стати їх стильова та композиційна відповідність наявному 
архітектурному ансамблю і природному простору. Важливим моментом постає комплексна підготовка 
кваліфікованих кадрів. Зважаючи на актуальність сучасних монументальних арт-практик важливо 
запровадити нові дисципліни у мистецьких та, частково, технічних ВНЗ, що розкривають основні 
теоретичні та практичні принципи роботи із міським простором. Це, в свою чергу, сприятиме 
розширенню сфери діяльності традиційних фахівців монументального мистецтва, дизайнерів, 
архітекторів, графіків, відповідатиме потребам часу та дасть змогу запровадити ефективні механізми 
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естетизації сучасних урбаністичних просторів. Важливою є популяризація новітніх художніх ініціатив в 
громадськості та їх збалансована підтримка з боку як міської адміністрації так і комерційних структур. 
Актуально на сучасному етапі переглянути традиційні меморіальні практики та надавати перевагу 
інноваційним проектам. Адже кожен період має власну художню мову і застарілі форми погано 
сприймаються новими поколіннями. До того ж, новітні монументальні практики є важливим засобом 
конструювання культурної ідентичності міста, а також елементом його брендингу. 
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Резюме 
Досліджено особливості актуалізації світових тенденцій мистецтва в міському просторі на 

теренах Західної України. Акцентовано увагу на сучасних монументальних арт-практиках, до яких 
віднесено концептуальні пам’ятники, скульптури, муралізм та, частково, графіті. На прикладі 
репрезентативних проектів виявлено специфіку розвитку цих жанрів у містах Західної України, 
окреслено проблемні аспекти та перспективи розвитку. 

Ключові слова: монументальні арт-практики, урбаністичний простір, муралізм, стріт-арт, графіті.  
 

Summary 
Yefimova A. Features of implementation current trends in urban art in Western Ukraine. The 

contemporary monumental art practices 
Contemporary art has a number of important functions in urban spaces both in the visual aesthetic, and 

in the socio-cultural aspects. He was first assigned mission visually uvyraznyty space, give it a certain 
symbolic and cultural meaning, and bring to society is the problem, or to update the historical, collective 
memory. These characteristics often inherent in the latest monumental art practices, which include 
conceptual monuments, sculptures, muralizm and partly graffiti. 

The article analyzes the global trends of modern monumental practices. 
The features of updating global trends of art in urban space in western Ukraine. The attention to modern 

monumental art practices which include conceptual monuments, sculptures, muralizm and partly graffiti. 
The example of representative projects revealed the specifics of these genres in the cities of Western 

Ukraine, it is the only unconventional modern design that embodies the concept of a counter monument was 
erected in Lviv 2011 It is a monument of Lviv professors killed by the Germans during the occupation of the 
city in 1941. He was a joint project of Ukraine and Poland - in fact, the first and only complete conceptual 
model of the monument in western Ukraine. 

Indicative in terms of implementation of current artistic trends began a large-scale project 
«Crossword» within the Week of Contemporary Art in 2007 in Lviv. This interactive crossword mural was 
the size of eighteen and thirty meters on the wall of a new multistory building. 
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In materials research outlines the problematic aspects and prospects of further development. 
For further development it is important to work in urban space professional artists who have the 

necessary skills as the basis for creating objects of contemporary monumental art in an urban environment has 
become their style and composition matching the existing architectural ensemble and natural space. The 
important point arises comprehensive training of qualified personnel. Given the relevance of contemporary 
monumental art practices important to introduce new courses in art and partly technical universities, revealing 
the basic theoretical and practical principles of operation of urban space. This, in turn, will help expand the 
scope of traditional monumental art experts, designers, architects, graphic artists, meet the needs of time and 
will help introduce effective mechanisms aesthetic of contemporary urban spaces. An important new feature is 
to promote initiatives in their community and balanced support from both the city administration and 
commercial structures. Actually nowadays see the memorial traditional practices and give priority to innovative 
projects. After each period has its own artistic language forms and outdated badly perceived by the new 
generations. In addition, new monumental practices is an important means of constructing cultural identity of 
the city and part of its branding. 

Key words: monumental art practices urban space muralizm, street art, graffiti, current trends of 
contemporary art, Western Ukraine, artists, artistic designs, current trends, monumentalism, Lviv garde. 
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среде в Западной Украине: современные монументальные арт-практики 
Исследованы особенности актуализации мировых тенденций искусства в городской среде на 

территории Западной Украины. Внимание акцентировано на современных монументальных арт-
практиках, к которым отнесены концептуальные памятники, скульптуры, мурализм и, частично, 
граффити. На примере репрезентативных проектов выявлена специфика развития этих жанров в 
городах Западной Украины, обозначены проблемные аспекты и перспективы развития. 
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ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ І ПЛАНУВАЛЬНЕ ВИРІШЕННЯ МУРОВАНИХ МОНАСТИРІВ 

ВОЛИНІ XVII-XVIII СТ. 
 

Постановка проблеми. У ХХ та на початку ХХІ століття, на думку автора, українці почали 
надто недбало ставитися до своєї культурної спадщини. Відома надзвичайно велика кількість 
випадків, коли пам’ятки архітектури фізично знищуються або кардинально змінюються заради 
новітньої перебудови чи так званої «реставрації». Монастирські комплекси часто ставали головними 
домінантами міської та сільської забудови, нерідко саме монастирі ставали основними відправними 
точками, від яких формувалась забудова всього населеного пункту. Дана стаття має на меті 
проаналізувати композиційні та планувальні характеристики волинських мурованих монастирів 
XVII-XVIII століття для допомоги кваліфікованим спеціалістам у процесі збереження, відтворення та 
відновлення споруд на більш професійному рівні. 

Аналіз публікацій. Проблематика об’ємно-просторових і планувальних характеристик 
волинських мурованих монастирів розглядається у працях Г. Логвина, Л. Прибєги, І. Могитича, 
Ю. Нельговського, П. Юрченка, О. Цинкаловського та ін. [2, 5–7, 9–10]. По кожному з монастирів 
Волині XVII-XVIII ст. виконані обмірні креслення планів та розрізи. 

Виклад матеріалу. Якщо композиційно-планувальна характеристика храмів вирішувалась в 
межах однієї споруди, то композиція та планування монастирського ансамблю мають специфічні 
особливості в зв’язку з багатофункціональним призначенням окремих корпусів чи їх частин. 

Композиційна різноманітність монастирів при індивідуальності кожного ансамблю чи 
архітектурного комплексу об’єднані закономірними принципами побудови. На композиційне 
вирішення монастиря чинили вплив наступні показники: 
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– першочергова функція споруди, її «профілювання»; 
– характер рельєфу, навколишній ландшафт; 
– розташування в населеному пункті; 
– характер оточуючої забудови та її тектоніка; 
– реконструкція та перебудови споруд в силу історичних причин. 
При значимості та важливості кожного з показників головним фактором композиційного 

вирішення споруди була його профілююча функція. «Профілювання» монастирів залежало від 
ставлення влади до того чи іншого комплексу, його відвідування, наявності святинь, торгівельних 
зв’язків. Це також виявляло матеріальні цінності в монастирях, на основі яких запрошувались 
різноманітні майстри для зведення будинків та споруд у комплексах. Значимість і популярність 
монастирів характеризувала масштаби їх розвитку. Зустрічаються монастирі як незначних розмірів, 
так і величезні архітектурні комплекси.  

Різноманітні об’ємно-просторові вирішення монастирів Волині зведено автором до стійких 
композиційних груп: замкнуті, компактні, блоковані, павільйонні [Рис. 1, 2]. 

Кожна група має свої типи композиційних принципів взаємозв’язку споруд. 
Монастирі, об’єднані в композиційну групу замкнутих, мають чітко виділений об’єм келій з 

внутрішнім двориком, квадратним чи прямокутним в плані, над яким домінує храм. У деяких 
випадках об’ємно-планувальні вирішення корпусів келій мають П-подібні вирішення, або один 
дворик замкнутий, а другий - відкритий. У всіх прикладах об’єм храму блокується з корпусом келій 
бічною стороною або вівтарем. В монастирях даної композиційної групи досить вдало поєднуються 
рівновага об’ємів, їх масштабність, взаємозв’язок із навколишньою забудовою, ландшафтом 
(монастирі єзуїтів, тринітарів у Луцьку, монастир в Любешові).  

Монастирі компактної групи вирішені у вигляді декількох об’ємів, що блокуються з костелом чи 
собором, а також групи споруд, об’єднаних навколо церкви. Монастирський двір та перед соборна 
площа злиті, що пояснюється щільністю навколишньої забудови. Собор, келії з трапезною, дзвіниця 
сприймаються щільними об’ємами, починаючи від входу в монастир. Відчувається композиційна 
єдність, невід’ємність споруд (монастирі василіан, шариток у Луцьку, монастир Воскресіння у Корці). 

У монастирях блокованої композиції розкривається простір внутрішнього двору та 
компактність об’ємів, які підпорядковані собору чи костелу. Простір внутрішнього двору дозволяє 
сприймати споруди з різних видових точок. Незважаючи на компактне групування об’ємів, у 
деяких монастирях вони сприймаються панорамно, є домінантами навколишньої міської забудови. 
Характерна в цьому відношенні Почаївська Лавра, яка своїм композиційним вирішенням на 
підвищенні брала активну участь у формуванні силуету населеного пункту (монастирі у Кременці). 

Група монастирів павільйонної композиції найбільш значна і розділена автором на декілька 
типів: 

– монастирі з простором соборної площі; 
– основні споруди розташовані в одну лінію на парадному дворі; 
– центром є об’єм собору; 
– споруди компактно розташовуються біля собору. 
У монастирях з простором соборної площі основні споруди, починаючи з собору, групуються 

навколо площі (монастирі бернардинців в Ізяславі, Луцьку, Дубно, Миколаївський монастир в Жидичині). 
У монастирі бернардинців у Луцьку соборна площа чітко окреслена собором, підковами келій, 

трапезною та будинком митрополита. Всі інші об’єми, включаючи частину старовинного кладовища, 
підпорядковані даним спорудам. 

У Миколаївському монастирі в Жидичині соборна площа підпорядкована церкві, яка є 
домінантою комплексу, розташована в центрі подвір’я і масштабно об’єднує навколо себе корпус 
келій, будинок єпископа, семінарію та дзвіницю.  

У монастирях, де основні споруди розташовані в одну лінію на парадному дворі, – головні 
споруди вишикувані в лінію-фронт з виділенням господарської зони (монастирі в Зимно, Мильцях, 
монастир кармеліток в Дубно). 

У монастирі-фортеці Зимно центральний вхід знаходиться між північно-східною та південно-
східною вежами. На прямокутному подвір’ї по фронту північної та південної стін розташовані 
церква, трапезна, школа, вежі та дзвіниця. Всі вони композиційно об’єднані Успенським собором. 
Господарський двір повністю ізольований від основної групи споруд. Своєрідно розташовані споруди 
Миколаївського монастиря в Мильцях. 

Миколаївська церква та Тепла церква зблоковані в одну лінію корпусом келій та сприймаються 
цілісним об’ємом при вході на подвір’я монастиря зі сторони західних воріт. Завершується 
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фронтальна композиція будинком наставника, який майже перпендикулярно поставлено наприкінці 
корпусу келій. Південна територія монастиря зайнята садком.  

У монастирях, де центром композиції є собор, храмові споруди, як правило, стоять у центрі 
паралельного двору, а навколо нього на певній відстані групуються інші споруди (монастирі в 
Устенському Другому, Межіричі). В цих монастирях собори розташовані на осі головного входу, 
відкриваючи простір внутрішніх дворів. Культові споруди є домінантними над іншими будівлями. 
Службові та допоміжні споруди зведені позаду собору. 

У монастирях, де споруди компактно групуються біля собору, двір та площа перед собором 
злиті (Троїцький монастир у Корці). 

У більшості досліджуваних монастирів Волині необхідно відмітити композиційну єдність 
комплексів. Зникнення будь-якого з об’ємів практично недопустиме, бо порушується цілісність 
ансамблю. 

У композиційних вирішеннях монастирів має місце сувора послідовність – від розміщення 
собору до постановки споруд службового призначення. Практично композиція монастирського 
ансамблю залежить, у першу чергу, від розміщення собору. В залежності від параметрів споруд 
монастирів у багатьох із них проявляється принцип співрозмірності. Сприйняття будинків з різних 
видових точок «покадрово» має важливий психологічний момент у зв’язку з тим, що в значній 
частині монастирів збереглись огорожі, а це створює атмосферу замкненості, ізоляції. 

Важливе місце у формуванні зовнішнього вигляду досліджуваних пам’яток має навколишній 
ландшафт. У більшості випадків оточуючий рельєф, водні простори, рослинність мають визначальне 
значення при формуванні комплексів. В естетичному сприйманні монастирських споруд навколишня 
природа виступає невід’ємним компонентом. При цьому слід відмітити, що наявність такої кількості 
прекрасних монастирських ансамблів є результатом того, що митці та народні майстри творили свої 
шедеври на основі стійких композиційних прийомів і правил. І це характерно не лише для 
монастирських комплексів Волині, а й для більшості монастирів України [3]. 

Незважаючи на те, що у всіх монастирях Волині, які знаходяться у задовільному технічному 
стані, є обмірні креслення, систематизованого дослідження планів будинків та споруд в монастирях 
не проводилось. 

Функціонально-планувальне вирішення споруд у монастирських комплексах, на думку автора, 
залежить від наступних показників: 

– утилітарне призначення будинку чи споруди; 
– реконструкції і перебудови, які проводились в архітектурних комплексах, окремих спорудах; 
– рівень розвитку інженерно-будівельної техніки; 
– види та різноманітність будівельних та оздоблювальних матеріалів, що застосовувались в 

період спорудження комплексів. 
Кожен із цих показників міг мати першочергове значення для планувальної структури будь-

якої монастирської споруди в процесі історичного формування архітектурного комплексу. 
Дослідженням встановлено, що в монастирях Волині зустрічаються наступні за функціональним 

призначенням будівлі: храмова споруда (церква, костел, собор), келії, трапезні, дзвіниці, сторожові вежі, 
лікарні, типографії, школи, семінарії, готелі, споруди для перебування духовенства.  

Проведені дослідження об’ємно-просторових і планувальних вирішень храмових споруд та 
монастирів Волині дозволили автору виявити ряд характерних особливостей: 

– кожній храмовій споруді – як дерев’яній, так і кам’яній – характерний свій, індивідуальний 
вигляд та планувальне рішення;  

– більшість храмів можна об’єднати в типологічні групи з певними стильовими, 
композиційними та планувальними характеристиками; 

– всі храми мають спільне: при тогочасному низькому рівні будівельної техніки та дещо 
обмеженій кількості будівельних матеріалів зодчими споруджувались різноманітні за композиційно-
планувальними рішеннями високохудожні твори архітектури. 

На основі дослідження об’ємно-просторової та планувальної організації храмових споруд 
регіону автором визначені наступні типи храмів, характерні саме для Волині: тризрубні, одноверхі 
дерев’яні церкви, однонефні, з однією, двома банями кам’яні церкви (у своїх композиційно-
планувальних вирішеннях близькі до волинських дерев’яних церков) та тринефні, чотири –, шести 
стовпові костели базилікального типу. 

Висновок. Якщо використання храмових споруд за своїм основним призначенням в останні 
роки майже не викликає проблем у нашій державі, то раціональне функціональне використання 
інших пам’яток історії та культури з умовою фізичного та морального збереження об’єктів – це 
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складний, багатогранний процес. Монастирські комплекси займають важливе місце у системі 
формування міської забудови як Волинського регіону, так України в цілому. Автор виділяє декілька 
видів стійких композиційних груп досліджуваних монастирів: замкнуті, компактні, блоковані, 
павільйонні. В залежності від тієї чи іншої групи пам’ятки мають різні типи об’ємно-просторових і 
планувальних вирішень. 
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Резюме 
Церкви, костели, монастирі, в силу своєї історико-архітектурної цінності, об’ємно-просторової 

композиції та функціонального призначення, приймають найактивнішу участь у формуванні силуету 
українських населених пунктів. На сучасному етапі розвитку міст і сіл Волині досліджувані 
монастирі мають декілька видів стійких композиційних груп: замкнуті, компактні, блоковані, 
павільйонні. В залежності від тієї чи іншої групи пам’ятки мають різні типи об’ємно-просторових і 
планувальних вирішень. Стаття дає певний пласт інформації, корисної для подальшого збереження 
історичної міської забудови волинських міст, реставрації пам’яток монастирського будівництва та 
гармонійного поєднання сучасної забудови та історичної. 

Ключові слова: Храмова споруда, монастир, православ’я, католицизм, об’ємно-просторова 
характеристика, планувальні вирішення, композиційний аналіз. 
 

Summary 
Lesik-Bondarchuk O. Spacious and planning solutions of XVII-XVIII ct Volyn stone monasteries 
Churches, monasteries, because of its historical and architectural value, three-dimensional 

arrangement and functionality, take an active part in shaping the silhouette Ukrainian settlements. 
The study found that in monasteries there Volyn following the functional purpose of the building: the 

house building (church, church, cathedral), cells, refectory, bell towers, watch towers, hospitals, publishing, 
schools, seminaries, hotels, buildings to stay clergy. 

At the present stage of the towns and villages of Volyn studied monasteries are several types of 
resistant composite groups: closed, compact, blocked, pavilion. 

Based on a study of three-dimensional planning and organization of church architecture of the region 
by the author of the following types of churches, typical for Volyn: tryzrubni, odnoverhi wooden churches, 
odnonefni, with one, two steeples stone church (in their composition and planning decisions of Volyn close 
to the wooden churches) and three naves, four, six pole churches bazylikalnoho type. 

Depending on of a group of monuments have different types of spatial and space-planning solutions. 
The article characterized all the above-mentioned examples. 
An important role in shaping the look has studied monuments surrounding landscape. Most of the 

surrounding terrain, water spaces, vegetation are crucial in the formation of complexes. In aesthetic 
perception of monastic buildings surrounding nature acts as an integral component. It should be noted that 
the presence of so many beautiful monastic ensembles are the result of the fact that artists and craftsmen 
created their masterpieces on the basis of stable compositional techniques and rules. And this is true not only 
for the monasteries in Volyn, but most monasteries in Ukraine. 
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If the use of church architecture in its main purpose in recent years almost does not cause problems in 
our country, the rational functional use of other historical and cultural condition of physical and moral 
preservation facilities – is a complex, multifaceted process. Monastic complexes occupy an important place 
in the formation of urban development as Volyn region, Ukraine as a whole. The author distinguishes several 
types of resistant composite group studied monasteries are closed, compact, blocked, pavilion. Depending on 
of a group of monuments have different types of spatial and space-planning solutions. 

The article gives a certain layer of information useful for future conservation of historic urban Volyn 
cities, restoration of the monastery building and the harmonious combination of modern and historic buildings. 

Key words: church architecture, monastery, Orthodoxy, Catholicism, three-dimensional description, 
planning solutions, compositional analysis, Volyn, Murovane construction, typological features, 
functionality, a historical monument. 
 

Аннотация 
Лесик-Бондарчук О.О. Объемно-пространственные и планировочные решения каменных 

монастырей Волыни XVII-XVIII веков 
Церкви, костелы, монастыри, в силу своей историко-архитектурной ценности, объемно-

пространственной композиции и функционального назначения, принимают активнейшее участие в 
формировании силуэта украинских населенных пунктов. На современном этапе развития городов и 
сел Волыни исследуемые монастыри имеют несколько видов стойких композиционных групп: 
замкнутые, компактные, блокированные, павильонные. В зависимости от той или другой группы 
достопримечательности имеют разные типы объемно пространственных и планировочных решений. 
Статья дает определенную информацию для последующего сохранения исторической городской 
застройки волынских городов, реставрации достопримечательностей монастырского строительства и 
гармоничного сочетания современной застройки и исторической. 

Ключевые слова: храмовое сооружение, монастырь, православие, католицизм, объемно-
пространственная характеристика, планировочные решения, композиционный анализ. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕВОЛЮЦІЮ ЕТНОСТИЛІСТИКИ В ЖИВОПИСІ УКРАЇНИ:  
ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА 

 
Постановка наукової проблеми та її значення. На сьогодні існує постійна потреба у збереженні 

нашої культурної ідентичності в полікультурному просторі. В цьому процесі образотворче мистецтво 
відіграє одну з ключових ролей. Сучасні українські художники досить часто у творах 
використовують елементи з арсеналу місцевих образотворчих традицій різних часів. Різноманіття цих 
традицій спричинено зовнішніми та внутрішніми факторами впливу протягом еволюції мистецтва. 
Розкриття цієї теми дає можливість глибше зрозуміти природу етностилістики у живописі. 

Метою статті є презентація факторів впливу та їх роль на еволюцію етностилістики в 
українському живописі. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Одним із 
визначальних чинників, що вплинули на формування художнього життя України, стало її 
розташування як межової смуги між Сходом і Заходом у культурному, географічному, історичному, 
політичному, соціальному та інших аспектах.  

Е. Кузьмін 1900 р. на сторінках часопису «Києвская старина» наголошував на унікальному 
географічному і культурному розташуванні України між Сходом і Заходом [8].  

Як зазначає З. Сапєлкіна, посилаючись на теорію американського вченого С. Гантінгтона, Україна 
розташована на межі цивілізацій, «тривале перебування українських земель у складі різних державних 
утворень (Литовського князівства, Речі Посполитої, Австро-Угорської, Османської та Російської імперій, 
Польщі, СРСР) призвело до формування специфічної структурної конфігурації цивілізаційних світів» 
[10]. «Особливо напруженим процес формування етнокультурної ідентичності постає у прикордонних 
культурах, що  історично функціонують на  перехрестях цивілізаційних масивів і відрізняються духовним 
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синкретизмом. Тут поєднуються обидва шляхи формування етнокультурної ідентичності: й ізоляція, 
й універсалізація» [3]. Г. Коваленко головним чинником стилетворення в мистецтві вбачає 
географічні умови і згадує такі фактори, як народну (расову) вдачу, рівень та тип культури, матеріал, 
з яким працює майстер, культурні стосунки із сусідніми народами. Тобто, розвиток стилю піддається 
таким же впливам, що й культура взагалі [7; 3]. В. Храмова пише, що українське географічне 
довкілля – «хвиляста м’якість» лісостепу чи «безкрая далечінь» степу не пробуджує агресивної 
активності, а сприяє споглядальним настановам, «почуття любові до безконечного, недосяжного й 
абсолютного» [13; 53].  

Важливим фактором впливу на становлення українського живопису є ментальність народу. В 
той же час визначальними чинниками формування української ментальності О. Кульчицький називає 
«геопсихічні фактори» [10]. Ще О. Шпенглер писав, що «кожна культура прив’язана до лона свого 
ландшафту» [13; 667]. Показовою є монографія В. Сніжка, в якій українське природне довкілля 
пропонується як людино-формуючий геопсихічний фактор [11]. В. Храмова пише про історичний 
фактор впливу на українську психіку. Вона звертає увагу також на екзистенційні поняття «межової 
ситуації», «випадковості», «загрози смерті», що їх спричинила геополітична ситуація України [13; 
53]. За словами Н. Яранцевої, національна своєрідність культур складалася не лише на основі 
культурного надбання етнічних груп, котрі злилися в ту чи іншу націю, але в результаті безперервної 
культурної взаємодії з такими етнічними спільностями, які сприймалися як чужі [15; 40]. 
О. Кульчицький головними формуючими чинниками національної психіки вважає расові, 
географічні, історичні, соціопсихічні, культуроморфічні. Автор також звертав увагу на такий 
важливий факт як геополітична «межовість» України й на виключну перевагу в деякі періоди 
української історії селянського прошарку суспільства [9; 708]. 

Прослідковуючи еволюцію етностилістики в українському живописі та її зв’язок із різними 
факторами впливу за допомогою історичного методу, варто починати з найдавнішої сформованої 
образотворчої системи у трипільській культурі. Схематичні антропоморфні та зооморфні зображення 
виконували тут функцію знаку, символу, оберегу, ідеологеми. Вирішальну роль відігравали 
міфологічні уявлення та релігійні вірування. Звідси знеособленість трипільських статуеток (як і усіх 
жіночих образів первісного мистецтва), схематизм обличчя, ніг, часто відсутність рук та майже 
реалістична передача самого тіла як вмістилища животворного духу, зародження життя. Місцева 
фауна також залишила свій слід у творчості трипільців – вони зображали тварин, яких бачили на 
власні очі, вважаючи їй тотемами й нерідко синтезуючи цих тварин з антропоморфними образами. У 
цих синкретичних формах уособлено різні аспекти Великої богині в її численних іпостасях [4; 282]. 
Стародавня космологія, космогонія знайшли втілення у символах та знаках трипільської кераміки. В 
розписах посуду, як і в статуетках жінок та тварин, відіграла важливу роль плавність лінії краєвиду – 
«хвиляста м’якість», де мешкали трипільці. Осілий спосіб життя спонукав до зображень домашніх 
тварин та рослин, а також жінки, як охоронниці домашнього вогнища та продовжувачки роду. 

На відміну від мирного землеробського трипільського населення, людність скіфо-сарматської 
культури відрізнялася більш агресивною та войовничою вдачею, що знайшло відображення у 
«звіриному» стилі в мистецтві. Ю. Камінська пояснює використання скіфами зображень тварин тим, що 
звіриний стиль містить у своїй основі не тотемістичні, а магічні уявлення [6; 74]. Як зазначає 
Н. Андрєєва, у скіфів не було власних символічних знаків та образів, необхідних для вираження 
міфологічної картини світу, тому вони запозичили символіку з культур інших народів, інтерпретувавши 
та осмисливши її по-своєму [1; 3]. Велику роль у цих процесах відіграли торговельні зв’язки скіфів з 
іншими народами. Вплив тотемізму та кочового й войовничого способу життя також позначилися на 
скіфській культурі. Тварини місцевого ареалу, міфологія, світоглядні уявлення - все це знайшло 
відбиток у скіфському й сарматському образотворчому мистецтві. Культ сили, нападу, війни, перемоги 
втілився у зображеннях агресивних звірів, що нападають, терзають, вбивають жертву. На відміну від 
землеробських народів, де культ жінки поєднується з культом матері, землі, продовження роду, 
родинної берегині, у світогляді кочових народів явно переважає культ чоловіка, завойовника, зброї. 
Ландшафт проживання також залишив свій слід на зображеннях скіфського мистецтва. Не зважаючи на 
агресивні настрої, відчувається перевага плавних ліній над різкими, експресивними. 

Культура давніх слов’ян налічувала складові, характерні для ранніх еволюційних періодів 
суспільства. Язичницьке мистецтво базувалося на міфологічному світогляді, і стародавні ідоли 
(судячи з тих пам’яток, які залишилися) перегукувалися зі скіфською скульптурою. Той же лаконізм, 
знаковість, символізм, відсутність гострих кутів. Ці скульптури не естетично вписувалися в плавний 
краєвид. У візуальному мистецтві було поєднано антропо– та зооморфізм божеств. Відбувся синтез 
образів попередніх культурних епох: трансформація трипільської Богині-матері у Велику матір роду 
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(Рожаницю, Берегиню) та скіфських звіроформ в образи нижчих язичницьких божеств (духів, потвор, 
перевертнів тощо). У творах мистецтва місцева фауна доповнена екзотичними звірами (результат 
міжнародних стосунків). Географічні та кліматичні особливості території, небесні світила, природне 
оточення також знайшли своє відображення в образотворчому мистецтві язичницької Русі. Для 
вірувань стародавніх слов’ян є характерними уявлення природних та стихійних божеств у 
антропоморфному вигляді – «олюднення» стихій. Зооморфізм переважає в образах нижчих божеств, 
різноманітних духів, демонів. Можливо, цей антропоморфізм і став поштовхом до пізнішого 
прийняття християнства з його антропоморфним Богом. 

Набагато складнішим феноменом візуального мистецтва став іконопис. Д. Степовик зауважує, 
що ікона Київської Русі не настільки графічна, як її попередниця – візантійська; в давньоруській іконі 
переважають обтічні, лагідні, м’які обриси. Автор звертає увагу на теплі відтінки на відміну від 
коричневатих тонів візантійських образів, припускає значний вплив на канонічну ікону народного 
малярства [12; 34].  

Відступили на задній план стихійні та географічні фактори, флора й фауна, і домінуюче місце 
зайняли релігійні уявлення. Але язичницьке минуле у світогляді та звичаях залишає свій слід. 
Переходить навіть у християнське малярство: образ Великої Праматері трансформується в образ 
Богоматері, культ воїна-захисника перетворюється у культ Христа-захисника, культ Верховного бога 
у культ Творця-Деміурга. Тут відіграла важливу роль слов’янська ментальність із можливістю 
язичницько-християнської дуальності. Відчутно й вплив геопсихічного фактору: рівнинний плавний 
ландшафт, загалом мирна вдача місцевих жителів простежуються у спокійній плавній лінії ікони. 
Історико-політичний та психічний фактори теж зіграли свою роль: щоденна непевність, напади 
кочовиків спричиняли відхід свідомості людини від реального світу, пошук заступника. Відчувається 
вплив і фізіологічного фактору: лики святих набувають етнічних ознак. Обмін культурним досвідом 
збагатив духовну скарбницю давніх русів: подорожі, торгівля, дипломатія, навчання, завоювання – 
внесли свою частку у розвиток культури та мистецтва.  

Дух середньовіччя загалом з його відторгненням людської плоті чітко позначився на 
християнстві східного культу. Д. Степовик пише, що українська ікона, як рецептор, фіксувала всі стани 
й почуття українського народу, особливо ікони ХІІІ-ХV століття після монгольського завоювання, коли 
люди звернулися з новою силою до Бога, як єдиного рятівника у важкій ситуації завойованої й 
пограбованої країни [12; 36]. Особливо поширеними стали образи Богородиці як заступниці. В 
українському мистецтві після монгольської доби з’являється нова лінія: народне мистецтво. Щодо 
іконопису, дія цього фактора стає постійною, хоча й повільною та нерадикальною [12; 42]. 

З початку ХVІ ст. в Україні поширюється вплив західноєвропейських ренесансних тенденцій і 
стає добре помітним у другій половині ХVІ та початку ХVІІ ст. У напівабстрактні форми ікони 
вноситься свіже віяння Ренесансу. В той же час відбувається відокремлення портрету як самостійного 
жанру. Релігійні, політичні, геопсихічні та історичні чинники є визначальними для розвитку 
іконопису та портрету цього часу. Релігійні фактори відіграють провідну роль: домінуючим 
залишається іконопис, хоча в процесі західноєвропейських художніх впливів він стає 
реалістичнішим, що зближує ікону з портретом. Утворюється нова стилістика письма на основі 
автентичних традицій та іноземних запозичень. 

У портретному жанрі релігійний вплив проявляється у демонструванні приналежності особи до 
певної конфесії, набожної пози, відповідних атрибутів, таких як молитовник, хрест тощо. На відміну 
від іконопису, у портреті відчутно потужний соціальний вплив. Це зображення вищих верств 
населення,репрезентація соціального статусу, набожності, давності роду, багатства, демонстрація 
регалій, відзнак, гербів. Соціальні чинники тісно переплітаються з історичними та економічними. 
Відповідно, історичний фактор впливу визначається в тому, що зображено реальну історичну особу 
серед відповідного сучасного їй антуражу. Портрет є відображенням самої епохи, її візуальною 
компонентою, документом. У ХVІ – першій половині ХVІІ ст. розвиток портретного живопису 
залежав від давньоруських художніх традицій, народної творчості, західноєвропейських впливів, а 
також був тісно пов’язаним із національно-визвольним рухом [2; 9].  

Іконопис, крім домінанти релігійного впливу, піддавався дії таких факторів, як географічний, 
соціально-політичний, етноісторичний. Географічні чинники, як уже зазначалося, проявляються у 
стилістиці письма (плавна лінія, теплий колорит, елементи пейзажу). Соціально-політичні впливи 
демонструються у введенні в ікону образів політичних діячів. Етноісторичний чинник, відповідно, 
спостерігається у залученні в ікону національного одягу, архітектури, етнічного типажу обличчя. 
Історичні умови знайшли відображення і в образах святих: помітно, які саме заступники користувалися 
популярністю в той чи інший час, з чого випливає, з якими саме проблемами стикалося населення. 
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Політична та соціальна атмосфера, а саме, існування української автономії кінця ХVІІ – кінця 
ХVІІІ ст. спонукала до розвитку національної культури та мистецтва того часу. Такі історичні 
чинники, як визвольні війни й національне відродження спричинили хвилю піднесення в 
образотворчому мистецтві України. В живописі домінують ікона та портрет. Західноєвропейські 
впливи, з одного боку, та сусідні російські й турецькі, з іншого – живили українське мистецтво 
західним реалізмом та східною орнаментикою. Барокова орнаментальність, патетичність, драматизм 
органічно увійшли в українське мистецтво, набувши власної інтерпретації. Подорожі розширили 
горизонти світосприйняття, професіоналізму. Іконопис набув гуманістичних рис, портрет став більш 
реалістичним. Соціальний вплив проявляється в тому, що зображувані особи були високого або 
середнього соціального статусу: шляхта, дворяни, козацька верхівка, заможні міщани. 

Українське мистецтво в складі Російської імперії перебувало під домінуючим релігійно-
політичним впливом. Іконопис перейняв велику кількість рис російського іконо-малярства. В 
українську ікону вводяться образи російських святих. Народний живопис, що постійно мав вплив на 
українську ікону, дещо губиться на тлі домінування «російського» візантизму. Західноєвропейський 
живопис синтезовано з іконописом та орнаментальністю Сходу. Далися взнаки завоювання, 
навчання, подорожі, ділові поїздки, дипломатичні зустрічі, культурні взаємини, мобільність 
художників. 

ХІХ ст. загалом характеризується утворенням загальноєвропейського культурного зразка як 
взірця для всіх інших культур. І хоча українські художники навчалися у Петербурзькій академії 
мистецтв та інших академіях світу, вони збагачували світову культуру й власним мистецтвом, 
відкриваючи світові українські реалії. Однак вплив академічного методу зображення зводив нанівець 
етноспецифіку малярства. Вільним залишався простір лише для народного мистецтва. У той період 
професійне та народне малярство віддалилися на максимальну відстань. 

Мистецтво модерну стало одночасно кроком у минуле та майбутнє. Національно-культурне 
пожвавлення на межі століть мало багато спільного з аналогічними рухами ХІХ століття по всій 
Європі. Стресові суспільно-політичні умови межі ХІХ-ХХ століть, криза світогляду, пришвидшення 
життєвого темпу не могли обійти стороною й мистецтво. Як результат – перевага ритму над рівновагою 
у модерному живописі, гротескні вигини форми, динамізм, алегоричні й символістські образи межових 
психічних станів людини. Популярними стають мотиви втечі від зовнішнього світу: звернення до теми 
казки, міфу, сновидіння, марева, містики, фантазії. Загальноєвропейського поширення набув 
орієнталізм, і не лише в мистецтві, як данина моді, а й у світогляді, з його заглибленням у духовний 
світ, у глиб себе, зближенням із природою, як вищою духовною сутністю. Своєрідна ностальгія за 
природою, натуральними формами дала мистецтву модерну витонченість та графічність контурів, 
вишукану пластичність лінії, ліризм рослинних мотивів, декоративність творів. Водночас атмосфера 
національно-культурного відродження спонукала до пошуку глибинних коренів культури. Звідси потяг 
до архаїки, автентики, епосу, реінкарнація духовності, художніх традицій минулих епох, стилізації. В 
українському мистецтві на арену виходять «українізована візантика» та неопримітивізм. 

Як пише Л. Соколюк, на хвилі національно-культурного піднесення в Україні наприкінці ХІХ ст. 
суспільство відчуло потребу в сучасному національному стилі. Вперше було свідомо осмислено 
звернення до власних історичних коренів та художніх традицій [15; 88]. Відповіддю на виклик часу стала 
неовізантійська творчість М. Бойчука та його школи, що була одночасно зорієнтованою на візантійський 
іконопис та українське народне малярство, відтак, формуючи неоміфологізм та неопримітивізм у 
мистецтві. Проте, недовго тривало етно-національне відродження й нова інтерпретація художніх скарбів 
України. «Каменем спотикання з другої половини 1920-х років стала проблема національного стилю та 
національної форми в концепції розвитку українського мистецтва М. Бойчука, входячи у протиріччя зі 
сталінською національною політикою, з його концепцією «соціалістичної культури – пролетарської за 
змістом та національної за формою» [15; 106]. Бойчукістів звинувачували в «релігійності», 
«буржуазності», «селянській стихії», «куркульській психології», «націоналізмі», «формалізмі». Як відомо, 
бойчукізм, як художнє явище, був знищений фізично, заборонений та викреслений з пам’яті, а отже, й 
феномен етностилістики в мистецтві, що набирав обертів, був штучно знищений політичною системою. 
Масовий терор, репресії, голод завершили цей процес. Однак, мистецькі досягнення бойчукізму 
продовжили життя поза межами СРСР, щоб пізніше повернутися на Батьківщину. 

Авангардне мистецтво України зародилося в стилі модерну, звідки було взято відірваність від 
реалізму, деформацію форми, символізм, психологізм та інші характерні риси. Водночас авангардне 
мистецтво більш експресивне, інтелектуальне та більш заглиблене у колективне підсвідоме. Селянська 
стихія з новою силою звучить у роботах авангардистів. ХХ ст. стало найбільш драматичним не лише в 
світовій та вітчизняній історії, але й в історії образотворчого мистецтва України. Це і висхідна точка 
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модерну та авангарду, і політичні переслідування і «загравання» у 20-30-х та 50-60-х роках із 
художниками, створення видимості свободи творчості, національного піднесення у сфері 
образотворчого мистецтва. Спостерігається відродження іконопису, засад середньовічного живопису, 
бароко, художні запозичення від інших культур. Тут же мають місце фізичні та моральні 
переслідування художників за «формалізм» і «націоналізм».І врешті, завершальне десятиліття ХХ ст. – 
здобуття Україною державної незалежності. Домінуючим вбачається історико-політичний вплив, що 
проявився як вкрай негативно, так і позитивно в різні проміжки часу. Але, незважаючи на катастрофічні 
наслідки радянського терору, все ж, відродження традицій відбувається на генетичному рівні, 
живлячись зразками минулих епох, користуючись донорською допомогою незаангажованих 
художників діаспори. Духовні фактори впливу відбилися у відродженні релігії на колишніх пост 
атеїстичних теренах, поверненні духовності,реінкарнації язичництва, внесенні в мистецтво 
філософського початку, культивуванні національних цінностей. Географічні чинники справили менший 
вплив через високу мобільність населення, знайомство із іншим ландшафтом, культурами, мистецтвом. 

ХХІ ст. характеризується перманентними процесами відродження та збереження етнотрадицій. З 
одного боку, історико-політичні фактори сучасності є сприятливими для етноренесансу, а з іншого – 
глобалізаційні процеси створили загрозу нівелювання етнічної культури, що викликають зворотній 
процес – протидію, і, як наслідок, етноренесанс. 

Загалом на еволюцію етностилістики в українському живописі вплинули різні чинники. 
Географічно-кліматичні умови стали причиною теплого радісного колориту, плавності ліній, багатства 
зооморфних зображень у малярстві, породили культ землі та жінки-матері, що втілилися в образах 
візуального мистецтва; релігійні впливи сформували язичницько-християнський світогляд, а звідти зразки 
поганської символіки та складну християнську іконографічну систему; історико-політичні фактори 
впливу відбилися у постійному прагненні до відродження та збереження минулих художніх традицій 
всупереч забороні й знищенню, а також на противагу глобалізації; соціальні чинники мали вплив лише до 
ХІХ ст., коли на портретах зображалися представники лише окремих прошарків населення у вигляді, що 
найбільш якісно висвітлював соціальний стан портретованого; психологічно-ментальні фактори відіграли 
роль у формуванні українського етномистецтва, побудованого на емоційних контрастах, відтворенні в 
живописі радості-суму, аскетизму-гуманізму, життя-смерті, початку-кінця, потягу до архетипів та ін.; 
філософсько-культурні фактори виявилися у гуманістичному світогляді художників, відкритості і 
одночасно закритості етномистецтва щодо іноземних художніх впливів. 
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Резюме 
Розглядаються основні фактори впливу на еволюцію етностилістикив образотворчому 

мистецтві України, дається характеристика результатів цих впливів в історичній ретроспективі. 
Ключові слова: мистецтво,фактори впливу, український живопис, еволюція, етностилістика. 

 
Summary 

Demyanova N. Factors of influencon the evolution of ethnostilistic in the art of Ukraine: a 
historical perspective 

One of the main factors that influenced the artistic life of Ukraine in different historical periods, was 
its location as a boundary strip between East and West in the cultural, geographical, historical, political, 
social and other aspects. 

An important factor in the formation of Ukrainian art, the author emphasizes, there is the mentality of 
the people, which makes a number of changes in thinking, behavior, response forms, cross-cultural contacts 
and others. 

The article examines the main factors influencing the evolution in art etnostylistyky Ukraine, describes 
the results of these influences in historical retrospect reveals the most common forms of display of art in 
every historical epoch, the role of intercultural contacts in the formation of an art form. 

The main emphasis is on art forms considering the second half of the twentieth century and contemporary 
art in Ukraine, its forms of existence, evolution; highlighted in shaping the specifics of different regions. 

XXI century is characterized by permanent revival and preservation processes etnotradytsiy. On the 
one hand the historical and contemporary political factors are favorable for the formation etnorenesansu, 
on the other – globalizations have created a tangible threat of leveling ethnic culture, causing the reverse 
process – the opposition and, consequently, etnorenesans. 

In general, the evolution etnostylistyky in Ukrainian painting influenced by various factors, stresses 
the author of the article. Geographically climatic conditions have led to the warm, happy colors, smooth 
lines, wealth zoomorphic images in painting, gave rise to the cult of the earth and mothers, embodied in the 
images of visual art; Religious influences formed a pagan-Christian worldview, and then samples pagan 
symbols and Christian complex iconographic system; historical and political factors influence reflected in the 
constant pursuit of revival and preservation of past artistic traditions contrary to the prohibition and 
destruction and opposed to globalization; social factors had an impact only to the nineteenth century, when 
the representatives of the portraits depicted only certain segments of the population in a way that most 
efficiently covered portrayed social status; psychological and mental factors played a role in shaping 
Ukrainian etnomystetstva built on emotional contrasts, playing in painting joy-worth, asceticism, humanity, 
life, death, beginning-end, attraction to archetypes, etc.; philosophical and cultural factors were humanistic 
outlook artists, both open and closed etnomystetstva against foreign artistic influences. 

Key words: art, influence, Ukrainian painting, evolution, etnostylistyka, etnorenesans, XX-XXI 
century totalitarian system, Ukraine garde, modern, cultural landscape, West-East, intercultural contacts, 
traditional, contemporary artist, lifestyle, globalization, historical retrospective. 
 

Аннотация 
Демьянова Н.А. Факторы влияния на эволюцию этностилистики в живописи Украины: 

историческая ретроспектива 
Рассматриваются основные факторы влияния на эволюцию етностилистики в изобразительном 

искусстве Украины, дается характеристика этих воздействий в исторической ретроспективе.  
Ключевые слова: искусство, факторы влияния, украинская живопись, эволюция, 

етностилистика. 
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НЕВІДОМИЙ СВІТ ГРАФІЧНИХ ОБРАЗІВ ЗАКАРПАТСЬКОГО СКУЛЬПТОРА  

БОГДАНА КОРЖА  
 

Візитівкою творчості Богдана Коржа є, безумовно, скульптура, якою він з початку 80-х років 
активно презентує своє мистецтво в Україні та за її кордоном. У роботі скульптор надає перевагу 
більш твердим матеріалам – у камені він полюбляє працювати в мармурі, граніті, травертині, габро. 
Наступним обраним матеріалом є бронза, в яку, при можливості, переводить свої спочатку виліплені 
в глині роботи. Б. Корж є майстром портретного жанру, ним виконана галерея портретів відомих і 
менш відомих людей, як в круглій скульптурі – так і в рельєфі. Камінь використовує переважно для 
монументальних робіт та камерної пластики: стилізованих жіночих ню та абстрагованих 
композиційних форм. Але існує ще одна сторона його творчості, яка дотепер була і є невідомою – це 
сотні графічних листів, які укладаються в тематичні серії з різних періодів його життя. 

Свої графічні серії Б. Корж започаткував у 80-х роках, тобто формування молодої творчої 
особистості відбувалось одночасно з їхнім створенням, а етапи розвитку відображались у рисунках. 
Ці роботи можна розділити на декілька серій як за розмірами, так і за тематикою і трактуванням 
форми. Перші листи зроблені ще під час навчання в Ужгородському училищі прикладного 
мистецтва, потім, вийшовши на новий якісний рівень, продовжені в м. Львів, де молодий автор 
здобував освіту вже в стінах Львівського державного інституту прикладного та декоративного 
мистецтва. Наступний етап – під час служби у збройних силах тодішнього СРСР та потому – під 
час викладання в рідному художньому училищі. Тож дослідження цих робіт висвітлює не тільки 
становлення автора і різноманітні впливи на його творчість, але одночасно за ними можна 
прослідкувати настрої та мистецькі тенденції розвитку прогресивної художньої молоді тогочасної 
Західної України. Графіка Б. Коржа як «щоденник» фіксує нові віяння, пошуки й творчі досягнення 
в середовищі студентства і молодих митців західних регіонів країни, куди інформація про 
прогресивні сучасні світові тенденції хоча і поступала із запізненням, але все ж випереджала інші 
регіони Центральної та Східної України. 

Постановка проблеми. Присвятивши себе повністю скульптурі, Б. Корж не надавав особливого 
значення своїм, переважно чорно-білим, композиційним рисункам. Створював їх спонтанно, а 
подекуди й усвідомлено, фіксуючи зміни та настрої свого власного «я» і ситуації довкола себе. Тим 
вони і є надзвичайно цікаві, але, окрім певного самодослідження та самоаналізу, це є серія 
високохудожніх рисунків, кожний з яких не повторюється, а розвиває і продовжує розпочату 
пластичну лінію образів, демонструючи невичерпність ідей та варіантів композиційних пошуків. Ці 
роботи були створені в молоді роки, коли митець активно досліджує і реагує на все, що відбувається 
у світі, мистецтві і, зрештою, в самому собі. Тому за ними можна прослідкувати як формувалися 
творчий почерк та життєве кредо автора. 

Аналіз дослідження. До висвітлення теми творчості Б. Коржа звертались мистецтвознавці та 
журналісти. Але найбільше уваги дослідженню його творчості приділила О. Гаврош у вступній статті 
до альбому «Вибране» [2], у передмові до персонального каталогу 2013 р. [6] та публікації до 
мистецького часопису «Артанія» за 2014 р. [2]. У цих дослідженнях автор акцент робить на 
становлення Коржа як скульптора, підсумовуючи його досягнення та аналізуючи творчий спадок у 
пластиці. Влучно характеризує доробок скульптора висновок мистецтвознавця: «Сьогодні творчі 
пошуки скульптора вирізняє прагнення до образних узагальнень і символіко-метафоричного сенсу. 
Основа мистецтва Б. Коржа – концепції метафізичного характеру. Він цілком реалізував себе як 
художник-мислитель, поринувши у вир мінливих експериментів із формою й матеріалом» [2; 142]. 
Народний художник України, відомий закарпатський живописець Е. Контратович ще у 1993 р. так 
відгукувався про персональну виставку скульптора: «Що стосується творів Богдана Коржа, то їм 
можна дати коротку, але, на мою думку, вагому критику: вони насичені внутрішньою динамікою, 
наповнені справжнім ліризмом, зовнішньою (але не поверхневою) красою» [6]. 

Метою статті є відкриття невідомої сторінки діяльності закарпатського майстра пластики 
Б. Коржа – декількох графічних серій, які включають десятки листів, створених у 80-90-х роках ХХ 
століття, і довести що цей доробок є невід’ємною частиною творчості митця, який допомагає уявити 
постать митця та його місце в загальноукраїнському сучасному мистецтві. 
 
© Корж-Радько Л.А., 2014 
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Результати дослідження. Світогляд молодого митця формувався під впливом багатьох 
чинників: народження та дитинство в Чехословаччині, переїзд до Радянського Союзу, політична 
ситуація в країні, що дисонує з патріотичним вихованням у національно свідомій родині репатріантів. 
Це викликало внутрішній протест, що виливався в дитячих малюнках на полях першого власного 
«Кобзаря» Т. Шевченка, якого подарували батьки за успішне завершення 1 класу, вже після 
повернення на Батьківщину в м. Хуст. Ці перші малюнки шаблюк, гармат, козаків та тризубів з часом 
пішли у «підпілля» і трансформувались на складні абстраговані символи. 

1968 р. Богдан поступає до Ужгородського училища прикладного мистецтва на відділ 
«Художнього металу», і в серпні цього ж року новоспечений студент стає свідком, як радянські танки 
їдуть через Ужгород на захід, а один із танкістів, не впоравшись з керуванням, врізається в стіну 
будинку тодішньої (за іронією) площі Возз’єднання. Таким чином, Радянський Союз знаменує 30 
річницю Карпатської України введенням військ у буремну Чехословаччину. На знак протесту 
молодий художник вирізає в ґумі тризуб і штампує національним символом все, що вдається для 
цього використати, – напевне, це і був його перший естамп.  

Після адаптації в новому середовищі, знайомства зі знаковими для нього та Ужгорода 
харизматичними особистостями, серед яких були Павло Бедзір, Ечі Семан, Йосип Пал та ін., 
відбувається подальше формування творчої особистості. У той час з’являються перші графічні 
спроби, яким, окрім соціально-протестних настроїв, притаманні максималістські та романтичні 
юнацькі теми, такі як драматизм нерозділеного кохання, незадоволення собою, проблема пошуку 
власного місця в суспільстві, а звідси – самотність. Тема самотності характерна для більшості 
творчих особистостей, але особливо гостро вона відчувається в молоді роки, під час пошуку самого 
себе, способів самовираження в творчості. 
 

 
     Зустріч в тунелі. 1972.            Повалені. 1972.                           Трон. 1972.                            Колючки і  
           бульбашки. 1973. 
 

Започаткування першої графічної серії припадає на роки навчання в Ужгороді. Тут слід 
акцентувати увагу на знайомстві з Павлом Бедзіром – яскравою особистістю, гуру закарпатської 
творчої молоді. Його вплив відчувається не тільки в творчих роботах, але і у світогляді, 
філософських переконаннях, захопленні йогою та голодуванням. Технікою виконання графічних 
листів обираються підручні матеріали: блокнот, кулькова та автоматична ручки, монотипія, туш, 
перо, рідше – олівець. Вибір цих технік теж обумовлений прикладами з творчості П. Бедзіра, але 
принцип застосування був іншим. Бедзір свої основні роботи виконував вибиранням форми, 
прошкрябуванням по підготовленому чорному тлі, тоді як Корж працює, набираючи форму, 
поступово поглиблюючи тон. 

Під час навчання в Ужгороді Б. Корж багато читає, захоплюється літературними творами 
«Кульбабове вино» та «451º по Фаренгейту» Р. Бредбері – одного з найвідоміших наукових 
фантастів. Велике враження справляє студентська поїздка по країнах радянської Прибалтики та 
безпосереднє знайомство з унікальними роботами М. Чюрльоніса (синтез музики і живопису) в 
меморіальному музеї м. Каунас.  

Починаючи з 1969 року, вже після придушення «празької весни» (раніше не надавали дозвіл), 
родина часто відвідує Чехословаччину, де у батьків залишилось багато друзів з років навчання в 
Українському вільному та Карловому університетах у Празі. Батьки товаришували з родинами 
М. Галагана, доктора природничих наук, відомого державного, політичного та громадського діяча, 
С. Клочурака, президента Гуцульської республіки, донька якого Ольга – була близькою подругою 
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мами Б. Коржа. Під час цих поїздок молодий студент відвідує всі, які тільки можливо, празькі музеї 
та галереї, вивчаючи і всотуючи, як губка, передові європейські тенденції. Ці знання та віяння 
привносять у творчість молодого митця новітні сучасні мотиви, додаючи роботам складності 
побудови, багатство символіки, гри з формами та ритмами. Самоосвіта проходить швидко і на 
зміну захопленню ідеями боротьби Добра зі Злом, Світла з Мороком, Знання з Варварством 
Р. Бредбері – приходять нові автори. Надзвичайно велике враження справляє на художника 
останній роман німецького письменника, лауреата Нобелівської премії Г. Гессе «Гра в бісер», який 
став одкровенням для читачів планети як певний синтез релігії, філософії та мистецтва. Зачитується 
в той час він і В. Вітменом, новатором вільного вірша, головна книга якого «Листя трави» сповідує 
ідеї всесвітнього братства людей, позитивних наук, любові і товариства. Під цими новітніми 
космічними ідеями близькості до природи світогляд молодого митця розширюється, відкриваючи 
нові горизонти. Сформовані під впливом тогочасної внутрішньої ситуації в країні та родинними 
націоналістичними переконаннями графічні образи Б. Коржа набувають нового космополітичного 
характеру. На притаманну бунтарську символіку образного ряду перших творів, що перегукується з 
соціально активною життєвою позицією автора, нашаровуються свіжі загальноєвропейські 
мистецькі тенденції. 

Завершивши навчання в Ужгородському училищі прикладного та декоративного мистецтва і 
мріючи про скульптуру, у 1973 році Богдан вступає на відділення кераміки Львівського державного 
інституту прикладного та декоративного мистецтва, обравши за фах саме кераміку – вона мала 
безпосередній стосунок до роботи з об’ємом та глиною (відділу скульптури на той час ще не було). 
Молодий художник усе більше захоплюється скульптурою, не полишаючи розробляти свої графічні 
серії. Різноманітне культурно-мистецьке середовище Львова захоплює, з’являється більше 
інформації, нові орієнтири, нові знайомства. Поступово світ образів та графічна мова ускладнюються 
і одночасно відточується графічна майстерність. У композиціях з’являється геометрично-декоративна 
побудова площини, яка перегукується з футуристично-конструктивіськими пошуками авангардиста 
початку ХХ ст. О. Родченка [5]. 
 

 
     Перед вікном. 1977.                   Римлянин. 1976.                       Місто. 1977.                        Бюрократ. 1977. 
 

Помітне захоплення норвезьким живописцем та графіком Є. Мунком [9], постмодерністом, 
символістом, який вважається предтечею експресіонізму, та ранніми роботами швейцарського художника 
Г. Ерні [7], який свого часу був членом паризького групування «Abstraction Creation», де зустрічався і, без 
сумніву, був під впливом таких стовпів абстракціонізму, як Бранкузі, Габо, Мондріан, Мур. 

Молодий художник у своїй творчості проходить етапи метафізичних уявлень про світ та 
експресивних пошуків їх графічного втілення. Його надихає творчість таких скульпторів, як Мур, 
Бурдель, Мештрович, Архипенко, інформація про творчий шлях яких у той час стає доступною. Усі 
набуті знання та враження акумулюються і, синтезуючись, творчо вдосконалюються і 
трансформуються в нові композиції.  

Стилістика останніх робіт відрізняється своєю підкресленою виразністю, динамічністю, 
пластичні образи набувають певної об’ємності, скульптурності. Графічна мова позбавлена нюансів, 
напівтонів та невизначеності, всі елементи: лінії, плями – максимально напружені і підкреслено 
важливі. Графіка цього періоду будується в основному на перетинах прямих ліній, геометричних 
формах, які, переплітаючись, створюють динамічну, активну композицію, що вибухає своєю 
енергією. Присутнє враження тривимірності, рельєфності плоского зображення на папері, яке, 
безумовно, спричиняє захоплення скульптурою. 
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          Метафізичний                                 Метафізичний                          Метафізичний             Метафізичний 
              пейзаж.     пейзаж.              натюрморт.                  натюрморт. 
 

           1988. теракота.                            1978. Папір, туш.                           1988. теракота.      1978. Папір, ручка. 
 

Чіткі пластичні графічні образи ніби механічно нашаровуються один на одний, створюючи 
метафізичні ситуації, прочитання яких потребує уваги й зосередженості глядача. З досвідом 
композиції стають все більш довершеними й виваженими, де авторська думка втілюється в конкретні 
форми, що доповнюють одна одну, перетворюючи складну за ритмами та контрастами форму з 
масштабів, ліній і мас у врівноважену, завершену композицію. 

Роботи цих років демонструють парад пластичних ідей, виконаних у чорно-білій графіці. Ці 
пошуки потім служать автору базою даних композиційних схем для майбутніх втілень в об’ємах та 
формах. 
 

 
                 Інь-янь. 1980.                    Крапля. 1981.            Розірваний простір. 1980.       В караулі. 1981. 
 

Поєднання в творчості самовираження мовами графіки та пластики було і є поширеним серед 
скульпторів. По-перше, художник завжди фіксує свої думки на папері, хоча Б. Корж і любить 
жартувати, що він скульптор, а не художник, розуміючи що ці поняття неподільні. Кожен справжній 
митець знає, що художники думають з олівцем у руках, і кожний з них виконує підготовчі рисунки до 
скульптури. Один із найбільш видатних скульпторів ХХ ст. Е. А. Бурдель вважав, що вміти рисувати 
означає – вміти мислити [8]. По-друге, в історії є багато прикладів визначних графіків, які займались 
скульптурою і навпаки, серед них і такі метри скульптури ХХ ст., як Г. Мур – британський скульптор 
знаків-символів, який вільно пересувався між фігуративним мистецтвом і абстракцією [1]. Його серії 
рисунків балансують на межі документального репортажу й історичного гротеску, де людські постаті 
позбавлені індивідуальності і ніби існують за межею людського. Основна фігура експресіонізму в 
скульптурі – Е. Барлах – був видатним не тільки скульптором, але і графіком-ілюстратором так само, 
як і його співвітчизниця К. Кольвіц. І таких прикладів багато [1]. Рисунок є добрим інструментом для 
швидкої фіксації думки на папері і моделювання умовного об’єму – чим вони і є тотожними: 
скульптура і графіка. 
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                 Автопортрет. 1976.               Студент. 1975.             Портрет. 1975.               Фізик. 1974. 
 

Окрім абстрактно-метафізичних пошуків, у Б. Коржа є серії робіт з фігурою людини: це, в 
основному, портретні композиції. Автор часто звертається і до автопортретів, які виділяються свою 
психологічною зосередженістю, цільністю образа, підсиленою внутрішньою емоційністю. 

Портрети завжди вирішуються узагальнено та композиційно: вони можуть займати увесь 
формат, візуально заповнюючи площину. При потребі композиційного задуму фігура може зсуватися 
вниз або вбік. Такий, композиційно «неврівноважений», варіант передає непевність, негативність 
образу, прикладом цього може служити робота «Бюрократ». У графічних листах відчувається міцна 
рука та стилістика скульптора, не схильна до описовості, розвитку сюжету, змальовування побуту, 
але найбільшою мірою тяжіє до узагальнення і типізації. Скульптурність зображення підкреслюють 
напруженість ліній і форм, змістова наповненість графічних образів, оптична ілюзорність 
рельєфності площини. Техніка сама по собі не цікавить автора, він обирає доступні матеріали, які 
завжди є під рукою, досягаючи цими мінімальними засобами максимальної виразності. За ці періоди 
створені десятки різних за розмірами і тематикою серій, що змінюють одна одну, складаючи 
калейдоскоп ідей, які сприймаються як проекти майбутніх тривимірних об’єктів. З часом деякі з них і 
були втілені автором в об’єми з каменю або відлиті в бронзі рельєфи. 
 

 
            Метаморфоза І.2003.  Метаморфоза І.1979.              Метаморфоза ІІ.2003.    Метаморфоза ІІ.1979. 
 

                     Бронза.                 Папір, кульк. ручка.                       Бронза.                    Папір, кульк. ручка 
 

Показово, що один знайомий скульптор, виїжджаючи на постійне місце проживання за кордон, 
пропонував Б. Коржу викупити ці графічні серії, як ескізи до об’ємних пластик. Звичайно, що автор 
відмовився від цієї пропозиції і навіть сам ніколи не виставляє їх на загал, презентуючи на звітних 
виставках тільки свою скульптуру. Створенню цих листів Корж віддавався впродовж багатьох років: 
навчання, служби у війську, під час викладання в училищі – і, можливо, тому автор їх не виставляє, 
бо вони занадто автобіографічні та ілюструють, у першу чергу, самого себе. 

Висновки. За роки створення графічних серій Б. Корж виробив власну, притаманну тільки йому, 
графічну мову, яка пізнається одразу і без усякого сумніву, характеризує її безумовна приналежність до 
руки скульптора – це прочитується при першому погляді на динамічні, чітко модельовані, безапеляційні 
листи. Виконані простими засобами: кулькова ручка, туш, перо – образи зашифровані в символи, для 
прочитання думки автор дає підказки, в деяких роботах це стрілки, хрестики, пунктири, колючий дріт, 
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цифри, коди тощо. Такий зображальний прийом «езопової мови» викликаний не тільки багато лінійністю 
сюжетних переплетінь, а й тогочасним партійно-репресивним суспільством. При поверненні після 
навчання на Закарпаття до Коржа був прикріплений ярлик «абстракціоніст-антирадянщик», принаймні 
так його відрекомендували «митці» від номенклатури. На перший погляд, графічні композиції 
сприймаються як декоративно-площинні абстракції, але при спробі глибшого проникнення в прочитання 
кодів – відкриваються буремність духу, внутрішній протест, молодечий запал. Чітко модельовані образи 
демонструють сформовану особистість і стійку життєву позицію автора. Вони немов викарбувані в 
металі, своїми впевненими напруженими лініями та чіткими динамічними штрихами нагадують техніку 
чеканки, яку Б. Корж вивчав ще під час практичних занять в училищі. 

Жодних сумнівів, напівтонів і нюансів, все максимально виразно, об’ємно, з перспективними 
заглибленнями – майже фізичне відчуття об’ємності, рельєфності зображення. Ці графічні композиції 
є невід’ємною частиною творчості закарпатського скульптора К. Богдана і неодмінно мають посісти 
своє місце в майбутніх експозиціях та українському сучасному мистецтві.  
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Резюме 

Аналізуються раніше невідомі графічні твори закарпатського скульптора Богдана Коржа, 
висвітлюється формування тематики та графічної стилістики митця на тлі загальних тенденцій у 
мистецтві, зокрема, на прикладах графічної спадщини провідних скульпторів ХХ ст. Досліджується 
взаємозв’язок скульптури і графіки у творчості митця та впливи на індивідуальний авторський 
почерк, акцентується увага на багатогранності художніх пошуків Б. Коржа. 

Ключові слова: графіка, скульптура, творчість, впливи, характерні особливості. 
 

Summary 
Korzh-Radko L. Unknown world of graphic images of Transcarpathian sculptor Bogdan Korzh 
Analyzed previously unknown graphics of Transcarpathian sculptor Bohdan Korzh created in 80-90- 

twentieth century, the formation of topics covered and graphic style of the artist against the backdrop of the 
general trends in art, in particular the examples of graphic heritage leading sculptors of the twentieth century. 
We study the relationship of sculpture and graphics in the work of the artist and the impact on individual 
author’s hand, focuses on the diversity of artistic quest B. cakes. 

This article analyzes the page biography author traced the influence of environment and education 
of children to further creative activity; considered the artist’s creative contacts with local artists and 
show their own creative search path. The attention to the impact on the outlook of the artist of Western 
literary classics. Analyzed sculptural achievements of the master and changes in the forms of artistic 
expression. 

Over the years, creating graphical series B. Korzh, stresses the author has developed its own inherent 
only to him, graphical language that is known immediately and without any doubt, characterizes its 
unconditional belonging to the sculptor’s hand – is read at first glance to dynamic, clearly modeled, 
peremptory letters. 

Realized simple means, ballpoint pen, ink – the images of encrypted characters to read thoughts the 
author gives tips in some studies it arrows, crosses, dotted, barbed wire, numbers, codes, and so on. This 
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figurative reception «Aesop language» caused not only bahatoliniynistyu perepletin scene, but the then party 
and repressive society. 

When returning after training in Transcarpathia Korzh was attached to the label «anti-Soviet 
abstractionist», at least so it vidrekomenduvaly «artists» of the range. 

At first glance, graphic compositions perceived as decorative and abstract plane, but when trying to 
read a deeper penetration codes – open buremnist spirit, internal protest, youthful glow. Clearly modeled 
images demonstrate formed personality and a stable stance author. They like engraved in the metal, its tense 
lines and ensure clear dynamic strokes reminiscent of mint technique that Boris Korzh studied during the 
practical classes in the school. 

No doubt, halftones and nuances, it most clearly, vividly, with promising grooves – almost physical 
sensation of volume, bump image. These graphic compositions are an integral part of the Carpathian sculptor 
and creativity will certainly have to take its place in future expositions and Ukrainian contemporary art. 

Key words: drawing, sculpture, creativity, impact, characteristics, Transcarpathian artists, creativity, 
modern Ukraine, topics, style graphic forms, dynamic expression, expressive search, portrait genre, artists, 
authors writing and cultural heritage. 
 

Аннотация 
Корж-Радько Л.А. Неизвестный мир графических образов закарпатского скульптора 

Богдана Коржа 
Анализируются ранее неизвестные графические произведения закарпатского скульптора 

Богдана Коржа, освещается формирование тематики и графической стилистики художника на фоне 
общих тенденций в искусстве. Изучается взаимосвязь между скульптурой и графикой в творчестве 
автора и влияния на индивидуальный творческий почерк, акцентируется внимание на 
многогранности художественных поисков Б. Коржа.  

Ключевые слова: графика, скульптура, творчество, влияния, характерные особенности. 
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ВПЛИВ СВІТОГЛЯДНИХ АНТРОПОЦЕНТРИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ  
НА РОЗВИТОК МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ  

(НА ПРИКЛАДІ СТІНОПИСІВ ТА ВІТРАЖНИХ ЗАСКЛЕНЬ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ  
ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.) 

 
Монументальні оздоби споруд, виконані у різних техніках, споконвіку використовувались для 

окреслення пануючих ідеологічно-державницьких та соціокультурних і релігійних концепцій свого 
часу. Маючи на меті відобразити визначальні засади формування індивіда та, загалом, існування 
людини певного історичного періоду, її надії, сподівання та завдання, ці концепції мали бути 
співзвучні з життєвою філософією доби, у якій створювались. Бурхливість й певна розгубленість, 
різноманіття у пошуках власної екзистенції, відповідно антропоцентрична спрямованість у світогляді 
нової доби модернізму сприяли розвитку у монументальному мистецтві ідеї оновленої Людини: 
людини, що загубилася і відшукує себе у стрімкому поступі світу довкола; людини, що намагається 
себе усвідомити у нових реаліях часу. 

Досліджуючи фактори, що впливали на формування образотворчих концепцій зображення 
людини наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст., можемо виокремити ті, що діяли на процес 
безпосередньо. Поділимо їх на державні (в нашому випадку з огляду на регіональність та певну 
провінційність) та національно-культурні. Також є очевидним, що пошуки й тенденції у 
соціокультурному середовищі Відня, Кракова та інших великих міст могли опосередковано 
зініціювати існуючі та впливати на появу нових антропоморфних фігуративних образів, характерних 
виключно для означеного етапу історії Східної Галичини. Саме накладаючись та взаємодоповнюючи 
однин одного безпосередні та опосередковані чинники створювали підґрунтя для творення нових 
образів та оновлення-осучаснення старих, що сприяло модернізації у розумінні Людини у мистецтві, 
зокрема гранично публічному – монументальному. 
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У 1900 р. відбулися значні зміни у державному управлінні і освіті Австро-Угорської монархії. 
Ліберальну культуру політичних та художньо-мистецьких цінностей, що перебувала на 
завершальному історико-державному етапі Австро-угорської імперії, аналізує Карл Е. Шорске у 
монографії «Віденський fin-de-siecle. Політика і культура» [11]. Зокрема, важливим чинником змін 
він визнає заміну у 1900 р. Міністерства громадських справ на Міністерство державної служби. 
Формування цього Міністерства було доручено компетентному та освіченому чиновникові, д-ру 
Ернесту фон Кьорберу (1850-1919 рр.). 

Обираючи довготермінову стратегію роботи, що мала послабити політичну напругу, він 
розпочинає кампанію з модернізації двох найважливіших, на його думку, сфер функціонування 
державного апарату: культури та економіки. Кьорбер вважав, що саме у царині цих двох галузей усі 
національності клаптикової Австро-Угорської імперії зможуть знайти спільний, об’єднуючий інтерес 
(хоча, як показав час, це стало лише каталізатором нової хвилі націоналістичних виступів). 
Міністерство культури очолив Вільгельм фон Гартель, відомий фахівець з античної філології та, 
водночас, розважливий адміністратор у доволі конфліктній, з огляду на національне питання, 
освітній галузі [11; 211–212].  

Два соціально-економічні фактори мали значний вплив на творення тогочасного образу як 
столиці, так і провінції: поява нових промислово-технологічних можливостей, відповідно будівництво 
новочасних світських споруд. Зростання рівня само ідентифікації національних та релігійних громад, 
спричинило активне будівництво та оновлення оздоб релігійно-національних об’єктів.  

На теренах королівства Галичини та Володимирії, де тривав процес власного новітнього 
націоусвідомлення українцями й поляками, склалася доволі суперечлива суспільно-політична 
ситуація. Насамперед, це виявлялося у постійному протистоянні між поляками та українцями у 
боротьбі за культуральну першість у краї. Ці обставини змушували австрійський уряд шукати 
прогресивних ліберальних та наднаціональних підходів у питаннях культури і освіти, які на цих 
теренах стояли особливо гостро. 

На початок ХХ ст. вже майже відсутнім було квартальне зонування міст та сіл за національною 
приналежністю, натомість утвердилося соціальне зонування. Об’єктами етнічно-національного 
маркування залишалися давні та новозбудовані різноконфесійні храми. Ці будівлі, вписані у 
полікультурний міський контекст, насамперед мали творити цілісну єдність образу міста, його 
внутрішню гармонізацію. Це накладало обмеження і водночас створювало засади для посилення 
конкуренції та удосконалення мистецьких методів творення інтер’єрних і екстер’єрних живописних 
оздоб. Твори монументальної скульптури були менш прив’язані до національного питання, окрім 
пам’ятників та творили символи промислового розвитку й зростання тогочасного міста, 
гармонізувати його зовнішній образ. 

За таких обставин нейтральні оздоби громадських споруд та кам’яниць поступово починають у 
своєму об’ємно-просторовому рішенні та декорі набирати рис, притаманних певній національній 
групі. Подібні зміни формотворення світських громадських будівель проявлялися не повсюдно, а 
залежно від призначення споруди. Пошуки національного митці здійснюють, здебільшого 
експериментуючи з планувальною структурою об’єктів та орнаментальним декором невеликих 
житлових будинків. Це виявилось в об’ємно-просторовому рішенні споруд, зокрема українських 
громадських будівель. Серед споруд громадського призначення більше проявів національної 
ідентифікації українські митці могли дозволити собі під час створення інтер’єрів громадських 
споруд. Наприклад, стінописи М. Сосенка у Музичному інституті ім. М. Лисенка у Львові.  

Польські митці та замовники, намагаючись не відставати від Відня, як столиці та взірця для 
наслідування, прагнули відображати у декорі будівель загальнодержавні антропоцентричні тенденції. 
Відповідно фасади споруд надалі прикрашають античні міфологічні персонажі, хоча з’являються 
фігуративні алегоричні зображення та символи професій, виконані на основі модерністичних пошуків 
митців [1]. 

Маючи значну перевагу в органах влади, поляки мали можливість задекларували свою панівну 
роль у Галичині ще й шляхом встановлення пам’ятників відомим діячам польської історії та 
культури. Ще наприкінці ХІХ ст. у найбільших містах Галичини, у зв’язку з наближенням 100 
річниці А. Міцкевича, постають здебільшого фігуративні монументи, присвячені поетові. Львівський 
варіант пам’ятника можемо назвати кульмінаційним витвором з тієї причини, що більшість 
дослідників вважає саме його найкращим із тих, що постали на території Польщі. Встановлюючи 
пам’ятники державним діячам та відомим культурним подвижникам, поляки (українці майже не 
отримували дозволів на спорудження монументів власним героям) таким чином маркували 
громадський простір міст та містечок, зокрема Львова, який на Галичині був взірцем для 
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наслідування. По завершенню Першої світової війни, коли польську державність було відновлено, 
цей процес проявився ще яскравіше. 

У Відні на початку ХХ ст. чітко окреслився художній напрям під назвою сецесія, представники 
якої вважалися справжніми космополітами духу. Це якнайкраще підходило для виконання 
поставлених Е. Кьорбером завдань. Австрійська культура, на захист якої вони стали, декларувалася 
як різновид мистецтва, що сплавить воєдино всі особливості безлічі народів, що населяли Австро-
Угорщину, у нову величну єдність, так званий «Kunstvolk» (мистецький народ). Австрійський уряд 
сподівався подолати національні суперечності саме за допомогою мистецтва. Розуміючи, що будь-
який розвиток відбувається на національному ґрунті, Вільгельм фон Гартель зазначав, що усі твори 
мистецтва промовляють спільною мовою, і «шляхетно, конкуруючи між собою, приводять до 
взаєморозуміння та взаємоповаги». На державному рівні Австрія, на відміну від більшості тогочасних 
країн Європи, сприяла тогочасному мистецтву. Влада не обмежувала, а заохочувала митців 
розвиватися за законами рівності мистецьких напрямів та можливостей поступу [11; 212]. 

На папері ці заяви звучали вельми прогресивно, але навіть ліберальне австрійське суспільство ще 
не до кінця було готове сприймати той вектор, у якому розвивалося тогочасне новаторське мистецтво. У 
1900-1902 рр. Г. Клімт представив публіці композиції «Філософія», «Медицина» та «Юриспруденція», 
запроектовані ним для Віденського університету. Ці твори викликали обурення широкого загалу та 
більшості представників влади. Сецесія, в її віденському варіанті, як тенденція тогочасного мистецтва, 
змушена була застосовувати менш радикальні художні вирішення. Але модернізм поступово 
закріплюється на своїх позиціях, відвойовуючи місце в еклектично-історичних стилів, хоч і вони у першій 
половині ХХ ст., подекуди поєднані з модерністичними напрямами, були ще достатньо популярні. 

Теоретичне підґрунтя тогочасного образотворення мало дві складові частини: художньо-
естетичну та філософсько-літературну. Основою художньо-естетичної складової стали засади 
модернізму. Цей напрям у його широкому розумінні поєднав подекуди протилежні стилі і течії. 
Дослідники визначають його межі починаючи від реалізму Гюстава Курбе, через імпресіонізм, 
символізм, модерн тощо, до зародження постмодернізму у 1960-х рр. Представники різних течій 
модернізму зробили чергову спробу побудови універсальної картини світу за допомогою творення 
нової дійсності звичними формами сприйняття художнього. Відповідно, основним об’єктом 
дослідження в мистецтві стає Людина психологічна, її буття крізь призму характерних рис, талантів 
та недоліків, надій і поразок тощо. Це зумовило пошуки концепційних основ у філософії Ніцше, 
Фрейда, роздумах-посланнях тогочасних богословів, у літературних творах, заради віднайдення 
філософсько-літературного підґрунтя творчого процесу [4; 11]. 

Панівними серед мистецьких течій початку ХХ ст. залишаються історизм та сецесія, що 
ґрунтуються на засадах символізму. У релігійному мистецтві часто художні образи походять із 
містицизму. Філософське підґрунтя формують «філософія життя» Ніцше, вироблена під впливом 
«теорії Волі» Шопенгауера. Прямі відгуки цих філософських концепцій знаходимо у сюжетах та 
мотивах мистецтва модерну-сецесії, зокрема монументального мистецтва. Людина як істота, що 
виникла з природи, підпорядкована її становленню, тому природа особистості дуалістична. Разом із 
тим Ф. Ніцше класифікував людину як індивідуума – окрему людську істоту. Сучасна ж йому 
людина, на його думку, настільки закріпачила себе чисельними уявленнями та упередженнями, що 
склалися у моральні настанови і є наскільки нецікаві й рутинні, як наука і вихолоджене мистецтво. 
Він вводить поняття «стадної культури», культури масового вжитку, що повністю задовольняє 
непримхливого користувача, котрий покірно піддається її тотальному впливові. Вона призводить до 
втрати особистістю своєї неповторності, до опосередкованості та нівелювання. Утискання культурою 
«перетворило майже усіх людей на abstraktis і тіні; ніхто не насмілюється проявити свою особистість, 
але кожен носить маску або освіченої людини, або вченого, або поета, або політика». Все це лише 
«людське». Тому Ніцше вводить поняття «надлюдини». Їй характерне тяжіння до влади. Але 
володарювання могутньої та владної надлюдини не розуміється як перевага політична або правова... 
цей над індивідуаліст проповідує володарювання як духовний вплив; владу, отриману над людьми 
силою непересічних духовних якостей. Ці роздуми спонукали митців до пошуку індивідуальних та 
неповторних характеристик, які б виокремлювали певну постать із загального натовпу [8]. 

Навіть сам митець, що сприймає себе вже по-новому, намагається відобразити з власної, 
індивідуальної позиції свій час та його культуру. Найбільш впливало на розвиток творчої особистості 
митців їх безпосереднє оточення.  

На території Австро-угорської імперії водночас відбувалося протистояння прихильників 
академізму та тяжіння до поборників більш модерністичної стилістики у поглядах Шнітцлера і 
Гофманнсталя. Обидва державні діячі через літературно-філософські твори виражали свою політичну 
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позицію, що відповідно була ставленням до лібералізму австрійського уряду кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. [11]. Тогочасний митець вряди-годи сам перетворюється на філософа, який через шлях 
«майже божевільних» експериментів намагається витворити таку нову художню мову, яка б була в 
змозі показати стан тогочасної людини, що жила у часі постійних суспільно-політичних змін та 
потрясінь.  

Модерн загалом був стилем урбаністичним. Віденський архітектор та один з основних 
теоретиків сецесії Отто Вагнер визначав вартісність архітектурного проекту відповідно до того чи 
зміг автор піднятися над одноманітністю до рівня монументальності. Загалом саме монументальність 
була однією з характеристик та цінностей ліберальних австрійських місто-проектувальників. З 
урахуванням того факту, що однією з основних засад сецесії був всеосяжний синтез – взаємодія 
мистецтв, в основі якої лежала панівна роль архітектури, визначник монументальності проектувався 
на живописні та скульптурні оздоби споруд, зокрема фігуративні [1]. 

У міжвоєнний період у світському мистецтві відчутне тяжіння до максимальної функціональності 
та структурованості, що провокує появу напрямів ар деко й функціоналізму у містобудуванні. Ці течії 
міжвоєнних десятиліть живляться вже філософією екзистенціалізму, її певною декаданською 
настроєвістю. Водночас тогочасна людини досліджується у мистецтві через її психологічні стани згідно 
розробок З. Фрейда та К. Юнга. Столичні віденські, пізніше варшавські художні процеси та тенденції, 
приходили на територію Східної Галичини, відповідно її віддаленості та провінційності, зазвичай із 
значним запізненням й істотною модифікацією. І, якщо у мистецтві більш камерному, станковому, 
описані ідеї знайшли своє відображення, то монументальне мистецтво не встигло до початку Другої 
світової війни осягнути й опрацювати їх достатньо глибоко. У монументальну скульптуру та живопис 
поступово додавалися образотворчі елементи, що, здавалося б, могли бути використані лише у 
пошуково-ескізних творах. У деяких митців, в еволюції їх мистецького почерку простежується тяжіння 
до спрощення, узагальнення форм задля надання творам більшої виразності. Можемо стверджувати, що 
тогочасне монументальне мистецтво Східної Галичини шукало шляхи втілення новочасних тенденції. 
Але певна провінційність краю, відповідно замовників і реципієнтів, все ж змушувала митців 
балансувати на грані традиційного та модерністичного.  

Храмове мистецтво, здебільшого залишаючись на засадах традиції, водночас намагається 
поєднувати тенденції часу, його настрій та релігійний канон. Свій вплив має в релігійному мистецтві 
також політика, тому у монументальних оздобах храмів з’являються сюжети за участі національних 
героїв, значно збільшується кількість зображень місцевих святих. 

У той час як в Австрії націоналістичні угрупування у мистецтві розвивали окреме національне 
мистецтво, сецесія пішла протилежним шляхом. Це викликало значні складнощі для більшості митців 
Галичини, які, бажаючи спричинитися до розвитку націй, до яких належали, шукали способів 
вираження національного у контексті сучасних течій. Додатково сприяла розвитку та стрімкому 
поступу конкуренція серед митців під час виконання проектів замовлень державного та 
індустріального характеру. В такому випадку чільне місце серед мистецьких течій початку ХХ ст. 
утримує сецесія й більш лаконічні течії ар деко та функціоналізму у міжвоєнний період (багаторічний 
дослідник мистецтва першої третини ХХ ст. на території Східної Галичини д-р Ю. Бірюльов виділяє 
у мистецтві міжвоєнного періоду також т.зв. «раціональну сецесію» [1; 91]).  

У міжвоєнний період, посилюється національна конкуренція. Поляки здебільшого намагаються 
триматися в рамках загальноєвропейських філософських тенденцій та, відповідно, мистецьких 
напрямів. Але для українців, у час коли загальнодержавна ситуація заледве балансує на межі 
конфліктної, культурні сфери, залишаються єдиною можливістю для засвідчення національної 
ідентичності у тогочасному суспільстві. Прикладом цього може слугувати прикрий випадок, що 
стався під час виконання Ю. Буцманюком розписів церкви оо. Василіан у м. Жовква (Львівська обл.).  

Контроверсійні сюжети «Берестейська унія» та «Покрова» викликали непорозуміння з 
офіційною владою. Польські часописи звинувачували митця у тому, що він «звеличує» українських 
націоналістів, зокрема Ю. Малиновського (під час однієї з сутичок із поліцією він вбив державного 
поліціанта), «канонізує бойовиків ОУН». Цей наклеп настільки збентежив митця, що він виступив з 
відкритим листом в українській пресі. Ю. Буцманюка неодноразово викликали на допити [2; 7].  

Зростання самосвідомості проявилося у глибокому інтересі до своєї історії та культури, 
прагнення творити українське за характером та суттю мистецтво. На цьому тлі складні історично-
політичні обставини сприяли появі відповідних за масштабами мислення творчих особистостей.  

Розмірковуючи про інспірації образотворення українських галицьких митців першої третини 
ХХ ст., варто згадати й про вплив мистецького середовища, зокрема літературного товариства 
«Молода Муза» та Б. Лепкого. Для багатьох молодих митців, які студіювали у Краківській академії 
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мистецтв, він став порадником та рушієм формування їх подальшої творчості. Його літературні 
твори, багато з яких пов’язані з малярством і постаттю митця (яким він сам хотів стати), розкривають 
етнопсихологічні особливості митця українського типу. Невід’ємними рисами його є естетизм, 
ліризм та сентименталізм, які стали основою тогочасного образотворення, що, зокрема, полягало у 
«розбудженні історичної пам’яті позбавлених державності українців» [6, 51]. 

Життєдіяльність та життєспроможність української культури першої третини ХХ ст. була пов’язана 
з значними труднощами. Національна Церква, залишалася непохитною фортецею українського духу, 
завдяки значущості постаті митрополита А.Шептицького у галицькому суспільстві. В українському 
середовищі кир Андрей безсумнівно був одним з апологетів творення суспільної думки про призначення 
людини та її існування. Самосвідомість галичан формувалася на основі роздумів та проповідей 
митрополита А. Шептицького. Особливо акцентований у міжвоєнний період, вплив Митрополита стає 
визначальним вже з 1900 р., коли він залишає Сланіславівську кафедру і обирається на митрополичий 
Престол. Маючи глибокі знання мистецтва, зокрема історії мистецтва, критично оцінюючи сучасні 
тенденції, у 1913 р. у промові на відкритті Національного музею Митрополит зазначив: «Поступ 
національної культури тільки тоді тривкий, коли він є висловом народної душі, розцвітом дрімучих у 
народі культурних сил. У праці над тим поступом рівна небезпека лежить і в недооцінюванню, і в 
перецінюванню народних прикмет» [10; 1]. Аргументовано доводячи силу та потужність візантійської 
цивілізації, Митрополит окреслив її єднання з західною через греко-католицьку унію як рушійне джерело 
розвитку тогочасної української культури. Частково виступаючи джерелом, що живило її, Митрополит 
Андрей роздумуючи над питання «Що таке культура?» зазначав, що «основою всякої культури мусять 
бути ось такі принципи: шанувати людське життя, людську свободу, людську працю; науку, мистецтво й 
багато подібного». Виділяючи індивідуально-національну складову, Митрополит водночас доводить, що 
у своїй особливості культура й є цінною у «всесвітньому» контексті.  

У міжвоєнний період на розвиток української культуротворчої думки вагомим стає вплив 
ректора Святодухівської семінарії у м. Львові Й. Сліпого та настоятеля Студитського монастиря в 
Уневі К. Шептицького (під наглядом якого відбувалося навчання іконописної школи оо. Студитів). 

Процеси, що відбувалися у українському галицькому соціумі означеного періоду, сприймалися у 
зв’язку з піднесенням національного духу та свідомості не інакше як відродження та віднова. 
Важливою є також сила духу, але сучасна людина боїться самотності (самоти, усамітнення) і це не дає 
їй відкрити ті можливості, які захованні в усамітненні. Найперше, це надзвичайна творча сила, 
потенціал та самопошана. Над цими аспектами людської екзистенції розмірковує з огляду на релігійні 
доктрини патріарх Йосип Сліпий у своїй брошурі «Шляхом обнови». Підбиваючи підсумок богослов 
зазначає, що «людина є суспільним єством і не повинна тікати перед товариством, але з другої сторони 
вона має обов’язок берегти і плекати свою індивідуальність. Тому обі сторони, уєдинення та співжиття 
мають іти рівнобіжно в згоді і не переважувати себе, аби вона не стала або здичавілою, або 
поверхневою. Лише так понята самота є дверима небес – solitudo ianua coeli» Наведену вище цитату, 
можемо назвати квінтесенцією розуміння концепції людини першої третини ХХ ст. 

Щодо образів релігійного монументального мистецтва самими митцями правомірним вважаємо 
навести думку живописця М. Осінчука, який на момент створення, очолив іконописну школу при 
монастирі Студитів. У своїй навчальній програмі митець подає деякі важливі характеристики, необхідні 
для створення ікони. Митець, що береться за написання образу, має перед тим дослідити не поверхневі, 
а магістральні, конструкційні властивості давнього іконопису, його лінійні та площинні закономірності, 
визначити ритміку та стилістику образів попередніх епох. Взявши необхідне, основоположне, може 
тоді вдаватися до осучаснення, надання індивідуальних стилістичних характеристик [5; 7] 

Стрімкий розвиток будівельних технологій, амбітні поривання влади й суспільності Східної 
Галичини, що наслідували тенденції масштабних комплексних проектів Відня, Берліна, Парижа та 
інших великих міст Європи, спричинили появу та оновлення доволі великої кількості громадських 
споруд краю. Під впливом вищеозначених факторів, важливості дослідження людини, зокрема її 
психологічних станів, новочасного оздоблення, зокрема живописні фігуративні композиції, 
набувають додаткових алегорично-символічних змістів. У синтезі з архітектурою та скульптурою, 
відображаючи призначення будівлі, вони дають можливість створювати специфічну індивідуальну 
атмосферу споруди, виявляючи певну з характеристик часу.  

Проаналізувавши загальну багаторівневу та полінаціональну ситуацію, що склалася на 
території Східної Галичини як провінції Австро-угорської монархії (куди ідеї й процеси доходили з 
певним запізненням й модифікуючись відповідно контексту краю), пізніше Речі Посполитої ІІ у 
першій третині ХХ ст., виокремлюємо риси, притаманні її монументальному мистецтву. Однією з 
основних характеристик стає атропоцентризм та пошуки нових можливостей самої людини та 
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досліджень її природи, характеру й мотивацій. Людиноспрямованість попри всі канони та обмеження 
замовників й майбутніх реципієнтів мистецьких оздоб породжує спрямованість мистецтва до певного 
модерністського індивідуалізму, спроб вираження власної філософсько-концептуальної свідомості 
через створювані образи. Космополітизм та наднаціональна політика, характерні для Відня (на який 
за звичкою оглядаються ледь не до початку Другої світової війни), у провінціях з яскраво вираженим 
«національним питанням» трансформуються у протилежне столичному узагальненню бажання 
національних груп самовизначитися, виділитися. Вони намагаються надати зображуваним постатям 
та сюжетам рис, притаманних саме їх етнічній групі, того колориту, що був би добре пізнаваний у 
суспільному просторі. Чим певна нація була ближчою до правління краєм, тим більше наближалися 
тенденції її художніх процесів до того, аби дещо нівелювати власні національні ознаки.  

Важливо також зазначити, що зацікавлення людиною, її художньо-естетичним відображенням 
простежується вздовж усієї історії мистецтва, але кожна епоха має свої ідеали і для неї характерні 
лише їй притаманні герої-образи, або ж їх видозміни. Залежно від філософських доктрин та політики 
правлячих еліт певного краю та відповідного історичного періоду змінюється вектор пошуків і 
досліджень образотворчих й формотворчих особливостей людських характерів. 
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Резюме 
Проаналізовано фактори, що впливали на процес образотворення у монументальному 

мистецтві Східної Галичини першої третини ХХ ст. як частини Австро-Угорської імперії. Особливу 
увагу приділено суспільно-політичним, національно-релігійним та філософським аспектам; їх 
людино центричній спрямованості, пошуку сутності людини. 

Ключові слова: антропоцентризм, Східна Галичина, монументальний живопис, 
образотворчість, фактори впливу. 
 

Summary 
Yakymova O. Influence of world view anthropocentric conceptions on development of the 

monumental painting (on the example of stained-glass window East Galychina of first third of ХХ of 
century) 

The monumental decoration works, made in different techniques, used for centuries to define the 
dominant ideological state-building and socio-cultural and religious concepts of his time. With a view to 
display the defining principles of forming the individual and, in general, human existence certain historical 
period, its hopes, aspirations and objectives, these concepts have to be in tune with the life philosophy of the 
day, which were created. 

Some turbulence and confusion, diversity in search of their own existence, according anthropocentric 
worldview orientation in a new era of modernism promoted the development of monumental art ideas 
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renewed man: a man who lost and finds himself in rapid progress around the world; the person who is trying 
to understand themselves in the new realities of the time. 

Factors affecting the process of image in Eastern Galicia monumental art of the first third of the 
twentieth century as part of the Austro-Hungarian Empire. Particular attention is paid to socio-political, 
national, religious and philosophical aspects; their human centric focus, finding the essence of man. Deals 
with the specifics of construction and decoration in western Ukraine related to the dominance of the Polish 
element in government bodies and in art. 

After analyzing the general multilevel and polinatsionalnogo situation in Eastern Galicia as a province 
of the Austro-Hungarian monarchy (where ideas and processes reached with some delay and 
modyfikuyuchys accordance context edge), later Rzeczpospolita II in the first third of the twentieth century., 
The author of the article, a separate group traits characteristic of monumental art. One of the main 
characteristics is atropotsentryzm and search for new opportunities of the individual research and its nature, 
character and motivations. Lyudynospryamovanist despite all the canons and limit future customers and 
recipients of decorations art generates art direction to a modernist individualism, expressing their own 
attempts philosophical and conceptual awareness created through images. 

Cosmopolitanism and supranational policies specific to Vienna (which habit visited almost to the Second 
World War), in provinces with a strong «national question» transformed into capital generalization opposite 
desire self-determination of ethnic groups, stand out. They try to give the depicted figures and stories features 
inherent in their ethnic group, the same color that would be well recognized in the public space. 

What a nation was closer to the edge of the board, the more it approached trends to artistic processes 
in order to somewhat neutralize its own national characteristics. 

It is also important to note that interest in the person of its artistic and aesthetic reflection traced along 
the entire history of art, but every era has its own ideals and her only characteristic inherent characters, 
images, or their modifications. 

Depending on the philosophical doctrines and policies of the ruling elites of certain land and 
corresponding historical period varies vector search and research fine features and shaping human character, 
emphasizes the author. 

Key words: anthropocentrism, Eastern Galicia, monumental painting, IMAGE, influence, ideological 
principles, empire era philosophy, socio-economics, intercultural contacts, art trends, ideological concepts 
stynopys. 
 

Аннотация 
Якимова Е.А. Влияние мировозренческих антропоцентрических концепций на развитие 

монументальной живописи (на примере росписей и витражей Восточной Галиции первой трети 
ХХ века) 

Проанализированы факторы, влияющие на процесс создания образов в монументальном 
искусстве Восточной Галиции первой трети ХХ века как части Австро-Венгерской империи. Особое 
внимание уделено общественно-политическим, национально-религиозным и философским аспектам; 
их направленности на исследование человека и его сущности. 

Ключевые слова: антропоцентризм, Восточная Галиция, монументальная живопись, 
образность, факторы влияния. 
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Актуальність теми. Народне мистецтво відіграє величезну роль у житті суспільства, 
духовному розвитку нації. Народне мистецтво – це і сама природа, його історична пам’ять, і 
неперервний зв’язок у часі. Воно має високоморальні основи, високі естетичні норми, що не 
втрачають своєї вагомості і залишаються дієвими чинниками розвитку культури наступних поколінь. 
Кожний народ прагне війти в світову цивілізацію зі своїм національним культурним надбанням.  
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Одним із таких надбань українського народу є настінний розпис, що належить до найпізніших 
за часом виникнення видів народного мистецтва. Під впливом соціально-історичних умов настінний 
розпис, як вид мистецтва, почав втрачати своє значення і замінюватись на інші види вияву творчої 
фантазії, відроджувались у нових формах і якостях, насамперед, малюванні на папері, так званих 
«мальовках», що пізніше дали розвиток станковим творам народних майстрів.  

Яскравим представником даного виду мистецтва є майстер народної творчості України Макар 
Корнійович Муха, який плідно працював в середині ХХ ст. на Черкащині. Обрана тема є актуальною, 
тому що творчість цього талановитого художника ще не була предметом спеціального наукового 
дослідження і в сучасному мистецтвознавстві вона залишається недостатньо висвітленою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед мистецтвознавчих та культурологічних 
досліджень слід відзначити статтю І. Лебідь, що стала однією з перших робіт, присвячених творчості 
самобутнього художника [5]. На особливу увагу заслуговує публікація у пресі – «Черкаський край» 
[2], в якій автор звертає увагу на твори М. Мухи, сповнені любові до України, її минулого, її народу. 
Ознайомлює з творами майстра декоративного розпису каталог виставки М. Мухи [7] та каталог 
виставки, присвяченої 100-річчю від дня народження цього заслуженого майстра народної творчості 
України [4]. Саме вони надають можливість побачити як під впливом невичерпної краси рідної 
природи, художник створював свої розписи, в яких проявляються улюблені теми і мотиви візерунків-
орнаментів, співзвучних мотивам українського народного мистецтва регіону. 

Мета дослідження полягає в огляді творчості заслуженого майстра народного мистецтва, розкритті 
особливостей художньої специфіки його творів, репрезентації традиційних начал у його роботах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Українське мистецтво є генетично притаманним 
певній етнічній спільності та пройшло багатовікову практичну апробацію. Воно в повному обсязі 
відтворює картину світу, а не окрему частину світогляду народу. Саме українське мистецтво завдяки 
своїй синкретичності сприяє формуванню у людини цілісної системи художньо-естетичних поглядів, 
смаків і переконань. 

Як форма існування народного світогляду, український декоративний розпис виступає 
образною моделлю людської життєдіяльності, цілісним вираженням національного світорозуміння і 
світо усвідомлення; мистецько-філософським осмисленням гармонії і першооснов буття, явищ 
дійсності, втіленням загальнолюдських і національних цінностей, моральних та естетичних норм. 
Декоративно-ужиткове мистецтво ніколи не втрачає своєї актуальності, воно сповнене традиції, що 
виявляється: в системі образів, композиційних сюжетах, мотивах, стилі, колористиці зображень. 

Народне мистецтво завжди радісне, оптимістичне. Воно стверджує любов до життя, життєву 
стійкість народу. Риси національного характеру, обумовлені оточуючою природою, життєвим 
устроєм, історією, емоційний, психологічний склад народу завжди визначають духовний зміст та 
самобутній характер створених руками народу предметів. Їх духовна наповненість та сила 
виразності зараз викликають цікавість до всіх форм народної творчості [8, 6]. Саме така 
характеристика найбільш відповідає творчості Макара Корнійовича, художнє обдарування якого, 
різностороннє: від малюнків – до вишитих сорочок і килимів, але, передусім, він майстер 
декоративного розпису. 

У щоденнику М. Мухи є такий запис: «У мене буде свій шлях. Я вкладу до кожного твору 
барви своєї землі, їхню неповторність і своєрідність. Я буду щасливий зі своєї праці, щасливий, коли 
вона принесе людям хоч крихту радості і насолоди» [6; 51]. 

Розписи М. Мухи – яскраві, життєрадісні орнаменти з лісових, садових, польових, кімнатних 
квітів. У квітковий вінок майстер вдало вписує півнів, павичів, інших птахів [3; 111]. Художні твори 
вражають своєю витонченістю і тонким ліризмом. Колоритові його робіт, особливо тим, що написані 
в 30-60 роках ХХ ст., притаманне емоційне звучання чистих і м’яких фарб. Більшість ранніх робіт 
виконано на білому тлі, що характерно для загального традиційного стилю народного настінного 
розпису Наддніпрянщини. Улюблений мотив автора, в даний період, – перев’язь найрізноманітніших 
квітів, що виткані єдиним орнаментом («Декоративне панно» МУНДМ, 1930 р., «Декоративний 
мотив» МУНДМ, 1938 р.) [2, 3]. 

У 50-60-х роках художник створює розписи яскраві, барвисті, життєстверджуючі. Серцевиною, 
цих творів, центральною віссю світу постає Дерево життя, утворене симетрично та асиметрично 
розташованими фантастичними квітами («Декоративне панно» Др-4011, 1950, «Декоративне панно» 
Др-4012, 1950, Декоративне панно «Букет» Др-4034, 1955, «Декоративне панно з птахом» Др-4064, 
1963). Цей мотив розпису автор подає у вигляді самостійної композиції, в якій попарне розміщення 
квіток у центральному композиційному елементі символізує єднання двох життєстворюючих начал: 
чоловічого і жіночого.  
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Досить часто мотивом розпису майстра є зображення «древа життя», «вазона», який є 
елементом нескінченного орнаменту – «стрічки» («Декоративний мотив» Др.-4021, 1953). Цей 
орнамент – один із розповсюджених у народному мистецтві. Дослідники різних напрямів даного виду 
творчості розшифровували символічність зображень. Згідно з ними, «Дерево життя» (Прадерево, 
Світове Дерево, Дерево роду та ін.) є символом безперервного відновлення природи, розвитку роду 
та, загалом, символізує собою Всесвіт. Тобто майстер у своїх творах широко використовував 
елементи символіки, що відтворювали народні знання і уявлення про життєдайні сили природи.  

Якщо говорити про пластику ліній, то характерною з цього погляду є картина 1960 р. 
«Урожай». Якщо перші повоєнні орнаменти художника нагадували безпосередні замальовки квітів, 
то цю роботу характеризує складна ритміко-пластична побудова, де переважають дугові, дугоподібні, 
овальні, спіралевидні динамічні лінії [5; 78]. Картина виконана в теплих тонах, в основі – ритмічна 
квітка – древо-життя, що несе значне семантичне навантаження. 

Цікаво поєднує майстер зооморфно-фітоморфні образи у своїх творах. Так, у декоративному 
панно «Олені та квіти» (Др.-4047, 1961 р.) на чорному тлі, що підсилює яскраву колірну гаму, 
зображені симетрично розташовані олені в оточенні казкових квітів та ягід. Інша робота з подібною 
тематикою – «Олень» (КДІКЗ, 1974 р.), створена яскравими барвами, виконана, як і більшість ранніх 
робіт, на білому тлі. Ці картини написані просто, невимушено та є досить образними. Естетика творів 
полягає в тонко відчутих Макаром Корнійовичем мудрих закономірностей природи, єднанні 
рослинного та тваринного світу, їх гармонії. 

Вдивляючись у декоративні розписи 70–80-х років, стає зрозуміло, що улюбленим мотивом 
майстра в той період стають чудо-птахи, образи яких є посередниками між трьома міфологічними 
світами. Це переважно жар-птиці, чи то вигадливі павичі, що їх автор зображував найчастіше на чорному 
тлі з використанням яскравих насичених кольорів. Саме навколо них будує М. Муха свою композицію, 
часто сюжетну. Чарівні декоративні птахи органічно вплітаються у тканину декоративного розпису, 
становлячи єдине ціле. Часто художник зображує одну («Жар-птиця» ОМ-240, 1970, «Жар-птиця на 
квітах» ОМ-473, 1983, «Жар-птиця» ДП-414, 1979, «Жар-птиця з гілкою горобини» ОМ-485, 1983) чи дві 
пташки («Закохані» ДП-408 , 1979, «Жар-птиця з обручкою» ОМ-471, 1983, «Залицяння» ОМ-475, 1983). 
У творі «Сім’я» (ДП-345, 1977 р.) також виконаному на чорному тлі, для підкреслення вишуканої 
декоративності, яскраві квіти органічно переплітаються вже з трьома птахами з яскравим оперенням. 

Цікавий та важливий розділ творчості народного майстра складають розписи, в яких він 
відтворив образи історичних постатей. Провідне місце у його творчості посідає Шевченківська тема: 
«Тополя», «Катерина», «Лілея», «150 років від дня народження Т. Шевченка» [2, 3].  

Любов до творчості поета проростає у серці художника ще в дитячі роки, бо саме за 
Шевченковим Кобзарем навчився читати. «Учітеся, брати мої, думайте, читайте…» (ЧХМ, 1988 р.), 
«Де ті залізні стовпи…» (ЧХМ, 1988 р.), «Іди доню, знайди долю…» (ЧХМ, 1988 р.). 

Для творчості М. Мухи властивий переважно рослинний орнамент. Проте він із великою 
майстерністю компонує в ньому різних тварин, птахів, до певної міри стилізуючи їх форму. Предмети 
навколишньої дійсності майстер декоративного розпису не переносить на папір натуралістично, а 
творчо переосмислює їх з метою підкреслити характерні риси певного образу, часом навіть 
перебільшуючи їх. Усі малюнки, навіть найскладнішої композиції, митець виконує, як правило, без 
попередніх ескізів контуру олівцем. Кольорові гармонії утворює переважно з обмеженої кількості фарб. 

У Макара Корнійовича є свої улюблені тони, саме за їх допомогою він створює найтоншу гаму 
малюнка. Деталі квітів, стилізовані образи тварин, птахів, контури художник накладає акварелями 
власного виготовлення. Їх він виготовляє з перепаленої глини, меду, яєчного жовтка. Саме за їх 
допомогою він створює найтоншу гаму малюнка, добивається того, щоб картини, виконані на папері, 
не блякли, зберігали свіжість протягом довгих років. Свій улюблений жовтий колір Макар Корнійович 
добуває з пелюсток соняшників, цвіту ромашки, насіння білої і жовтої акації. Синій колір – із волошок; 
темно-синій – з ягід бузини звичайної; блідо-фіолетовий – з трави материнки. Кора вільхи з лушпинням 
цибулі дає червоний колір. Лист горіха і гірчак, кора черемшини і ягоди шипшини, чебрець і солома 
гречана – ось ті рослини, що таять різнобарв’я творів Макара Муха [5; 78]. 

Багато років прожив майстер у Кам’янці. Мотиви рідного краю пройшли через усю його творчість. 
Кожна робота вражає різнобарв’ям квітів, невичерпною фантазією, приваблює бездоганною композицією. 
Художник ілюстрував твори Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького, О. Пушкіна, П.Чайковського [4].  

Найвідоміші його роботи – «Жар-птиця з червоним хвостом», «Жар-птиця», «Півонії», «Павич 
та метелик», «Півники» [7; 4]. Багато творів присвячено згаданій вже шевченківській темі. М. Муха 
виконав ілюстрації до поеми «Катерина», «Сон», панно «Лілея та цвіт королевий» [3; 111], «Лілея», 
«Тополя», «Учітеся, брати мої, думайте, читайте», «Хлюпочуться каченята понад осикою» та ін. На 
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виставці творів художника, що відбулася влітку 1974 року в Каневі, експонувалися роботи «Кобзар», 
«Катерина», «На панщині пшеницю жала». 

Важливе місце в творчості М. Мухи посідають аплікації-витинанки. Композиційним центром 
кожної з семи витинанок, представлених на обласній виставці в м. Черкасах 1972 р., є зображення 
сонця. Центр сонця яскраво-червоний, промені-стріли світлих, поздовжні прорізи-блискітки, або ж 
художник накладає зі зміщенням колір на колір, щоб світле і темне контрастувало, відтак промені 
світяться, дають гарне зорове враження. Всі картини побудовані так, що навколо центральної квітки-
сонця немовби обертається вся композиція з безліччю менших квітів-зірок. Художник-орнаменталіст 
будує своєрідний макет Всесвіту [5; 71]. Для створення романтичного настрою він поруч із квітами-
зірками завжди розташовує диво-квіти, яких немає в природі. Зображення квітів геометричне – це 
переважно кола, трикутники, ромби, запозичені з ткацтва, де в центрі кожного знаходимо перехрестя, 
як символ вогню. А вогонь, згідно міфології, вважався сином сонця. Як бачимо, єдність орнаменту не 
порушується. Тему єднання всього живого з космосом Макар Корнійович розвиває далі. 

Громадськість шанувала митця, його віддану працю. В 1961 р. ім’я художника було занесено до 
Золотої книги Пошани області, а у вересні 1967 р. Указом Президії Верховної Ради Української РСР 
йому присвоєно звання заслуженого майстра народної творчості УРСР. Відзнакою його творчості є 
грамоти, дипломи і подяки організаційних комітетів, всесоюзних, республіканських і обласних 
виставок, учасником яких він був. У 1970 р. Макара Корнійовича нагороджено ювілейною 
Ленінською медаллю, а в 1971 – орденом «Знак Пошани» [5; 79]. 

Понад 5000 робіт створив цей невтомний майстер. Переважно працював у жанрі станкового 
декоративного розпису, хоча в нього є і вишивки, витинанки, а також: вироби з дерева. Його роботи в 
стилі українського орнаменту експонувалися в Києві, Москві, галереях Франції, Чехії та Словаччини, 
Болгарії, Польщі, Канади. Вони прикрашають колекції багатьох вітчизняних музеїв [4]. 40 робіт із 
понад 5000 створених М. Мухою, зберігаються у фондах Кам’янського державного історико-
культурного заповідника і представлені в експозиції його картинної галереї.  

Роботи М. Мухи зберігаються в експозиціях музеїв Запоріжжя, Дніпропетровська, Києва, 
Львова, Санки-Петербурга, Переяслав-Хмельницького, Канева. Його графіка експонувалася на 
міжнародних виставках у Польщі, США, Болгарії, Франції, Канаді. 

Слід відзначити також типовість творів митця. Полягає вона як в умінні поєднати народно-
традиційні мотиви з сучасними, так і в майстерності в звичайному, буденному виявити 
найкрасивіше, найхарактерніше. Народним майстром декоративного розпису створена невичерпна 
скарбниця орнаментальних малюнків, надзвичайно різноманітних, багатих фантазією і кольоровою 
трактовкою.  

Як справжній талановитий художник, М. Муха мав свій власний неповторний стиль, в основі 
якого – цілісність та гармонійність світосприйняття, життєлюбність вільної людини, архетипна ідея 
єдності людини і природи, сім’ї, всього роду, чоловічого та жіночого начал буття. 

Роль творчості заслуженого майстра народного мистецтва, одного з основоположників станкового 
декоративного розпису М. Мухи є досить важливою у формуванні естетичних смаків, ідеалів, понять та 
уявлень сучасної людини. Твори Макара Корнійовича допомагають прилучитись до загальнолюдських 
цінностей і створювати власний духовний світ за законами краси й гармонії, є яскравим доказом тісної 
взаємодії народного майстра з реальною дійсністю, природою, що залишається складовою частиною 
існування та розвитку народного мистецтва, зокрема декоративного розпису. 

Перспективи подальших досліджень. Окрім творів станкового декоративного розпису, є й інші види 
народної творчості, якими успішно займався майстер. Унікальні особливості малюнків – до вишитих 
сорочок і килимів, вишивок, а також: виробів з дерева, глини потребують подальшого дослідження, аналізу 
та донесення до широкого кола сучасних митців, науковців та шанувальників народного мистецтва. 
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Резюме 
Розглянуто внесок одного з основоположників станкового декоративного розпису М. К. Мухи в 

розвиток українського декоративно-прикладного мистецтва. Зроблено огляд основних творів, 
окреслено їх зв’язок з багатовіковою народною традицією. Охарактеризовано індивідуальний стиль 
митця, в основі якого лежить архетипна ідея єдності людини і природи, сім’ї, всього роду.  

Ключові слова: народне мистецтво, художник, заслужений майстер народної творчості, 
станковий декоративний розпис. 
 

Summaru 
Olijnyk N. Representation of traditional principles in the creativity of Artist of Decorative Arts 

M. Myha 
Folk Art plays a huge role in society, the spiritual development of the nation. It has high moral 

base, high aesthetic standards that do not lose their importance and are effective factor of cultural 
development of future generations. Each nation seeks to enter the world civilization with their national 
cultural heritage. 

One of these people is Ukrainian heritage wall paintings belonging to the latest time of occurrence 
kinds of folk art. A good representative of this art form in Cherkasy region in the mid-twentieth century is 
M.K. Muha. 

The contribution of one of the founders of easel painting decorative MK flies to the development of 
Ukrainian arts and crafts. The review of the main pieces, outlines their relationship with centuries-old folk 
tradition. 

Fiction affect his finesse and subtle lyricism. Coloring his works, especially those that are written in 
30-60 years of the twentieth century. Inherent emotional sound clean and soft colors. Most of the early work 
done on a white background, which is typical for the common folk traditional style mural painting Dnieper. 
A favorite motif of the author, in this period – harness a variety of colors, unique woven pattern. 

In 50-60 years the artist creates paintings bright, colorful, life-affirming. The core, these works, the 
central axis of the world appears Tree of Life, formed asymmetrically arranged symmetrically and fantastic 
colors. Quite often the motive is painting master image «tree of life», «pot», which is part of the infinite 
ornament – «ribbon». 

A favorite motif master of 70-80 years are wonder-birds, whose images are intermediaries between the 
three mythological worlds. This is mainly Firebird, or freakish peacock that their author is often depicted on 
a black background with bright saturated colors. It builds around them M. fly its composition, often scene. 

Interesting and important part of creativity of national artist make paintings in which he recreated 
images of historical figures. The leading role in his work takes Shevchenko theme. 

Characterized individual style of the artist, based on the archetypal idea of unity of man and nature, 
family and all the family. 

An important role in the work of M. Mucha sit-baths paper decorations, compositional center of each 
of which is the sun. 

Emphasized that the creativity inherent M. Mucha mainly floral ornament. However, he composes 
with great skill there different animals, birds, somewhat stylizuyuchy their shape. Subjects reality master of 
decorative painting on paper does not tolerate naturalistic and creatively reinterprets them in order to 
emphasize the characteristics of a particular image, sometimes exaggerating them. All images, even the most 
complex compositions, the artist performs, usually without preliminary sketches outline pencil. Color 
harmony forms mainly from a limited number of colors. 

The works of this master help us join ourselves to universal values and create their own spiritual 
world by laws of beauty and harmony, is a clear evidence of close cooperation between national master of 
reality, the nature of which remains part of the existence and development of the arts, including decorative 
painting. 

Key words: folk art, artist, Honored Master of folk art, decorative painting easel, style and semantics 
of images, folk art, creativity, art collection, colors, national artistic heritage, M. Muha, traditional 
principles. 
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Аннотация 
Олейник Н.И. Репрезентация традиционных начал в творчестве мастера декоративного 

искусства М. Мухи 
Рассмотрен вклад одного из основоположников станковой декоративной росписи М. К. Мухи в 

развитие украинского декоративно-прикладного искусства. Сделан обзор основных произведений, 
очерчена их связь с многовековой народной традицией. Охарактеризован неповторимый 
индивидуальный стиль художника, в основе которого лежит архетипная идея единства человека и 
природы, семьи, всего рода. 

Ключевые слова: народное искусство, художник, заслуженный мастер народного творчества, 
станковая декоративная роспись. 
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СЕМАНТИКО-КОМУНІКАТИВНА ХАРАКТЕРНІСТЬ У СУЧАСНОМУ  
ЖИВОПИСУ ВОЛИНІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ МОЛОДИХ МИТЦІВ) 

 
Стрімке оновлення соціокультурного часопростору у сучасних умовах є підґрунтям жанрово-

стилістичного й семантико-комунікативного розмаїття художньої творчості. У сфері образотворчого 
мистецтва з цієї точки зору особливу зацікавленість викликає доробок митців, чиє становлення співпало з 
виникненням нових тенденцій від початку 1990-х а їх розвитком у подальшому. Тому аналіз творчості 
молодих художників певного регіону, у даному випадку Волині, крізь призму дуалізму «суспільне» – 
«індивідуальне» є основою для осмислення шляхів розвитку вітчизняної культури останнього 25-річчя, а 
відтак – і її подальших перспектив. Це визначає актуальність даної теми та її теоретичну значущість. 

Якщо образотворче мистецтво Волині в його історичному розрізі є предметом низки 
досліджень (праці В. Пуцка [3], працівників Музею Волинської ікони та ін. про сферу іконопису 
тощо), то сучасний етап висвітлюється насамперед у критичних дописах мистецтвознавця 
З. Навроцької, відгуках у періодичній пресі та Інтернет-виданнях, в окремих наукових публікаціях В. 
Виткалова і С. Виткалова [1], а також автора даної статті, при цьому творчість молодих художників 
Волині до сьогодні не була об’єктом спеціального аналізу.  

Метою дослідження є вирізнення головних семантико-комунікативних характеристик у 
творчості молодих художників Волині.  

Прагнучи виявити ті чи інші характерні риси, притаманні творчості молодих художників, 
насамперед розглянемо ті історико-соціокультурні умови, в яких відбувалося їх становлення. Етап 
1990-2000-х рр. розкрив ті потенційні можливості для самореалізації митця, що тривалий час були 
недоступні у тогочасному СРСР, а відтак – став лоном для формування якісно нової генерації митців. 

По-перше, це усунення семантико-ідеологічних рамок і кліше, притаманних попередній епосі. 
Відійшла в минуле епоха соцреалізму, а разом із нею – формальне висвітлення колись актуальної 
дійсності, в якій особистість трактувалася як об’єкт ідеологічного впливу (семантичним символом 
якого можна вважати знаменитих «робочого» і «колгоспницю») і нівелювалася її суб’єктна позиція, в 
результаті чого порушувалася природна суб’єкт-суб’єктна комунікація.  

Сплеск свободи висловлювання, що розпочався з початку 1990-х, сприяв виникненню нових 
семантичних напрямів у мистецтві загалом та в образотворчому зокрема. Це, насамперед, національна 
сфера, що охопила часопростір від праукраїнського Трипілля, через варіанти регіональних 
характерностей (гуцульський, поліський тощо) до сучасного осмислення прадавнього символізму. 
Національне стало актуалізованим і через символіку українського козацтва, сконцентровану в народній 
картині («Козак Мамай», «Козак і дівчина» та ін.), що стала акцентуватися у змістовому наповненні 
сучасних полотен. Це релігійна тематика, пов’язана з ренесансом церкви як духовного інституту і 
релігійної духовності в цілому. Після тривалої перерви сформувався новий етап розвитку іконопису, що 
має функціональне застосування, а також «вийшов» за межі церкви, підпадаючи під загальну тенденцію 
секуляризації як результату наповнення світського малярства релігійною семантикою. І зрештою – 
одвічна тема філософського Еґо митця, що зазвучала у барвах постмодерного світосприйняття, 
відтворена як у дзеркалі, так і в «кривому» дзеркалі епохи. 
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По-друге, це налагодження процесу суб’єкт-суб’єктної комунікації, в результаті чого у митців 
з’явилася можливість вільно висловлювати власні переконання, а також розкриття комунікативних 
горизонтів – твори чималої кількості митців стали виставлятися за кордоном. 

На жаль, у соціокультурній панорамі 1990-2000-х рр. була й низка недоліків, основні з яких з 
часом перетворилися у негативні тенденції. Головний з них – відсутність менеджменту мистецтва як 
цілісної системи, в результаті чого вкотре спотворено природне співвідношення таланту та шансів на 
його реалізацію. Та попри все, це двадцятиріччя стало періодом розмаїття і новаторства, перепадів 
від захоплення свободою творчості до нівелювання традиційних цінностей, періодом, в якому 
формувалися семантико-комунікативна характерність сучасного соціокультурного континууму.  

Перш ніж проаналізувати семантико-комунікативну характерність творчості митців, чиє 
становлення відбувалося в описаній вище соціокультурній ситуації, вияснимо сенс, який вкладаємо у 
вказані поняття у даному контексті. 

Семантику твору образотворчого мистецтва трактуємо як його смислове значення, 
виражене художніми засобами. Для поглиблення цього розуміння екстраполюємо у сферу 
мистецтвознавства мовознавче твердження про те, що семантика, в широкому значенні слова – це 
«аналіз відношення між мовними виразами і світом, реальним або уявним, а також саме′ це 
відношення… і сукупність таких відношень (так, можна говорити про семантику деякої мови). Це 
відношення полягає в тому, що мовні вирази… означають те, що є у світі…» [4]. Ґрунтуючись на 
тому, що творення художніх образів здійснюється за допомогою систем власних мов – поетичної, 
музичної, архітектурної, малярської, представимо власні міркування щодо даної проблеми.  

Семантика образотворчого мистецтва є аналізом відношення між малярськими вираженнями і 
світом (реальним чи уявним). Живописні вирази-знаки показують те, що художник бачить у світі, при 
цьому семантика образотворчого мистецтва має значно ширші простори для інтерпретації 
реципієнта, ніж семантика вербального висловлювання. Митець за допомогою малярської мови 
передає різноманітну інформацію про той континуум, який утворився зовні та усередині його творчої 
особистості. При цьому актуалізація семантики мистецького твору відбувається за допомогою 
стрижневих образних одиниць, що набувають ролі семантичних символів, а рівень інформаційного 
потенціалу твору залежить від співвідношення того чи іншого знаку-символу у мові малярства та 
підготовленості реципієнта до його «зчитування». 

Комунікативність образотворчого мистецтва визначаємо як процес психоемоційного та 
духовно-інтелектуального впливу твору на реципієнта. Сила цього впливу, на нашу думку, залежить 
від таких факторів, що характеризують реципієнта: 1) ознайомленість із мовою даної живописної 
традиції; 2) духовний рівень; 3) інтелектуальний рівень; 4) смаки й уподобання; 5) емоційний стан. 
Щодо твору образотворчого мистецтва, то у семіотичному ракурсі на процес комунікації впливає 
переважаюча його «включеність» у традицію, щоб бути «прочитаним» або переважаюча новизна, 
щоб викликати інтерес та множинні варіанти інтерпретації. При цьому повна зрозумілість або повна 
незрозумілість, як правило, залишають реципієнта байдужим, а твір впливу не справляє. Емоційна 
сила комунікації залежить таких факторів, як 1) актуальність сюжету для психоемоційних потреб 
особистості; 2) емоційний вплив барвової палітри твору та ін.  

Отож, соціокультурна ситуація в Україні у 1990-2000-х рр. створила нові семантико-
комунікативні характеристики у сфері мистецтва, що сповна проявилося у творчості митців, чий процес 
становлення особистості співпав із новими тенденціями в житті суспільства. Серед художників Волині, 
які розпочали творчий у 1990-2000-х, уже знані в Україні і за кордоном молоді митці Наталя Мелесь, 
Роман Петрук, Оксана Свіжак, Віктор Швець, Андрій Діхтярук та ін. У даному контексті звернемося до 
творчості двох із них, чия творчість виявляє різні семантико-комунікативні характеристики. 

У 1990-х рр. сформувалася творча особистість Н. Мелесь – митця, що стала успішною і у 
волинському, і київському середовищі. Це той випадок, коли художник «знаходить себе» незалежно від 
місця перебування, у власному ідеальному часовому просторі. Вона навчалась в Інституті мистецтв 
Волинського національного університету ім. Лесі Українки, після чого прагнення самовдосконалення 
привело в alma mater українських художників – Національну академію образотворчого мистецтва та 
архітектури, яку закінчила 2009 р. у майстерні народного художника України М. Стороженка, до якого 
має особливий пієтет. Сьогодні вона є активною учасницею мистецького процесу, жанрова палітра її 
творчості простягається від іконопису до творів плакатного зразка на актуальну тему переборення 
російської агресії, бере участь у низці виставок – «Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних 
художників», що проводиться напередодні Дня Соборності України (Київ); «Поліський край у творах 
живопису» (Луцьк) і «Ліс очима художників» (Камінь-Каширський), на яких висвітлено результати 
пленерів; всеукраїнська антивоєнна миротворча виставка «Надія» до Міжнародного дня миру (Київ) та ін. 
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Прагнучи глибше пізнати семантико-комунікативні сенси творчості Н. Мелесь, було проведено 
інтерв’ю, на яке вона погодилася з притаманною їй люб’язністю. У процесі розмови виявилося, що, 
попри вказану розмаїту жанрову палітру її творчості, художниця вважає для себе пріоритетними 
іконопис та монументальний живопис, надає перевагу левкасам і олійним фарбам. Щодо стильових 
тенденцій, то Н. Мелесь вважає домінуючою орієнтацію на українське бароко ХVІ ст., поєднане з 
сучасною стилістикою. Художниця уникає самооцінки і швидше може сказати не про найвдаліші 
роботи, а про найулюбленіші, пов’язані з приємними моментами життя, при цьому «професіоналізм 
повинен бути в усьому».  

Проблему «митець» – «соціум» у сучасних умовах, місію митця художниця бачить в 
актуалізації семантико-комунікативних процесів: «Місія митця у тому, щоб, дивлячись на картину, 
людина думала, робила висновки». При цьому Наталя, як звично для неї, по-філософськи дивиться на 
проблему подолання прірви між академічним мистецтвом і пересічним реципієнтом, адже, за словами 
художниці, у кожного митця є своя аудиторія. Зараз з’явилось чимало молодих художників, що 
працюють у різних стилях, і це – шлях, долаючи який, українське суспільство здатне подолати і цю 
прірву. У цьому контексті постає і проблема менеджменту мистецтва, стосовно якого Н. Мелесь 
зауважила так: «В Україні тільки розпочалась така робота, ці речі повинні існувати. Митець 
повинен думати про твори, а не про їх рекламу і продаж». 

Проаналізувавши семантику творів Н. Мелесь, виявилось, що у пріоритетній сфері духовно-
релігійної тематики переважають богородичні сюжети, а також лики Христа, святого Миколая. Тема 
материнства, як духовного феномену, яскраво проявилася у полотнах, в яких вбачається релігійний 
вплив, у результаті чого можна стверджувати про секуляризацію – сучасна жінка і дитятко, яке вона 
кормить, подано з німфами святих. Важливими семантичними знаками стають релігійні символи 
голуба, риби та ін. Ця тематична сфера у полотнах художниці виявляє особливу просвітленість й 
одвічну жіночність як семантико-комунікативну характерність творчості1. 

Протилежну семантико-комунікативну характерність складають роботи, написані як відгук на 
російську агресію в Україні. Це, зокрема, картина «Той, хто прийшов з мечем», представлена на 
виставці «Надія»2. Символ російської агресії показаний як змій і сатана з червоною зіркою, якого 
досягає золота стріла – український тризуб. Цей символічний сюжет, що є гостро-актуальним у 
вітчизняному сьогоденні, викликає у реципієнтів особливо сильний відгук. 

Такі різні грані у семантико-комунікативної характерності творів Н. Мелесь, але кожна з них 
проходить крізь її серце. А на питання «У чому бачиться семантико-комунікативний сенс власної 
творчості і образотворчого мистецтва в цілому?» художниця відповіла: «Не малювати не можу». 

Серед митців молодшої генерації – А. Діхтярук, випускник цього ж Інституту (2009 р.), а тепер 
викладач кафедри образотворчого мистецтва нашого ВНЗ. 

Митець – постійний учасник виставкового процесу обласного та державного значення, зокрема 
акцій «День художника» (Київ), «Меморіал Куїнджі» (Маріуполь) й ін. 

Її становлення відбувалося у 2000, головними авторитетами стали К. Борисюк, Л. Медвідь, 
Д. Стецько, М. Деян. Серед найвідоміших полотен художника – «Соняшники», «Собор Петра і 
Павла», а також «Килим», «Натюрморт із часником», «Натюрморт із пляшками», етюд «Весняний», 
пейзаж «Сонце сідає» та ін., при цьому серед власних робіт найвдалішим вважає цикл «Шлях»3. 

В інтерв’ю з А. Діхтяруком виявились основні переконання митця, що є наріжним каменем 
семантико-комунікативної характерності його творчості. Так, у сфері жанрових тенденцій у своїй 
творчості вважає пріоритетним розвиток пейзажного живопису з урахуванням сучасних світових 
тенденцій. У сфері стилю акцентує пост-модерн: абстрактний фігурований і нефігурований живопис.  

Стосовно питання розвитку світського й сакрального мистецтва сьогодні, їх диференціації та 
взаємодоповнення, а також процесів секуляризації митець висловив таке зауваження: «Без поділу 
сучасного образотворчого мистецтва неможливо визначити, за якими критеріями можна говорити 
про сакральне чи світське, актуальне чи неактуальне і т. д. Це питання належить досліджувати 
мистецтвознавцям». Очевидно, це питання найближчого майбутнього, адже процес секуляризації 
набув суттєвого розвитку в останнє 25-річчя. 

Інакше, на відміну від інтровертної позиції Н. Мелесь, бачить місію митця А. Діхтярук – у реакції 
на суспільне життя. При цьому митець не вважає потрібним подолання прірви між академічним 
мистецтвом і пересічним реципієнтом. Як стверджує художник, «повинен відбутися поділ мистецтва: 
мистецтво як високоінтелектуальний продукт; мистецтво для масового глядача». Не можемо цілком 
погодитися з цією позицією митця, адже твори образотворчого мистецтва можуть бути сприйняті навіть 
непідготовленим реципієнтом, якщо вони мають високий емоційно-комунікативний потенціал. 
Важливою залишається проблема: як привести цього пересічного глядача до виставкової зали? Очевидно, 
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слушною є думка А. Діхтярука стосовно розвитку менеджменту мистецтва: «Поява високоосвіченого 
посередника між художником і глядачем дозволить створити артринок в Україні».  

Таким чином, у сучасному живопису Волині, як це показово представлено на прикладі молодих 
митців, домінують духовно-релігійна, пейзажна та абстрактна семантичні сфери, а духовно-релігійні 
принципи та відгук на реалії сьогодення є стрижнями комунікативного процесу. При цьому 
семантико-комунікативний сенс індивідуальної творчості та образотворчого мистецтва в цілому є не 
окресленим (словами А. Діхтярука), а відтак – має множинні перспективи у соціокультурному часо-
просторі. 
 

Примітки 
1 Див. електронний ресурс: http://www.volart.com.ua/art/meles_nataliya/  
2 Див. електронний ресурс: http://museum-painting.dp.ua/ru/news/kiev-dom-hudozhnika-darit-nadezhdu.html 
3 Див. електронний ресурс: http://www.volart.com.ua/art/dikhtyaruk_andriy/ 
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Резюме 
Виявляються семантико-комунікативні риси сучасного живопису Волині, втілені у творчості 

митців, чиє становлення відбувалося у період державної незалежності України. Дослідження 
здійснюється на прикладі творчості Наталі Мелесь та Андрія Діхтярука. 

Ключові слова: семантико-комунікативна характерність, семантичний напрям, суб’єкт-
суб’єктна комунікація, соціокультурний розвиток, образотворче мистецтво, молоді художники. 
 

Summary 
Stepanchuk T. The semantic and communicative characterizations is in modern to painting of 

Volyn (on the example of work of young artists) 
The rapid social and cultural renewal timespace in modern conditions is the basis of genre and stylistic 

and semantic-communicative diversity of artistic creation. In the field of fine arts from this point of view 
special interest is the legacy of artists whose establishment coincided with the emergence of new trends from 
the early 1990-s and their development in the future. Therefore, analysis of the works of young artists given 
region, in this case Volyn, through the prism of dualism «public» – «individual» is the basis for 
understanding the ways of development of the national culture of the last 25-th anniversary, and therefore - 
and its future prospects. 

In the article are semantic-communicative features of modern painting Volyn embodied in the work of 
artists whose formation took place in the period of independence of Ukraine. 

This is primarily a national scope, covering pre-Ukrainian temporal space of Tripoli, through regional 
distinctiveness options (Hutsul, Polissya, etc.) to the modern understanding of ancient symbolism. National 
and was updated through the symbol of Ukrainian Cossacks, concentrated in traditional painting («Cossack 
Mamay», «Cossack and a Girl» et al.), Which was to accentuate semantic filling of modern paintings. This 
religious topics related to the renaissance of the church as a spiritual institution and religious spirituality in 
general. After a long break formed a new stage of development of iconography that has a functional use, and 
«went» outside the church, falling under the general trend of secularization as a result of filling secular 
painting religious semantics. Finally – the eternal topic of philosophical ego of the artist that sounded in 
colors postmodern worldview, as reproduced in the mirror, and the «distorting» mirrors era. 

Secondly, this adjustment process subject-communication, bringing in artists an opportunity to express 
freely their convictions and disclosure communicative horizons – works of a considerable number of artists 
were exhibited abroad. 

Unfortunately, the socio-cultural panorama of 1990-2000 years was also a number of disadvantages, 
the main of which eventually turned into a negative trend. 
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Chief among them – the lack of professional arts management as an integrated system, bringing once 
again distorted the natural value of talent and chances of its implementation. 

The article focuses on a number of terminological details that make it possible to reveal the author's 
attitude to a particular direction or its component. 

However, as the author notes, the semantics of a work of fine art treat it as meaning expressed by 
artistic means. A communicative fine art defined as a process of emotional, spiritual and intellectual 
influence on the work of the recipient. 

The study cultural processes carried out the works of artists Volyn Meles Natalie and Andrew 
Dihtyaruka, are the essence of their work, the main components of the semantic series, search problems, 
social acuity individual artistic designs. 

Analyzes their participation in the exhibition activities, thematic aspect presented their art works 
during these eksponuvan. 

Thus, in modern painting Volyn as indicative presented the example of young artists dominate the 
spiritual and religious, pastoral and abstract semantic sphere and spiritual and religious principles and 
comment on the realities of today are the backbone of the communicative process. This semantic-
communicative sense of individual creativity and fine art in general is not outlined (to A. Dihtyaruka), and 
therefore – has multiple socio-cultural perspectives in timespace, emphasizes the author. 

Key words: semantic-communicative character, an art school, a new vision, semantic direction, 
subject-communication, social and cultural development, fine arts, young artists Volyn social dimension of 
art, the art market. 
 

Аннотация 
Степанчук Т.А. Семантико-комуникативная характерность в современной живописи 

Волыни (на примере творчества молодых художников) 
Выявляются семантико-коммуникативные черты современной живописи Волыни, 

воплощенные в творчестве художников, чье становление состоялось в период государственной 
независимости Украины. Исследование проводится на примере творчества Наталии Мелесь и Андрея 
Дихтярука. 

Ключевые слова: семантико-коммуникативная характерность, субьект-субьектная 
коммуникация, социокультурное развитие, изобразительное искусство, молодые художники. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПРИЙОМИ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА В СУЧАСНИХ  
ДИЗАЙН-ТЕХНОЛОГІЯХ 

 
Розвиток європейського образотворчого мистецтва пов`язаний з часовими змінами суспільного 

світогляду на тлі значущих історичних подій, науково-технологічних досягнень та принципів 
морально-естетичних вподобань. Кардинальні зміни, що відбулися у мистецькому баченні другої пол. 
ХІХ – початку ХХ ст. були спрямовані на протидію академічним засадам образотворчого мистецтва, 
винайдення нових форм художнього бачення, змістовності та одержали розвиток у межах модернізму, 
як осередку авангардних мистецьких течій [19; 415]. Дослідженню мистецтва авангарду присвячено 
чимало наукових робіт у різних ракурсах розгляду даного культурно-мистецького явища. Так, 
Г. Губанова розглянула концептуальну спрямованість ідеї футуристичної опери 1913 р. «Перемога над 
сонцем» авторства В. Хлєбнікова, А. Кручених, К. Малевича, М. Матюшина з комплексним аналізом 
художніх засобів створення даного театрального проекту [4]. Д. Філоненко дослідив вплив художнього 
авангарду 1920-х рр. на загальне формування мистецтва ХХ ст. та запропонував авторську концепцію 
нового підходу до вивчення російського авангарду [17]. Н. Канішина здійснила аналіз художньо-
естетичних засад українського авангарду і виявила вплив народної творчості на образність творів 
К. Малевича [7]. У науковій праці Є. Морозової розглянуто психологічний феномен художньої 
провокативності авангардного мистецтва як провідної стратегії впливу на глядача [12]. Осмисленню 
мистецтва авангарду присвятили монографії В. Турчин [16], Ж.-К. Маркаде [10].  
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Одночасно з виникненням авангардних мистецьких течій на початку ХХ ст. відбулася 
трансформація концепції одягу. Тяжіння суспільства до нових, прогресивних технологій, форм та 
вражень знайшло своє втілення в одязі. Особливих змін зазнали жіночі модні образи через відмову  від 
корсетів, вкорочення спідниць, зміну силуетів та його об’єму. В моду увійшли короткі стрижки та 
виразний макіяж. Особистісне самовираження через образність одягу набуло розвитку поряд із 
художнім самовираженням авторів через мистецтво авангарду [14; 40–42]. Упродовж ХХ ст., із 
розвитком фешен індустрії, пріоритетність стильових рішень у створенні модних колекцій, через 
певні коливання, набула стійкого ефекту у вираженні декількох найпопулярніших стилів, таких як 
мінімалізм, стиль унісекс, спортивний стиль та розмаїття авангардних стилів, що періодично 
оновлюються, змінюючи один одного. Поряд із стійкими, класичними напрямами проектування 
моделей одягу сучасні модельєри, починаючи з кінця 50-х рр. минулого століття, часто віддають 
перевагу розробці модельних рядів у резонансних сучасних стилях [2; 217–219]. 

На дослідженні дизайну одягу зосередилися науковці А. Затулій [6] О. Лагода [8], Т. Мельник 
[11], проаналізувавши костюм як соціокультурне явище на тлі авангарду та художньо-образні 
особливості дизайну одягу ХІХ – початку ХХ ст. М. Мельник розглянув зв’язок моди з найбільш 
актуальними тенденціями художньої культури. У монографії Ш. Сілінг мода досліджується як 
реагент на зміну епох та трансформацію культури від ХІХ до ХХІ ст. [14]. Спільна робота 
Т. Джексона та Д. Шоу розглядає розвиток індустрії моди з боку бізнес технологій [5]. 

За результатами вивчення даних наукових робіт, очевидним є той факт, що недостатньо 
дослідженою є тема інспіративного1 впливу авангардних художніх течій загалом та інноваційних 
технологій творчості К. Малевича зокрема, на образотворення сучасного дизайну одягу.  

Метою даної статті є аналіз використання ідей авангардних художніх течій початку ХХ ст. і 
виявлення рівня затребуваності провідних елементів мистецької мови картин К. Малевича у 
створенні модних колекцій сучасними дизайнерами одягу. 

Новаторські напрями в образотворчому мистецтві початку ХХ ст. одержали визначення 
«авангардні» як такі, що крокують попереду за аналогією військової термінології. Спрямованість 
авангардного мистецтва на руйнацію традиційного художнього бачення призвела до розвитку переліку 
новітніх течій у образотворчому мистецтві таких, як кубізм, кубофутуризм, абстракціонізм, супрематизм 
та ін. [19; 415]. Художники-авангардисти намагалися шокувати суспільство несподіваністю творчих 
експериментів, свідомо шукали скандальних обговорень власних робіт, проте завжди спиралися на певну 
концепцію тієї чи іншої мистецької ідеї. Видатні майстри мистецтва авангарду (А. Матісс, П. Пікассо, 
В. Кандінський, К. Малевич, М. Шагал, С. Далі) призвичаїли глядацьку аудиторію до гострих естетичних 
вражень та розвинули інтерес до сучасного мистецтва [18; 140–141].  

Постать К. Малевича міцно констатована у переліку провідних художників-авангардистів 
світового значення. Пройшовши творчим шляхом крізь періоди імпресіонізму, сезанізму, 
експресіонізму, фовізму, неопримітивізму, кубізму та кубофутуризму, митець створив власний стиль 
у живописі – супрематизм, заснований на безпредметності, геометричності та спрощеності 
кольорової гами [18; 162]. Концепція даного стилю була підтверджена у філософських працях 
Малевича, де він наголошував на потребі пошуку кардинально нових форм у образотворчому 
мистецтві. У маніфесті «Від кубізму і футуризму до супрематизму» художник розтлумачує 
відмінність між мистецтвом створення і мистецтвом відображення, називаючи класичний живопис 
лише умінням відтворювати, копіювати, натомість справжнім мистецтвом він вважав пошук нових 
художніх засобів для впровадження концептуально інших творчих ідей, де «зображення немає нічого 
спільного з натурою» [9; 13]. Керуючись такими образотворчими принципами, Малевич створив 
серію супрематичних робіт, найбільш видатною з яких є «Чорний квадрат». Ця картина на початку 
ХХІ ст., через сто років після її виникнення залишається однією з обговорюваних витворів 
образотворчого мистецтва в сучасному суспільстві [19; 425]. Помітним є використання геометрики 
картин К. Малевича у сучасному дизайні, зокрема, дизайні одягу. 

Найвідоміші імена модного бізнесу здійснили свою кар`єру саме у Парижі. Виготовлення 
ексклюзивного одягу на замовлення у невеличких майстернях розвинулося до Будинків Моди, а 
поряд з одягом «от кутюр»2 споживацький простір заповнила продукція «прет-а-порте»3. 
Виготовлення масового готового одягу виправдало свою прибутковість і модельєри почали 
розробляти модні колекції вузької спрямованості, де всі моделі одягу пов`язані спільною дизай-ідеєю 
на певну тему [1; 502]. 

У другій пол. ХХ ст. із розвитком футуристичних ідей у дизайн-проектуванні модних колекцій на 
основі мінімалізму, модельєри втілювали образи авангардних художніх течій у колекціях одягу. Такі 
колекції зазнали резонансного суспільного обговорення та набули споживацької популярності як вдалий 
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прояв сучасного особистісного самовираження через одяг [14; 146]. З огляду на економічність 
виготовлення моделей одягу «прет-а-порте» в умовах масового виробництва, дана галузь фешен індустрії 
базується на спрощеності форм, мінімалізації кількості деталей та декору. Вигідним у виконанні є 
геометричний стиль подання образів колекцій одягу у контрастному кольоровому або ахроматичному 
рішенні, що підкреслює ультра сучасну спрямованість дизайнерської думки [5; 176–177].  

Розглядаючи творчість митців-авангардистів початку ХХ ст., суто геометричну спрямованість 
картин можна виявити тільки у певної невеликої кількості авторів. Для розгляду поставленого у 
статті питання обрано творчість декількох найпомітніших авторів: П. Пікассо [18; 151] як засновника 
ідеї кубізму, В. Кандінського [19; 419–420] як творця абстрактного живопису, К. Малевича [3; 210–
216] як творця супрематизму та П. Мондріана [18; 160] як пошукувача «чистого абстракціонізму».  

При вивченні потужної галереї робіт П. Пікассо очевидною є кубістська живописна манера, 
започаткована ним у картині «Авіньонські діви» (1907 р.), де фігури та тло розкладено на площини, 
окреслені контуром, а риси облич мають спільний типаж – графічні очі на різному рівні та гротескний 
прямий ніс. Дана характерна манера передачі образів домінує в усіх подальших періодах творчості 
митця [19; 421]. Суто геометричні композиції, де образи створено безпосередньо нашаруванням 
різнокольорових простих геометричних фігур, представлені у значно меншій кількості та подекуди 
збагачені динамічними лініями з елементами пуантилізму, штриховки тощо – «Жінка, що сидить в 
кріслі» (1909 р.), «Чоловік у капелюсі» (1912 р.), «Гітарист» (1916 р.). Такі композиції виглядають 
досить складними та виразними. Кольорова гама коливається від ахроматичних варіантів, через чисті 
насичені кольори до пастельних складних півтонів [30]. Творчий доробок П. Пікассо має високу 
ймовірність бути використаним у якості декорації тканин дизайнерами одягу за мотивами його картин.  

Абстрактний живопис В. Кандінського представлений виразними, динамічними роботами у 
насиченій кольоровій гамі зі складовою високої емоційності. Художник у власній творчості спирався на 
фактор імпровізації та прагнув досягти гармонії кольору і музики, за його словами, «цілеспрямованого 
пробудження душі» [18; 158]. Абстрактні композиції Кандінського являють яскраві полотна, що 
складаються з великої кількості різноманітних елементів: контрастних, кольорових плям, графічних 
ламаних ліній, хаотичних мазків, подекуди, за участі геометричних форм або схематичного зображення 
об’єктів. Значна кількість картин митця сповнена геометричних форм при неодмінній, одночасній 
присутності графічних ліній і кольорових плям. Такі роботи часто виконані на світлому або темному 
тлі із зосередженістю основного зображення в центрі композиції [21]. З точки зору проектування 
колекцій в дизайні одягу, творчість В. Кандінського може бути натхненним матеріалом для створення 
декоративних рішень текстильних матеріалів мажорного настрою.  

П. Мондріан, поряд з іншими художниками-авангардистами, на шляху створення власної 
творчої концепції, подолав мінорність власної живописної мови у темній, гнітучій кольоровій гамі, і 
через фазу кубізму та неопластицизму прийшов до втілення ідеї «чистої абстракції». Митець створив 
так звану «решітку» – площину, розділену на різнокольорові прямокутники. Автор намагався 
створити ілюзію руху на полотні посередництвом чергування білих і кольорових прямокутників. 
Символічною для творчості П. Мондріана є серія робіт таких, як композиції № 10, № 11, № 12, що 
одержали втілення Ів Сен-Лораном у відомій колекції «Мондріан» (1965 р.) [2; 269]. 

У галереї художника мають місце декілька робіт, що нагадують супрематизм К. Малевича. 
Мондріан представив композиції «Зворотній зв`язок» (1924 р.) та «Арифметична композиція» 
(1930 р.), що складаються з червоних, чорних, синіх та жовтих квадратів, зображених у 
діагональному напрямі, на кшталт супрематизму, коли «Чорний квадрат», «Червоний квадрат» і серія 
відомих супрематичних композицій були створені і оприлюднені К. Малевичем уже 1915 р. [23]. 

К. Малевич так само як й інші художники-авангардисти намагався звільнити мистецтво від 
копіювання натури. В результаті творчих експериментів він створив власну концепцію у мистецтві – 
супрематизм, засновану на безпредметності з акцентом на окреме значення кольору в композиції. Згідно 
теоретичному трактуванню автора, супрематичні роботи уособлюють просторово-символічну творчу 
уяву, висловленням якої є компонування різнокольорових, простих геометричних фігур, переважно 
діагональної спрямованності [19; 425]. Початком супрематизму для Малевича було створення композиції 
«Чорний квадрат» у якості декорації до опери «Перемога над сонцем» та згодом була представлена на І 
виставці безпредметного мистецтва «0,10» («Нуль десять») у 1915 р. разом з іншими супрематичними 
роботами і набула статусу знакової композиції авангардного мистецтва [3; 213]. 

У другій пол. ХХ ст., починаючи з кінця 50-х рр., модельєри вдалися до розробок 
ультрамодных колекцій одягу, шукаючи натхнення в художніх практиках авангардних мистецьких 
течій. Творчість К. Малевича досягла статусу всесвітньовідомої та привабливої для вивчення як 
високозмістовної та візуально надвиразної на рівні з видатними представниками европейського 
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модернізму. Супрематичний та постсупрематичний періоди творчості митця виявилися 
привабливими для творців модного одягу за умов співпадіння футуристичної спрямованості ідей 
модельєрів з концептуальною спрямованістю картин Малевича.  

Першим проявом авангардизму в одязі стала колекція П. Кардена «Унісекс» (1958 р.), до 
складу якої увійшли моделі чоловічого і жіночого одягу без відмінностей за статтю. 
Універсальність одягу в даній колекції висловлена мовою мінімалізму та геометризму. Поєднання 
контрастних кольорових площин із мінімальним геометричним декором у моделях малого об’єму 
та довжини наштовхують на проведення паралелі між образами колекції і картинами К. Малевича 
періоду супрематизму. У продовж багаторічної діяльності П. Кардена спостерігається 
періодичність звертання до стилізації образності авангардного мистецтва, адже його вважають 
найбільш футуристично спрямованим модельєром сучасності [22]. У моделях колекцій Кардена 
різних років можна легко знайти аналогію з образами картин Малевича постсупрематичного 
періоду. Активно використовуваними у проектуванні видатним кутюрьє є овалоподібні, спрощені 
постаті людей, зображених у насиченій кольровій гамі, з серії картин передостаннього періоду 
творчості Малевича 1928-1932 рр. таких як «Три жіночі постаті», «Селяни», «Три Дівчини», 
«Складне передчуття» [23]. Групи людей, зображених на цих картинах, без облич та в однотипному 
різнокольровому одязі, самі по собі нагадують модельний ряд колекції одягу, де за принципами 
дизайн-проектування обов’язкова присутність спільних єлементів, форм, кольору таких, що 
відповідають загальній темі проекту.  

У різні роки тенденцію демонстрації на подіумі переліку однотипних моделей, але в різних 
кольорах, використовували інші дизайнери як візуально ефектний та неодмінно безпрограшний 
варіант вираження дизайнерської думки. Доречним прикладом втілення ідеї даних картин на практиці 
і розвитку кольору для моделей спільної конструктивної основи є образ, створений Х. Емісом для 
королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Даний довготривалий дизайн-проект було здійснено відомим 
британським модельєром, що працював над стилістикою костюмів монархині протягом майже 40 
років з моменту її коронації у 1952 р. Всесвітньо відомими і впізнаваними є світлини Єлизавети ІІ, на 
яких за допомогою фотомонтажу зображено Її Величність у численних варіантах різнокольорових 
вбрань, майже однакових за силуетом та формою [32]. 

Одночасно з П. Карденом футуристичними колекціями захоплювалися А. Курреж та Ів Сен-
Лоран, в яких можна угледіти геометрику супрематизму, варіанти контрасту чорного і білого 
кольорів нагадують про «чорний» і «білий» квадрати Малевича [14; 148, 167]. У 1965 р. Ів Сен-Лоран 
представив колекцію суконь за мотивами творчості П. Монтріана, а саме його відомих композицій 
№ 10, 11, 12 [2; 269]. Слід зазначити високий рівень виразності й індивідуальності даних робіт, проте 
їх втілення у колекції «Мондріан» є мало не єдиною вдалою версією. Попри всесвітню відомість 
вказаних моделей суконь, інші спроби використання оригінального вигляду «кольорової решітки» в 
дизайні одягу виглядають повторенням теми, а інтерпритації з кольоровими прямокутниками 
сприймаються як геометричний декор, не пов`язаний з творчістю П. Мондріана. 

Затребуваність одягу прет-а-порте була продиктована прагненням споживацької аудиторії 
користуватися зручним, сучасним і порівняно недорогим одягом. У 60-ті рр. дизайнери охоче 
суміщали масове виробництво одягу з виготовленням дорогих ексклюзивних моделей, поява нових 
брендів спонукала модельєрів до випуску не менше двох колекцій на рік [24]. Зростало розмаїття 
стильових пропозицій: виник молодіжний стиль хіпі, популяризувався одяг, виготовлений з 
візерунчастих тканин (Е. Пуччі), продовжились футуристичні експерименти з новими синтетичними 
матеріалами (П. Рабанн), однак найактивніше реалізовувались мінімалістичні ідеї в моделях одягу 
малого об’єму, з використанням примітивного геометричного декору та гладко фарбованих тканин 
[1; 502]. У 70-ті рр. одночасно з збереженням модних тенденцій попереднього десятиліття виникла 
мода на довгі спідниці і джинсовий одяг [25]. Наступні 80-ті рр. відзначилися вибухом так званих 
«кольорів цукеркових обгорток», популярністю яскравого спортивного одягу, гротескно 
розширеними плечима за допомогою спеціальних плечових накладок, комбінуванням 
різнокольорових смуг декору та пластиковою біжутерією [26]. Стиль панк кинув виклик сучасній 
культурі, під впливом якого започаткували зухвалу діяльність у дизайні одягу В. Вкствуд та 
Ж. П. Готьє [2; 330–335]. Дослідники моди відзначають відверте повернення мінімалізму в одязі в 
90-ті рр. Відновлення актуальності маленької чорної сукні та чорного або сірого брючного костюму 
з білою сорочкою. Спостерігається тенденція звуження діапазону кольорової гами тканин і 
аксесуарів, особливі вимоги висунуто до якості конструкції і крою [14; 389]. 

Початок ХХІ ст. характерний швидкоплинністю модних тенденцій, кількістю стилів, новизною 
технологій. Ідеї різних напрямів моди ХХ ст. часто виникають на європейських подіумах перших 
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десятиліть нового століття [28]. Дизайнери надалі шукають натхнення в мистецтві та звертаються до 
вдалих втілень авангардних художніх течій в моделях одягу минулого століття. Так, відомі дизайнери 
представляють публіці оновлені тенденції 60-х рр.: Фенді, Жан-Поль Готьє, Кельвін Кляйн, Ів сен 
Лоран (сезон осінь-зима 2011-2012 рр.), Марк Якобз, Мочино, Майкл Корз (сезон весна-літо 2013 р.), 
Шанель, Гуччі, Хлое (сезон осінь-зима 2013-2014 рр.) [24]. Особливого значення набув креативний 
підхід то створення подіумного образу. Дизайнери також пропонують споживачеві самостійно 
створювати власний стиль одягу. Той факт, що сьогодні не існує панівного стилю в моді 
характеризує стилістику одягу нового тисячоліття, як варіативно не обмежену таку, що спонтанно 
створює нові дизайн ідеї [5; 207–208]. Надалі актуальним залишається використання авангардних 
художніх практик, зокрема творчості К. Малевича, як джерела ефектних форм та виграшних 
кольорових поєднань. Дизайнери подають колекції, безпосередньо присвячені творчості художника. 
Вдалими дизайн проектами виглядають колекція сезону весна-літо 2013 р. сербського дизайнера Р. 
Ілінчич та колекція «Супрематика» сезону осінь-зима 2014-2015 рр. у виконанні російського 
дизайнера О. Васси (Vassa & Co) [20]. 

За результатами дослідження у даній статті очевидним є той факт, що у процесі розвитку 
дизайну одягу ХХ – початку ХХІ ст. поряд із традиційним виготовленням відомими модельєрами одягу 
от-кутюр виник та одержав розвиток більш економічний спосіб виготовлення модних колекцій – прет-
а-порте. Колекції одягу для масового виробництва від моменту їх появи наприкінці 50-х рр. ХХ ст. до 
сьогодні здебільшого зосереджені на мінімалізмі та геометризмі деталей крою і декору. Це зумовлено 
сучасністю даних стильових рішень та зручністю виготовлення в умовах виробництва, отже 
економічністю та ймовірністю швидкої реалізації. Аналіз розвитку ідей провідних модельєрів у 
створенні колекцій готового одягу різних десятиліть можна стверджувати, що знакові, новаторські 
колекції 50-60 рр. та мінімалістичні й футуристично-геометричні колекції готового одягу наступних 
десятиліть, створені дизайнерами одягу з використанням стилістики супрематизму та форми і 
колористики картин інших періодів творчості К. Малевича через необмежену варіативність 
комбінування елементів й образів робіт митця. 

Картини К. Малевича супрематичного та постсупрематичного періодів сповнені геометричних 
форм, спрощених образів у поєднанні з контрастною колористикою, що підтверджує високу 
ймовірність використання модельєрами даної мистецької спадщини як інспіративного матеріалу для 
винайдення нових фешен концепцій. 
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Розглядається пріоритетне використання сучасними дизайнерами одягу іноваційних засобів 
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Summary 
Koropenko M. Innovative receptions of Kazymyr Malevich in modern technologies of design 
The development of European fine art connected with temporal changes in social outlook against the 

backdrop of significant historical events, scientific and technological achievements and principles of moral 
and aesthetic preferences. 

Drastic changes in the artistic vision of the second half. XIX – early XX century, as we know, were 
aimed at countering the academic principles of fine art, the invention of new forms of artistic vision, content 
development and received within modernism, as a center of avant-garde artistic movements, giving artists 
opportunities for further experiment. 

Along with the emergence of avant-garde artistic currents of the early twentieth century there was a 
transformation of the concept of clothing. The tendency of society to new, advanced technologies, forms and 
experience embodied in clothes. Specific changes were images of women fashion because of the refusal of 
corsets, shortening skirts, shift and its volume of a skyline. In vogue short haircuts and expressive makeup. 
Personal expression through clothes imagery has developed along with the authors of artistic expression 
through art avant-garde. 

During the twentieth century, with the development Féchain industry, the priority of stylistic solutions 
to create fashion collections, after some fluctuations, has been sustained effect in terms of several popular 
styles such as minimalism, style unisex, sporty and variety of avant-garde styles, periodically updated, 
changing one other. 

Figure Malevich strongly pronounced in the list of leading artists anhardystiv world importance. After 
a creative way through times of Impressionism, sezanizmu, Expressionism, Fauvism, neoprymityvizmu, 
Cubism and kubofuturizma, the artist created his own style of painting - Suprematism based on irrelevance, 
heometrychnosti simplicity and colors. 

In the article the priority use of modern clothing designers innovative tools for creating artistic images 
Malevich as a significant representative of avant-garde artists of the early twentieth century. 

It is obvious that in the process of fashion design XX – beginning of XXI century, along with 
traditional manufacturing clothing from famous designers, haute couture emerged and received a more 
economical way of making fashion collections – ready-to-wear. Collections of clothes for mass production 
from the moment of their appearance in the late 50-s. XX century until now mainly focused on minimalism 
and details geometrizm cut and decoration. This is because these styles to modernity and ease of 
manufacturing in terms of production efficiency and therefore likely a quick sale. Analysis of ideas leading 
fashion designers to create collections of ready made garments of different decades can be argued that iconic, 
innovative collection of 50-60 years and minimalist and futuristic geometric collection of ready-made 
garments decades, designers created clothing using Suprematism style and shape and coloring pictures other 
periods works of Malevich unlimited variability through the combination of elements and images of works of 
the artist. 

Malevich’s Suprematist paintings K. and postsuprematychnoho periods of his work full of geometric 
forms, simplified images combined with contrasting color, which confirms the high likelihood of using 
fashion as artistic heritage inspiratyvnoho material for the invention of new Féchain concepts, emphasizes 
the author. 

Key words: avanhardnee art, Kazimir Malevich, design technology, fashion design, geometrization 
image, color, contemporary interpretation of art, paintings, artistic practices, artists, creativity, minimalism, 
Suprematism, innovative techniques, development trends, the present experiment. 
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ДИЗАЙНЕРСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ  

В УСТАНОВАХ ДОЗВІЛЛЯ ТА РЕКРЕАЦІЇ 
 

Діяльність людини у культурно-дозвіллєвому середовищу є рухливою, її індивідуалізація сприяє 
успішній реалізації соціалізації й олюдненню життєвого простору, в якому вона реалізуватиме себе як 
активний суб’єкт культури. Діяльнісне корегування людиною різноманітних культурно-просторових 
ситуацій є стрижнем її духовно-практичного ставлення до цього середовища. Найголовнішими його 
ознаками є його предметність та просторовість, якості, важливі у художньому і рекреаційному дизайні. 

Суттєве збільшення останнім часом різнопланових установ дозвілля та рекреації підтвердило 
соціальну потребу людини не лише у споживанні, а й у повноцінному відпочинку й проведенні 
дозвілля, де естетичне сприйняття інтер’єру набуває функціонального характеру у певному 
предметно-просторовому середовищі. У залежності від функціонального призначення інтер’єру 
установ дозвілля і рекреації дизайнер визначає його стильові особливості. 

Дослідження концепцій створення інтер’єру в згаданих установах у науці представлено 
сьогодні працями українських та зарубіжних вчених: Н. Денисової [4], Л. Іванової [5], М. Мальської 
[6], О. Митрофанової [7], В. Ніколаєнка [8] й ін.  

О. Митрофанова в своїй дисертації розглядає структурно-семантичні аспекти сучасного 
ресторанного інтер’єру як середовища виховання, яке сприяє розширенню функцій дозвілля, 
удосконаленню його форм [7].  

У книзі Н. Денисової розглядаються проекти інтер’єрів ресторанів останніх років. Дослідниця 
аналізує нестандартні дизайнерські ідеї та рішення, що дозволяють людині культурно відпочити і з 
користю використати свій дозвіллєвий час [4]. 

В. Ніколаєнко, досліджуючи архітектурні об’єкти громадського харчування, до яких відносить 
ресторани, бари, кафе, кафетерії, їдальні, нічні клуби тощо, визначає систему громадського 
харчування яка є одним із найбільш складний елемент архітектурної системи міста, що знаходиться у 
взаємодії з комунікативними, виробничими, житловими, екологічними тощо об’єктами міста [9].  

М. Мальська висвітлює роль сучасних установ дозвілля і рекреації у розвитку об’єктів 
громадського харчування, визначаючи характер потреб людей в їх послугах. Великою популярністю 
серед дозвіллєво-рекреаційних закладів у Києві користується кафе «Печера», інтер’єр якого 
створений з природної солі [6].  

У навчальному посібнику «Дизайн інтер’єру готельно-ресторанних об’єктів» розглядається 
методологія формування інтер’єру готелів та ресторанів. Аналізується доцільність використання того 
або іншого стилю у сучасних інтер’єрах. В залежності від архітектурних особливостей приміщення 
автор пропонує основні дизайнерські стилі меблів, пов’язуючи їх вибір з концептуальними 
завданнями вирішення потрібного інтер’єру певного готелю та ресторану [5].  

Основні принципи організації та вимоги до проектування предметно – просторового 
дозвіллєво-рекреаційного середовища розглядає група науковців: Грицюк, С. Лінда та 
В. Якубовський у навчальному посібнику «Проектування закладів харчування» [3;106]. Проте слід 
зазначити, що наукових джерел із даної проблематики не так і багато, і зазначена проблема 
продовжує залишатися недостатньо розробленою. Тому метою представленої статті є визначення 
концепцій формування інтер’єру установ дозвілля і рекреації. 

У технічній сфері життєдіяльності людства проектування передбачає розробку проектної, 
конструкторської й іншої документації, потрібної не лише у будівничій або технічній галузі, а й при 
створенні різних видів промислових продуктів. З цією метою виконуються економіко-технічні 
розрахунки, схеми і графіки, готуються пояснювальні записки, складаються кошториси тощо. 

Під проектуванням традиційно розуміють специфічну діяльність, спрямовану на розробку проектів 
(за В. Далем). Вона характеризується характером дії і її спрямованістю на утворення чогось нового у 
майбутньому. При проектуванні користуються системним підходом, що має визначити структури даної 
системи, тип її зв’язків, основні категорії,специфіку впливів на неї зовнішнього середовища. 

Формуванню проектування як виду інженерної діяльності з початку ХХ ст. сприяла необхідність 
креслярів у точному графічному зображенні інженерної думки для передачі її виконавцям на 
виробництві. Поступово проектувальна діяльність поширилася на науково-технічні розрахунки при 
кресленні основних параметрів замовленої технічної системи та її попередні дослідження [9; 710]. 
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Гуманітарне проектування націлює не на продукування понять і уявлень, онтологічних картин, 
методів, засобів та форм самоорганізації, потрібних стратегам для руху суспільства вперед, але до 
різних цілей. У психології, зокрема, проектування стосується розробки певної послідовності 
розумових зусиль та психофізичних якостей, спрямованих на досягнення результатів духовно-
практичної діяльності. Предметом проектування у дизайні виступає структура й функціональні якості 
предметного середовища у цілому та його окремих компонентів. 

Категоріальний апарат дизайнерського проектування складають поняття образу, функції, 
морфології, технологічної форми, естетичної цінності й деякі інші. Дизайнерське проектування 
означає цілеспрямоване моделювання певного об’єкту на принципах загальнонаукової 
методології та прикладної естетики (так званий соціальний дизайн). Інституалізована проектна 
діяльність здійснюється в органічному взаємозв’язку із сучасним художнім мисленням, а, отже є 
невід’ємним компонентом системи духовної культури. Проектна культура відчутно впливає на 
сучасні науки, мистецтво, психологію людини, її ставлення до навколишнього соціального та 
предметного середовища. Через різні форми споживання й творчості відбувається формування 
стереотипів проектного переживання образу світу, який має бути створеним у результаті 
людської діяльності. 

Комбінація різних способів проектної діяльності, спрямованої на певні соціокультурні об’єкти, 
зумовлює відповідну поліваріантність. Наприклад, унаслідок синтезу художнього й технічного 
проектування утворюється технологія дизайну з певною проектною парадигмою, що являє собою 
сукупність домінуючих у певну історико-культурну епоху ціннісних установок людської 
життєдіяльності. Диференціація стереотипів проектувальної діяльності, пов’язана з розв’язанням 
конкретних соціотехнічних проблем, спричинила появу численних форм інженерної та проектної 
культури, появі нових системно-методологічних орієнтацій. [9; 743]. 

Сучасне інженерне мистецтво (інжиніринг) – це професійне уміння використовувати досягнення 
науки з метою оптимальної переробки природних ресурсів в інтересах людства. Це також одна з форм 
комерційних зв’язків у сфері науки і техніки, головне спрямування якої – надання послуг з доведення 
дослідницьких та дослідно-конструкторських розробок до стадії виробництва. Інжиніринг базується на 
досягненнях фізики, хімії, математики, а також їхньому прикладному застосуванні у матеріалознавстві, 
механіці суцільних середовищ, термодинаміці, процесах перевезення й системному аналізові. З 
інжинірингом пов’язана більшість сучасних спеціальних знань. 

Розширення сфер інженерної діяльності не лише у технічних і економічних галузях народного 
господарства зумовило виокремлення проектування у самостійну область та його подальшу 
трансформацію у системне проектування людської життєдіяльності. Функціонування системного 
проектування дедалі поширюється на різні галузі соціальної практики, включаючи сферу 
обслуговування, освітньо-виховний процес, управлінську діяльність тощо. Внаслідок формується так 
зване соціотехнічне проектування, що передбачає цілеспрямоване удосконалення в організації 
соціальних структур. На відміну від технічного проектування, тут головну увагу звертають на 
покращення умов людської діяльності, її соціально- психологічні аспекти.  

Успішне розгортання дизайнерської діяльності на ниві дозвіллєво-рекреаційного бізнесу 
передбачає два підходи. Перший з них пов’язаний із застосуванням театралізовано-ігрових 
технологій. Такий підхід з метою залучення постійних відвідувачів ресторанів та кафе змушує 
дизайнерів ретельно проектувати елементи театральної декоративності та бутафорії, практикувати 
механізми дотепної інтерактивності. Оригінальними у цьому плані слід вважати не лише креативні 
назви установ дозвілля і рекреації, а й створення інтер’єру у відповідності з його назвою. Формуючи 
за своїм задумом інтер’єр, дизайнер пропонує відвідувачеві синтезований образ – від оригінального 
художнього розпису інтер’єру до вигадливих назв страв у меню закладу.  

Значну роль у забезпеченні популярності рекреаційного комерційного закладу відіграють його 
назва та місце розташування. Великою популярністю в одеситів та гостей причорноморського міста 
користувалася будівля ресторану «Дежавю», розміщеного біля Дюка (пам’ятника першому генерал-
губернаторові Одеси Арману Е. дю Плессі, герцогові де Рішельє). Змістовне оформлення цього 
ресторанного комплексу відповідала сюжетній канві популярного кінофільму «Дежавю», знятого 
польським режисером Ю. Махульським в Одесі. Дія фільму розгортається у 1930-і роки почергово: в 
Америці, змученій «сухим законом», й сповненій трудового ентузіазму радянській Одесі, населення 
якої успішно займалося й самогоноварінням.  

Відповідно зали ресторану представляли два світи – СРСР і Америку. Великі сталеві балки 
«американської» зали ресторану, виходячи зі стін, немовби підпирають стелю. Це створювало уявлення, 
ніби зала розташований під «мостом», над яким підносяться окреслені на стінах силуети хмарочосів. У 
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припаркованому під «мостом» «кадиллаку» влаштований шведський стіл. Підлога прикрашена красивим 
ворсистим килимом, що робить кроки офіціантів зовсім безшумними, стіни оздоблюють масивні 
дерев’яні панелі з фактурною вставкою, еклектичне поєднання респектабельності та порочності.  

«Радянська» зала репрезентована фрагментом набережної, де пришвартовано білий пароплав, 
за яким відкривається обіцяна партійними функціонерами світла далечінь. Проте, як завжди, не все 
так чудово: під обідньою залою розташовані ідеологічно ворожий стріп-бар і підвальне казино – 
символ білогвардійського підпілля. Майстерно оснащений для вироблення самогону рукомийник – 
вершина тутешньої цивілізованості. Ресторан, вірний традиціям одеського гумору, пропонує і 
відповідні страви: закуску «Кальмарксизм», салат з язика «Не базікай» й ін. 

При консервативному підході дизайнер ефективно використовує настрої. Рекреаційний заклад 
зустрічає клієнта домашнім комфортом (бар «Crazy Mіlk»), романтичними очікуваннями 
(«Амаркорд»), почуттям захищеності і впевненості (коктейль-бар «Сейф») та ін.  

Коктейль-бар «Сейф» у Києві, наприклад, є закладом багатофункціональним: у денні години 
він використовується як кафе і ресторан, а ввечері працює як коктейль-бар.  

Дизайнери інтер’єру ресторану «Сейф» у Києві не перевантажують його деталями. Ефектність 
та стильність приміщень надають зі смаком підібрані поверхні з різною фактурою, які, чергуючись, 
задають певну синхронність співіснування речей: доріжка з драпірованих склом каменів у коридорі з 
їх фантастичним підсвічуванням, грубуваті цегельні колони, оригінальною є дерев’яна барна стійка з 
«зоряним небом» над нею, доповнювана стилізованим човнем з пляшками напоїв та підсвічуваними 
панелями. Умеблювання коктейль-бару «Сейф» стільцями фірми Kartell від Ф. Старка природно 
вписується в інтер’єр.  

Таким чином, важлива роль дизайнерами «Сейфу» відведена підсвічуванню, співзвучному з 
фактурою матеріалу, й відтак підкреслюється приваблива структурність площі. Система освітлення 
цього рекреаційного закладу продумана так, що натисканням кількох тумблерів змінюється 
функціональне призначення приміщення: його інтер’єр легко перетворюється з кафе-ресторанного у 
барно-клубний. Й урешті ексклюзивним для «Сейфу» є абсолютна відсутність інсталяцій і бутафорії. 

Найскладнішим для дизайнера завданням є проектування привабливого для клієнта інтер’єру 
на рівні підсвідомості. Робота над інтер’єром починається з чіткої відповіді на запитання: якими 
ресурсами володіємо, що хочемо виготовити й для кого саме? Тому є особливо важливою струнка 
концептуальність дизайнерської діяльності.  

Концепція (від лат. conceptіo – розуміння) означає ідейний задум твору, його провідну думку. У 
різних дисциплінах цей термін має своє значення. В економіці він означає генеральну лінію дії в 
реалізації певних реформ, проектів і планів, програм, а також систему поглядів на процеси та явища в 
природі й у суспільстві. У філософії – це система поглядів на світ, тлумачення певних предметів і 
явищ. Вона ототожнюється з провідною ідеєю й конструктивним принципом, який реалізує 
конкретний задум у певній теоретичній значеннєвій практиці. Концепцією називають і базовий 
спосіб формування дисциплінарного знання, що поєднує у цьому відношенні науку, теологію та 
філософію як основні дисципліни, що склалися в європейській культурній традиції [1].  

Концепція, проголошена вербально, часто стає назвою закладу. У вдалій назві виражається 
функціональна суть закладу. Наприклад, назва ресторану «Фасадъ» акцентує на соціокультурній 
ретроспективності й свідчить про творчий художній підхід дизайнера: усередині приміщення 
ресторану з’імітована вулиця. А назва московського ресторану «Гоа» асоціюється з екзотикою такої 
ж назви індійського курорту, що відповідає іміджеві цього ресторану-клубу. 

Формування інтер’єру потребує певної відправної точки, навколо якої формується майбутній 
рекреаційний простір. Дизайнер у пошуках потрібного часто звертається до набутків культурно-
історичної практики людства, використовуючи вже виправдані досвідом концептуальні схеми 
художнього оформлення історичних стилів, розглядаючи їх як моделі або зразок у своїй 
дизайнерській діяльності. Тому зазвичай виправданим є використання у багатьох закладах дозвілля і 
рекреації фонтанів, картин, ваз, скульптур та інших вагомих елементів інтер’єрного «декору».  

Приверненню уваги клієнтів ресторанної мережі сприяє стилізація інтер’єрів у контексті 
конкретних стереотипів історії світової культури, зокрема, «грецької зали». Орнаментом або 
картиною на античну тему, вазою «під антик» можна задати потрібне сприйняття інтер’єра.  

Поняття стилю (від лат. stilus – паличка для письма; грецьк. στηλη – стела; у стародавньому 
світі та Середньовіччі) є багатоплановим. Стиль у літературі і мистецтві – єдність змісту, образності й 
художньої форми, що характеризує мистецтво певної історичної епохи та напряму за певних 
суспільно-історичних умов. Термін означає також індивідуальну манеру, своєрідні ідейно-художні 
прийоми та методи роботи митця [2].  
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Спорідненим із поняттям стилю є феномен стилізації – навмисне надання художнього стилю, 
притаманного конкретному авторові, жанрові, течії, а також мистецтву і літературі певної соціальної 
спільноти або етносу. Стилізацію слід відокремлювати від уподібнення, котре відтворює лише 
зовнішні риси безвідносно до конкретного художнього завдання, а також від пародіювання, в якому 
різко змінюються й гіперболізуються риси «прототипного» стилю. 

Проектування інтер’єрів ресторану, бару або кафе як місць публічного відпочинку та рекреації 
у сучасному ринковому суспільстві є широким полем докладання творчих здібностей сучасних 
художників-дизайнерів. Причому функціонування інтер’єру тут швидкоплинне – не більше трьох-
чотирьох років.  

Отже, при створенні інтер’єру в установах дозвілля та рекреації кожен дизайнер керується 
певними дизайнерськими концепціями. Дизайн-концепція – проектний задум узагальненої 
конструкції, розв’язання науково-обґрунтованого завдання. Вона структурно складається з чотирьох 
логічно послідовних блоків: вироблення професійної ідеології унаслідок проектного аналізу; 
побудова системи принципів проектування; визначення параметрів конкретного образу речі; 
соціально-економічне забезпечення вирішення проблеми.  
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Резюме 
Розглядається концептуальність реалізації дизайнерських рішень інтер’єрів в установах 

дозвілля та рекреації. Висвітлюється специфіка оформлення інтер’єру та особливості його 
стилізації. 

Ключові слова: дизайн, концепція, інтер’єр, установи дозвілля та рекреації, проектна культура, 
стиль, образ. 
 

Summary 
Oborska S. Тhe design concept of the interior creating in the leisure and recreation 

institutions 
A significant increase in recent years of diverse leisure and recreation facilities confirmed the need for 

social rights not only in consumption but also in complete rest and recreation, where the aesthetic perception 
of the interior becomes functional nature in a particular subject-spatial environment. Depending on the 
functionality of the interior of leisure and recreation facilities designer defines his style features. 

In the technical area of human life involves the development of design project, design and other 
documentation necessary not only to builders or technical field, but also in the creation of various types of 
industrial products. To this end run economic and technical calculations, diagrams and graphs are preparing 
explanatory notes, consist estimates more. 
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We consider the implementation of conceptuality designs interiors establishments of leisure and 
recreation. Reveals the specifics of interior design and features of its styling. 

The successful deployment design activity in the field of leisure and recreational business involves 
two approaches. The first of these is associated with the use of theatrical-gaming technology. This approach 
to attract patrons of restaurants and cafes makes designers carefully design and decorative elements of 
theatrical props, practice mechanisms witty interactivity. 

Original in this regard should be considered not just creative names of leisure and recreation 
facilities, but also create interior according to his name. Shaping by design interior designer offers visitors 
a synthesized image – the original artistic painting interior intricate names to dishes on the menu 
institution. 

When conservative approach leverages designer mood. Recreational facility meets the customer’s 
home comfort, romantic expectations, a sense of security and confidence, and others. 

The most difficult challenge for the designer is to design an attractive interior for the client at the 
subconscious level. Work on the interior begins with a clear answer to the question: what resources have, we 
want to make and for whom exactly? So is particularly important conceptuality slim design activity. 

Attract attention of clients restaurant chain promotes interior styling stereotypes in the context of the 
specific history of world culture, including «Greek halls». 

Related to the notion of identity is a phenomenon styling – deliberately providing artistic style, 
characteristic of a particular author, genre, trends, and the art and literature of a particular social community 
or ethnic group. Styling should be separated from assimilation, which plays only external features, without 
regard to the particular artistic task and of parody, which is changing dramatically and features 
hiperbolizuyutsya «prototypal» style. 

Designing interiors of the restaurant, bar or cafe as places of public leisure and recreation in a modern 
market society is a broad field of applications creativity of modern artists and designers. 

Therefore, when creating an interior in leisure and recreation facilities every designer is guided by 
certain design concepts. Design concept – the idea of a generalized project construction, scientific and 
reasonable solution of the problem. It consists of four structurally coherent units: production of professional 
ideology because of project analysis; building systems design principles; determining the parameters of 
specific image way; socio-economic support solution. 

Key words: design concept, interior, leisure and recreation agencies, design culture, style, image 
artistic decoration, designer, interior design specifics, travel, taste, modern innovative technologies, national 
context. 
 

Аннотация 
Оборская С.В. Дизайнерские концепции создания интерьера в учреждениях досуга и 

рекреации 
Рассматривается концептуальность реализации дизайнерских решений интерьеров в 

учреждениях досуга и рекреации. Освещается специфика оформления интерьера и особенности его 
стилизации.  

Ключевые слова: дизайн, концепция, интерьер, учреждения досуга и рекреации, проектная 
культура, стиль, образ. 
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СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЕРАНСУ В РОЗМОВНОМУ ЖАНРІ НА ЕСТРАДІ  
 

Постановка проблеми. Аналіз проблем сучасного мистецтва естради дозволяє виділити 
певні локальні моменти, властиві цьому виду творчості. Трансформація, що відбувається з 
розмовними жанрами на естраді, а особливо з конферансом, являє собою структурну кризу. 
Кризу, не стільки пов’язану з художньою якістю жанрового матеріалу, хоча естрадна 
драматургія, майстерність артиста завжди була актуальною проблематикою, скільки криза, що 
стосується самого жанру в цілому.  
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розмовним жанрам на естраді присвячена значна 
кількість публікацій, серед яких праці вітчизняних й іноземних авторів [1–2, 4, 11–12, 14]. Проблема 
знайшла своє відображення й у низці робіт науковців, що досліджують сферу мистецтва естради [2, 7–
9, 15].  

Формулювання мети статті. Метою статті є визначення специфічних особливостей 
конферансу у розмовному жанрі на сучасному етапі.  

Теоретичне обґрунтування об’єкту дослідження потребує розгляду наукових підходів, у рамках 
яких буде сформовано уявлення про феномен конферансу та межі контурів і напрямів подальшого 
розвитку розмовних жанрів на естраді. 

Виклад основного матеріалу. Естрада, як вид мистецтва, може поєднувати в єдину концертну 
програму сценічні номери у широкому діапазоні жанрів: від музичних, театральних, хореографічних 
до складних синтетичних форм, в яких розкриваються найрізноманітніші виразні засоби. Особливе 
місце в мистецтві естради посідають розмовні жанри. До основних відносимо: конферанс (сольний, 
парний, інсценований), байку, фейлетон (літературний, музичний), куплет, пародію (літературну, 
музичну), естрадний монолог, мініатюру, мікромініатюру (інсценований анекдот), скетч, різноманітні 
жанри літературної естради: усну розповідь, моно виставу (літературну, літературно-музичну), а 
також поетичний театр одного актора.  

У книзі «Серйозне і смішне» відомий конферансьє О. Алексєєв згадував: «За своє життя на 
сцені я випробував труднощі акторства, режисури, драматургії, педагогіки, конферансу всього, 
здається, сьорбнув і стверджую, що найважче конферанс» [1; 27]. 

Походження назви цього естрадного жанру відносять до латинського дієслова «conferre», що 
означає «збирати», «об’єднувати», а також до французького слова «conferer» – «розмовляти», або 
англійського «conference» – «конференція» [11]. У Великому енциклопедичному словнику 
«конферансьє» [франц. Conférencier – доповідач] артист естради, ведучий концерту, що виступає з 
самостійними, найчастіше комедійними, номерами [5]. У тлумачному словнику сучасної української 
мови: «Конферанс – виступ на сцені, пов’язаний з веденням програми естрадної вистави, концерту 
тощо, а також текст такого виступу» [5].  

Народний артист РСФСР М. Смирнов-Сокольський сформував поняття конферансьє як 
«людинм, що розмовляє з публікою»: «конферансьє – з’єднувач глядацької зали зі сценою, 
...представник акторів перед публікою та представник публіки перед акторами» [12; 225]. За 
визначенням В. Ардова: «конферансьє – артист, що веде концерт та виконує під час нього власні 
номери» [2; 38], а за О. Алекссєвим: «конферансьє ... господар вечора ... в глядацькій залі всі – 
глядачі, а на сцені і за кулісами – актори. І ті, і інші – мої гості. Я, конферансьє, повинен познайомити 
вас, попіклуватись про те, щоб ви один одному сподобались під час концерту» [1; 230]. М. Германова 
концентрує увагу на тому, що «конферансьє – це людина, що збирає людей, які прийшли на концерт, 
у єдине ціле і щось їм повідомляє...», «…по-перше, конферансьє з’єднує глядацьку залу і сцену, 
публіку та акторів, перетворюючи і тих, і інших у творців естрадної вистави; по-друге, він об’єднує 
окремі номери в естрадну програму; по-третє, повідомлення конферансьє (виступи між номерами) 
носять в основному гумористичний або сатиричний характер і по можливості наближені до 
сьогоднішнього дня» [7; 7].  

Таким чином, спілкування з залою – справа складна і непередбачувана, що залежить від складу 
глядацької зали, тобто її соціально-культурної та вікової характеристики. Цю тезу зазначає і відомий 
конферансьє Б. Бенціанов [3].  

«В естрадного артиста його партнер – завжди в залі для глядачів, і цей партнер завжди 
непередбачуваний, завжди незнайомий, завжди різний ... Навіть в один день: на ранковому концерті 
це можуть бути студенти та абітурієнти, а ввечері – професура, на другий день – вранці школярі, а 
ввечері якийсь всесоюзний зліт педагогів… І спілкування з таким партнером завжди несподіванка. 
Хто вони? Як вони тебе приймуть? Зумієш ти змусити їх слухати? Відповідати? ...Саме в моєму жанрі 
він завжди відповідає. Зрозуміло, подумки, але відповідає… Тому, «жоден інший жанр естради не 
вимагає від артиста наявності такого важливого набору не тільки професійних, а й морально-етичних 
якостей, глибокої ерудиції, як конферанс» – підкреслює І. Богданов [4; 118]. На нашу думку, 
конферанс є мистецтвом імпровізованого спілкування, формою якого є розмова з глядачами за темою 
концертної програми. 

Мистецтво конферансу виникло і сформувалось в паризьких кабаре і кафешантанах у ІІ пол. 
XIX ст. Першим професійним конферансьє вважається Р. Саліс, господар монмартрського кабаре 
«Chat noire» (1881 р.). Наприкінці ХIХ – початку ХХ ст. конферансьє виступали в театрах вар’єте, 
мініатюр, де збиралися літератори, артисти, музиканти, а художники проводили час на 
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імпровізованих вечорах-концертах, на яких були ведучими, або розігрували веселі мініатюри, сценки, 
скетчі. У Російській імперії поява конферансьє пов’язана з капусниками артистів Московського 
Художнього театру (МХТ) на початку XX ст., де артист театру Н. Балієв увів конферанс. 

К. Станіславський писав про нього: «Його невичерпні веселощі, винахідливість, дотепність – і в 
самій суті, і у формі сценічної подачі своїх жартів, сміливість, часто доходила до зухвалості, вміння 
тримати аудиторію в своїх руках, почуття міри, вміння балансувати на межі зухвалого й веселого, 
образливого і жартівливого, вміння вчасно зупинитися і дати жарту зовсім інший, добродушний 
напрям, – все це робило з нього цікаву артистичну фігуру нового у нас жанру» [13; 364]. У 1908 р. він 
відкрив кабаре «Летюча миша» і взяв на себе обов’язки конферансьє.  

У десятирічній біографії кабаре у 1918 р. історіограф МХТ М. Ефрос описав історію 
зародження театру в Росії: «Художественный театръ – серьёзнейший театръ, съ героическимъ 
напряжениемъ, въ бурленiи творческихъ силъ разрешающiй самыя сложныя сценическiя проблемы. 
Но у актеровъ этого театра – и большая любовь къ юмору, большой вкусъ къ шутке. Они всегда 
любили смех. Выход этому должна дать «Летучая мышь», вот настроенья, мысли и цели, съ 
которыми Н. Балiев и Н. Тарасовъ, сгруппировав вокруг себя товарищей по театру, арендовали 
подвал и подвесили къ его серому сводчатому потолку летучую мышь. Место отдыха людей – 
царство привольной, но красивой шутки, и подальше от посторонней публики» [16; 76]. 

Слідом за усміхненим Н. Балієвим у м. Одесі та м. Києві почав свій шлях у професії 
конферансьє тільки в іншому характерному образі іронічної особи О. Алексєєв (з 1915 р. – в 
Петрограді «Павільйон де Парі»). У кабаре «Бродячий пес» розкривав свій талант конферансьє Коля 
Петер (М. Петров), в кабаре «Криве дзеркало» – Ф. Куріхін. У 10 рр., у зв’язку із зростанням числа 
театрів мініатюр і кабаре виникає професія конферансьє. А на початку ХХ ст., у спеціалізованих 
театральних журналах з’являються статті про конферансьє, де зазначається, що він «повинен бути 
коректним, начитаним, ввічливим, добре обізнаним у злободенних подіях, російських та 
європейських» («Артистический мир», 1912. № 7). [15; 298–299]. 

Широкого розвитку мистецтво конферансьє досягло на радянській естраді. Серед відомих 
радянських конферансьє – О. Гриль, К. Гибшман, Г. Амурський, О. Менделевич, О. Глинський, 
М. Гаркаві, П. Муравський, Б. Брунов, О. Мілявський та ін. Кожен із цих конферансьє шукав власну 
маску, відповідний репертуар, що зберігав видимість імпровізаційності, при наявності необхідних 
домашніх «заготовок» – реприз, монологів, жартів, анекдотів, номерів та ін.  

Парний конферанс (Л. Міров і М. Новицький; Ю. Тимошенко та Є. Березін та ін.), де своє 
мистецтво демонструють два конферансьє, що наближаються до амплуа коміка і резонера. Парний 
конферанс володіє певними особливостями, які можуть зробити його більш цікавим у порівнянні з 
сольним. Наявність партнера тільки тоді стає яскравим і виразним, коли між двома конферансьє 
присутній конфлікт, конфліктна колізія. І даний конфлікт не повинен виникати в процесі реприз та 
інтермедій, а задаватися відразу, з першої появи пари конферансьє на сцені. Все це дозволяє втілити 
на естраді конферанс у вигляді суперечки, дискусії. У парному конферансі завжди логічним 
виявляється пряме звернення до глядачів, оскільки кожен виконавець шукає у публіки підтримки 
власної позиції. Це дозволяє активніше залучати публіку до ігрові ситуації: адже обов’язково одна 
частина аудиторії прийме позицію одного, друга частина – іншого, що сприяє створенню в залі 
атмосфери позитивної взаємодії між артистами та глядачами. 

На сучасному етапі сформувалися три різновиди конферансу: сольний, парний та 
інсценізований. Інсценізований конферанс – це виступ артиста, чи артистів, які в спілкуванні з 
публікою діють не від власного імені, а від особи персонажу – маски. Це мова і гра персонажу з 
притаманною йому характерністю, зовнішнім виглядом, перевтіленням в образ. 

С. Клітін описує три головні закономірності: різноманітність, контрастність, спряженість, 
враховуючи які можна віднайти найкращий варіант розташування номерів у програмі концерту. 

Різноманітність. Концертні програми, де виконуються однорідні за жанром твори, 
організовуються за принципом такого їх сполучення, коли кожний номер якоюсь особливістю змісту 
чи форми відрізняється від сусідніх. 

Спряженість. Є такі жанри, що не можуть існувати в одній програмі поруч, разом із тим, 
конферансьє в деяких випадках може своїми засобами перебудувати їх сприйняття. 

Контрастність. Це засіб, за допомогою якого можна швидко концентрувати увагу зали після 
попереднього номера. Якщо він проходив у високому темпоритмі, то є потреба перекрити цей ритм 
ще вищим, або привернути увагу глядачів зібраністю, заглибленістю у виконання [9; 178]. 

На естраді кожний номер виконується у своєму ритмі, і саме конферансьє зобов’язаний 
стежити, щоб ритм окремих номерів чергувався на користь концертної програми загалом.  
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Э. Шапіровський у книзі «Конферанс і конферансьє» писав, що конферансьє «...підтягує темп 
концерту, скорочує паузи, перекроює, якщо потрібно, решту частини програми... В залі можуть 
виникнути несхвальні репліки... Зуміє він з імпровізувати відповідь, швидко і весело відбити удар – 
перемога на його боці... Сміх розряджає напругу» [14; 22–23]. Таким чином, одна з функцій 
конферансу є контроль за темпоритмом заходу. 

Обсяг та зміст інформаційних анонсів конферансу визначається тематикою концерту, ідейною 
спрямованістю, жанром концерту, рівнем популярності артиста чи виконуваного твору, емоційним 
станом зали. Оголошення номерів програми є наступною функцією конферансу, що поєднує в собі 
необхідну для повноцінного сприйняття інформацію концертної програми. 

З моменту появи на сцені на конферансьє покладаються обов’язки щодо настрою глядача. «Є 
конферансьє, які обмежуються оголошенням чергового номера, не намагаючись охарактеризувати 
особливості жанру, або виконавця, підготувати глядача до сприйняття наступного номера, інші – 
навпаки, поводять себе так, немов би конферансьє повинен розважати публіку між номерами, а 
номери повинні заповнювати вільний майданчик у той час, коли конферансьє покидає її» [7; 65–66]. 
«Завжди варто поставити перед собою запитання – заради чого я буду це робити? Чи піде це на 
користь даному концерту, акторам і глядачам, чи ні?» [7; 66]. Головне, бути цікавим 
співрозмовником для глядачів і добрим партнером для учасників концерту. 

Підтримку загальних позитивних емоцій варто розділити на два види: «включення аудиторії у 
єдиний творчий процес» [9; 179] та «формування у глядачів конкретного налаштування на 
сприйняття наступного номера» [9; 179–180]. 

Включення аудиторії у єдиний творчий процес створюється не тільки вербальним методом, але 
і методом втягування глядачів у активну дію, коли вони запрошуються на сцену для участі в ігрових 
програмах на рівних правах з артистами. 

Формування у глядачів конкретного налаштування на сприйняття наступного номера потребує 
комплексу взаємної перебудови, що складається з трьох компонентів: «перебудова каналів 
сприйняття і способів спілкування, взаємної особистої перебудови виконавця і публіки, жанрової 
перебудови» [9; 180]. До появи на естраді артиста, який бере участь у програмі, конферансьє своїми 
акторськими засобами за допомогою тексту, оголошенням, відповідним емоційним настроєм і своїм 
особистим ставленням налаштує глядача на відповідну хвилю сприйняття.  

«Немає кращого відпочинку для втомленої уваги, чим вибух сміху» [2; 40]. Доречно у цьому 
випадку протягом концерту використовувати жарти, інтермедії, метод імпровізації, адаптування тексту 
залежно від «умов» концерту, аудиторії, зайнятих у програмі артистів та ін. Таким чином, до функцій 
конферансу можна віднести: логічний зв’язок номерів програми; контроль за темпоритмом концерту; 
оголошення інформації про номери програми; підтримка позитивного емоційного тонусу аудиторії.  

Розглянуті функції конферансу, незважаючи на свою різноманітність, є взаємопов’язаними і 
обов’язковими у використанні – в жанрі конферансу. 

На сучасному етапі сформувалися основні складові елементи конферансу, що мають враховувати 
артисти естради цього жанру. В. Ардов у книзі «Розмовні жанри естради та цирку» розділяє конферанс 
на п’ять частин: вступ, ділові анонси, жарти-репризи, власний номер, завершення конферансу та 
концерту [2, 41]. Від конферансьє залежить кінцевий план концертної програми і його втілення, 
складання концерту – це пошук оптимального варіанта чергування психологічних настанов аудиторії 
на сприйняття виконуваних творів. Саме тому заснований на живому, безпосередньому спілкуванні у 
вигляді бесіди, мистецтві справжньої сьогочасної імпровізації конферанс вважається одним з найбільш 
складних видів мовних жанрів на естраді, а професія конферансьє – однієї з найбільш рідкісних. 

Наведемо приклад: III Республіканський конкурс артистів естради проводився Міністерством 
культури УРСР у м. Чернівцях у вересні 1982 р. У конкурсі брали участь професіональні артисти естради, 
артисти театрів, кіно, радіо, телебачення, а також студенти вищих та середніх спеціальних навчальних 
закладів мистецтв. У розмовному жанрі брали участь 2 учасника. У ті дні преса зазначала: «Два 
конферансьє! Лише два конферансьє на конкурсі! Отож настав час для естради завести окрему «Червону 
книгу», куди внести, крім представників цього жанру, звукоімітаторів, вентрологів, виконавців 
політсатири, музичних ексцентриків, яких у Чернівцях не бачили. Ідея естрадної «Червоної книги» 
носилася в повітрі й на конкурсі, а тому до конферансьє С. Кавурова (Дніпропетровська філармонія), і 
М. Битного-Шляхти (Київський театр естради) жюрі ставилося по-батьківськи дбайливо. Київський 
конферансьє полонив залу з першою ж появою на сцені в чудернацькому, аж до підлоги, довгому фраку, 
вигідно обігравши особливості своєї фактури. І монолог «Заява» В. Синьова була виголошена артистом 
так, немав написана ним самим. Та в наступних виходах він швидко вичерпав репертуар, жодного разу не 
спробував імпровізувати – словом, засвідчив, що конферанс – не його амплуа, хоча й має до нього нахил.  
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Дніпропетровцю С. Кавурову теж ще далеко до справжнього майстра: і переграє, удаючи безмежну 
веселість, і дотепами користується «перцівсько-крокодилівськими», і з орфоепією не все гаразд [10].  

З того часу пройшло понад 30 років, за цей час розмовний жанр урізноманітнився, синтезувався 
з іншими жанрами естради. Кажуть, що конферанс вже не той, що був у 50–70 рр. ХХ ст., і в цьому є 
певна частина істини. Погоджуємося з думкою І. Богданова, М Смирнової що, по-перше, основна 
форма мистецтва естради – концерт – найчастіше сьогодні є сольною програмою популярних 
виконавців того чи іншого жанру, де, як правило, місця для конферансу не має. По-друге, практично 
пішов у минуле збірний концерт, так звана «солянка», набір різноманітних виконавців в одній 
програмі, який без конферансу неможливо представити. По-третє такі концертні програми проходять, 
здебільшого на великих концертних майданчиках, де розміри зал і кількість публіки не дають 
можливості конферансьє вести імпровізовану бесіду з залою, що є сутнісною ознакою цього жанру. 
Все ж таки конферанс – жанр камерного формату. 

Таким чином, зникла велика концертно-видовищна палітра, де був затребуваний конферансьє. 
У наш час не можна не відзначити, що мистецтво конферансу в нових формах проявляє себе на 

телевізійній естраді у роботі ведучих різноманітних ток-шоу та в ефірі на радіо, коли потрібно 
імпровізаційно дати відповідь на запитання радіослухачів. Робота ведучих різних ток-шоу та ігор, 
таких популярних сьогодні, часто володіє всіма ознаками конферансу. Тож на прикладі конферансу 
можна визначити тенденцію: жанр набуває нових форм, що втілюються у сьогоденні. Трансформація, 
що відбувається з розмовними жанрами у ХХ – початку ХХI ст., не може змінити непорушні вимоги і 
правила, яких повинен дотримуватися кожен, хто бажає займатися мистецтвом конферансьє. Ці 
вимоги такі: 

1. У конферансьє, крім належних природних даних, повинен бути певний рівень ерудиції, без 
якої, він не зможе бути тим ідейним керівником концертної програми, тією фігурою, яка зуміє 
налагодити справжнє спілкування між артистами та глядачами. 

2. Конферансьє повинен мати професійну школу драматичного актора, але з орієнтацією на 
естрадну манеру спілкування з публікою, з погляду акторської майстерності він повинен стояти не 
нижче виконавського рівня тих номерів, які він представляє публіці. 

3. Для конферансьє вкрай необхідне літературне обдарування і досвід, щоб він міг бути й 
автором власних імпровізацій. 

4. Знання психології і соціології необхідні для конферансьє, щоб зрозуміти своєрідність 
аудиторії на кожному концерті і, при необхідності, – внести відповідні корективи до програми, а 
часом і стилю конферансу. 

Це ті основні критерії, шо дозволять визначити можливості артиста, який прагне опанувати цей 
складний мистецький фах [8, 102–103]. 

Виходячи із зазначеного, можна зробити такі висновки: конферанс є мистецтвом 
імпровізованого спілкування, основною формою якого є розмова з глядачами за темою концертної 
програми. Конферанс є одним з основних розмовних жанрів на естраді; значення конферансу в історії 
режисури естради полягало у поєднанні глядачів зі артистами під час різноманітних концертних 
програм, перетворюючи і тих, і інших у творців єдиної естрадної вистави.  

Загалом можна констатувати, що класичні мовні естрадні жанри трансформуються в нових 
формах, репрезентуючи себе на телебаченні, радіо та нових формах концертної естради, а тому, 
мають всі перспективи для подальших мистецтвознавчих досліджень та можуть вивчатися, як із 
теоретичних, так і з прикладних позицій.  
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Резюме 
Окреслюються питання, пов’язані з розмовними жанрами на естраді. Уточнюється зміст понять 

«конферанс», «конферансьє», на основі чого визначається специфічні особливості та основні 
проблемні моменти цього естрадного жанру. 

Ключові слова: естрада, конферанс, розмовні жанри на естраді. 
 

Summary 
Tadlya A. Specific features compere in a conversational genre on stage 
Variety, as an art form, can be combined in a single concert stage numbers in a wide range of genres, 

from music, theater, dance to complex synthetic forms, which reveal a variety of expressive means. A special 
place in pop art take conversational genres. 

The main conversational genres of pop include: ceremonies (solo, pair, staged), fables, satires (literary, 
musical), couplet parody (literary, music), pop monologue thumbnail miniatures (staged anecdote), sketch, 
various genres of literature Variety: oral narrative performance mono (literary, artistic, literary and musical) 
and poetic theater actor. 

The article outlines the issues related to spoken genres on the stage. Clarifies the meaning of 
«ceremonies», «entertainer», which is determined based on the specific characteristics and main problematic 
aspects of the pop genre. 

Communication with the hall – is complex and unpredictable, depending on the composition of 
audiences that its socio-cultural and age characteristics. So is the art of ceremonies improvised dialogue, 
which is the main form of conversation with the audience on the theme of the concert. 

Art compere emerged and formed a Parisian cabaret and kafeshantanah in the second half. XIX 
century. In the late nineteenth – early twentieth century. ceremonies performed in vaudeville theaters, 
miniatures, which gathered writers, artists, musicians, artists spent time in the evenings impromptu concerts, 
which were leading or acted funny thumbnail sketches, sketches. In the Russian Empire appearance of 
ceremonies associated with skits artists of the Moscow Art Theater (MAT) in the early XX century, a theater 
where N. Baliyev introduced ceremonies. 

At the present stage compere formed three types: solo, pair and staged. Instsenizovanyy ceremonies - a 
performance artist, or artists that are communicating with the public do not act on its own behalf and on 
behalf of the character – masks. It is the language and the game character with his usual specificity, 
appearance reincarnation at some stage image. 

The scope and content of information announcements compere concert themed determined, 
ideological orientation, genre concert, the level of popularity of the artist or executable work, emotional state 
space. 

Thus, the ceremonies is the art of improvised dialogue, which is the main form of conversation with 
the audience on the theme of the concert. Ceremonies is one of the main genres of speaking on stage; 
compere importance in the history of pop was directing viewers in combination with various artists during 
the concert programs, making those and other creators of a single variety performances. 
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In general it can be stated, stresses the author that the classical language pop genres today transformed 
and manifested in new forms, representing himself on television, radio and new forms of concert stage, 
therefore, have all prospects for future art history studies and can be studied both from theoretical, and with 
the applied position. 

Key words: pop, ceremonies, conversational genres on stage, showbiz, modern art, concept, scenario 
plan, performance, specific features of domestic classic theory questions, miniature, monologue, mono 
performance, the art of improvised dialogue. 
 

Аннотация 
Тадля О.М. Специфические особенности конферанса в разговорном жанре на эстраде 
Анализируются вопросы, связанные с разговорными жанрами на эстраде. Уточняется 

содержание понятий: «конферанс», «конферансье», на основе чего определяет специфические 
особенности и основные проблемные моменты этого эстрадного жанра. 

Ключевые слова: эстрада, конферанс, разговорные жанры на эстраде. 
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Ю. Дякунчак 
 

БАЯННО-АКОРДЕОННИЙ РЕПЕРТУАР У ВИДАННЯХ  
ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 
Постановка проблеми. Питання репертуару завжди актуальне. На відміну від другої пол. 

минулого століття, де нотодрукування здійснювали державні друкарні, з настанням державної 
незалежності України цей процес поступово почав занепадати, що обумовлено як економічним, так і 
соціальним фактором. 

У ХХІ ст. розпочинається інтенсивне відродження нотодрукування приватними видавцями та 
видавництвами. В цьому руслі потужно працює провідне видавництво України «Навчальна книга – 
Богдан», що базується у м. Тернополі і систематично компонує різноманітну навчальну, методичну, 
наукову та музичну літературу. Одним із пріоритетів його є нотодрукування і зокрема – баянно-
акордеонна течія, так необхідна педагогам різного рівня. 

Зустрічаємо й видання баянно-акордеонного репертуару, друковані Дрогобицьким, Львівськими, 
Волинськими, Закарпатськими видавництвами, які працюють на комерційній основі під індивідуальні 
замовлення укладачів або авторів збірок. Але загалом, це переконливий факт активізації творчої 
діяльності баянно-акордеонної ланки у контексті пошуку нового на основі сталих традицій. 

Аналіз досліджень. Питання репертуарного забезпечення для народних інструментів 
піднімається у працях М. Давидова «Історія виконавства на народних інструментах» (К., 2005, 2010), 
А. Душного «Анатолій Онуфрієнко – життя, присвячене музиці» (Дрогобич, 2010) та ін. 

Творчий доробок баяна-акордеона розкривають фундаментальні дослідження А. Сташевського 
«Володимир Рунчак – «Музика про життя…»: Аналітичні есе баянної творчості» (Луцьк, 2004 р.), 
«Нариси з історії української музики для баяна» (Луганськ, 2006 р.), «Великі жанри в українській 
музиці для баяна (Луганськ, 2007 р.), М. Черепанина та М. Булди «Естрадний олімп акордеона 
(2008 р.) [6], Д. Кужелєва «Баянна творчість українських композиторів» (Львів, 2011 р.); довідники 
А. Семешка «Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ-ХХІ ст.» (Тернопіль, 2009 р.) та 
А. Душного й Б. Пица «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва» (Дрогобич, 2010 р.). 

Окремі аспекти різножанровості репертуару висвітлюють дисертаційні дослідження 
Р. Безуглої, Г. Голяки, А. Гончарова, Я. Олексіва, Ю. Чумака [7], А. Шамігова та ін.; наукові розвідки 
А. Душного [1], Ю. Дякунчака, Є. Іванова [2], Ю. Ісевича, С. Карася [3], Я. Олексіва [4], А. Онєгіна 
[5], Б. Пица, Л. Пасічняк, В. Суворова тощо. 

Метою дослідження виступає аналіз видавничої діяльності Західної України в контексті 
баянно-акордеонного репертуарного компонування ХХІ ст. 

Виклад основного матеріалу. Репертуарна політика баянно-акордеонного мистецтва сучасності 
становить невід’ємний компонент формування, пропаганди та соціальних стереотипів виконавців 
різних рівнів і напрямів навчання. Дедалі частіше спостерігаємо тяжіння до естрадно-джазової 
музики, авангарду, модерну. Попри це, виконання класики залишається пріоритетним у повсякденній 
роботі виконавця, формуванні його внутрішнього світу, глибини мислення, масштабності у 
стильовому співвідношенні, становленні його як музиканта, виконавця, особистості. У цьому сенсі 
завжди актуальним є пошук нового оригінального репертуару, високохудожніх перекладень та 
транскрипцій для баяна і акордеона. У 50-80-х роках ХХ ст. нотодрукування відбувалося за державні 
кошти активно та цілеспрямовано, більше того, безкоштовно надходило до бібліотек різного рівня. 
Сьогодні цей процес прогресує завдяки ентузіазму і лише подекуди з ініціативи приватних видавців 
або меценатів. Звичайно, у ХХІ ст. можна багато репертуару черпати з інтернет-сайтів (goldaccordion, 
abbia), але пріоритетним залишається паперовий оригінальний друк. 

За останнє десятиліття спостерігаємо активне друкування різноманітної літератури у 
Тернопільському видавництві «Навчальна книга – Богдан», де вагома ніша належить баянно-
акордеонному мистецтву. Відповідно, у Дрогобичі це напрям  здійснюють видавництва «Посвіт» та 
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«Коло», у Львові – «ТеРус», в Ужгороді – «Карпати», Луцьку – «Терен» тощо. Обмін нотним 
матеріалом відбувається на різноманітних методичних семінарах, творчих проектах, мистецьких 
форумах Дрогобича, Кіровограда, Одеси, Києва.  

Для прикладу, в рамках мистецьких проектів Дрогобича, систематично відбувається 
презентація навчально-методичної літератури для баяна-акордеона, бандури, ансамблів та оркестрів 
народних інструментів і це дає змогу педагогам розширяти горизонти сучасного оригінального 
репертуару на всі смаки та рівні навчання, систематично поповнювати свої приватні бібліотеки, бути 
в руслі подій народно-інструментального мистецтва ХХІ ст. 

Академічний напрям репертуарного спрямування в руслі оригінальної музики привертає серія 
«Концертні твори для баяна (акордеона)» з 8 випусків, надрукованих у видавництві «Навчальна книга – 
Богдан» м. Тернопіль протягом 2004-2010 рр. Палітра композиторів, представлених у серії вельми 
знакова, це: В. Зубицький (Вип. 1, 2, 2004 р.) з творами «Люблю тебе, Пезаро», «Скрипаль, який грає і 
танцює», фрагмент концерту «Присвячення А. П’яццоллі», «Концертна партита № 2»; В. Губанов (Вип. 3, 
2004 р.) – Ретро-сюїта (1. Вальс, 2. «Коли йде дощ», 3. «Веселий вік-енд») та «Джазова п’єса»; В. Власов 
(Вип. 4, 2005 р.) – «Концертний триптих», «Імпровізація і токата»; Є. Кураєв (Вип. 5, 2006 р.) – Прелюдія, 
«Бассоостинато», «Інтермецо», Парафраз на тему російської народної пісні «Вдоль по Питерской»; 
О. Сапалов (Вип. 6, 2007 р.) – Варіації на тему Г. Ф. Генделя, Дитяча сюїта № 3, «Мелодії старої 
платівки», «Карело-фінська полька»; В. Гальчанський (Вип. 7, 2010 р.) – «Українські акварелі», Концертні 
варіації на тему української народної пісні «Ой під вишнею», Концертні варіації на укр. тему «Глибока 
криниця», Фантазія на тему української народної пісні «Ой не світи, місяченьку», Музичний нарис на 
українську тему «У Харкові дощ іде»; О. Чуєв (Вир. 8, 2010 р.) – Адажіо, Романс, «Маріупольський 
вальс», «Орхістріко», «Балканський сувенір», Вальс-експромт, Токата, Парафраз на українські теми. 

Наступна серія – «Баян на концертній естраді», що складається з 11 випусків (2007-2013 р.), є 
продовженням презентації кращих зразків української та зарубіжної оригінальної баянно-акордеонної 
класики й низка перекладень. Музична редакція відомих сподвижників означеного феномену 
А. Семешка, О. Кмітя, К. Жукова сприяє конструктивному підходу до виконання того чи іншого 
твору як на баяні, так і акордеоні. Тут представлені композитори: В. Зубицький (Прелюдія і токата), 
Є. Дербенко («Іспанська легенда», «Веселий калейдоскоп», «Бурлеска»), В. Дикусаров («Ностальгія», 
«Роздум»), А. П’яццолла (П’ять танго), О. На Юн Кін («Бариня», «Маленький романтичний 
триптих»), Й. C. Бах (Прелюдія та фуга на тему BACH, Партита І B-dur, Фантазія та фуга d-moll, 
«Чакона»), А. Платті (Адажіо та алегро, Соната a-moll), Й. Брамс («Угорський танець № 6»), 
П. Макконен («Політ над часом»), Л. Рід (Прощальний вальс), С. Франк (Шість п’єс), О. Тимошенко 
(«Подільська рапсодія»), В. Власов («Одеський реп», «Звуки джазу», «Сьогодні свято», «Сліди по 
снігу»), А. Гайденко (Ретро-танго, Соната № 2), А. Білошицький (Дві імпровізації в стилі джаз-ретро, 
«В іспанському стилі», Фантазія-капріччіо на теми Дж. Гершвіна), О. Пітерсон (сюїта «Канадіана»), 
В. Черніков (Ноктюрн), М. Кукушкін (Імпровізація), А. Петров (Вальс), А. Бизов («Концертна 
фантазія», Соната e-moll), Е. Мегюль (Соната A-dur), О. Мунтян («Ранок», «Світлячок»), 
Б. Мирончук («Концертна самба», «Босса-нова»), В. Новіков (Концертна фантазія «Дружба», Самба 
«Карнавал», «Циганський парафраз»), Д. Скарлатті (Санатаe-moll, E-dur), Дж. Б. Пешетті (Соната c-
moll), М. Е. Боссі (Скерцо, «AveMaria»), А. Нижник (Соната), Я. Мейсл (Токата), В. Подгорний 
(Імпровізація, Ретро-фантазія), К. Ф. Пітч (Фантазія та фуга), В. Семенов («Присвята», «Віщий сон»), 
Г. Мушель («Прелюдія і фуга пам’яті Алішера Навої»), С. Войтенко («Одкровення»), Л. Рід 
(Прощальний вальс, обр. А. Білошицького), Г. Дініку («Весняний хоровод», обр. М. Кацуна), 
Н. Паганіні (Каприс № 15), А. Аст’єр (Фантазія e-moll), Вл. Золотарьов («Рондо-капрічіозо»). 

Низка згаданих творів побудована у найрізноманітніших стильових уподобанням їх авторів: 
академізм, і сучасна музика, елементи авангарду, джазові стандарти тощо. Сучасний тип інструмента 
з його величною амплітудою художньо-виразових, технічних та тембрально-акустичних якостей у 
поєднанні з потужним арсеналом специфічно-виконавських засобів, уможливлюють залучення до 
репертуару баяніста невичерпну кількість музичних зразків різних напрямів і стилів, враховуючи 
принципово протилежні художні смаки [3; 100]. 

У баянних творах сучасних українських (та зарубіжних – Ю. Д.) композиторів модерністичні 
техніки композиції не перетворились у надуману самоціль, а підпорядковані змісту твору, розкриттю 
образних планів. Сучасні засоби виразності органічно поєднались із фольклорними джерелами та 
індивідуальними особливостями композиторського мислення [4; 108]. 

Тяжіння сучасного баяна-акордеона в русло естрадно-джазового музикування, спонукає 
«Навчальну книгу – Богдан» до видання серії «Естрадно-джазові п’єси для баяна (акордеона)» в 6 
випусках 2011-2012 рр. Упорядкування та виконавську редакцію здійснив відомий педагог-методист 
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П. Серотюк. Отже, компонування охоплюють творчість І. Якушенка, П. Фроссіні («Веселий 
кабальєро», Концертне танго «Любовні усмішки»), Арт Ван Дамма – Г. Лонгфрена («Бугі-Вугі»), 
Ж. Лапайє – А. Астьєра («Осіння ностальгія»), П. Піццигоні (Вальс-мюзет «Світло і тіні»), Е. Абреу 
(Самба «Тіко-Тіко» в обр. К. Кароцца), П. Фроссіні («Марипозіта»), Дж. Гершвіна, М. Родрігеса – 
Ч. Маньянте (Танго «Кумпарсіта»), М. Табандиса – Р. Бажиліна (Вальс-мюзет), А. Музикіні – 
Р. Гальяно («Пісня для Джо»), Дж. Керна («Дим»), К. Томейна, Х. Тізола – Д. Елінгтона («Караван»), 
П. Норбакка (Танго «Мить екстазу»), Р. Гальяно (Вальс «Марго») та ін. 

Саме виконавці естрадно-джазової музики або, як правило, «вар’єте», широко практикуються в 
окремих номінаціях на різноманітних конкурсних змаганнях. Це вимагає володіння як різними стилями 
джазового музикування, різноманітними шумовими прийомами, сучасними баянними прийомами гри, 
так і відчуттям естрадної манери виконавства, зокрема в жанрі «мюзету». Інтерпретація творів 
естрадно-джазової музики – це особлива інтонаційна сфера, що об’єднує композиторське 
стилетворення з виконавським стилем. Для кожного музиканта необхідним є оволодіння основами 
джазової інтерпретації, технічними можливостями інструмента і найважливіше – освоєння стильових 
напрямів естрадно-джазової музики та їхнє мистецьке відтворення у професійному виконавстві [6; 172]. 

Естрадно-джазовий напрям поповнює серія «Концертні твори в стилях популярної музики та 
джазу», до якої входять декілька випусків під упорядкуванням та музичною й виконавською 
редакцією В. Бесфамільнова, А. Семешка та О. Кмітя (Вип. 1-2). «Легка музика для акордеона 
(баяна)» (2006 р.) уособлює творчість Р. Бажиліна, що включає твори «Карамельний аукціон», 
«Російська осінь», «Московський синдром», «Покидаючи», «Вперта овечка», «Веселий рег», «Історія 
ковбоя», «Чекання», «Ринок любові», «Вальсуючий акордеон», «Барви літнього вечора», «Циліндр».  

До Вип. 3 «Джазові стандарти» (2007 р.) в аранжуванні для баяна та акордеона В. Хаперського 
входять композиції Д. Крамера «Танцюючий скрипаль», «Стайл-мозаїка», Л. Ньюмена «Знову», 
Х. Сільвера «Волинка», А. Превена «В дусі блюзу», П. Дезмонда «Спробуємо на п’ять» тощо. 

Естрадну панораму продовжує збірка «Французька легка музика (вар’єте) для акордеона 
(баяна)» (2012 р.), до якої входять такі твори: Вальс «Втікач» М. Ферреро, «Акордеон – самба», 
«Фантазія полька» Ж. Пейроннін, Вальс «Ніжність» В. Вершурен, Пасодобль «Сеньорита Розіта» 
Ж. Ніколі, «Швидка» Ф. Гардоні, Пасодобль «Альгамбра» А. Хуард, Фантазія полька «Кришталеві 
намистинки» Ж. Хамель та ін. 

Вагомим доробком «Навчальної книги – Богдан» є випуск «Вибраних джазових композицій для 
акордеона (баяна)» Ф. Марокко (2012 р.) під упорядкуванням та виконавською редакцією А. Семешка 
та В. Пірога. Сюди входять як оригінальні композиції автора («Спробуємо на десять», «Пісня для 
Ненсі», «Ніжний джазовий вальс», «Осінь у Парижі»), так і авторські аранжування композиції 
Е. Хагена «Ноктюрн Гарлему» та Ф. Легара «У глибині самотньої душі». 

Наступна серія «Естрадно-джазові твори» заснована у 2004 р. і репрезентує: «Естрадні п’єси 
для баяна (акордеона)» в 3 вип. (2006 р.), до яких входить доробок Є. Дербенка (Ретро-сюїта: Марш, 
Вальс, Галоп; «Невдале побачення», Імпровізація, Ретро-експромт, Меланхолійний вальс, Експромт 
«П’ятццоломанія», східна картина «Самотній верблюд», Експромт, «Циганська угорка», «Нестримні 
пальці», «Падеспань», Експромт); творчість Ю. Пешкова «Арлекіно», «Карнавал», «Самба» у 
збірнику «П’єси для акордеона», Вип. 1 (2004); «Популярні твори для баяна (акордеона)» (2004), 
серед яких – Вальс-мюзет «Байдужість» Е. Мурена – Дж. Коломбо, «Зоряний вальс» А. Пожарського, 
«Наслідуючи контрабас», «Односторонный рух», «Ноніно» А. П’яццолли. 

Звернення до творчості легенди українсьокої композиторської джазової школи В. Власова 
видавництвом «Навчальна книга – Богдан» є знаковим для сучасного виконавця-баяніста 
(акордеоніста). Адже його творчість висвітлює бачення інструменту крізь призму академічного 
виконавства у сучасному світлі модерн-авангардного та джазового мистецтва.  

Серія «Панорама сучасного репертуару для баяна (акордеона)» представлена сюїтою «П’ять 
поглядів на країну Гулаг» (2004 р.), збіркою «В лабіринтах душі, або Terra Incognita» (2005 р.), до 
якої увійшли твори «В лабіринтах душі, або Terra Incognita», «Телефонна розмова», «В сузір’ї 
Центавра». Водночас, митець пропонує «Твори для баяна (акордеона) в ансамблі та з камерним 
оркестром (партитури)» (2010 р.), до яких відносить Концертний триптих на тему картини Іероніма 
Босха «Страшний суд», «Infinito», «Листок з Одеського альбому». 

Творчий тандем В. Власов – В. Мурза відомий як в Україні, так і далеко за її межами. Адже 
В. Мурза є першим виконавцем низки творів маестро, тому перша збірка «Грає Володимир Мурза» 
(2012 р.) скомпонована з творів В. Власова останніх років. Це – «За північ», «Граємо джаз», 
«Концертне танго», концертні обробки композитора на твори А. Жобіма «Дівчина із Іпаніми» та 
А. Цфасмана «Невдале побачення». 
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За визначенням дослідника творчості В. Власова, Ю. Чумака: «Баянна творчість В. Власова – 
центральна і найвагоміша в різножанровому доробку митця, віддавна стала складовою виконавського 
репертуару вітчизняних та зарубіжних виконавців» [7; 162]. Водночас, на думку фахівців, в особі 
В. Мурзи В. Власову вдалося знайти талановитого, оригінально мислячого, чутливого до 
композиторського задуму інтерпретатора [6; 135]. 

Творчість молодого композитора Львівської школи Я. Олесіва видавництво презентує збірками 
«Концертні твори для баяна» (2012 р.), до якої увійшли «Елегія», «Одкровення», Токата, «Соната-
балада», «Let’sruninjazz», «У настрої джазу» та «Ніч на полонині. Музичні ілюстрації до драматичної 
поеми Олександра Олеся» (2013 р.). 

Плідною є діяльність дрогобицьких ентузіастів-баяністів (акордеоністів) А. Душного, Б. Пица, 
В. Шафети, які виступають редакторами-упорядниками серії збірників із проблеми дослідження 
композиторських тенденцій Львівської баянної школи. Так, у контексті науково-мистецького проекту 
«Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва» [1] А. Душним та Б. Пицембуло засновано серію 
видань «Творчість композиторів Львівської баянної школи» (2010-2012 рр.), надруковану у 
Дрогобицькому видавництві «Посвіт». На сьогодні світ побачили три випуски серії, компонування якої 
інспіровані з авторських рукописів та публікувалися вперше. Це твори: для баяна-акордеона соло – 
Фуга та Дитяча сюїта А. Нікіфорука, Дві прелюдії О. Колосовської, Концерт для баяна з фортепіано та 
«Сарказм» А. Батршина, Рапсодія та Сонатина А. Онуфрієнка, Дитяча сюїта «Прикарпатські візерунки» 
Е. Мантулєва, «Посвята Антоніо Вівальді» І. Онисіва, «Мініатюра жарт» та Дві поліфонічні п’єси 
Я. Олексіва, «Повернуся, Україно» В. Стецуна на слова О. Кононенка, «Гармоника, гармоника!» 
М. Оберюхтінана слова А. Блока, Варіації на тему української народної пісні «Сусідка» 
М. Корчинського, «Прелюдія пам’яті Владислава Золотарьова» В. Балика, Парафраз на тему 
української народної пісні «Ой, на горі два дубки» А. Марценюка, «Consuello» В. Салія, Вальс-мюзет 
«Незабудка» М. Ольховського, Етюди № 1, 2 О. Личенка; для ансамблю баяністів-акордеоністів – 
Обробка української народної пісні «Чорнії брови, карії очі» Е. Мантулєва, «Діалог» К. Соколова, 
«Smile» Р. Стахніва, «Порив» та «Співанки» А. Онуфрієнка, «Подорож на Схід» І. Онисіва, українська 
народна пісня в обробці І. Миськіва, пер. А. Душного «Із сиром пироги», «Adios Nonino» та 
«Tanguango» А. П’яццолли в аранжуванні В. Балика та ін. 

Актуальною виступає творчість В. Власова, яка з рукописів автора вперше побачила світ у 
Дрогобицьких видавництвах під упорядкуванням А. Душного та В. Шафети. До «Педагогічного 
репертуару баяніста» (2011 р.), виданого Редакційно-видавничим відділом ДДПУ ім. І. Франка, входять 
«Джазова сюїта для баяна» («Імпровізація», «Босса-нова», «Танцювальний ескіз», «Мелодія»), «Зимовий 
ескіз», «Запрошення до танцю», «П’єса у формі французького вальсу». Наступна збірка митця – «Дитячий 
альбом (цикл п’єс для виборного баяна)» (2012 р.) надрукована видавництвом «Швидкодрук» охоплює 
інструктивний матеріал, в основі якого лежать 14 п’єс із відповідними до них 14 етюдами. 

Головним чинником постає наочне відтворення нотного тексту, тому репертуарна політика, на 
якій акцентується у нашій розвідці, є домінуючою основою студента-інструменталіста, педагога чи 
концертного виконавця, що підтверджує цінність нового творчого потоку нотодрукування з 
беззаперечним його результатом використання. Як наголошує А. Онєгін: «Головною метою навчання 
гри на інструменті є високохудожнє виконання музичних творів» [5; 104]. 

Сенсорність сучасної моделі баяна, акордеона, як вирішальний елемент відтворення чуттєво-
логічних елементів музичної тканини, високий рівень керованістю динамічною лінією звукового 
відображення художнього образу, яскравість та різноманітність штрихової палітри, віртуозність, 
поліфонічність та стереофонічність, тембрально-художня багатоплановість при збереженні іманентного 
звукоідеалу робить цей інструмент привабливим для сприймання самою широкою аудиторією [2; 33]. 

Висновки. Репертуарна політика баянно-акордеонної ланки сьогодення, широко висвітлюється 
у видавничій діяльності Тернополя та Дрогобича, уособлює різноманітні компонування, що дають 
можливість музикантам оволодіти різностильовою музикою відповідно до свого рівня підготовки. Це 
є вагомим чинником формування виконавської майстерності, відчуття художнього образу, епохи, 
стилю, жанру написання тощо. Репертуар компонується відповідно у класичному, естрадно-
джазовому, сучасному, модерному та авангардному спрямуванні, дає широке поле вибору музики на 
будь-який смак і рівень складності. 
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Резюме 
Проаналізовано напрями ното-видавництв Західної України: «Навчальної книги – Богдан» 

(Тернопіль) та «Посвіт» (Дрогобич) у контексті баянно-акордеонної репертуарної політики; 
представлені серії класичної, естрадної, джазової, сучасної та авангардної музики, творчість В. Власова, 
Є. Дербенка, Я. Олексіва, опуси навчально-репертуарного забезпечення композиторського доробку 
представників Львівської баянної школи. 

Ключові слова: баян, акордеон, творчість, видавництво, серія, упорядкування, класика, естрада, 
джаз, авангард. 
 

Summary 
Dyakunchak Y. Essays commonplace, accordion repertoire in publications in Western Ukraine 

XXI century 
The article emphasized the importance of printed music repertoire and its actual suspension late 

twentieth stoltttya. 
In the twentieth century revival begins intensive notodrukuvannya private publishers and publishers. 

This powerful front line leading publishers of Ukraine «Educational book – Bogdan», based in the city. 
Ternopil and systematically assembles a variety of educational, methodical, scientific literature and music. 
One of its priorities is notodrukuvannya and in particular – commonplace-accordion literature. 

There publication commonplace-accordion repertoire, printed Drohobych, Lviv, Volyn, 
Transcarpathian publishers that operate on a commercial basis to individual orders compilers or authors 
collections. But in general, this is a compelling fact enhance creativity commonplace accordion-level in the 
context of new search-based sustainable traditions. 

One of its priorities is notodrukuvannya and in particular - commonplace-accordion literature. 
Analyzes trends Noto-publishers of Western Ukraine: «Educational book – Bogdan» (Ternopil) and 

«Dedicated» (Drohobych) in the context of commonplace-accordion repertoire policies; are considered a series 
of classical, pop, jazz, modern and avant-garde music, creativity V. Vlasov, Ye Derbenko, J. Oleksiva, teaching 
and repertory pieces of music composing software revision representatives of Lviv tse accordion school. 

A detailed analysis published in various series of pieces for bayan accordion and different difficulty 
levels as the original guidance prepared by domestic composers such translations and music literature that 
allows to know the repertoire and actively used in educational and concert practice. 

Emphasized the leading compiler and editor of the literature. Analyzed various series, focused on 
today’s most popular pop-jazz direction. In this regard the thematic content analysis repertory collections 
such as «The French light music». 

Analyzed a collection of jazz compositions for accordion and accordion, organized by local teachers, 
which includes both copyrighted works and translations. 
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Considerable amount of published literature publishers mentioned above are duets or pieces for 
instrumental ensembles that greatly expand the potential of these tools 

Equally important is the printing and publishing houses collections of Western Ukraine series of 
problems composers research trends tse accordion school of Lviv and in this paper in detail for this series. 

Repertory policy-accordion links commonplace today, widely covered in publishing Ternopil, 
Drohobych, represents a variety of layout, enabling musicians to learn different styles of music according to 
their level of training. This is an important factor in shaping the performance skills, a sense of artistic image, 
era, style, genre writing like. The repertoire is composed according to classic, pop-jazz, contemporary, modern 
and avant-garde direction, giving a wide field of music selection for every taste and level of difficulty. 

Key words: accordion, accordion, creativity, domestic publishing, music series, streamline, classical, 
pop, jazz, avant-garde, a special art-literature, repertoire, printed music, educational and concert repertoire, 
transcriptions for bayan and accordion, composer, performing skills, artistic image. 
 

Аннотация 
Дякунчак Ю. Баянно-аккордеонний репертуар в изданиях Западной Украины XXI века  
Проанализированы направления ното-изданий Западной Украины: «Учебной книги – Богдан» 

(Тернополь) и «Посвит» (Дрогобыч) в контексте баянно-акордеонной репертуарной политики: 
представлены серии классической, эстрадной, джазовой, современной и авангардной музыки, 
творчество В. Власова, Е. Дербенко, Я. Олексива, опусы учебно-репертуарного обеспечения 
композиторського наследия представителей Львовской баянной школы.  

Ключевые слова: баян, аккордеон, творчество, издательство, серия, составление, классика, 
эстрада, джаз, авангард. 
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ДРОГОБИЧЧИНА ЯК НАУКОВА ІНСТИТУЦІЯ 
БАЯННО-АКОРДЕОННОГО РУХУ УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 
Дрогобиччина на зламі століть активно увійшла у русло баянно-акордеонного та народно-

інструментального мистецтва України. Саме у Дрогобичі свого часу (70-80-ті роки ХХ ст.) проходили 
відбіркові тури на всесоюзні та міжнародні конкурси, відбувся зональний конкурс баяністів-
акордеоністів Західного регіону України (1989 р.), а у другій пол. 90-х рр. конкурс молодих 
виконавців на народних інструментах «Молоді голоси» (1997 р.).  

Початок нового тисячоліття позначився знаними сьогодні в країні та зарубіжжі 
Всеукраїнськими конкурсами виконавців на народних інструментах ім. А. Онуфрієнка та «Візерунки 
Прикарпаття» й міжнародним конкурсом баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile», в рамках яких 
організовуються науково-практичні конференції, майстер-класи, показові уроки, концерти відомих 
виконавців та колективів, що, у підсумку, стає важливим фактором пропаганди й розвитку 
українського народно-інструментального мистецтва.  

Саме у Дрогобичі 2004-2005 рр. започатковується науково-мистецький проект «Львівська школа 
баянно-акордеонного мистецтва» (автори А. Душний, Б. Пиц, С. Карась) та проект «Молода генерація 
Львівської баянно-акордеонної школи» (2008 р.), які й уніфікували всі напрями наукових пошуків. 
Відтак, наукові інституції базуються у двох мистецьких осередках Дрогобича – музичному училища 
ім. В. Барвінського та музично-педагогічному факультеті педагогічного університету ім. І. Франка.  

Дослідження баянно-акордеонного руху краю висвітлюють монографія А. Душного [9] та його ж 
довідники у співавторстві з Б. Пицем [13, 14]; публікації А. Боженського [2, 3], Н. Гатайло, А. Душного 
[11], Ю. Дякунчака, Ю. Ісевича, Л. Мартиніва, І. Околовича [17], Б. Пица, Б. Сюти [22], О. Сергієнко, 
І. Фрайта, Ю. Чумака й ін.; окремі розвідки означеного феномену розкривають публікації М. Давидова [5; 
498−510; 6], М. Імханицького, А. Сташевського, А. Семешка [21; 200−204], В. Суворова, Я. Олексіва, 
С. Карася, В. Рунчака та ін.; замітки у періодичній пресі А. Власюка, М. Каралюс, В. Касперевича, 
І. Кілика, Е. Мантулєва, І. Мариняка, М. Михаця, Р. Пукаса, К. Сятецького, В. Собка, А. Шепетухи та ін.; 
інтернет-видання А. Боженського, А. Душного, Б. Пица, В. Шафети.  
 
© Душний А., Боженський А., 2014 
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Деякі елементи ансамблево-оркестрового виконавства Дрогобича та окремі творчі здобутки 
аналізуються у дисертаційних дослідженнях П. Дрозди1, А. Шамігова2, Л. Пасічняк3. Сьогодні, в основу 
здобувачів наукового ступеня кафедри народних музичних інструментів та вокалу ДДПУ ім. І. Франка 
Р. Кундиса [15] та В. Шафети [24] закладені пріоритети дослідження сегментів становлення, розвитку і 
пропаганди сольного й колективного музикування на баяні-акордеоні Дрогобиччини, проводиться 
аналітична лінія педагогічних кадрів, науково-методичного і творчого забезпечення, основних важелів 
функціонування баяна-акордеона в соціокультурі краю другої пол. ХХ – початку ХХІ ст. 

Метою розвідки є висвітлення наукового доробку баяністів-акордеоністів Дрогобиччини як 
невід’ємного цілого української академічної школи гри на народних інструментах. 

Починаючи з 2000 р. у Дрогобичі активізувалось нотодрукування для баяна-акордеона та 
ансамблево-оркестрового мистецтва за їх участю. Цьому аспекту вагоме значення надає баянно-
акордеонний осередок, що входить до методичного об’єднання народних інструментів, яке, в свою 
чергу, є домінуючою складовою кафедри народних музичних інструментів та вокалу музично-
педагогічного факультету Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка.  

Представники осередку (А. Душний, Б. Пиц, І. Фрайт, Є. Марченко, В. Салій, Ю. Чумак, 
В. Шафета) знані в Україна дослідники різножанрових пріоритетів баянно-акордеонного й народно-
інструментального мистецтва. Баяністи-акордеоністи цього ВНЗ є організаторами науково-практичних 
конференцій, виконавських конкурсів, семінарів, майстер-класів та концертів, відомих як на 
національному, так і міжнародному рівнях. Вони – сподвижники мистецького життя регіону, що 
протягом тривалого часу збирають у місті Котермака-Дрогобича представників баянно-акордеонної 
спільноти України, ближнього та далекого зарубіжжя. Тож м. Дрогобич за останні роки, за визначенням 
академіка М. Давидова, перетворився у «мекку народно-інструментального мистецтва України» [6; 3]. 

Вагома роль надається методичному забезпеченню цього процесу. Баяністами-акордеоністами 
підготовлено низку методичних рекомендацій до творів, внесених до навчальних посібників: 
А. Онуфрієнко «Альбом баяніста». Вип. 1 (2005 р.), «Педагогічний репертуар баяніста» (2006 р.), 
В. Шлюбик «Педагогічний репертуар баяніста» (2010 р.); методичні рекомендації А. Душного «Три 
сучасних танці для дуету баяністів та ударних»; рекомендації В. Шафети (2009 р.); «Дитячий альбом 
баяніста (акордеоніста)», рекомендації В. Салія (2011 р.); Р. Стахнів «Педагогічний репертуар для 
народних інструментів» (2010 р.), В. Власов «Дитячий альбом: цикл п’єс для готово-виборного 
баяна»; методичні рекомендації Ю. Чумака (2012 р.). 

Одночасно вони є авторами методичних рекомендацій для ВНЗ культури і мистецтв І-ІІ рівнів 
акредитації: «Робота з оркестром народних інструментів на прикладі «Фантазії» А. Онуфрієнка» 
(2006 р.) [12], здійснюють методико-виконавський аналіз творів – Варіації на тему лемківської 
народної пісні «Кедь ми прийшла карта» [8; 60−65] для дуету баяністів та оркестру українських 
народних інструментів В. Чумака, «Пассакалії і фуги для органу Хр. Кушнарьова», «Поеми» для 
оркестру народних інструментів А. Онуфрієнка. 

Упродовж останніх років ними упорядковано й надруковано: навчально-репертуарні збірники 
«Повій, вітре, на Вкраїну: обробки українських народних пісень у перекладі для баяна» (упор. 
Є. Марченко, І. Фрайт), «Верховина». Твори для дуета та тріо баяністів (упор. Е. Мантулєв, 
Є. Марченко, І. Фрайт), «Творчість композиторів Львівської баянної школи». Вип. 1-3 (упор. 
А. Душний та Б. Пиц), Пукшин Ю. «Педагогічний репертуар для народних інструментів» (упор. 
А. Душний, В. Шафета, В. Салій), Власов В. «Педагогічний репертуар баяніста» (упор. А. Душний, 
В. Шафета), «Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів» (автори-
упор. А. Душний, В. Шафета) та ін.; опуси, до яких входять – оригінальні твори композиторів-
педагогів-практиків (Е. Мантулєва, Б. Гивеля, В. Чумака, Я. Олексіва, В. Салія, Р. Стахніва), 
композиції представників Західної України (А. Онуфрієнка, М. Оберюхтіна, І. Миськіва, 
А. Нікіфорука, Л. Колосовської, Я. Олексіва, А. Марценюка, М. Корчинського, К. Соколова, 
В. Герасимчука, О. Личенка та ін.), баяністів-акордеоністів України й зарубіжжя (В. Власова, 
В. Балика, В. Бонакова, А. Батршина, В. Годлевського, В. Віцькова й ін.), перекладення класичної та 
сучасної музики (Й.С. Баха, А. Вівальді, А. Моцарта, Й. Гайдна, Д. Скарлатті, Й. Брамса, Дж. Россіні, 
М. Лисенка, Д. Січинського, В. Губанова, Є. Дербенка, В. Самофалова тощо). 

Важливо й те, що нотним публікаціям передує грунтовна науково-пошукова робота, наслідком якої 
стають відкриття нових імен, нових творчих пластів. Так, ст. викл. кафедри народних музичних 
інструментів та вокалу В. Шафета в процесі роботи над дисертаційним дослідженням виявив творчість 
відомого свого часу львівського акордеоніста К. Соколова, а його колеги – Ю. Чумак – вивчає невідомі 
сторінки творчості В. Власова; Р. Кундис – композиції М. Корчинського, А. Марценюка, а Б. Пиц – 
А. Батршина, А. Душний – Б. Гивеля, А. Нікіфорука, О. Личенка, Е. Мантулєва, В. Чумака тощо. 



Розділ III. Рецензії, огляди, повідомлення 

 

349

Репертуар сучасних українських композиторів для оркестрів та ансамблів народних 
інструментів являють важливу ділянку творчого експерименту, де поряд із традиційними жанрами і 
визнаними мистецькими здобутками, відбуваються процеси, що свідчать про розширення жанрової 
палітри, ускладнення виразових засобів, впливи професіоналізації музичної освіти та характеру 
виконавської практики сольного й ансамблевого музикування. 

Знаний «Прикарпатський дует баяністів» у складі викладачів-методистів Дрогобицького 
музичного училища – В. Чумака та С. Максимова частину свого репертуару у власному перекладенні 
та аранжуванні опрацював й упорядкував у навчальному посібнику в 2-х частинах «Педагогічний 
репертуар для ансамблю баяністів» (з репертуару «Прикарпатського дуету») [18, 19]. Твори 
класичної, сучасної та естрадної музики, обробки народних пісень наповнені різноманітними 
виконавськими прийомами і стильовою інтерпретацією, апробовані митцями на концертних сценах 
України, Європи, СНД й США. Методичні рекомендації, викладені В. Чумаком, сприяють швидшому 
опануванню музичної тканини, розкривають особливості виконання різноманітних сучасних 
прийомів, постають теоретичною базою у вихованні музиканта-ансамбліста. 

Вагомий внесок до репертуарного забезпечення методичною літературою здійснено 
інструментальним тріо «Гармонія» у складі викладачів Дрогобицького ДМУ ім. І. Франка 
В. Барвінського І. Туркаником (скрипка), Сергієм (баян) та Оксаною (скрипка) Максимовими [16]. 
Учасники колективу поряд із феноменальною виконавською манерою інтерпретації, активною 
працею у композиторському спрямуванні (перекладанні та аранжуванні музики для власного 
колективу), презентують свою творчо-виконавську майстерність на різноманітних концертних 
майданчиках України і зарубіжжя. Композиції4, перекладені та аранжовані учасниками колективу, 
апробовані як самими митцями, так і іншими виконавцями на конкурсах-фестивалях й концертних 
програмах. Увагу привертає теоретична частина та Додатки, у яких В. Шафетою подаються матеріали 
з розвитку й пропаганди ансамблевого музикування Львівщини за участю баяна і акордеона, що 
охоплюють великий діапазон часу (від довоєнних років ХХ ст. до наших днів). «Вагомий внесок 
роботи полягає в її двобічності: перша – концертний репертуар; друга – історико-методичний 
матеріал. Ці два компоненти активно можуть втілювати як викладачі з методики викладання гри на 
скрипці чи народних інструментах, так і викладачі ансамблевого класу» [16; 4–5]. 

Захищені дисертаційні дослідження А. Душним, В. Салієм та Ю. Чумаком з музично-
інструментального та баянно-акордеонного мистецтва й педагогіки стали домінуючими науковим 
доробком Дрогобиччини. 

А. Душним у дисертаційній розвідці «Методика активізації творчої діяльності студентів 
педагогічних університетів у процесі музично-інструментальної підготовки» (К, 2006 р.) 
досліджено цілеспрямоване залучення студентів до елементарної композиторської творчості. 
Автором доведено три стадії активізації творчої діяльності студентів у процесі інструментальної 
підготовки: «Творче наслідування», «Зумовлена творчість» та «Вільна творчість». Основні 
положення науковця подаються у навчально-методичному посібнику [10], опрацьованому на основі 
дисертації (2008 р.). 

Наукові студії В. Салія сягають дослідження проблеми методичного забезпечення роботи над 
музичним образом у процесі навчання підлітків гри на баяні (акордеоні) [12]. Автором теоретично 
обґрунтовано та експериментально перевірено поетапну методику роботи над музичним образом, що 
ґрунтується на інтегративному підході й передбачає використання інноваційних форм «уроків-
образів» на основі художньої драматургії. Цінним є те, що дисертаційне дослідження знайшло 
практичне використання, стало основою для написання монографії «Методика роботи над музичним 
образом у процесі навчання підлітків гри на баяні (акордеоні)» (2013 р.). 

Одним з останніх дисертаційних досліджень в окресленій вище сфері є праця Ю. Чумака 
«Творчість Віктора Власова в контексті баянно-акордеонної музики України» (2014 р.) [23]. Автором 
здійснено комплексний поетапний аналіз творчої діяльності В. Власова – концертного виконавця, 
педагога, автора методичних та музично-критичних праць, громадського діяча у багатоманітних 
проявах у контексті народно-інструментального мистецтва України. 

Продовжуючи стратегічну лінію вивчення академічного народно-інструментального мистецтва 
України академіка М. Давидова, обґрунтовану у фундаментальній праці «Історія виконавства на 
народних інструментах (Українська академічна школа)» (К., 2005 р.), підхоплену доц. 
А. Сташевським у «Нарисах з історії української музики для баяна» (Луганськ, 2006 р.) та проф. 
А. Семешком у «Баянно-акордеонному мистецтві України на зламі ХХ-ХХІ століть» (Тернопіль, 
2009 р.), А. Душний та Б. Пиц звертаються до регіонального аспекту проблеми – Львівської баянно-
акордеонної школи у довіднику «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва» [14].  
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У довіднику здійснено спробу систематизувати баянно-акордеонне мистецтво (педагогіка, 
виконавство, творчість), пов’язане з названою школою з метою активізації процесу усвідомлення її 
ідентичності, вивченням історії розвитку, впливу та взаємозв’язку на інші школи, життя і творчості її 
видатних представників, а також ролі і місця цього мистецтва регіону в українській та світовій 
музичній культурі загалом. 

Перший розділ присвячено персоналіям виконавців, педагогів, композиторів, вихованих 
Львівською баянно-акордеонною школою (тобто тих, що закінчили Львівську консерваторію – нині – 
музичну академію та їх учнів, учнів учнів тощо – незалежно, в якому регіоні і навчальному 
музичному закладі вони працюють). Тут і відомі виконавці, педагоги, диригенти, музично-громадські 
діячі, організатори музичного життя, адміністратори і скромні педагоги, які своєю працею виховують 
нові покоління. 

Другий розділ присвячений ансамблям та оркестрам за участю баяна-акордеона.  
Третій, четвертий та п’ятий розділи – науково-методичному, творчому та виконавському аспектам 

школи. Вони наповнені матеріалами конференцій, конкурсів, наукових та нотних збірників, організовані і 
зібрані внаслідок пошукової роботи у рамках проекту «Львівська баянно-акордеонна школа».  

У Додатках зосереджено величезний за обсягом ілюстративний матеріал (світлини, афіші, 
програмки/буклети, грамоти/дипломи тощо), що унаочнює досягнення баянно-акордеонного 
мистецтва Львівської школи. За визначення доктора мистецтвознавства Б. Сюти: «…Довідник… є, 
надзвичайно корисним надбанням як спільноти концертуючи баяністів і акордеоністів, так і 
музикантів-педагогів і музикознавців» [22; 9]. 

Окремої уваги заслуговує наукове висвітлення постаті композитора-класика баянного 
репертуару В. Золотарьова. Доробком у напряму навчально-методичного забезпечення є 
упорядкування Б. Пицом в авторській редакції В. Балика життєвого та творчого шляху 
В. Золотарьова у формі реконструкції та виконавського аналізу творів для баяна [1]. Праця, поряд із 
розв’язанням конкретних проблем вибору аплікатури, агогіки, динаміки, регістрів та ін., присвячена 
відтворенню автентичного авторського тексту й виявленню різночитань, а також – характеру 
міховедення і визначенню зміни напряму руху міху у Дитячих сюїтах, «Листку з щоденника» 
(Розділ 1), Сонаті № 3, «П’яти композиціях» (Розділ 2), «Іспаніаді» та Сонаті № 1 (Розділ 3). 

Повноцінне осмисленням життя і творчості композитора розкриває монографічний опус 
«Владислав Золотарьов: матеріали до біографії» (ред.-упоряд. В. Балик, загальна ред. Б. Пица) [4]. У 
книзі зібрана доступна частина літературного доробку Золотарьова, зокрема, його листи (1962, 1965-
1975 рр.), окремі літературні праці, щоденники, записники, а також деякі статті та спогади про 
засновника оригінального репертуару для багато-тембрового готово-виборного баяна. В контексті 
нашого питання увагу привертають: 

 науково-практичні конференції: «Львівська баянна школа та її видатні представники» 
(2005, 2006 рр.), «Академічне народно-інструментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини» 
(2005 р.), «Творчість композиторів України для народних інструментів» (2006, 2011-2014 рр.), 
«Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ ст.» (2007, 2009-2013 рр.), «Музична освіта 
України: проблеми теорії, методики, практики» (2008-2014 рр.); 

 міжнародні («Акорди Львова», 2006; «Perpetuum mobile» 2008−2014 рр.) та Всеукраїнські 
(«Візерунки Прикарпаття», 2005, 2008, 2010-2013 рр.) конкурси баяністів-акордеоністів та конкурс 
виконавців на народних інструментах ім. А. Онуфрієнка (2007, 2009, 2012 р.). 

У перелічених мистецьких дійствах акцентуються питання значимості Львівської баянної та 
народно-інструментальної школи й Дрогобиччини як невід’ємного цілого в контексті національного 
й міжнародного масштабу, аналізуються й висвітлюються творчі портрети видатних представників і 
засновників, колективів, окремих виконавців, науково-методичний і навчально-репертуарний 
доробок представників різних поколінь школи та регіону. Зокрема, до науково-практичних 
конференцій залучаються науковці, педагоги, музикознавці з України, Росії, Білорусії, Польщі, 
Литви, Латвії, Казахстану, Німеччини, США, Молдови, Хорватії, які висвітлюють питання 
орнаології, творчості, аспектів виконавського музикознавства та музичної педагогіки, народно-
інструментального мистецтва загалом. 

На Дрогобиччині у конкурсних змаганнях вперше введено ансамблеву категорію різного типу 
(ансамблі однорідного та мішаного типу малих і великих форм), а нововведенням стала категорія 
«оркестри народних інструментів», у якій упродовж дев’яти років взяли участь понад 40 оркестрів 
початкових спеціалізованих та ВНЗ І-ІV рівнів акредитації (Львівської, Тернопільської, Волинської, 
Закарпатської, Вінницької, Херсонської, Луганської, Донецької, Рівненської, Миколаївської, 
Київської, Чернігівської, Сумської обл.), м. Сімферополь АР Крим, Білорусії, Латвії, Росії [11]. 
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Організаційна робота, що полягає в ротації конкурсно-фестивального руху, науково-
мистецьких проектів, концертної діяльності постає вагомим фактором соціокультури сьогодення. 
Дані фактори сприяють визнанню Дрогобиччини як у різногалузевих мистецьких колах України, так і 
утвердження її у світовому музикознавчому функціонуванні. Представниками регіону 
організовуються мистецькі форуми, що збирають чимало представників творчої спільноти України та 
зарубіжжя (США, Росія, Білорусія, Башкортостан, Латвія, Литва, Молдова, Чехія, Словакія, Італія, 
Хорватія, Сербія) як у руслі баянно-акордеонного, так і народно-інструментального мистецтва.  

Отже, навчально-репертуарне та науково-методичне напрацювання баянно-акордеонного 
осередку Дрогобиччини є багатогранним і широкомасштабним, визнаним у наукових колах України 
та зарубіжжя, систематично використовується у навчальному процесі, становить невід’ємну частину 
цілісної системи академічного народно-інструментального мистецтва в контексті соціокультури 
України ХХІ ст. 
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Резюме 
Розкриваються пріоритети науково-методичного та навчально-репертуарного доробку митців 

баяністів-акордеоністів Дрогобиччини в сольному та колективному музикування. Аналізуються 
дослідження композиторської творчості (упорядкування збірників, оригінальна музика, 
перекладення, аранжування тощо) та методичної літератури; аналізується дослідження «Львівська 
школа баянно-акордеонного мистецтва» й епістолярний матеріал композитора В. Золотарьова. 

Ключові слова: баян, акордеон, Дрогобич, репертуар, посібники, дисертації, методичні 
рекомендації. 
 

Summary 
Dushni А., Bozhenski А. Drogobychyna as a scientific institution bayan-accordion movement in 

Ukraine of the XXI century 
Drohobych at the turn of the century actively entered the mainstream and commonplace, accordion 

folk instrumental art of Ukraine. From his time in Drohobych (70-80 years of the twentieth century). Were 
qualifying rounds in national and international competitions held zonal competition of accordionists 
Accordion Western Ukraine (1989) and in the second half of the 90-s Contest of Young of folk instruments 
«Young Voices» (1997). 
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The beginning of the new millennium was marked today well-known at home and abroad Ukrainian 
contest of folk instruments named. A. Onufrienko and «Patterns Carpathians» and international competition 
Bayan Accordion «Perpetuum mobile», in which organized scientific conferences, workshops, demonstration 
lessons, concerts by famous artists and bands that ultimately becomes an important factor in promotion and 
development of Ukrainian folk instrumental art. 

It is in Drohobych 2004-2005, is launched research and art project «Lviv school commonplace 
accordion-art» (by A. stuffy, Pyts B., S. Karas) and the project «Young generation Lviv commonplace 
accordion-school» (2008) which unified all directions and scientific research. 

Disclosed priorities guidance and training and repertory works of artists Bayan Accordion Drohobych 
in solo and collective playing. 

Emphasized on activating print special musical literature (original music, translations for accordion 
and accordion, instrumental ensembles, teaching materials to master this heritage). 

Study analyzes composition activity (ordering books, original music, transcriptions, arrangements, 
etc.) and instructional materials; analyzed research «Lviv school commonplace accordion-art» and epistolary 
material composer Vladimir Zolotarev. 

It is emphasized that today in Drohobych the first time in the Competition of folk instruments 
ensemble began category of different types (homogeneous and mixed ensembles such small and larger 
forms) and innovation was the category «orchestra of folk instruments», which for nine years participated 
more than 40 orchestras primary specialized and higher educational institutions of I-IV accreditation (Lviv, 
Ternopil, Volyn, Transcarpathian, Vinnitsa, Kherson, Luhansk, Donetsk, Rivne, Mykolaiv, Kyiv, Chernihiv, 
Sumy regions), Simferopol. Crimea, Belarus Latvia, Russia. 

Organizational work that is rotation-competitive festival movement, science and art projects, live 
performances sociocultural raises important factor today. These factors contribute to the recognition of Drohobych 
as in different-artistic circles of Ukraine and the establishment of a global musicological functioning. 

Thus, teaching repertoire, scientific and methodological developments commonplace accordion-cell 
Drohobych is multifaceted and widespread, accepted in scientific circles in Ukraine and abroad, 
systematically used in the teaching process is an integral part of an integrated system of academic folk 
instrumental art in the context of socio-cultural changes in Ukraine XXI century, stress the authors. 

Key words: accordion, accordion, Drohobych, repertoire, manuals, theses, guidelines, methodological 
principles, performance art, concert, Ukraine XXI century, leading teachers, musicologists, collective music-
making, repertoire policy, trends, teaching repertoire. 
 

Аннотация 
Душный А., Боженский А. Дрогобиччина как научная организация баянно-аккордеонного 

движения Украины XXI века 
Раскрываются приоритеты научно-методического и учебно-репертуарного наследия баянистов-

аккордеонистов Дрогобыччины в сольном и коллективном музицирования. Анализируется результат 
работы (составление сборников, оригинальная музыка, переложение, аранжировка и т.д.) и учебных 
пособий, освещается исследование «Львовская школа баянно-аккордеонного искусства» и 
эпистолярный материал композитора Вл. Золотарева  

Ключевые слова: баян, аккордеон, Дрогобыч, репертуар, пособия, диссертации, методические 
рекомендации. 
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ПОСТАТЬ БАЯНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА (АКОМПАНІАТОРА)  
У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 
Постановка проблеми. Соціокультурна парадигма ХХІ ст. є вагомим чинником пропаганди 

музичного мистецтва з врахуванням високопрофесійних ознак фахівця мистецької сфери. Тут вагоме 
місце відводиться його академічній народно-інструментальній ніші, і зокрема – баянно-акордеонному 
мистецтву.  У  сольному  та  колективному  виконавстві  баян-акордеон  сьогодні досягає значних  
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результатів, а щодо концертмейстерської ланки, то постає питання унаочненого аналізу. Адже, не 
кожен виконавець-соліст може бути концертмейстером чи акомпаніатором, або навіть ансамблістом. 
Цьому передує низка факторів (гра на слух, транспонування, читка нот з листа, імпровізація, відчуття 
колективу або партнера тощо), яких в окремій навчальній дисципліні (приміром, «концертмейстер-
піаніст»), сьогодні немає. Відповідно (на відміну від піаністів), немає конкурсної номінації, де б 
могли себе проявити концертмейстери-баяністи (акордеоністи), і це теж ставить питання перед 
організаторами конкурсного руху про доцільність такої номінації. 

Попри те, сьогодні активно на ниві концертмейстерсько-акомпаніаторської діяльності працює 
низка фахівців баяністів-акордеоністів як у художніх колективах, так і поодинокій концертній 
діяльності. Це і послужило актуальністю у виборі теми наукової розвідки. 

Аналіз досліджень. За останні роки концертмейстерській діяльності присвячено дисертаційні 
дослідження Л. Повзун «Наукові і художні аспекти мистецької діяльності піаніста-концертмейстера» 
(К., 2005), Т. Карпенко «Формування концертмейстерської компетентності майбутніх педагогів-
музикантів у процесі вивчення фахових дисциплін» (К., 2010), О. Коробової «Антиципація в 
структурі художньо-творчої діяльності концертмейстера» (Саратов, 2011); публікації П. Андрійчука, 
А. Берези, О. Бабчук, Г. Горбулич, Н. Журавльової [4], К. Іванової, В. Левчук, Ю. Небуну, 
Б. Нестеровича, О. Матковського, Т. Малікової, Т. Молчанової, В. Общанського, С. Паламар, 
В. Павлічук, Т. Фойдер, Є. Шендерович та ін. 

Настільною книгою в галузі народно-інструментального мистецтва сьогодення вважають 
підручник М. Давидова «Історія виконавства на народних інструментах» [1], який узагальнює 
формування, розвиток та пропаганду народних інструментів в Україні. Довідниковий матеріал 
презентує праця А. Семешка «Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ–ХХІ століть» [10], 
у якій вперше в Україні зібрано й уніфіковано різні напрями діяльності баяністів-акордеоністів на 
зламі століть.  

Регіональні аспекти дослідження баянно-акордеонного мистецтва і колективного музикування 
на народних інструментах розглянуті у довіднику А. Душного та Б. Пица «Львівська школа баянно-
акордеонного мистецтва» [3]. Наявне й наукове осмислення діяльності кафедри народних музичних 
інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, вміщене 
в науково-історичному довіднику [9]. 

Окремі розвідки присвячені постаті П. Рачинського [8] та Прикарпатському дуету баяністів [2]. 
Інтернет-сайти [5, 6, 7] розкривають палітру функціонування низки провідних колективів України, у 
яких концертмейстерами виступають саме баяністи-акордеоністи. 

Мета статті полягає у висвітленні особистостей баяністів-концертмейстерів 
(акомпаніаторів), які, на нашу думку, постають домінуючими у виконавській діяльності і тим самим 
створюють імідж означеній професії. 

Виклад основного матеріалу. Баянне мистецтво сьогодення посідає вагоме місце у загальній 
системі музикознавства, маючи сформовану науково-методичну базу, оригінальний репертуар, 
провідних педагогів, гроно лауреатів найпрестижніших виконавських конкурсів, низку фахових 
професійних виконавських мистецьких форумів, тощо. Становлення баяніста-виконавця відбувається 
системно та поетапно (ДМШ – училище – ВНЗ або ССМШ – ВНЗ) на основі теорії та методики 
формування виконавської майстерності баяніста (М. Давидов), ансамблевого (М. Різоль) і естрадно-
джазового музикування (В. Власов), опанування оригінальним високохудожнім репертуаром 
композиторів-баяністів (В. Зубицький, В. Власова, А. Гайденко, Вл. Золотарьов, А. Сташевський, 
А. Нижник, В. Рунчак, Б. Мирончук, Ю. Шамо, А. Білошицький та ін.). 

Систематизація участі солістів-баяністів (акордеоністів) у міжнародних конкурсах («Фотландські 
дні музики», «Трофей світу», «Кубок світу», «Кубок Кривбасу», «Golden Accordion», «Acco Holiday», 
«Perpetuum mobile», «Inter Svitiaz-accomusik» та ін.) стала домінантою формування висококласних 
виконавців, які отримували найвищі нагороди і тим самим приносили перемогу українській баянній 
школі. Водночас, бачимо появу низки ансамблів однорідного та неоднорідного складу за участю баяна, 
які сьогодні прогресують (у репертуарній політиці зокрема) і дають можливість залучення до спільного 
творчого процесу широкого кола музикантів різних спеціальностей з однією метою – популяризації 
академічного народно-інструментального (або інструментального у камерному сенсі) колективного 
музикування у різноманітних мистецьких проектах України та світу. 

Саме ці важелі і стають стрижневими у подальшій діяльності баяністів, які обирають своєю 
професією «концертмейстерство» або «акомпаніаторство» у різних творчих колективах. 

Творчість концертмейстера – основний пріоритет естетичного виконавського мистецтва. Саме 
поняття «концертмейстер» розглядається як своєрідність артистичного виконання, індивідуальне 
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осмислення та трактування авторського задуму, переосмислення нотного тексту в контексті 
художнього процесу й самостійного творчого прояву. Концертмейстерство є вагомо-цінним видом 
музичного виконавства, прояв якого характеризується в індивідуальній ролі його особистості у 
процесі інтерпретації музичного твору. 

У концертмейстерському виконавстві існують декілька масштабних рівнів: засвоєння суті 
окремих мелодій та інтонацій шляхом усвідомлення та розкриття їх семантичного значення; перехід 
від семантичної конкретизації до ідейно-художнього узагальнення; оформлення певного художнього 
задуму [4; 105]. Відтак, концертмейстери-баяністи сьогодні працюють у художніх колективах, 
зокрема – Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. П. Вірського, 
Заслуженому народному ансамблі пісні і танцю України «Дарничанка», Заслуженому 
Прикарпатському ансамблі пісні і танцю «Верховина», Ансамблі пісні і танцю «Трускавчанка», 
Заслуженому вокально-хореографічному ансамблі України «Галичина», студентському народному 
вокально-хореографічному ансамблі «Пролісок» та ін. 

Одним із провідних колективів України, що об’єднує чимало блискучих концертмейстерів-
баяністів, є Національний заслужений академічний ансамбль танцю України ім. П. Вірського під 
орудою – Героя України, народного артиста України М. Вантуха [7]. 

Із 2002 року в ансамблі активно працюють Богдан та Руслан Піроги – сімейний дует баяністів, 
широковідомий у мистецьких колах України та зарубіжжі. Вони – заслужені артисти України, 
випускники НМАУ ім. П. Чайковського, у складі дуету – лауреати І премії міжнародних конкурсів 
«Трофей Югославії» (м. Крауце, Югославія, 1991 р.) та «Фотландські дні музики» (м. Клінгенталь, 
Німеччина, 1998 р.) [10; 114–115].  

Ветеран серед концертмейстерів-баяністів означеного колективу – О. Пономарьов, заслужений 
артист України, випускник Львівської консерваторії ім. М. Лисенка (клас доц. Д. Кужелєва). Працює 
у ансамблі ім. П. Вірського з 1978 р., є автором музики та аранжувань до низки хореографічних 
постановок та концертних програм («Україна моя», «Волинська полька», «Гуцулка», «Буковинський» 
й ін.). Гастролює з колективом країнами Європи, Азії, Америки [10; 117]. 

Наймолодший концертмейстер колективу (від 2006 р.), провідний баяніст-виконавець 
сьогодення, випускник класу народного артиста України, проф. НМАУ ім. П. Чайковського 
В. Бесфамільнова – О. Хрустевич. Його майстерність шліфувалася на міжнародних конкурсах 
«Golden Accordion» (Нью-Йорк, США, 2001, ІІІ премія), «Грай баян» (Ржев, Росія, 2003, І премія), 
«Кубок Кривбасу» (Кривий Ріг, 2003, 2006, ІІ премія), «Від бароко до джазу» (Вроцлав, Польща, 
2006, І премія), «Acco Holiday» (Київ, 2006, ІІ премія) [10; 158].  

Сьогодні визначне місце у мистецькому осередку впевнено посідає Заслужений народний 
ансамбль пісні і танцю України «Дарничанка» під керуванням заслуженого працівника культури 
України П. Андрійчука (випускника Київської консерваторії ім. П. Чайковського, клас баяна – 
народного артиста України, проф. М. Різоля), який 1978–1992 рр. був концертмейстером-баяністом 
колективу, а з 2002 р. – його художній керівник [5]. 

У «Дарничанці» з 1992 р. концертмейстером-баяністом працює В. Якимчук, випускник 
КНУКіМ (клас А. Гаценко та П. Андрійчука) й Київської державної консерваторії 
ім. П. Чайковського (клас В. Самітова).  

В. Якимчук (у співавторстві з П. Андрійчуком) автор посібника «Співає народний хор» (К., 
2004 р.), редактор-упорядник низки збірок, лауреат міжнародного конкурсу «Premiodi Montese» 
(Монтезе, Італія, 2002 р., в категорії «вар’єте» І премія, у категорії «академічне виконавство», 
ІІ премія) [10; 179]. 

З 1999 року на посаду концертмейстера «Дарничанки» запрошено випускника НМАУ 
ім. П. Чайковського, дипломанта міжнародного конкурсу баяністів у м. Санкт-Петербург (Росія, 
2003 р.) – В. Бондаренка [5]. 

У контексті нашої розвідки активну увагу привертає постать концертмейстера та керівника 
оркестру Заслуженого вокально-хореографічного ансамблю України «Галичина» П. Рачинського, 
випускника Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка (клас баяна – проф. М. Оберюхтіна). 
Він соліст-інструменталіст, ансамбліст, але основна його виконавська сфера – концертмейстер та 
акомпаніатор. Він активно співпрацює у цьому амплуа з сопілкарями В. Попадюком, М. Маркевичем; 
співаками, солістами філармонії та опери С. Степаном, М. Шуневичем, Р. Вітошинським, 
Г. Чорнобою, Г. Гавриш, А. Шкурганом, Н. Мельник, В. Паславським, І. Нагірним, Н. Романюком, 
В. Білоніжком, О. Кровицькою, М. Шопшею; естрадними співаками І. Поповичем, П. Дворським, 
О. Білозір, М. Сливоцьким; хореографами М. Вантухом, Я. Чуперчуком, М. Ванівським, О. Бобківим 
[3; 33]. Як зазначає дослідник творчості митця Б. Пиц «…кожен концерт гастролей у Німеччині 
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(2002 р.) солісти Львівської опери та філармонії … у першому відділі демонстрували оперну та 
романсову класику…, а в другому – твори сучасних українських авторів та народні пісні. І все це в 
супроводі П. Рачинського» [8; 179]. У складі «Галичини» та з вищезгаданими музикантами йому 
аплодувала Європа, США, Австралія. 

Доречно звернути увагу на митця, педагога, концертмейстера-акомпаніатора, блискучого 
ансамбліста, співзасновника «Прикарпатського дуету баяністів» (спільно з С. Максимовим), 
заслуженого працівника культури України, завідувача цикловою комісією народних інструментів 
Дрогобицького ДМУ ім. В. Барвінського В. Чумака (випускника Уральської державної консерваторії 
ім. М. Мусоргського, клас проф. А. Трофімова). Його багатогранна особистість витонченого 
музиканта-інтерпретатора, аранжувальника та композитора (автора низки оригінальних творів та 
аранжувань й перекладень для баяна і ансамблю баяністів), широкомасштабна концертна діяльність 
дала плідні плоди творчої діяльності. Він акомпаніатор народного ансамблю пісні і танцю 
«Трускавчанка», з яким гастролював Білорусією, Росією, Польщею, Францією; у творчому тандемі з 
солістами Державного академічного театру опери та балету ім. І. Франка С. Степаном, 
Н. Тичинською, Чернівецькою та Ялтинською філармоніями, вокалістами Г. Гавриш, О. Телігою, 
О. Камінською, Я. Лемішем концертує у США, Канаді, дає концерт у штаб-квартирі ООН [2; 6]. 

Цікавою та напрочуд вдалою є співпраця «Прикарпатського дуету баяністів» (В. Чумак та 
С. Максимов) із заслуженим працівником освіти України К. Сятецьким. Колектив виступав 
акомпаніатором К.Сятецькому на міжнародному фестивалі «Фольклорама» у м. Вінніпег (Канада, 
1997 р.), на творчому вечорі співака (Дрогобич, листопад 2001 р.), святкуванні 30-річчя творчої 
діяльності «Прикарпатського дуету» (Дрогобич, грудень, 2012 р.) та ін. 

Молода генерація концертмейстерів-баяністів (акордеоністів), а відтак і артистів оркестру постає в 
Заслуженому Прикарпатському ансамблі пісні і танцю «Верховина» (художній керівник – С. Майданик). 
Протягом тривалого часу концертмейстером-баяністом колективу працює Н. Боярська, випускниця 
музично-педагогічного факультету Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка (клас проф. Е. Мантулєва) [6]. 

З часом до творчої роботи запрошують випускників Дрогобицького державного музичного 
училища ім. В. Барвінського акордеоніста Р. Стахніва (клас магістра Ю. Чумака) з 2010 р. та баяніста 
В. Мицака (клас заслуженого працівника культури України В. Чумака) з 2012 р. Сьогодні цей 
творчий тандем закінчив музично-педагогічний факультет Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка (клас 
доц. А. Душного). У процесі формування власного стилю, творчого іміджу та виконавської 
майстерності Р. Стахнів та В. Мицак як солісти, учасники народно-інструментальних ансамблів 
беруть активну участь у низці виконавських конкурсів та фестивалів в Україні, Сербії, Латвії, є 
лауреатами конкурсів у дуеті та інструментальних ансамблях – ім. І. Вимера «Золота Троянда» 
(Львів, 2011, 2013 рр., І премія), «Perpetuum mobile» (Дрогобич, 2011 р., І премія у складі квартету 
народних інструментів; 2013-2014 рр., ІІ премія (дует); 2013 р., Гран-Прі у складі інструментального 
квартету), «Internet music competition» (Сербія, 2012 р., ІІ премія у складі квартету народних 
інструментів), «KrimACCO» (Симферополь, 2013, ІІ премія) [9; 81-82].  

Р. Стахнів автор двох навчальних посібників «Педагогічний репертуар для народних 
інструментів» (Дрогобич, 2010, 2013 рр.) з авторських творів для акордеона, дуету акордеоністів-
баяністів, ансамблю та оркестру народних інструментів. У складі «Верховини» виконавці 
гастролюють Україною, Латвією, Хорватією, Польщею. 

Представник акордеонної школи проф. Е. Мантулєва (випускник 2005 р.), педагог, 
концертмейстер-акомпаніатор, В. Шафета ще з студентський років працює на ниві творчої 
самореалізації. Сьогодні він ст. викладач кафедри народних музичних інструментів та вокалу ДДПУ 
ім. І. Франка, а з 2001 р. концертмейстер та акомпаніатор студентського народного вокально-
хореографічного ансамблю «Пролісок» (художній керівник – доц. Ю. Добуш). Співавтор (спільно з 
А. Душним та Ю. Добушем) навчального посібника «Педагогічний репертуар для вокальних ансамблів 
(з репертуару народного вокально-хореографічного ансамблю «Пролісок»)» (Дрогобич, 2013 р.), у 
якому висвітлюються репертуарні тенденції та творчий шлях ансамблю за майже півстолітню історію. 
Щодо колективу, то у різні роки його концертмейстерами-баяністами (акордеоністами) були Р. Лемех, 
С. Процик, В. Чумак, Л. Мартинів, Р. Кундис, Р. Стахнів, Н. Хомин [3; 51]. Із колективом «Пролісок» 
В. Шафета став семиразовим лауреатом міжнародних конкурсів та фестивалів. Здійснив гастрольні 
поїздки до Польщі, Італії, Франції, Латвії, Туреччини. В. Шафета також є концертмейстером 
муніципального чоловічого камерного хору «Боян Дрогобицький» (2003-2011 рр.), з яким брав участь у 
творчих поїздках до Польщі, Чехії, Угорщини, Греції, Австрії, Північної Ірландії [9; 24]. 

Висновки. Постать концертмейстера-баяніста (акордеоніста) уособлює низку факторів його 
творчого его: професіоналізм, формування виконавської майстерності, шляхом самореалізації у 
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сольному та колективному музикуванні, здатність до наукового осмислення власних дій, 
композиторська діяльність, педагогічний аспект спілкування, виховання та навчання, креативність та 
індивідуалізація до стереотипів творчої діяльності, фанатизм та відданість справі, тощо. Тож 
означений феномен є яскравим прикладом для наслідування фаховості та унаочнення творчих дій в 
контексті соціокультури України ХХІ ст. 
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Резюме 
Розкриваються особистості баяністів-концертмейстерів (акомпаніаторів) Б. та Р. Пірогів, 

О. Пономарьова, О. Хрустевича, П. Андрійчука, В. Якимчука, В. Бондаренка, П. Рачинського, 
В. Чумака, Р. Стахніва, В. Мицака, В. Шафети, які еволюціонували з виконавців-солістів до означеної 
сфери діяльності. Аналізуються провідні колективи України, в яких роль баяніста-концертмейстера 
посідає ключове місце і стає пріоритетом для наслідування. 

Ключові слова: баяніст, акордеоніст, концертмейстер, акомпаніатор, ансамбль, соліст, 
колективи. 
 

Summary 
Pankiv M. Figurebayan-accompanists in the cultural area of the XXI century 
In solo and collective performance-bayan accordion is now significant results, and on 

kontsertmeysterskoyi level, the question arises to help readers visualize the analysis. After all, not every 
performer, soloist or accompanist may accompanist, or even ensemble. 

This is preceded by a number of factors (play by ear, transposition, reciting from the letter notes, 
improvisation, sense of community or partner, etc.), which in a particular academic discipline (such as 
«accompanist pianist»), today no. Accordingly (as opposed to piano), there is competitive category, which 
could manifest itself concertmasters-accordionists (accordionists), and it also raises the question of the 
organizers of competitive movement on the feasibility of such a nomination. 

Arts accompanist – the main priority of performing arts aesthetic. The term «accompanist» is regarded 
as the originality of artistic performance, individual reflection and interpretation of the author's intention, 
reconsideration note text in the context of the artistic process and creative self-expression. 

Kontsertmeysterstvo is weighty, valuable type of musical performance, a manifestation of which is 
characterized by its role in the individual personality in the interpretation of music. The article contains 
numerous examples of such an accompanist in the practice of leading artistic collectives of Ukraine. 
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Figure accompanist-accordionist (accordion) represents a number of factors of his creative ego 
professionalism, formation of performance skills through self-realization in solo and collective music-making, 
the ability to scientific understanding their own actions, composer activity, pedagogical aspect of 
communication, education and training, creativity and personalization to stereotypes of creative activity, 
fanaticism and commitment to others. Therefore appointed phenomenon is a prime example for professionalism 
and illustrate creative actions in the context of cultural and artistic practice Ukraine XXI century. 

Expressed the need to recognize accompanist-accordionist (accordion) separate area of musical 
training in higher educational institutions of art as it is applied in practice training accompanist, pianist 
and proposed to organize a creative individual nomination in the organization performing competitions of 
various levels. 

The article reveals personality Bayan-accompanists (accompanists) B. and R. pies, Alexander 
Ponomarev, A. Khrustevych, P. Andriychuk, V. Yakymchuk, V. Bondarenko, P. Rachinsky, V. Chumak, 
R. Stahniva, B. Mycak V. Shafety that evolved from executors, soloists to this domain of activity. Analyzes 
the leading teams of Ukraine, in which the role accordionist-concertmaster occupies a key place and 
becomes a priority for further follow. 

Key words: accordion player, accordion player, concertmaster, accompanist, ensemble, soloist, artistic 
groups, solo and ensemble performance, leading artists of Ukraine, scientific and methodological support, 
the cultural phenomenon of modern Ukraine, higher education institution performing school. 
 

Аннотация 
Панькив М.В. Фигура баяниста-концертмейстера (аккомпаниатора) в культурном 

пространстве ХХI века  
Раскрываются личности баянистов-концертмейстеров (аккомпаниаторов) Б. и Р. Пирогов, 

А. Пономарева, А. Хрустевича, П. Андрийчука, В. Якимчука, В. Бондаренко, П. Рачинского, 
В. Чумака, Р. Стахнива, В. Мыцака, В. Шафета которые эволюционировали из исполнителей-
солистов через разнообразие творческого музицирования к указанной сферы деятельности. 
Анализируются ведущие коллективы Украины, в которых роль баяниста-концертмейстера занимает 
ключевое место и становится приоритетом для подражания. 

Ключевые слова: баянист, аккордеонист, концертмейстер, аккомпаниатор, ансамбль, солист, 
коллективы. 
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НІЛ ХАСЕВИЧ І УКРАЇНСЬКА КНИЖКОВА ГРАФІКА  
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 

 
Українська книжкова графіка І пол. ХХ ст. залишається предметом зацікавлення 

мистецтвознавців. Серед останніх досліджень слід виділити праці «Українська книжкова обкладинка 
першої третини ХХ століття» (2005 р.) та «Grafhien графіки. Нариси з історії української графіки 
ХХ ст.» (2007 р.) О. Лагутенко, «Понад кордонами. Модерна українська книжкова графіка 1914-
1945» (2008 р.) М. Мудрак та ін.  

Апогей розквіту графіки, книжково-журнальної обкладинки в Україні припадає на 20-ті роки. 
Активна постава щодо життя тогочасних художників втілюється на обкладинках книги динамічними 
ритмами, кольоровим звучанням. Бурхливі зміни стилів знайшли своє відображення в книжковій 
графіці П. Ковжуна, Р. Лісовського, А. Петрицького, А. Страхова, С. Гординського, М. Бутовича [9; 12]. 
Одним з художників, причетних до розвитку цієї прикладної галузі мистецтва, є Ніл Хасевич (1905-
1952 рр.), відомий своєю співпрацею з українським визвольним рухом 1940 – початку 1950-х років. 

Провідною тенденцією розвитку книжкової ілюстрації стає поширення у 20-х рр. ілюстрацій, 
виконаних у техніці ксилографії. Дереворит активно впроваджували в оформлення книги послідовники 
М. Бойчука, вихованці майстерні С. Налепинської-Бойчук у Київському художньому інституті та 
майстерні І. Падалки в Харківському художньому інституті. В. Скочиляс, професор Варшавської академії 
мистецтв, у якого навчався Н. Хасевич, також працював у цій техніці над книжковими ілюстраціями.  
 
© Крайлюк Л.В., 2014 
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Художник «значну частину своєї творчої енергії присвятив мистецтву книжки, що має таке 
особливе значіння під оглядом загальнокультурним», – відзначав ще 1939 р. Т. Лєшнер [10; 4]. Його 
творчість у царині книжкової графіки є засобом збереження в мистецтві української присутності, 
підкреслює М. Мудрак [12; 14]. Більш розлого поліграфічний дизайн волинського графіка розглядає 
Д. Даревич, відзначаючи пошуки синтези між модерними та традиційними напрямами [8; 15]. Утім, 
кількість віднайдених артефактів не дає змоги реконструювати книжкову графіку Н. Хасевича. Але, 
на щастя, ситуація змінюється: завдяки зусиллям дослідників в науковий обіг поступово вводяться 
нові знахідки. 

Хронологічно перший з відомих творів художника – обкладинка до «Календарика для всіх», 
датована 1927 р. Її виконання засвідчує високий професійний рівень митця напередодні його вступу 
до Варшавської академії мистецтв. Проявом книжної графіки став титульний лист каталогу ювілейної 
виставки «Мистецький гурток «Спокій» – 5 літ праці», що вийшов друком 1932 р. Майстерність 
ідеально віднайденого ритму смуг і рукописних шрифтових елементів композиції створює 
неповторний образ видання. Подібний варіант рукописних шрифтів Н. Хасевич застосував і для 
виконання грамот «Почесного члена гуртка «Спокій» на ім’я проф. Д. Антоновича та митрополита 
А. Шептицького. Фактично з початку 1930-х рр. художник виробив власний індивідуальний почерк, 
який дозволяє безпомилково упізнавати його шрифтові твори. 

«Буквар», що вийшов друком у Львові 1933 р., оформлений митцем у співавторстві з 
О. Карпенком. Ймовірно, що ця співпраця зумовлена викладанням останнього у Рівненській приватній 
українській гімназії [6; 140]. Серед його графічних праць, що слугують декоративним оформленням 
«Букваря», виділимо силуетні рисунки. Цей різновид прикладної графіки містить яскраво виражене 
ігрове начало, сприяє розвитку уяви, тому застосовується для оформлення дитячих книг. Надзвичайно 
вдалою ілюстрацією «Букваря» є сюжетна сценка з чотирма хлоп’ячими фігурками. Художникові 
вдалося передати мовою силуету жваву суперечку і, навіть, характери персонажів [1; 24]. До речі, крім 
Г. Нарбута, в український графіці складну техніку силуету використовував лише П. Ковжун для 
оформлення титульної сторінки журналу «Світ дитини» [13; 167]. 

Наступні збережені зразки книжкової графіки Н. Хасевича – обкладинка та ілюстрація 
часопису «Ватра», обкладинка книги «ВУО маршалові Й. Пілсудському», виконані 1935 р. на 
високому мистецькому рівні. Перша цікава композиційним вирішенням з діагонально розміщеними 
елементами конструктивізму [2]; видання Волинського українського об’єднання поєднує виразну 
композицію з авторським вирішенням шрифтової частини [4]. 

Видання мистецького гуртка «Спокій» «Дереворити» датується 1936 р. Його обкладинка, 
форзац та ілюстративне наповнення стали ще одним свідченням високого професійного рівня, адже в 
її оформленні художник застосував поєднання стилізованого зображення атрибутів дереворитного 
мистецтва з домінуючою шрифтовою складовою композиції. 

Ім’я С. Кушніренка (1913–1984 рр.), знаного поета у 1930 – початку 1940-х рр. у Західній 
Україні та серед українських емігрантів Польщі, тривалий час було мало відоме в країні. До 
останнього часу навіть найближчі його родичі – дружина, донька й онуки не знали про те, що він, 
навчаючись на філологічному факультеті Варшавського університету, писав вірші, друкуючи їх у 
львівському «Віснику» та інших українських періодичних виданнях Львова, Кракова, є автором 
поетичної збірки «Пружінь». 

Ситуація змінилася 2013 р. після виходу у світ книги «Загублений талант. Сергій Кушніренко : 
біографічний нарис, твори, документи». Автор-укладач Н. Миронець оприлюднила серед інших 
матеріалів обкладинку поетичної збірки «Пружінь», що вийшла друком у Львові 1938 р. У вишуканій 
шрифтовій композиції відчувається мистецький почерк Н. Хасевича. Авторство обкладинки 
підтверджують численні факти біографії обох митців – такі, як навчання С. Кушніренка у Рівненській 
приватній українській гімназії з вересня 1933 р. по червень 1935 р. Прямих фактів знайомства поета з 
художником не виявлено, але на користь гіпотетичних стосунків свідчать кілька фактів. По-перше, 
підбірка десяти поезій під назвою «Серпантинами життя» С. Кушніренка була надрукована в 
учнівському часопису «Ватра» (січень 1935 р.), титульну сторінку якого, як зазначалося, оформив 
Н. Хасевич. По-друге, після закінчення гімназії у цьому ж році С. Кушніренко вступив на навчання 
до філологічного факультету Варшавського університету і став членом української студентської 
громади, пов’язаної з мистецьким гуртком «Спокій».  

До створення обкладинки поезій С. Кушніренка художник приступив, маючи досвід та 
визнання, здобуте перемогою на Міжнародному трієнале деревориту у Варшаві. Безперечно, що 
образ майбутньої обкладинки створювався під особистим враженням художника від ритмів, настроїв 
та ідей віршів, що увійшли до збірки. Як зазначає Н. Миронець, детальний аналіз його поетичної 
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творчості попереду [7; 34], а побіжний огляд поезій, що увійшли до збірки, дає уявлення про 
модерний світогляд молодого автора.  

У цих творах знайшли відображення настрої того покоління молодих українських патріотів, які 
в 1920-1930-х рр., опинившись із різних причин за межами Батьківщини, гостро переживали поразку 
українських визвольних змагань.  

О. Теліга вважала: «Читаючи таку поезію відчуваємо, що дійсно в неї увійшла, наперекір 
невольницьким думкам, нова сила, «налита сонцем, молода, рішуча» з культом завзятців, із 
змаганням». Д. Донцов відносив С. Кушніренка до талановитих авторів «Вісника» [7; 11]. 
Є. Маланюк у рецензії на збірку «Пружінь» наголошував, що в ній є «гострий і голодний на барви 
рух – молодий зір. Б’ється в нерівних її віршах нерівний, майже гарячковий, але й гарячий живчик 
справжнього життя. Є й щасливі знахідки, не вишукані олівцем, але підказані жагучою ліричною 
хвилею, пульсацією ритму». Як найбільш вдалу спробу в напрямі епіки і навіть певної фабулярності 
Є. Маланюк відзначає вірш «П’ять набоїв», а вірш «Молодій матері», на його думку, це «Вдалий 
екскурс з імпресіонізму в стислість, суворість і простоту» [7; 11]. 

Таким чином, поетична збірка С. Кушніренка поєднала розмаїті теми та настрої – легкість 
імпресіоністичної констатації природи, металеві ритми індустріальної доби, трагічні та спраглі 
життя батальні зарисовки з виразними атрибутами сучасності. В нестримній круговерті цих 
образів багато контрастів – можливо тому композиція титульної сторінки побудована на 
протиставленні масивних горизонтальних смуг, що слугують «фундаментом» для літер, 
вишуканим пружним графемам виразно індивідуального Хасевичевого курсиву. Аналогічні 
форми курсиву бачимо на титульній сторінці Волинського календаря «Рільник» 1939 р. [3], 
виконаної Н. Хасевичем 1938 р., тобто хронологічно близько до часу виконання обкладинки 
збірника. Поєднання горизонтальних та вертикальних смуг художник неодноразово 
використовував для вирішення титульних сторінок – так ритм п’яти масивних ліній, нанизаних на 
міцну вертикаль, слугує формотворчим каркасом композиції каталогу виставки «Мистецький 
гурток «Спокій» – 5 літ праці».  

Чудове оформлення книги «ВУО маршалові Й. Пілсудському», де у мистецькому вирішенні 
автор використовує контраст різних за величиною смуг, вишуканого виразно українського уставу та 
геометричного орнаменту, що нагадує зразки народного ткацтва. У даному випадку Н. Хасевич 
обмежився, як і в обкладинці збірника «Пружінь», чорним кольором для підсилення виразності твору. 
У титульній сторінці та форзаці «Дереворитів», виданих мистецьким угрупуванням «Спокій», 
горизонтальні та вертикальні смуги також поєднують стилізований устав шрифтової частини із 
зображеннями атрибутів дереворитної магії – різця та дошки. Чорно-білий контраст тут розбавлений 
активним червоним кольором. У логотипі волинського часопису «Шлях» (1937 р.) Н. Хасевич 
використав масивну чорну горизонтальну смугу з розміщеним на ній білим шрифтовим наповненням, 
на якій «тримається» шрифтова частина логотипу [15]. Горизонтальні смуги організовують також 
композиційний ритм в оформленні поетичної збірки «Пружінь», немов заземлюючи енергійні 
графеми літер верхньої частини композиції та нестримну експресію курсивної частини шрифту, що 
займає всю центральну та нижню частини площі обкладинки. Тож результатом співпраці митця з 
С. Кушніренком стало особливе за образним втіленням видання, що уособлює модерну українську 
книжкову графіку. 

1941 р. Н. Хасевич здійснив два варіанти проекту обкладинки роману У. Самчука «Марія», 
жоден з яких через нез’ясовані обставини не використаний видавництвом «Волині» – книга вийшла 
друком у м’якій палітурці з типографським набором обкладинки. В обох композиціях автор пропонує 
домінування ілюстративної частини над шрифтовою. Варто зазначити, що він в обох проектах 
застосував шрифт майже ідентичний курсиву з титульної сторінки збірника «Пружінь».  

1949 р. Н. Хасевич виконав у техніці двоколірного деревориту найвідомішу зі своїх обкладинок – 
до альманаху «Волинь в боротьбі». У композиції твору домінує фігура повстанця з кулеметом на тлі 
пейзажного мотиву. Ритм шрифтової частини обкладинки, що використовує стилізацію уставу, 
повторюється в ритмі фігур воїнів на дальньому плані та стовбурів дерев [5]. 

Хронологічно останнє оформлення книжкової обкладинки митця – видання «Хто такі бандерівці та 
за що вони борються» авторства П. Полтави 1950 р., в якому чергування геометризованого курсиву з 
інтерпретованим уставом об’єднані складним ритмом горизонтальних чорних та білих смуг [14]. 

Книжкове оформлення посідає вагоме місце у прикладній графіці художника. На сьогодні 
відомі 12 друкованих видань, повністю чи частково (як «Буквар») оформлені художником. Це в 
більшості випадків мистецьке опрацювання титульних сторінок книжок, що видавалися з залученням 
обмежених коштів, мінімальною кількістю ілюстративного матеріалу або і без нього. Незважаючи на 
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це, естетика художнього оформлення книг не поступається аналогічним творам прикладної графіки 
Р. Лісовського, М. Бутовича, О. Кульчицької, П. Ковжуна. Творчість для волинського художника, як і 
для більшості його сучасників, через низку обставин була не лише самовираженням, як усвідомленим 
плеканням української образності та ментальності. В роки міжвоєнного 20-ліття саме модерна 
книжкова графіка стала одним із найвпливовіших культурних чинників протидії асиміляції по обидва 
боки кордону. Це добре розуміла радянська каральна машина, знищуючи фізично не лише 
надруковані твори, а й самих графіків-бойчукістів С. Налепинську-Бойчук, В. Седляра та ін.  

ІІ Світова війна не сприяла книговидавництву і стала причиною масової еміграції графіків із 
західних теренів України. Оформлення митцем видань «Волинь в боротьбі» та «Хто такі бандерівці 
та за що вони борються» було здійснено в підпільних умовах, але ці видання не поступаються 
мистецьким рівнем довоєнним творам художника. 

У книжковій графіці, як і інших царинах, митець поєднав традиційні риси, запозичені з арсеналу 
українського народного мистецтва, з модерними тенденціями. Композиції обкладинок та ілюстрацій 
архітектонічні, різноманітні за побудовою, майстерно поєднані шрифтова частина і зображення. 
Книжкова графіка Н. Хасевича має високий мистецький рівень та індивідуальний почерк, збагачуючи 
наше уявлення про українську книжкову графіку 20-30-х років минулого століття. 
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Резюме 
Висвітлено творчість волинського графіка Ніла Хасевича у контексті розвитку української 

книжкової графіки, який з кінця 20-х років ХХ ст. долучився до оформлення друкованих видань. 
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The leading trend of book illustration is spread in the 20-s of the twentieth century illustrations made 
in woodcut technique. 

Woodcut actively implemented in the design of the book followers M. Boychuk, students workshops 
S. Nalepynskoyi-Boychuk at the Kyiv Art Institute I. Padalka and workshops at the Kharkov Art Institute. 
B. Skochylias Professor of the Warsaw Academy of Fine Arts, who studied N. Hasevych also worked in this 
technique of book illustration. 

The article highlights the work schedule Volyn Neil Hasevycha in the context of Ukrainian book 
graphics, which since the late 20s of the twentieth century contributed to the design of publications. 

Book design occupies an important place in applied graphic artist. Today 12 known publications, 
wholly or in part (as «ABC») executed by the artist. It’s mostly artistic elaboration title pages of books, 
published with the assistance of limited funds, a minimum number of illustrations or without it. 

Nevertheless, the aesthetics of decoration books is not inferior to similar works of applied graphics 
Robert Lisowski, M. Butovych, A. Kulchytska, P. Kovzhun. Creativity for Volyn artist, like most of his 
contemporaries, for a number of historical circumstances was not only self-expression as a conscious 
nurturing imagery and Ukrainian mentality. 

During the interwar 20-th anniversary book is modern graphics has become one of the most influential 
cultural factors countering assimilation on both sides of the border. It is well understood Soviet punitive 
machine destroying not only physically printed works of art, but also the most graphic Boichukists 
S. Nalepynsku-Boychuk, VV Sedliar and others. 

The Second World War did not promote book publishing and caused mass emigration schedules of the 
western territories of Ukraine. Appearance artist books «Volyn to fight» and «Who Are Banderas and what 
they are fighting» was carried out in difficult underground conditions, but these publications do not yield to 
the prewar level of artistic works of this artist. 

In the book graphics, as well as other areas, the artist combines traditional features borrowed from the 
arsenal of Ukrainian folk art with modern trends. Compositions architectonic covers and illustrations, a 
variety of construction, skilfully combined of font and image. 

Book NA graphics Hasevycha has a high artistic level and individual handwriting, enriching our 
understanding of Ukrainian book graphics 20-30s of last century, emphasizes the author. 

Key words: book graphics, Western Ukraine, the first half of the twentieth century, artist, national and 
cultural processes, creativity, Neil Hasevych, book publications, decorating, context, historical period, the 
Second World War. 
 

Аннотация 
Крайлюк Л.В. Нил Хасевич и украинская книжная графика первой пол. ХХ ст.  
Анализируется творчество волынского графика Нила Хасевича в контексте развития 

украинской книжной графики, который с конца 20-х годов ХХ ст. принимал участие в оформлении 
печатних изданий.  
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ФАКТОРИ ПОЛІСЬКОГО ОРНАМЕНТУ У ТВОРАХ МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО 
 

У поліському народному ткацтві матеріалізувалися базисні категорії етнічної культури і втілилися 
нові художні форми, про що свідчать процеси її трансформації. Ткацькі узори і назви орнаментів, 
вишитих і тканих речей є системною складовою багатого і своєрідного фольклору полішуків, яким 
захоплювалися і практично користувалися Леся Українка, П. Литвинова, П. Тичина, М. Приймаченко. 

Новизна й актуальність даної розвідки полягає в тому, що до сьогодні ніхто з дослідників 
творчості М. Приймаченко не ставив собі за мету здійснити компаративний аналіз орнаментальних 
компонентів її картин із народним ткацтвом Житомирського Полісся, адже картини саме цієї 
геніальної художниці глибше й органічніше, ніж творчість плеяди видатних художників «наївного» 
кшталту – Г. Собачко, Т. Пати, К. Білокур, пов’язані не тільки з вербальною, «наративною» 
структурою фольклору, але й з орнаментальною системою традиційного текстилю Полісся [7]. 
 
© Мойсюк О., 2014 
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Огляд джерел показав відсутність публікацій, у яких автори здійснили б дослідження факторів 
поліського орнаменту у картинах М. Приймаченко. Найбільш ґрунтовне дослідження 
орнаментальних мотивів здійснено у монографії О. Найдена «Марія Приймаченко. Орнамент 
простору і простір орнаменту» [7]. Автор розробив класифікацію орнаментальної системи творів 
художниці, проаналізував їх образні, семантичні, жанрові і стильові особливості, а також поділив їх 
на окремі класи, види та підвиди. Цінними виявилися сюжетно-тематичні панно художниці, де 
зображені традиційні поліські тканини, самобутні художні особливості яких дозволяють визначити 
приналежність до історико-етнографічного регіону Центрального Полісся. Ця проблема не отримала 
спеціального опрацювання, тому потребує окремого аналізу. 

Предметом дослідження є відображення та інтерпретація орнаментики народного текстилю 
Житомирського Полісся у творчості М. Приймаченко. Обраний ракурс мистецтвознавчого дослідження 
дозволяє по-новому розглянути унікальні приймаченківські малюнки, де виразно відображено 
традиційні художні тканини поліщуків. Осмислення й аналіз даного феномену має важливе значення, 
оскільки в контексті вітчизняної етнічної культури твори М. Приймаченко та відтворені у них 
традиційні тканини поліського регіону є вагомим надбанням історико-мистецької спадщини України. 

Творчість народної художниці України, лауреата Державної премії України ім. Т. Шевченка 
М. Приймаченко – явище самобутнє як мистецтво кожного з великих митців. Уміння створювати 
характерний для українського традиційного мистецтва орнамент, художниця перейняла від своєї 
матері, яка була визнаною майстринею вишивання. У своєрідних композиціях М. Приймаченко 
провідною є ідеологія народної фантастики, що втілювала певні етичні категорії, глибоку філософію 
життєствердження. Її творчість являє феномен дивовижного синтезу конкретного мислення, інтуїції, 
фантазії і підсвідомого, коли створюються і виходять у світ небувалі, іноді й химерні образи, 
вигадливі декоративні композиції, що відображають доброту і наївне захоплення навколишнім 
світом. Геніальна художниця створила власний мистецький стиль, що характеризується широким 
спектром варіантів декоративних, орнаментальних, жанрових і пейзажних композицій з квітами, 
птахами і тваринами. З особливою поетичністю відтворені в її сюжетних композиціях казки, пісенні 
образи, картини народного життя, обряди, свята, будні. У творах художниці присутні елементи 
орнаменту настінного розпису, керамічних виробів, писанок, виробів ткацтва, килимарства, вишивки.  

Творчий шлях М. Приймаченко почала власне з «вазонів».  
У статті В. Данилейка подано три вишиті художницею рушники з «вазонами»; перший – 

«Чаша» (1930 р.), два інші датовані 1938 р. [1]. За принципом вишивки та настінного малювання 
зображені фарбами панно – «вазони» в основному мають світле (або пастельних відтінків світло-
жовтого, зеленого або блакитного) нейтральне тло. У монографії О. Найдена [7] наголошено про 
глибину й значущість мотиву «вазону» у творчості художниці, у якому виявляється образ-ідеограма 
Світового дерева, укорінений в українському, зокрема, поліському народному мистецтві: «у 
свідомості й підсвідомості народних майстрів» [7; 36]. «У ранніх творах М. Приймаченко заявила про 
себе як про своєрідного народного майстра, чиє індивідуальне образне мислення покликане закріпити 
зникаючі форми народної орнаментальної пластики, узагальнити творчий досвід багатьох поколінь 
безіменних вишивальниць, килимарів, ткачів…» [7; 41]. 

Знайомство М. Приймаченко з іншими досвідченими народними майстрами у Київських 
експериментальних майстернях спонукало до розширення її сюжетного та тематичного діапазону, 
збагатило її засоби вираження та образне мислення [7, 8]. Відтоді в її панно з’являються елементи 
петриківського рослинного орнаменту (бутони, «цибульки»), народних керамічних розписів («гребінці», 
«кучері»), мотиви вишивки («рожі», рослинні мотиви), ткацтва (ламана лінія, узорні смуги, лінійно-
смугастий уклад, орнаментовані елементи зображуваних компонентів традиційного строю таінтер’єрних 
тканин), килимарства (геометризований різнотипний орнамент). Як відомо, фігуративно-предметний світ 
творів М. Приймаченко побудований з орнаментальних елементів та композиційно організований за 
декоративними принципами симетрії, ритмізації, лінійності, символічності. Від традиційної народної 
картини М. Приймаченко запозичує сюжет, основні образні атрибути та принцип фігуративності, проте 
все це подає по-своєму – заповнює увесь простір і площини орнаментом. «Основні буттєві фактори 
навколишнього світу подаються як предметно-орнаментальні метафори з подвійною символізацією» [7; 
166]. У сюжетно-тематичних творах М. Приймаченко виразно відобразила через призму унікального 
творчого мислення традиційні народні костюми, а також рукотворні тканини, що до наших днів 
функціонують як предмети побуту і убрання інтер’єру сільських осель поліського регіону. 

Картини М. Приймаченко на тему історичної пам’яті («Козацька могила»), відображають 
побутування на землях Полісся орнаментальних рушників, зокрема, давній поліський звичай 
обв’язування рушниками, хустками, або фартухами придорожніх, а також надмогильних та 
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присадибних хрестів. Зображена художницею лінійно-смугаста побудова ритуальних рушників, у 
яких вся площина полотна суцільно заткана червоно-чорними узорними смугами, характерна й для 
рушників – «завісок», які побутували на теренах Житомирського Полісся наприкінці ХІХ – першої 
чверті ХХ ст. (Овруцький, Народицький, Коростенський р-ни) [5]. У художніх тканинах Полісся, в 
тому числі Житомирщини, домінують смугасті композиції, що зумовлено техніками ткацтва, проте 
саме вироби центрально-поліського регіону за орнаментально-композиційними схемами 
відрізняються від сусідніх областей. Під час процесу зіставлення артефактів із різних ареалів 
українського Полісся були виявлені схожі та відмінні риси у художній системі народних тканин. 
Аналогічні особливості виявляються, зокрема, у поперечно-смугастому чергуванні гладкотканих 
простих та орнаментованих смуг різної ширини, кольорової гами та орнаментального навантаження 
найпростіших монохромних або поліхромних узорів – рядків крапок і рисок, які народні майстри 
називають «дороги», «стежки», «кривулі» тощо, а відмінні – у складних за силуетом і фактурою, 
великих за розмірами першовзорах – «козаків», «кружок», «ружок», «сикачів», «стежок», «караків», 
«тарілочок» тощо, що локалізують житомирські вироби та присутні у низці малюнків 
М. Приймаченко: «Два орла-сокола на могилі невідомого солдата» (1965 р.), «Брат і сестра ідуть на 
могилку» (1974 р.), «Велика слава невідомим солдатам» (1971 р.). Принагідно зазначимо, що А. Жук 
пов’язує із смугастою схемою виникнення композицій безперервного рапорту [2; 36]. Така схема 
композиції особливо притаманна видовженим декоративно-обрядовим рушникам «завіскам» (3-7 м, 
рідше – 10-12 м) та килимам-доріжкам («рядюжкам»). Деякі дослідники зазначають, що у 
М. Приймаченко немає етнографічно точно відтвореного орнаменту – це «приймаченківські» узори 
рушників, сорочок, скатертин, килимів. Проте, навіть такі дещо узагальнено-схематизовані 
орнаментальні зображення на зображених нею декоративно-обрядових рушниках дозволяють 
простежити характерні для Житомирського Полісся виразні орнаментально-композиційні риси. 

У творах «Маруся кужіль пряла» (1968 р.) та «Сидить баба на печі, пряде куделицю» (1969 р.) 
художниця відобразила не тільки технологічний процес виготовлення ниток для ткання, але й вагому 
роль орнаменту у «середовищно-просторовій» та обрядово-космологічній сфері українських селян [3; 
7]. Апогей емпірично-духовного значення орнаменту відображають максимально орнаментовані 
простір традиційного інтер’єру поліської хати, предмети побуту й убрання, а також тварини і природне 
середовище (земля, небо, дерева, рослини). На картині «Маруся кужіль пряла» зображено дівчину-пряху 
у традиційному строї, що складається з сорочки, спідниці та фартуху. Одягові компоненти орнаментовані 
рослинними мотивами («квітки» та їх елементи), що, у свою чергу, обрамлені в узорні смуги. Традиційні 
інтер’єрні тканини обмежуються лише зображеними довгими рушниками «завісками», що виразно 
прикрашають вікна (замість ікон або портретів). Виконуючи пензлем традиційні рушники, авторка зуміла 
передати ті самобутні стильові критерії, що відображають рушникове ткацтво північних районів 
Житомирського Полісся. Вся площина полотна зображених на малюнку «завісок» суцільно заткана 
червоно-чорними узорними смугами з невеликими акцентами білого тла. Ткали такі рушники з 
домінуванням червоного кольору, а також – із домінуючим чорним кольором. Такий вид рушників, що 
виконувалися килимовою технікою, характерний для Овруцького, Народицького, Коростенського, 
Новоград-Волинського, Малинського північних районів Житомирщини [5]. 

Рукотворні традиційні одягові та інтер’єрні тканини, зображені на другому малюнку («Сидить 
баба на печі, пряде куделицю»), включають наступні компоненти: святковий жіночий одяг – 
головний убір (хустка, декорована хвилеподібними смужками «хвильками», «кривулями»), натільне 
вбрання (сорочка, вишита рослинними мотивами), поясне вбрання (спідниця і фартух, оздоблені 
поперечно-смугастими узорними смугами), чоботи; інтер’єрні тканини – довгі рушники («завіски» – 
суцільно заткані орнаментованими смугами), скатертина («настільник», «обрус» – оздоблений 
рослинними мотивами), наволочки («напірники», вишиті квітами). 

Традиційним набором одягових компонентів відзначаються панно «Роман і Оксана» (1963 р.), 
«Літа мої молодії, зупиніться хоч на калиновім мості, та прийдіть до мене в гості» (1969 р.), «Біля 
криниці» (1969 р.), «Сватав Іван Галю» (1972 р.), «Ваня коня напоїв» (1973 р.), «Українська красуня» 
(1975 р.), де зображені чоловічі та жіночі строї з характерними поліськими орнаментальними мотивами з 
геометричними ромбовидними, хрестоподібними, гачкуватими та східчастими формами; а також із 
фітоморфними – рослинними та квітковими елементами, що подекуди об’єднуються у мотиви дерева, 
вазону. На картинах «На Вкраїні хліб-сіль» (1968 р.), «Ой, підемо на заручини» (1968 р.), окрім 
традиційних одягових компонентів, присутні довгі рушики «завіски» з традиційним лінійно-смугастим 
укладом широких узорних смуг із характерним набором орнаментальних мотивів (ламана лінія, 
напівромби, зірки «звізди», квітки «рожі», стилізовані орнітоморфні та зооморфні мотиви «пташки», 
«мотилі» та ін.). Необхідно наголосити, що у панно-плакатах – «Український день» (1976 р.), «Весільний 
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рушник» (1988 р.) та ін., тканий або вишитий ритуальний рушник відіграє особливо важливу роль та 
характеризується самобутнім величаво-урочистим орнаментально-композиційним оформленням.  

Варто відзначити твір «Хлопець оре» (1972 р.), де крім вищезазначених традиційних одягових 
компонентів, вона зобразила дівчат із «килимовими запасками» (міні-килимками) із закритою 
центричною композиційною побудовою, що належать до найдавніших типів жіночого поясного 
вбрання. Про побутування «килимових запасок» ще наприкінці ХІХ ст. сьогодні пам’ятають 
найстарші майстри-текстильники Житомирського Полісся [4]. Техніка їх виконання, композиційні 
особливості та набір орнаментальних мотивів перетворює ці вироби на килими в мініатюрі, оскільки 
геометризовані східчасті узори, очевидно, були перейняті майстрами з килимарства. Ткали «запаски» 
з відкритими лінійними і закритими центричними композиційними схемами. На центральній площині 
зображених на малюнку «запасок» розміщено декілька геометризованих мотивів, навколо яких в 
ритмічному повторенні присутні дещо менші елементи із східчастими обрисами. Примітно, що 
обов’язковим оформленням даних виробів, як і в килимах, слугувала переважно узорна поліхромна 
кайма, що могла обрамлювати чотири, три, або тільки дві сторони запаски – верхню та нижню або 
бокові краї [4]. У даному випадку присутня орнаментована лиштва, що обрамлює нижню і дві бокові 
сторони виробу. 

На відміну від вище проаналізованих панно, твір «Літа мої молодії» (1987 р.) більш схематичний і 
раціонально-констуктивний. Поруч графічно намальованої та орнаментованої білої хати на ослінчику 
сидить жінка в традиційному поліському вбранні, а на мості стоять шеренгою, фронтально повернуті до 
глядача, вісім дівчат в однаковому вбранні, у віночках (сіро-зеленого кольору) і намисті. Умовно-
стилізований одяг дівчат, які уособлюють прожиті М. Приймаченко десятиліття (про що свідчать 
намальовані таблички з цифрами 10), не має окремих традиційних компонентів вбрання, унаслідок чого 
асоціюється з архаїчною довгою тунікоподібною сорочкою або сукнею. Усі дівочі плаття ідентичні і 
однаково декоровані графічними мотивами – вазонами, що складаються з трьох прямих ліній, розміщених 
у верхній та нижній частині одягу – над хвилястими подвійними смужками, що знаходяться на подолі. 
Міст, що має одинадцять стовпчиків-підпор, завдяки поперечно-смугастій композиційній побудові та 
орнаментованих широких смуг, створює враження ніби на ньому постелений довгий домотканий 
килимок-рядюжка. Як відомо, домінуючою композиційною схемою у традиційних поліських ряднах є 
смугаста побудова, рідше – рапортна композиція, де замість поліхромних смуг розміщені по всьому тлу 
полотна однакові орнаментальні мотиви, у даному випадку – білі квітки. Мотив квітки різноманітних 
конфігурацій вважається одним із найбагатозначніших символів в українському, зокрема поліському, 
народному декоративно-прикладному мистецтві, і саме цей мотив отримав найбільш пріоритетне місце 
уроботах М. Приймаченко. «Орнаментально-стильова філософія рослини-квітки визначає характер і 
напрям творчості М. Приймаченко», що тісно пов’язана, швидше органічно сплетена з давніми обрядово-
колективними принципами народної декоративно-прикладного мистецтва [7; 92]. Визначальними 
факторами творчості художниці є універсалізація функціонального призначення рукотворних 
текстильних виробів, посилення гнучкості форм і мотивної образності шляхом виокремлення мотиву із 
цілісної канонічної структури традиційного предметного середовища. 

Неможливо оминути картину М. Приймаченко «Українські вареники у сметані», де зображені 
два парубка в традиційному одязі, що тримають рушник – «завіску», яка обрамлює розташовану на 
столі миску з варениками (у поліському інтер’єрі «завіскою», «божником» завішували ікони, а в 
радянські часи – портрети). Стіл застелений скатертиною («обрусом», «настільником»), що на 
центральному тлі декорована квітковою гірляндою, а по краях – орнаментованими хвилястими 
смужками і китицями. Орнаментальний набір народних тканин і одягових компонентів включає в 
себе архаїчні (стилізовані мисткинею) геометризовані мотиви та елементи (ламана лінія, ромби), а 
також суцільну квіткову гірлянду (на скатертині), що, ймовірно, була запозичена з килимарства, 
оскільки подібні елементи (суцільні узорні смуги з ритмічно повторюваними динамічними мотивами, 
геометризовані або натуралістично трактовані квіткові гірлянди) здебільшого розміщувалися на 
каймі народних килимових виробів Центрального Полісся.  

Зображуючи традиційних рукотворні тканини, М. Приймаченко загалом дотримується народних 
композиційних та модульних принципів розміщення узорів на тлі полотна, таких як симетрія, 
поперечно-смугастий уклад орнаментованих смуг, характер пластичних зв’язків між елементами, 
протеостанні художниця зобразила досить схематично, майже умовно.М. Приймаченко не копіює 
вишиті або виткані узори, а переробляє їх, спрощує і своїм умовними малюнками створює власний 
стиль. Приймаченківські орнаменти, зображені на традиційних художньо тканих виробах, ймовірно 
варто назвати «подвійно стилізовані», як результат трансформації художницею вже модифікованих у 
процесі ткацтва елементів оточуючого світу, предметного середовища, а також «трансканонічних» (за 
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термінологією О. Найдена) сакральних та космогонічних структур народного колективного світогляду. 
Наприклад, часто зубчасті контури ламаної лінії у творах М. Приймаченко перетворюються на плавні 
овальні контури (подібні на морські хвилі); ромб та інші геометричні фігури – на коло або певну 
сферичну форму з крапкою у центрі тощо. Незмінними залишаються такі ткані орнаментальні 
елементи, як смуга, ламана лінія, напівромби, хрести, зубці, зірки, пуп’янки, листя та ін. Орнаментика 
народного художнього ткацтва Полісся відзначається значним набором архаїчних мотивів, частина з 
яких наявна у зображених художницею традиційних інтер’єрних виробах і одягових компонентах. 
Домінуючий масив узорів формується на основі простих пропорційних відношень, внаслідок чого їм 
властивий високий ступінь геометризації. Варто зазначити, що орнаментальні мотиви традиційного 
текстилю Житомирського Полісся включають такі основні групи: геометричні, що найбільш поширені і 
включають ромбовидні, хрестоподібні, звіздчасті, гачкуваті та зубчасті форми; фітоморфні – 
геометризовані рослинні та квіткові елементи, мотиви дерева, вазону; зооморфні відзначаються 
великим розмаїттям мотивних образів птахів, плазунів, земноводних, членистоногих, комах та їх 
елементів, що внаслідок сильної геометризації часто важко розпізнати. 

Аналіз творів М. Приймаченко засвідчив, що художниця хоч і не з етнографічною точністю, проте 
достатньо виразно відобразила традиційний орнамент народних тканин Полісся. Її панно здебільшого 
площинні щодо зображення, але простір намальованого тканого полотна в основному орнаментально 
структурований відповідно до місцевих правил, канонів. Узори поліських одягових та інтер’єрних тканин 
в аналізованих творах здебільшого не виходять за межі усталеної канонічної структури, але їх 
орнаментальність індивідуально позначена. Необхідно також зауважити, що хоча у творчості 
М. Приймаченко присутні місцеві орнаментальні традиції, але вони відображені у досить переробленому 
стилізованому вигляді і за значущістю дещо поступаються регіональним ознакам традиційності. 
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Резюме 
Проаналізовано орнаментальну систему традиційних інтер’єрних та одягових тканин 

Центрального Полісся, що зображені на картинах Марії Приймаченко. 
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Summary 

Moisyuk O. Factors of the Polesye decorative pattern are in works of Maria Pryimachenko 
In Polissya folk weaving materialized basic categories of ethnic culture and embodied the new artistic 

forms that reflect the processes of transformation. Weaving patterns and names ornaments, embroidered and 
woven items is a systemic part of a rich and original folklore polishukiv who admired and enjoyed almost 
Lesya Ukrainian, P. Litvinov, Tychyna, M. Priymachenko. 

In his compositions M. Pryimachenko leading ideology is a popular fantasy that embodied a certain 
ethical categories zhyttyestverdzhennya deep philosophy. Her work is a magnificent synthesis of the 
particular phenomenon of thinking, intuition, imagination and subconscious when created and the release of 
unprecedented, and sometimes bizarre images, whimsical decorative compositions that reflect the goodness 
and naive admiration the world. Brilliant artist has created his own artistic style, characterized by a wide 
range of options decorative, ornamental, landscape and genre compositions with flowers, birds and animals. 
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Getting M. Pryimachenko with other skilled folk artists in Kiev experimental workshops led to the 
expansion of its plot and thematic range, enriched its means of expression and creative thinking. Since its 
panels there are elements ornament plant Petrikov (buds, «onion»), folk ceramic murals («comb», «hair») 
embroidery motifs (’rose’ ’floral motifs), weaving (broken line, patterned stripes linearly-striped structure, 
ornamented with traditional elements depicted device components and interior fabrics), carpet (different 
types of geometrical ornament). 

Analyzed the system of traditional ornamental interior fabrics and apparel central Woodlands that are 
depicted in the paintings of Maria Prymachenko. 

Playing the traditional man-made fabrics, M. Pryimachenko, the author emphasizes generally adheres 
to folk principles of composition and modular placement patterns on cloth background, such as symmetry, 
striated structure ornamented bands, plastic nature of links between elements, but recent enough 
schematically depicted artist almost conventional. M. Pryimachenko not copy embroidered or woven 
patterns and processes them, and simplifies its conventional designs creates own style. Pryymachenkivski 
ornaments depicted in traditional art woven goods, probably should be called «double-stylized» as a result of 
the transformation of the artist are modified in the process of weaving the elements of the surrounding world, 
the objective environment, as well as «transkanonichnyh» (in the terminology of A. Naiden) and sacred 
cosmological structures People’s collective outlook. 

Works of Pryimachenko analysis showed that artist, although not with ethnographic precision, but 
quite clearly reflected the traditional folk ornaments tissue Polesie. Its panels are mostly plane on the image, 
but the space painted woven fabric mainly ornamental structured in accordance with local regulations 
canons. Patterns woodlands apparel and interior fabrics in the analyzed works are largely beyond the 
established canonical structure, but their ornamentation individually marked. It should also be noted that 
although the works of M. Pryimachenko fancy present local tradition, but rather they are reflected in the 
revised form of stylized and somewhat inferior in importance to regional traditional signs. 

Key words: weaving, Woodlands, ornaments, works, folk, traditional ornament, Maria Prymachenko, 
folk artist, cultural and artistic processes twentieth century, color ethnographic, cultural context, global 
exposure, creativity, Zhitomir Polissia art analysis. 
 

Аннотация 
Мойсюк О. Факторы полеского орнамента в произведениях Марии Примаченко 
Проанализирована орнаментальная система традиционных интерьерных тканей и одежды 

Центрального Полесья, изображенные на картинах Марии Примаченко. 
Ключевые слова: ткачество, Полесье, орнаментика, произведения, народный, традиционный. 
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КАРЛ ФАБЕРЖЕ У ТВОРЧОСТІ МИТЦЯ 
(ДО 90-РІЧЧЯ ЗАСЛУЖЕНОГО ХУДОЖНИКА УКРАЇНИ В. М. БРИКУЛЬЦЯ)  

 
Життя…Таке бурхливе, неспокійне, хистке, з непередбачуваними поворотами долі і водночас 

таке радісне і щасливе. Митець, що закарбував на полотні безліч характерів на портретах, промінь 
сонця, багату палітру неба, землі, моря. Картини, що світяться внутрішньо, тихим, спокійним світлом – 
вогником, що не обпалює, а зігріває. Художник любить і розуміє життя, бо знає йому ціну. 

Віктор Михайлович Брикулець народився 23.11. 1924 р. у с. Марківці на Хмельниччині у 
заможній родині. Батько, Михайло Єфимович, отримавши освіту у Петербурзі, окрім чималого 
господарства, приділяв достатньо уваги книгам і витонченим видам мистецтва – живопису та музиці. 
Доброзичлива атмосфера сім’ї, сповнена батьківської любові і високої культури, де цінувалися праця 
і допомога ближньому, стала тією життєдайною силою, що в подальшому дозволила виявитися 
глибині і силі таланту. 

Незатьмарене дитинство минуло. Перші потрясіння сім’я відчула у часи розкуркулювання, 
коли трагічно загинув батько. А згодом почалася Велика Вітчизняна війна. У 1943 р. Віктор силоміць 
був вивезений до Німеччини. За ним приходили два рази – на перший, ризикуючи життям, вдалося 
втекти,  на  другий – повезли  в  товарному  вагоні  на  два  роки  нелюдського  існування.  Але  у долі 
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молодого чоловіка були свої плани і вона охороняла свого підопічного. Адже він, знесилений, 
виснажений каторжною роботою і, наостанок, приречений до страти, всупереч усьому вижив.  

1946 р. Віктор вирушив до Харкова. Місто подарувало майбутньому художнику зустріч із 
Л. Черновим – директором Харківського художнього училища. Віктор і його старший брат Платон 
були запрошені до майстерні директора і це стало вирішальним моментом подальшої долі. У 
майстерні Л. Чернова працювала його дружина – Олена Яковенко, яка у майбутньому стала 
викладачем живопису Віктора Михайловича. 

За рекомендацією Леоніда Івановича, Віктор відвідав майстерню М. Самокиша (1860-1944 рр.), 
де він додатково відчув покликання обраного ним професійного напряму й отримав допомогу – дещо 
з пензлів та фарб самого Миколи Семеновича. М. Самокиш свого часу співпрацював із К. Фаберже, 
чия історична постать з часом також відіграє важливу роль у житті художника.  

Завдяки відповідальному підходу та ретельній підготовці до вступу в училище, 1946 р. Віктор 
успішно склав іспити і був зарахований до закладу. Слід віддати належне вступним вимогам і 
високому рівню викладання. Екзамени справді складали лише сильніші, а викладач був незаперечним 
авторитетом для своїх учнів. 

Віктору Михайловичу пощастило спілкуватися і навчатися у сузір’я митців, виїздити на етюди 
з учнем В. Маковського та І. Рєпіна проф. О. Кокелем. Основи художньої дисципліни були закладені 
викладачами М. Сліпченко, Л. Фітільовим. Виступ С. Прохорова та сеанси живопису від П. Котова 
залишили слід у творчій натурі студента. 

Роки навчання промайнули і почалися будні безперервної праці. Творчість Віктора 
Михайловича захоплює різноманіттям і здатністю передавати настрій, миттєвість моменту. Картини 
художника (понад 6000), охоплюють портретну групу історичних осіб України, героїв праці 
радянської епохи і сучасності. Ода працелюбству – так можна визначити серію портретів людей 
різного віку і професій. Художник оспівує жіночу красу – жінку молоду та зрілу. На зміну красі 
молодості приходить краса внутрішнього світу, духовна наповненість, мудрість. Ці якості 
формуються тільки досвідом та роками. Власне бачення природи відобразилося у натюрмортах та 
реалістичних пейзажах. Легке повітря Криму, природа півострова, бурхливе чи спокійне море, 
Карпати, Прибалтика – багато робіт художник присвятив місцям, куди його спрямовувала доля.  

Місія художника полягає у фіксації моменту, як даної хвилини, так і перспективи часу. У свою 
творчу діяльність майстер «занотовує» історію людей, що її творять.  

У кожної епохи є свої кольори. Темні, приглушені, м’які, освітлені свічками, відображають більш 
давні події та осіб. Це – серія портретів видатних осіб України, що вплинули на хід її історії. Овіяні 
таємним подихом секретів, які забрали з собою, вони дивляться на нас загадково і в той же час задумливо. 
Портрети «Письменник Д. Гурамішвілі» (1969 р.), «Портрет Данила Апостола» (1994 р.) «Галшка 
Гулевічівна. Засновниця Києво-Могилянського братства» (1997 р.), «Раїна Вишневецька» (2008 р.) й ін. 

Спокійні пастельні тони, характерні для фотографій кінця ХІХ – початку ХХ ст.: «А. Сластьон, 
художник. Класик українського живопису» (1997-1998 рр.). 

Герої плакатної графіки, трансформованої у реалізм радянської епохи, знайшли своє почесне 
місце серед серії типажів людей праці. В образах читається почуття власної гідності, обличчя іноді з 
печаткою втоми, інколи усміхнені. «Професійні» роботи оспівують працю, адже саме завдяки їй 
можлива часткова реалізація потенціалу людини. Розуміння художником теми зводить на високий 
рівень кожного працюючого і доносить до глядача думку, що немає «важливих» та «неважливих», 
«потрібних» чи «непотрібних» спеціальностей. Портрети присвячені як звичайним людям, так і тим, 
чиї заслуги відмічені на державному рівні. Характерна особливість подачі образу героїв полягає в 
тому, що їх зображення подано або в професійному або в українському національному одязі. 

Роботи «Герой соцпраці А. Балюк, доярка» (1977 р.), «Портрет водія В. Юрченка» (1982 р.), 
«Дільничний майор міліції Миргородського району М. І. Поцяпун» (1982 р.), «Музикант А. Козієнко» 
(1983 р), «Д. Шостакович», (1985 р.), «Майстер різьби по дереву В. Кваша» (1987 р.), «Народна поетеса К. 
Литвиненко» (1993 р.), «Заслужений лікар України Н. П. Мельник» (1996 р.), «Письменник А. Димаров» 
(2009 р.), «Архітектор Ф. Кричевський» (2006 р.), «Доктор В. Берсеньєв» (2006 р.) та багато ін. 

Чорно-біла палітра документує виразні образи, відображені за допомогою графіки, де уява 
відходить на другий план, залишаючи нас сам на сам з характером портретованого – «А. Криворучко, 
в’язень табору «Заксенхаузен» (1985 р.), «І. Гурін» (1986 р.), «В. Гришко, інженер» (1988 р.), 
«Гетьман України Богдан Хмельницький» (2006 р.), «Поет і філософ Г. Сковорода» (2006 р.), 
«Патріарх Мстислав» (2006 р.) та ін. 

Окрема сторінка вписана у творчий шлях В. Брикульця Міжнародним меморіальним фондом 
К. Фаберже, історія якого починається 1997 р. Почесним головою обрано правнучку Карла Фаберже – 
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Тетяну Федорівну Фаберже (Женева, Швейцарія). Основні завдання фонду полягають у 
меморіалізації пам’яті К. Фаберже, дослідницькій і видавничій діяльності, що стосується історії 
відомої ювелірної фірми. Плідна співпраця за підтримки вченого секретаря Фонду К. Фаберже 
В. Скурлова (Санкт-Петербург) продовжується майже 10 років.  

Із споминів В. Скурлова: «Я познайомився з Віктором Михайловичем у вересні 2005 року, а 
портрет Тетяни Федорівни і мій Олег Рудаков замовив у травні 2005. До мого приїзду вони були 
виконані». 

К. Фаберже, як відомо, окрім магазинів у Санкт-Петербурзі, Москві, Лондоні, відкрив магазини 
в Одесі і Києві. Одеська філія працювала успішно з 1901 по 1918 рр., у Києві – з 1906 по 1911 рр. [4]. 
Київ на той час являв собою промисловий і фінансовий центр, відповідно були розрахунки на 
заможну клієнтуру. Але в місті була зосереджена велика кількість ювелірних майстерень і магазинів. 
Станом на 1902 р. у Києві їх кількість становила 92 [2; 64]. Однією з найуспішніших не лише в Києві, 
а й у Південно-Західній частині Російської імперії була фабрика ювелірних виробів Й. Маршака. 
Існує припущення, що це і стало причиною закриття магазину К. Фаберже у Києві 1911 р.  

Дослідницька робота щодо діяльності філій призвела до започаткування 2008 р. проекту 
«Україна і Фаберже» [4]. Він отримав замовлення на картину «К. Фаберже в Одесі» 2006 р., що і 
стало початком серії картин на тему «Фабержіани».  

У рамках проекту В. Брикулець виконав декілька робіт: «Тетяна Федорівна Фаберже» (2005 р.), 
«Портрет Валентина Скурлова» (2005 р.), «К. Фаберже в Одесі» (2006 р.), «К. Г. Фаберже у 1918 р.» 
(2006 р.), «Тетяна Фаберже» (2008 р.), «Карл Фаберже з синами» (2009 р.), «Портрет Карла Фаберже» 
(2010 р.), «Карл Фаберже у Києві» (2013 р.), «Портрет Франца Бірбаума (на тлі Альпійських скель, 
1930-ті рр.)».  

За оцінкою правнучки великого ювеліра Тетяни Федорівни портрет «К. Г. Фаберже у 1918 р.» 
визнаний найкращим з існуючих і посів почесне місце на логотипі Фонду.  

2012 р. був написаний портрет М. Глоби – директора Строгановського училища (Москва, 1895-
1917 рр.), з яким співпрацював Є. Фаберже (син К. Фаберже) у роки еміграції в Парижі. Портрет 
М. Глоби подарований В. Скурловим Полтавській художній галереї.  

Репродукції картин Віктора Михайловича за тематикою Фаберже опубліковані у книгах 
В. Скурлова (у співавторстві) «К. Фаберже и его продолжатели» (2009 р.) [5], «Михаил Перхин – 
ювелир фирмы Фаберже» (2011 р.) [6], «К. Фаберже и петербургские ювелиры» (2012 р.) [7], «Агафон 
Фаберже в Красном Петрограде» (2012 р.) [1].  

У журналах «Антикварное обозрение» (2009 р.) та «Русский ювелир» (2009 і 2014 рр.) йому 
присвячені персональні статті. Картини художника опубліковані також в українських ювелірних та 
антикварних журналах. Творчість Віктора Брикульця відома усьому ювелірному співтовариству 
пострадянського простору.  

Роботи В.М. Брикульця експонуються та знаходяться у фондах багатьох музеїв України, приватних 
колекціях в Україні, Росії, США, Канади, Фінляндії, Германії, Ізраїлю, Швейцарії, Болгарії, Австралії. 

Заслуги Віктора Михайловича відмічені Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, 
обласними (Полтавською та Миргородською) радами. Він - член Національної спілки художників 
України (1999 р.), заслужений художник України (2007 р.). 2006 року за втілення художнього образу 
К. Фаберже у серії робіт нагороджений орденом К. Фаберже ІІІ ступеню від Міжнародного 
меморіального фонду його імені.  

Віктор Михайлович – кавалер інших орденів Фонду, ордену Української православної церкви 
«Козацька слава», «За заслуги» ІІІ ступеню, лауреат Миргородської літературно-художньої премії 
ім. А. Шевченка, «Почесний громадянин м. Миргорода», переможець загальноміського рейтингу 
популярності «Людина року – 2008». За втілення художнього образу К. Фаберже, членів його родини, 
нащадків та інших історично пов’язаних з ним осіб, В. Брикулець нагороджений Орденом Карла 
Фаберже ІІІ ступеню, відмічений іншими нагородами цього Фонду. Відомі експерти і мистецтвознавці 
(член Національних спілок письменників та журналістів України Н. Виноградова-Харасайло 
(Миргород), канд. мистецтв., експерт з оцінки художніх цінностей РФ, вчений секретар міжнародного 
меморіального фонду К. Фаберже В. Скурлов (Санкт-Петербург), мистецтвознавці Г. Семенюк 
(Донецьк) та І. Федоровою (Санкт-Петербург) неодноразово висвітлювали творчий шлях видатного 
художника. 
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Аналізується життєвий і творчий шлях заслуженого художника України Віктора Брикульця. 
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Summary 

Skurlov V., Sapfirova N. To the 90 year of the deserved artist of Ukraine In. М. Brikuletc. Carl 
Fabergé. is in work of artist 

We analyze the life and career of Honored Artist of Ukraine Victor Brykultsya to mark its anniversary, 
highlights the spiritual atmosphere of his family, who lived in Khmelnytsky and had a significant influence 
on the personality, artistic environment that brought the future artist, years of training and competition of 
artistic education. 

The attention on the teaching staff of educational institutions, which attained professional skills 
upcoming artist reveals the system of organization of the artistic process, the artist shows the creative 
relationship with prominent people. 

The article analyzes in detail the artistic works produced in different years living and reproducing the 
artist’s attitude to the environment and the social and cultural processes witnessed by him. 

The attention paid to the color scheme of the artist and the specifics of its use in art works of various 
social direction. 

A separate page is inscribed in the career of artist V. International Brykultsya K. Faberge Memorial 
Foundation, whose history begins in 1997, according to the article. 

The main objectives of the Fund are to memorializatsiyi memory K. Faberge, research and publishing 
activities related to the history of famous jewelry company and its founder. 

Close cooperation with the support of the Foundation Scientific Secretary V. K. Faberge Skurlova 
(St. Petersburg) continues nearly 10 years and provides its artistic result. 

It is noted that it was Victor Brykulets launched a series of paintings about the life and work of the 
famous jeweler Carl Faberge for which it was created and memorial fund. 

The article art analysis of these and other pictures related to artistic practice in Russia and Ukraine. 
Work VM Brykultsya, emphasized by the author, and are exhibited in the collections of many 

museums in Ukraine, private collections in Ukraine, Russia, USA, Canada, Finland, Germany, Israel, 
Switzerland, Bulgaria, Australia, giving information not only about famous people of our time but also about 
the artistic potential of local artists. 

Key words: Victor Brykulets, painting, education, artistic environment, international Karl Faberge 
Memorial Foundation, art, artist, hero of the day, the artist in the XX-XXI century arts, palette, exhibition 
activities. 
 

Аннотация 
Скурлов В.В., Сапфирова Н.М. Карл Фаберже в творчестве художника (к 90-летию 

заслуженого художника Украины В.М. Брыкульца) 
Анализируется жизненный и творческий путь заслуженого художника Украины Виктора 

Брыкульца. 
Ключевые слова: Виктор Брыкулец, живопись, международный мемориальный фонд К. Фаберже. 
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УДК 016:008 
Н.С. Дяченко 

 
СЕРІЯ БІОБІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОКАЖЧИКІВ «ЗНАМЕННІ ДАТИ КНУКІМ» 

 
Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв у 2012 р. 

уперше започаткувала створення серії біобібліографічних покажчиків «Знаменні дати КНУКіМ», 
присвячених 45-річному ювілею заснування університету та знаменних дат його структурних 
підрозділів. Перший випуск у серії присвячено науковій бібліотеці університету і має назву 
«Бібліотека – світ знань» (2012 р.). 

Другий випуск серії вийшов під назвою «Об’єднані любов’ю до української пісні» і 
присвячений 40-річчю кафедри народного хорового співу (2013 р.). Укладачами бібліографічного 
посібника є О. Скаченко, зав. сектору методичної роботи наукової бібліотеки КНУКіМ та 
В. Ткаченко, ст. викладач кафедри фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва, які поставили 
за мету ознайомити з історією кафедри та всебічно розкрити наукову і художню діяльність її 
викладачів за 40 років (1972-2012 рр.). До покажчика увійшли описи окремих видань, публікацій у 
збірках, періодичних виданнях, виданнях, що продовжуються, матеріалах наукових конференцій. 
Всього вміщено 1399 бібліографічних записів (нумерація їх суцільна). Біобібліографічний покажчик 
включає 7 розділів, довідковий апарат, додатки. Перший розділ «Вітання ювілярам» відкривається 
вітаннями з ювілеєм кафедри ректора КНУКіМ, проф. М. Поплавського, декана факультету 
музичного мистецтва проф. Н. Брояко та випускниці Київського державного інституту культури ім. 
О. Корнійчука, нині заслуженого журналіста України, генерального директора ДП «Національне 
газетно-журнальне видавництво» О. Білаш. 

Другий розділ «Історія та сьогодення» містить історичні нариси про славні сторінки в 40-річній 
діяльності кафедри народного хорового співу, створеної в 1972 р. В нарисах наголошується на 
актуальності цієї знакової події не тільки в історії університету але і в культурному житті України. В 
цьому розділі розкрито напрями роботи колективу кафедри, оцінена роль керівників кафедри в той чи 
інший період, успішні проекти зі створення художніх колективів, розповідається про випускників, 
імена яких відомі в Україні завдяки їх професійній праці. Про студентські мистецькі колективи 
йдеться в третьому розділі «Художньо-творча діяльність кафедри». 

Четвертий розділ «Основні друковані праці викладачів» побудований за персоналіями 
професорсько-викладацького складу кафедри, розподіленими за 5 підрозділами: викладачі музично-
фольклористичних, диригентсько-хорових, вокально-хорових, інструментально-оркестрових 
дисциплін, концертмейстери. У межах кожного підрозділу матеріали розміщені в абетковому порядку 
прізвищ персоналій, а в межах персоналій подано традиційно: біографічна довідка, перелік основних 
наукових праць авторів і список праць про їх наукову і творчу діяльність. Бібліографічні записи 
друкованих праць подані за видами документів та за хронологією їх публікацій, а в межах року – в 
абетковому порядку прізвищ або назв публікацій. 

Внесок викладачів кафедри у підготовку науковців прослідковується у п’ятому розділі «Наукова 
школа кафедри», в якому містяться бібліографічні описи дисертаційних робіт, захищених під науковим 
керівництвом викладачів та за їх опонуванням. Позитивним є також анотований список аудіо- та СD-
дисків, записаних художніми колективами кафедри, який вміщено у шостому розділі «Дискографія 
творчих колективів». Останній розділ покажчика включає бібліографічні описи публікацій про художню 
діяльність кафедри. Це – відгуки. рецензії, розміщені хронологічному порядку (в межах року в алфавіті 
прізвищ авторів та назв); наприкінці розділу окремо подано опис електронних документів. 

Третій випуск серії «Знаменні дати КНУКіМ має назву «Майстри хорового мистецтва» 
(2013 р.). Біобібліографічний покажчик, присвячений 45-річчю кафедри хорового диригування. 
Укладачі – О. Скаченко, зав. сектору методичної роботи наукової бібліотеки КНУКіМ та Н. Кречко, 
заслужена артистка України, проф. КНУКіМ розкрили напрями роботи кафедри, внесок у розвиток 
хорового мистецтва Києва та України.  

Метою бібліографічного посібника стала систематизація відомостей про історію кафедри, 
публікації її викладачів за 45 років діяльності. Структура цього випуску подібна до вип. 2 і включає 
шість розділів, довідковий апарат, додатки; всього містить 619 бібліографічних записів. 

У першому розділі «Історія та сьогодення» подано нарис видатного діяча українського 
академічного хорового мистецтва І. Гамкало,  член-кореспондента НАМ України, професора, а також 
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стаття Н. Кречко – заслуженої артистки України, професора, в якій висвітлено внесок професорсько-
викладацького складу кафедри у формування та розвиток сучасної школи хорового мистецтва в 
Україні. В розділі міститься інформація про кращих випускників кафедри. У розділі «Художньо-
творча діяльність» зібрана інформація про всі художні колективи кафедри.  

Третій розділ «Основні друковані праці викладачів» включає три підрозділи, в яких подані 
персоналії в алфавітному порядку прізвищ: викладачі диригентсько-хорових, вокально-хорових 
дисциплін, концертмейстери. В межах кожного підрозділу подано біографічну довідку, перелік основних 
наукових праць та бібліографія про наукову і художню діяльність викладачів. Бібліографічні записи 
друкованих праць подані за видами документів та хронологією їх публікацій, а в межах року – в 
абетковому порядку прізвищ або назв публікацій. Четвертий розділ «Наукова школа», як і в 
попередньому випуску, містить бібліографічні описи дисертаційних робіт, захищених під науковим 
керівництвом викладачів кафедри та за їх опонуванням. Наступний розділ «Дискографія творчих 
колективів» містить анотований перелік СD-дисків, записаних академічним хором «АNІМА». До шостого 
розділу «Публікації про творчу діяльність кафедри» включені відгуки та рецензії про участь кафедри та її 
художніх колективів у концертах, Міжнародних та Всеукраїнських фестивалях, конкурсах. 

Довідковий апарат Вип. 2-3 бібліографічного покажчика включає передмову «Від укладачів» та 
допоміжні покажчики: «Алфавітний покажчик осіб, включених до бібліографічного покажчика», 
«Алфавітний покажчик назв окремих видань викладачів кафедри», «Алфавітний покажчик назв 
локальних електронних ресурсів» (2-й вип.), «Іменний покажчик», а також список скорочень, зміст.  

Відзначимо вдалі та влучні епіграфи до кожного розділу обох випусків цієї серії.  
Бібліографічні покажчики підготовлені на високому професійному рівні, добре оформлені, 

містять світлини професорсько-викладацького складу кафедр та студентських художніх колективів. 
Укладачі зазначають, що посібник не претендує на виключну повноту, відбір завершено у червні-
серпні 2012 р. При складанні бібліографічних покажчиків використані фонди, електронний каталог 
бібліотеки КНУКіМ, мережа Інтернет, архіви окремих авторів. 

Другий та третій випуски серії біобібліографічних покажчиків «Знаменні дати КНУКіМ» 
можна рекомендувати для участі у конкурсі Української бібліотечної асоціації «Бібліографічний 
покажчик року». 
 

Резюме 
Аналізується серія біобібліографічних покажчиків «Знаменні дати КНУКіМ». 
Ключові слова: біобібліографічний покажчик, університет культури і мистецтв, наука. 

 
Summаry 

Duachenko N. Series of biobibliographic pointers «Sign of date of KNUKiM» 
Revealed fragments of organizational Scientific Library of Kyiv National University of Culture and 

Arts particular emphasized launching a series of publications Bibliographic pointers «important dates 
KNUKiM» dedicated to the 45-th anniversary of the founding of the university and important dates of its 
business units. The first issue in the series is dedicated to the scientific and university library entitled 
«Library – the world of knowledge» (2012). 

The second edition of the series was released called «combined love of Ukrainian songs» and 
dedicated to the 40th anniversary of the Department of National Choral Singing (2013). 

Index includes descriptions of individual publications, publications in collections, periodicals, 
journals, continuing, materials of scientific conferences. Total 1399 contains bibliographic records 
(continuous numbering them). Bibliographic index includes 7 chapters, reference device applications. 

Analyzed Forums Bibliographic this index. 
The third edition of the series «important dates KNUKiM» entitled «Masters of Choral Art» (2013). 

Bibliographic index dedicated to the 45th anniversary of the Department of choral conducting. 
Thematic aim was to systematize information about the history of the department, its faculty 

publications in 45 years of activity. The structure of this issue is similar to no. 2 and includes six chapters, 
reference device applications; Only 619 contains bibliographic records. 

Help apparatus Vol. 2-3 bibliographic index includes a preface «From the drafters’ and auxiliary 
signs: Index of persons included in the bibliographic index», «Index of names of individual teaching faculty 
publications», «Index of names of local electronic resources» (2nd vol.), «name index» and a list of 
abbreviations content. 

Key words: Bibliographic Index, National University of Culture and Arts, science, finding aids, 
bibliographic series, thematic issues, classification, applications. 
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Аннотация 
Дяченко Н.С. Серія библиографических указателей «Памятные даты КНУКиМ» 
Анализируется серия биобиблиографических указателей «Памятные даты КНУКиМ». 
Ключевые слова: биобиблиографический указатель, університет культуры и искусств, наука. 
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