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ЕМОЦІЙНА ПАЛІТРА АКТОРА ТА ЇЇ КОНСТРУЮВАННЯ В РОЛІ

У статті мова йде про переживання актора в ролі, яке походить від
емоційного стану героя і має тільки різні емоційні забарвлення або відтінки
співпереживання йому та співчуття до нього. Розглядається палітра акторського
переживання, яка відрізняється від звичайної та відповідно конструюється.

Ключові слова: конфлікт, емоційна палітра, співпереживання, співчуття,
емоційні реакції, творчий аналіз, конструювання емоційного стану.

В статье рассматривается переживание актера в роли, которое происходит
от эмоционального состояния героя и имеет только различные эмоциональные
окраски или оттенки сопереживания ему и сочувствия к нему. Рассматривается
палитра актерского переживания, котороя отличается от обычной и
соответственно конструируется.

Ключевые слова: конфликт, эмоциональная палитра, сопереживание,
сочувствие, эмоциональные реакции, творческий анализ, конструирование
эмоционального состояния.

The article deals with the experience of the actor in the role, which comes from the
character's emotional state and is only different shades of emotional empathy or
sympathy for him and for him. Considered palette acting experience, which is different
from the ordinary and accordingly constructed.

Key words: conflict, emotional palette, empathy, sympathy, emotional reactions,
creative analysis, design emotional state.

Про те, що акторські, сценічні почуття відрізняються від подібних життєвих, в
один голос заявляють як актори у своїх мемуарах, так і вчені. Ось лише кілька цитат
відомих вчених, які розмірковують про те, що таке акторські переживання, почуття,
емоції.

“Сценічні почуття свідомо оформлюються. Першим кроком до усвідомлення є
контроль над ними. Актор не тільки усвідомлює, що сценічні почуття є під його владою,
в сенсі потенційної можливості їх перервати, але він усвідомлює, що він спостерігає
за ними, контролює їх” [1].

“Дідро цілком правий, коли говорить, що актор плаче справжніми сльозами, але
сльози його течуть із мозку, і цим він виражає саму сутність художньої реакції як такої” [2].

“… почуття обов’язкові, але вони регулюються свідомістю, інтелектом. Ця теза
у різноманітних варіаціях червоною ниткою проходить як через мемуарну літературу,
так і через теоретичні роботи театрознавців: почуття, але те, що регулюється інтелектом
при повному збереженні самовладання. Ця же теза про деяке роздвоєння актора в

ЕМОЦІЙНА ПАЛІТРА АКТОРА ТА ЇЇ КОНСТРУЮВАННЯ В РОЛІ

188

Значний вплив на поширення оперного мистецтва серед широких верств
громадськості мала діяльність постійного російського оперного театру, розташованого
у будинку Комерційного клубу. З 1910 р. оперні вистави ставилися новоутвореним
театром «Колоссеум». Цьому значною мірою сприяла діяльність Харківського
музичного училища, яке готувало для театру професійні кадри – співаків, диригентів
та інструменталістів.

Упродовж першого десятиліття ХХ ст. на сценах оперного театру, у складі різних
харківських оперних труп зросла плеяда українських талановитих артистів, серед яких
співачки М. Інсарова, О. Мейчик, М. де Рібас, О. Тер’ян-Корганова (Егіне Коргаян),
тенори А. Боначич, Є. Долинін, І. Єршов, О. Каміонський, баритон Я. Свєтлов та ін. На
театральних сценах міста ставилися оперні вистави, що були подією на сценах російських
оперних театрів: «Сомнабула» В. Белліні, «Тангейзер» Р. Вагнера, «Казки Гофмана»
Ж. Офенбаха, «Опричник» П. Чайковського, «Купець Калашников» А. Рубінштейна,
«Гамлет» А. Тома. Ставилися й новотвори харківських композиторів: «Зрада» та «Ася»
М. Іполітова-Іванова, «Лісовий цар» В. Сук [6; 28].

Професіоналізації музично-театральної культури Слобожанщини протягом
зазначеного періоду сприяли бенефіси та концерти видатних оперних співаків того
часу: М. Баттістіні, Т. Руффо М. Гальвані, Е. Джіральдоні, Е. Мравіної, Л. Собінова,
А. Форстрем та ін. [6; 29].

Певний внесок у поширення оперного мистецтва серед широких кіл харківської
громади зробила оперна трупа «Артистичного товариства» під керівництвом С. Акімова,
К. Зелінського та М. Енгель-Крона. Чудовий співацький склад, симфонічний оркестр
«Артистичного товариства» під керівництвом М. Букші та Л. Штейнберга забезпечили
достатньо високий рівень постанови опер: «Туга» Дж. Пуччіні, «Князь Ігор» О. Бородіна,
«Валькірія» Р. Вагнера, «Борис Годунов» М. Мусоргського, «Садко», «Царева наречена»
М. Римського-Корсакова, «Чародійка» П.Чайковського [12; 78].

Разом із оперними трупами у Харкові виступали українські музично-драматичні
трупи, діяльність яких мали виразну художньо-просвітницьку спрямованість. Їх напрям
визначала, насамперед, ідейно-естетична спрямованість репертуару, основу якого
становили опери «Наталка-Полтавка», «Утоплена» М. Лисенка, «Запорожець за Дунаєм»
С. Гулака-Артемовського, «Катерина» М. Аркаса. У театрі ставилися також з музичним
оформленням п’єси С. Васильченка, Г. Хоткевича, Г. Квітки-Основ’яненка, Б. Грінченка,
І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького, Панаса Мирного, М. Старицького, Олени
Пчілки, Л. Яновської та ін. [12; 79]. В них оригінальність сюжету, напруженість
драматичної дії, наявність рельєфних, життєво достовірних сценічних образів
поєднувалась з фольклорними мотивами, елементами народної мови, піснями та
обрядами. Оригінальний національний репертуар, який мав виразну етнографічно-
побутову спрямованість, був зрозумілим та надзвичайно популярним серед широких
кіл громадськості.

Істотну роль у пропагуванні національного театрального мистецтва серед широких
верств населення відіграв театральний колектив під керівництвом видатного діяча
української культури Г. Хоткевича. Принципом його режисерських пошуків був обраний
психологічний реалізм, який панував на українській театральній сцені. До репертуарної
скарбниці цього колективу увійшли твори М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого та
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переживанні почуття і в його свідомому регулюванні домінується і у відповідях
видатних акторів…” [3].

Але про те, що відчуває актор в ролі, чи що може відчути, у зв’язку з такою
природою переживання, у цих розвідках та спостереженнях не згадується. Тому актори-
початківці намагаються в ролі набути подібного як у житті емоційного відчуття страху,
сорому, розпачу, гніву, болю, кохання, радості. Безумовно, що це призводить до невдач
та розчарувань, а частіше, як правило, до удавання цих почуттів. Утім акторська палітра
переживань має чіткі обриси і, у зв’язку з цим, піддається аналізу та конструюванню.

Кожний драматичний твір чи кіносценарій вибудуваний таким чином, що між
певними персонажами завжди існує конфлікт, який закладений автором як вихідна
обставина. Власне, аналіз конфлікту та стосунків персонажа з іншими героями є для
актора емоційним багажем, базою його емоційної пам’яті, з якої починається відлік
праці над втіленням ролі. Утім, загострення конфлікту, його пік, коли змінюється
емоційний стан персонажа, як правило, відбувається не одразу з перших реплік, сцен чи
епізодів. До місця емоційної зміни персонаж перебуває в стані виношування або
визрівання конфлікту. Але що означає цей стан і які його внутрішні та зовнішні ознаки?
Коли порівняти конфліктну драматичну ситуацію з подібною життєвою, то можна
зауважити, що при зіткненні конфліктуючих у них відбуваються емоційні перепади,
пришвидшується серцебиття та збивається дихання. По-іншому – у їхніх особах
проходять самостійні органічні та емоційні збудження. Більшість акторів-початківців
намагаються цей спостережений за їхньою особою психоемоційний процес у подібній
життєвій ситуації відтворити в ролі. Проте акторське переживання в ролі відрізняється
від подібного життєвого не тільки причиною виникнення, а також емоційною палітрою.

Хибне бажання актора домогтися у конфліктній ситуації подібного до життєвого
психоемоційного стану походить з кількох причин. Найперше, від помилкового
розуміння механізмів збудження переживання під час праці над роллю в уяві та під час
праці над втіленням ролі. Адже в уяві той самий механізм (відтворення рухів персонажа)
спрацьовує миттєво та непомітно для свідомості, тому актор потрапляє в стан
переживання одночасно з рухами, не фіксуючи їх [4]. Більше того, в уяві, перед втіленням
того ж руху, актор шляхом аналізу потрапляє в стан активного зосередження на ролі.
Для втілення ж ролі в публічних умовах та зосередження на ній необхідно насамперед
відтворити фізичний рух. А це вимагає вкрай спокійного та не збудженого стану. Тому
прирівнювати процес переживання в уяві до такого ж під час публічного вираження
ролі є неправильним шляхом.

Іншою причиною неправильної поведінки актора в ролі є помилкова самооцінка
внутрішнього стану. Адже під час виконання ролі відбувається самостійне збудження
реакцій організму, яких треба уникати. Сюди належать реакції хвилювання, страху,
розгубленості та ін., що ледь помітні на рівні самовідчуття, однак проявляються як
результат на голосі та поведінці актора. Це мимовільні реакції, які походять від
особистих переживань актора за вдале виконання ролі. Коли актор піддається такому
збудженню, то порушується головний принцип виникнення акторського переживання в
ролі – від зовнішнього фізичного вираження рухів персонажа до збудження
внутрішнього стану. В результаті переживання таких мимовільних, поверхневих почуттів
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Професіоналізації музично-театральної культури Слобожанщини сприяли
концерти провідних музикантів, які відбулись за ініціативою дирекції Харківського
відділення ІРМТ. Протягом цього часу у місті виступили видатні вітчизняні та
європейські артисти: співаки – Т. Руффо, М. Баттистіні, Ф. Шаляпін, скрипалі
Г. Венявський, П. Сарасате, С. Лазерсон, Ф. Крейслер, піаністи К. Ігумнов, Ю. Ісерліс,
П. Кон та ін. [12; 78].

На початку ХХ ст. відображенням могутнього національного піднесення на
Слобожанщині стало заснування у Харкові художньо-освітніх, просвітницьких
організацій, театральних товариств. Однією з таких організацій стала художньо-освітня
«Спілка мистецтв», що об’єднала понад 200 видатних діячів культури і мистецтва.
Головною метою її діяльності була популяризація національної культурної спадщини,
поширення культурно-мистецьких зв’язків та залучення до мистецтва найширших верств
населення. Для реалізації цього при спілці, що знаходилась на центральній вулиці міста
(Сумській, 14), були відкриті майстерні драми, живопису, скульптури, музики, співу і
танцю [11; 33]. Також «Спілка мистецтв» розгорнула свою діяльність у концертно-
просвітницькому напрямі, організовуючи заходи, що сприяли урізноманітненню видів і
форм музично-театральної культури Слобожанщини та надавали можливість харків’янам
ознайомитись із класичною та сучасною музичною спадщиною у професійному
виконанні.

Для місцевої громади почали систематично проводитись «Музичні суботи», в
яких брали участь талановиті артисти: Б. Левенштейн (скрипка), Л. Пактовський
(фортепіано), І. Слатін (віолончель), Ф. Сміт (скрипка), співаки М. Дубровін, Є. Олексєєнко,
О. Щербакова та ін. Репертуар цих вечорів становили твори російських композиторів:
О. Бородіна, Ц. Кюі, С. Рахманінова, М. Римського-Корсакова, А. Рубінштейна,
П.Чайковського й ін. [11; 34].

За сприянням діячів «Спілки мистецтв» систематично проводились концерти у
приміщенні Художнього училища та залі громадської бібліотеки. Концертні програми
цих заходів були достатньо різноманітними і включали класичний вокальний,
інструментальний репертуар, виступи письменників, музикознавців, драматичних акторів
та артистів балету. Іноді влаштовувались так звані «Денні концерти», що носили зазвичай
тематичний характер та знайомили широку публіку з творчістю Й. Баха, Л. Бетховена,
О. Скрябіна, Р. Шумана, Ф. Шопена. Особливою популярністю у харківської громади
користувалися вечори української класичної музики, які відбувались у приміщенні
«Українського дому» (Миколаївська площа, № 22). У концертних програмах провідними
співаками М. Піддубною, Д. Ткаченко виконувались твори українських класиків
М. Лисенка, С. Гулака-Артемовського, К. Стеценка, арії українською мовою з опер
«Дубровський», «Пікова дама» П. Чайковського, «Фауст» Ш. Гуно, «Майська ніч»
М. Римського-Корсакова, а також українські народні пісні [11; 34].

За сприянням діячів «Спілки мистецтв» до Харкова були запрошені провідні
музиканти того часу. З великим успіхом у приміщенні Художнього училища та залі
громадської бібліотеки відбулись концерти відомих музикантів з країн Європи: піаністів
А. Рубінштейна, І. Падеревського; скрипалів Л. Ауера, Е. Соре, Ф. Ондржічека, С. Барцевича,
В. Бурместера, Б. Губермана, Ф. Крейслера, Я. Кубелік, П. Сарасате, Ж. Тібо, Є. Ізаї;
віолончелістів П. Казальса, Г. Касадо та ін. [2].
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не відбувається зосередження свідомості на відтворювальних фізичних рухах
персонажа, що призводить до невірного внутрішнього стану в ролі.

Та найбільшою помилкою акторів під час виконання ролі, як уже наголошувалось
вище, є спроба відтворити внутрішній стан персонажа, пригадуючи та орієнтуючись на
власний життєвий досвід у подібних обставинах. Однак таке пригадування й аналіз
власного внутрішнього стану у подібній ситуації є хибним. Насамперед, тому що для
збудження слідів минулих переживань у звичайному житті достатньо тільки зовнішнього
образу подразника, тобто, органи чуття тут відіграють превалюючу роль. Достатньо
побачити чи почути когось знайомого, щоб виник відповідний внутрішній стан. У зв’язку
з цим під час зіткнення конфліктуючих сторін відбувається самостійне збудження
організму, яке призводить до виникнення відповідних реакцій: переляку, огиди, радості,
образи, ніяковіння, відрази тощо. У актора подібних самостійних збуджень реакцій у
організмі не може виникати, оскільки йому заздалегідь відомі обставини ролі. Тобто,
дія та поведінка протилежної сторони акторові відомі і вони не можуть бути зовнішніми
збудниками переживання. За своїм походженням акторські переживання є
співпереживаннями, та ще й естетичними. Тому і глибина акторського естетичного
переживання є такою, що не відображається згубно на життєво важливих функціях
організму. Глибина ж звичайного переживання, як відомо, призводить до небажаних
наслідків для життя людини. Актор в ролі, на відміну від звичайної людини, переймається
публічним вираженням ролі. Основу переживання актора складають сліди минулих
переживань, пережитих у процесі самостійної роботи над роллю в думках. Збудження
цих слідів відбувається завдяки майстерному відтворенню та вираженню актором
зовнішніх ознак персонажа або зовнішніх виявлень реакцій [5]. Йдучи помилково за
подібною життєвою ситуацію, актор намагається виразити внутрішній стан персонажа.
Це намагання проявляється в прагненні збудити чи відчути відповідні емоції: неприязні,
страху, переляку, відрази, сорому, образи тощо. Проте, по-перше, ці та подібні емоції
виникають та збуджуються у звичайному житті від зовнішнього подразника, який, як
уже було сказано, не діє в акторському мистецтві. По-друге, акторські співпереживання
цим емоціям, якщо йти за природою акторського переживання, не є цими ж емоціями.
Співпереживання актора походить від емоційного стану героя і має тільки різні емоційні
забарвлення або відтінки співчуття до нього. Тобто, акторові підвладно радіти за
персонажа, жаліти його, ненавидіти з ним. Наприклад, коли персонаж соромиться,
ніяковіє чи розгублений, актор відчуває до нього жаль. Решту емоційних перебігів
персонажа актор відтворює зовнішньо через поведінку. З цих причин звичайні
переживання та акторські відрізняються і актор, як уже було сказано вище, не може
відштовхуватись від емоційного стану персонажа, збудженого зовнішніми обставинами
або, по-іншому, зовнішніми подразниками, як то буває у звичайному житті. Таким чином,
акторський досвід подібних переживань не варто і неправильно перекладати на роль. Із
власного досвіду та спостережень актор може користуватись тільки зовнішніми
фізичними виявленнями цих переживань. Тому що власне ці зовнішні виразники і є
збудниками внутрішнього стану.

Часто трапляється, що накопичений шляхом аналізу в емоційній пам’яті актора
негатив стосовно того, з ким його персонаж перебуває у конфлікті, може проявлятися
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«Южный край», «Харьковские губернские ведомости», симфонічні зібрання
проводились у залах Дворянського зібрання, музичного училища та відзначалися,
передусім, музично-просвітницьким характером. Місцеву громаду ознайомлювали із
симфонічною творчістю українських, російських та європейських авторів. Перед
концертами всі бажаючі мали можливість отримати анотації про творчість композиторів.
Успіх цих заходів був великий. Газета «Южный край» від 18 листопада 1892 р. зазначала
з цього приводу наступне: «Симфонічні концерти місцевого відділення ІРМТ збудили
до такої міри інтерес у харків’ян, що в залі бракує місць для всіх бажаючих відвідати
концерти» [9].

Протягом першого десятиліття ХХ ст. І. Слатіним були проведені ювілейні
симфонічні зібрання. Так, за даними тогочасних історичних матеріалів [7; 4], у 1903 –
1904 рр. перше симфонічне зібрання було присвячено 10-річчю від дня смерті
П. Чайковського, а четверте зібрання приурочене до 100-річчя від дня народження
М. Глінки і вшануванню пам’яті П. Чайковського. У 1904 – 1905 рр. відбулись два
симфонічних зібрання, присвячені вшануванню пам’яті А. Рубінштейна [8; 4]. Також
проводились симфонічні зібрання, на яких громаді репрезентувались новотвори
українських композиторів та викладачів училища. Зокрема, на четвертому
симфонічному зібранні у 1908 р. пролунали симфонічна фантазія «На Олімпі»
К. Горського, «Зліт слов’янських соколів» В. Сокальського, кантата для мішаного та
чоловічого хорів у супроводі симфонічного оркестру «Співайте та радійте» А. Юр’яна
[3; 328].

Організаційні заходи дирекції Харківського відділення ІРМТ активізували розвиток
професійного камерно-концертного музикування. Протягом досліджуваного періоду
у Харкові гастролювали видатні музиканти того часу, які репрезентували нові мистецькі
напрями, художні прийоми і засоби виконавства: диригенти М. Черепнін, С. Василенко,
О. Хессін, К. Сараджев, М. Іпполітов-Іванов, М. Кленовський, професори московської
консерваторії А. фон Глен, К. Ігумнов, Ю. Ісерліс, професор віденської консерваторії
П. Кон, скрипалі Г. Венявський, П. Сарасате, С. Лазерсон, Ф. Крейслер, співаки
Г. Бакланов, В. Дамаєв, С. Друзякін, Л. Клементьєва, Л. Сибірякова, Л. Липковська,
О. Мішуга, В. Петрова-Званцева, Л. Собінов, Д. Смирнова, М. Черкаська, Ф. Шаляпін,
Л. Яковлєва та ін. [12; 78]. З великим успіхом пройшли концерти Брюссельського
струнного квартету, Празького струнного квартету, Московського камерного ансамблю
[12; 76].

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. поширенню професійного музичного мистецтва
сприяла концертна діяльність викладачів Харківського відділення ІРМТ як в Україні,
так і поза її межами. Аналіз їхніх концертних програм засвідчує жанрову та стильову
різноманітність запропонованих широкому громадському загалу музичних творів.
Зокрема, інструментальний дует у складі піаніста О. Горовіца та віолончеліста
Є. Бельського ознайомив харківську громаду з кращими зразками сучасної російської
камерної музики – творами О. Глазунова, О. Скрябіна, А. Рубінштейна, С. Рахманінова.
З історичним циклом, присвяченим творчості Л. Бетховена в Україні, Англії, Данії,
Норвегії, Швейцарії виступив інструментальний дует у складі піаніста В. Сафонова та
віолончеліста Є. Білоусова [7; 4].
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як фальш-збудник переживань через зовнішній подразник, тобто, при першому зіткненні
акторів у ролях. Насправді ж такі фальш-збудження походять не від зіткнення
конфліктуючих, а від неправильного налаштування актора. Це неправильне налаштування
полягає у, знову ж таки, намаганні наслідувати відповідну життєву ситуацію, тобто,
емоційні перепади в цій ситуації. Та якщо пильно спостерегти, як дійсно ведуть себе
конфліктуючі в звичайному житті, то можна зауважити, що під час конфлікту їхній
емоційний стан відображається на поведінці, яка свідчить про особливості характеру
людини, її виховання, соціальний статус тощо. Поведінка під час конфлікту буває
впорядкована, невпорядкована та неординарна або неадекватна. Невпорядкована
поведінка – це розгубленість, хвилювання, переляк тощо, тобто ті емоційні перепади,
які непідвладні акторському відчуттю в ролі. Впорядкована поведінка звичайної людини
запланована та спрямована на подолання цих емоцій. Неординарна або неадекватна – це
невмотивована поведінка або поведінка з глибоко прихованим мотивом. Невмотивована
поведінка свідчить про шоковий стан людини. Тому у цьому стані людина може
здійснювати прямо протилежні та неадекватні до реальних обставин дії: активно та
зосереджено щось робити, придивлятися, причісуватися, посміхатися тощо. Також у
цьому стані спостерігаються загальмовані реакції: довгі та пильні оцінки, суєтливі рухи,
загальмоване мовлення. Поведінка з глибоко прихованим мотивом зумисне спрямована
на блокування або випередження емоційних реакцій. У цьому стані людина переводить
розмову на іншу тему або тон та перебільшено зовні демонструє спокій: щиро
посміхається, говорить рівним голосом, перебільшено розкуто веде себе. Під час
самостійної праці над роллю актор аналізує та визначає тип персонажа, його характерні
особливості та його внутрішній стан і поведінку. Правильне налаштування актора полягає
в намаганні точно фізично відтворити заздалегідь визначену поведінку персонажа [6].
Таке майстерне відтворення і є шляхом до збудження співчутливих емоцій, які походять
від відповідної поведінки персонажа.

Для прикладу,’ як конструюється емоційна палітра актора в ролі, розглянемо
скорочений діалог Гамлета з Клавдієм та Гертрудою [7].

Король:
– А ти, небоже Гамлете, мій сину...
Гамлет:
– Хоч родич я, та не такий вже й рідний.
Король:
– Тобі чоло ще й досі темнять хмари?
Гамлет:
– Ні, навпаки: мене все палить сонце.
Королева:
– Скинь барви ночі, Гамлете ласкавий,
І дружнім оком глянь на короля.
Доволі вже, повіки опустивши.
Шукать вітця, що обернувся в прах.
Звичайна доля: кожне мре створіння,
Проходячи у вічність через тління.
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поширенням та розгортанням національно-визвольного руху. Вагому роль у процесі
національного відродження відіграли культурно-мистецька еліта Слобожанщини та
громадські організації «Просвіти», що ідеологічною основою своєї діяльності вважали
формування національної самосвідомості, обстоювання політичних, економічних,
культурно-освітніх прав українського народу, пропаганду демократичних ідей
національної культури, просвітництва, поширення освіти серед народних верств
суспільства, поглиблення культурно-мистецьких зв’язків.

Плідна праця почесних членів «Просвіти» Х. Алчевської, Д. Багалія, В. Винниченка,
Б. Грінченка, Н. Григорієва, Д. Дорошенка, С. Русової, В. Прокоповича, І. Огієнка,
М. Сумцова, та ін., провідних діячів культури і мистецтв І. Слатіна, Г. Хоткевича,
В. Комаренко, П. Кравцова, Н. Куплеваського, О. Літінського, М. Тихонова та багатьох
інших представників національної еліти у сферах громадського, суспільно-політичного
та культурно-освітнього життя носила конструктивний характер та виступала провідним
чинником, що істотно вплинув на процес розбудови національної культури [5; 253].

З розгортанням національно-визвольного руху на Слобожанщині тісно пов’язане
формування творчих тенденцій музично-театральної культури. Одна з них пов’язувалася
з демократизацією та професіоналізацією музично-театрального життя, інституційного
становлення сфери фахової освіти в регіоні. Інша – полягала у заснуванні за ініціативою
провідних музичних та театральних діячів мережі музичних, театральних товариств,
які проводили значну культурно-просвітницьку роботу серед населення регіону,
пропагуючи кращі зразки європейської, української культур. Досліджуваний період
позначений активними культурно-митецькими контактами у музично-театральній сфері.

Інтенсивний процес становлення фахової музичної освіти на Слобожанщині
пов’язаний з відкриттям 8 вересня 1883 р. Харківського музичного училища під
керівництвом блискучого піаніста, диригента Іллі Ілліча Слатіна. Першочерговим
завданням функціонування цього навчального закладу була підготовка кваліфікованих
кадрів для майбутньої консерваторії. Для досягнення цієї мети дирекцією на роботу
були запрошені талановиті музиканти-педагоги, випускники Петербурзької, Варшавської,
Лейпцизької і Празької консерваторій, зокрема Ф. Бугамеллі, К. Брінкбок, С. Глазер,
Г. Гек, Р. Геніка, С. Мотте, Ф. Кучера, А. Юр’ян та Ю. Юр’ян [4; 5]. Прагнучи підтримати
діяльність новоутвореного навчального закладу, з благодійницькими концертами у
Харкові виступили А. Рубінштейн та М. Рубіншейн, які також відвідали учнівські
концерти та публічні іспити вихованців закладу [4; 4].

Діяльність Харківського музичного училища сприяла налагодженню й активізації
концертного життя регіону, що відобразилось у музичному виконавстві: відбувся
перехід від аматорського до професійного. Завдяки цілеспрямованій діяльності
Харківського відділення ІРМТ особливого поширення набули такі види і форми
концертної діяльності, як благодійницькі концерти, симфонічні зібрання, історичні
цикли, авторські концерти, ювілейні вечори, учнівські змагання, постійними учасниками
яких були викладачі та студенти музичного училища. Ці заходи надавали можливість
широкій публіці ознайомитися з кращими зразками російської, української та
західноєвропейської музичної спадщини у професійному виконанні.

Значним досягненням І. Слатіна було створення власного симфонічного оркестру
у складі викладачів та учнів закладу. За свідченням тогочасної періодичної преси, газет
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Гамлет:
– Авжеж, звичайна доля.
Королева:
– Чом же щось
Тобі незвичним в долі цій здалось?
Гамлет:
– "Здалось"? О ні, чуже мені це слово.
Ні плащ мій, мов чорнило, люба мати,
Ані врочисті одяги жалоби,
Ні переривчасті й тяжкі зітхання,
Ні повноводі ручаї з очей,
Ні вираз втрати й суму на лиці, –
Всі вияви і всі ознаки горя
Не значать правди, а лише "здаються".
Бо всі ці речі легко можна вдати.
Над те одіння смутку показне
Щось інше глибше пойняло мене.
Коли прирівняти історію конфлікту Гамлета, Клавдія та Гертруди до життя, то

можна допустити, що в обох під час цього короткого діалогу відбуваються
психоемоційні та органічні зміни (неприємні відчуття, сперте дихання, тремтливий
голос), які збуджуються самостійно від самого факту спілкування. Іншими словами,
причиною або подразником цих змін є зовнішній чинник. Якщо актори, йдучи за
аналогією життя, намагатимуться відчути та передати ці зміни, тобто виразити такий
внутрішній стан персонажа, то цей шлях буде помилковим. Помилка спричиниться тим,
що ці зміни походять у звичайному житті від зовнішнього подразника, а відтак актор у
ролі їх не відчує. Та коли актори, на підставі попереднього, творчого аналізу відтворять
поведінку персонажів, яка походить від цих змін, то вони одержать стан співпереживання
персонажеві. Творчий аналіз полягає в тому, якою поведінкою наділять актори
персонажів. Та чи інша поведінка в даному випадку свідчитиме про характер персонажів.
Так, поведінка Гамлета може бути зумисне перебільшено спокійною, що свідчитиме
про його впевнений та затятий характер. Утім, походження такої поведінки криється в
глибокій неприязні до короля. Тобто, від зовнішнього вираження такої поведінки у актора
зароджуватиметься відповідний внутрішній стан співпереживання героєві.

Від правильного конструювання емоційної палітри залежить перспектива
емоційного розвитку ролі. Розглянемо, як приклад, діалог Гамлета та Гертруди.

Гамлет:
– Матусю, в чому річ?
Королева:
– Ти, сину мій, претяжко скривдив батька.
Гамлет:
– Ви, мамо, скривдили мойого батька.
Королева:
– Вгамуйся, досить цих блазенських слів.
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ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

У статті розглянуто культурно-мистецькі зв’язки, що впливали на процес
розвитку видів і форм музично-театральної культури Слобожанщини в контексті
соціокультурних процесів останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.

Ключові слова: музично-театральна культура Слобожанщини, культурно-
мистецькі зв’язки, соціокультурні процеси, тенденції, український музично-
драматичний театр.

В статье исследованы культурно-художественные связи, которые влияли на
процесс развития видов и форм музыкально-театральной культуры
Слобожанщины в структуре социокультурных процессов последней трети ХІХ –
начала ХХ века.

Ключевые слова: музыкально-театральная культура Слобожанщины,
культурно-художественные связи, социокультурные процессы, тенденции,
украинский музыкально-драматический театр.

The article deals the cultural and artistic ties impact on the process of development
of types and forms of musical-theatrical culture of Slobozhanshchyna, in the context of
sociocultural process of the last third of the XIX - beginning of XX century.

Key words: musical and theatrical culture of Slobozhanshchyna, cultural and
artistic ties, sociocultural process, tendencies, ukrainian music and drama theatre.

У сучасних умовах становлення і розвитку національної культури актуальним для
музикознавства є дослідження музичної культури регіонів України. Досліджуються
регіональні культурні традиції півдня України (С. Кириєнко, Н. Крижановська),
особливості музичного життя Вінниччини, Катеринославщини, Полтавщини,
Чернігівщини (В. Мітлицька Т. Бурдейна-Публіка, Т. Локощенко, А. Литвиненко, Л. Дорохіна).
Інтенсивно вивчається народна і професійна художня культура Західної України
(І. Бермес, Ю. Волощук, А. Карпяк, Н. Костюк, Л. Мороз, М. Новосад, О. Попович,
Т. Росул, М. Черепанин, П. Шиманський). Проте історико-культурний контекст
становлення та розвитку музично-театральної культури на Слобожанщині в проекції
тогочасних мистецьких тенденцій, ще потребує історичного та культурологічного
аналізу. Цим і зумовлений вибір теми запропонованої статті.

Мета статті – виявлення культурно-мистецьких зв’язків та дослідження їх впливу
на становлення і розвиток музично-театральної культури на Слобожанщині в контексті
соціокультурних процесів останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.

Процес становлення та розвитку музично-театральної культури на Слобожанщині
у зазначений період відбувався в енергетично потужній атмосфері, котра була зумовлена
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Гамлет:
– Отямтесь, не вживайте грішних слів.
Королева:
– Що сталось, Гамлете?
Гамлет:
– А в чому річ?
Королева:
– Забули ви, хто я?
Гамлет:
– Ні, ось вам хрест!
Ви королева, діверю дружина
І – о, бодай не так! – мені ви мати.
Королева:
– Як так, то хай говорять інші з вами.
Гамлет:
– Ні, сядьте, сядьте; з місця ані руш,
Аж поки в дзеркалі, що я вам дам,
Себе розглянете й своє нутро.
Королева:
– Чого ти хочеш? Ти ж не вб’єш мене?
Як бачимо, на відміну від попереднього, у цьому уривку відкритий конфлікт.

Наслідуючи відповідну життєву ситуацію, внутрішній стан героїв можна
охарактеризувати приблизно так, як і у попередньому уривку. Більше того, бачимо із
тексту, що емоційний стан у обох персонажів в процесі зростає. Як правило, актори
намагаються з перших реплік виразити емоційне збудження героїв, яке походить від їх
зіткнення. Та знаємо із вище сказаного, що такі реакції виникають у звичайному житті
від зовнішнього подразника, а отже, акторові не варто налаштовувати себе на їх
утворення в ролі. Згідно акторської палітри співчутливих переживань, у цьому уривку є
кілька варіантів їх застосування. Перший – провести сцену активно, на підвищених тонах.
У цьому варіанті збудниками почуття є відтворення тону (підвищення голосу) та
активних рухів, які походять від неконтрольованої поведінки персонажів. Почуття,
утворене в особі актора, носитиме агресивний характер. Однак емоційна палітра буде
одноманітною. Інший варіант можна вибудувати цікавіше за емоційними перепадами.
Зміну емоційного стану або емоційний випад у цьому уривку можна визначити на двох
останніх репліках. До цього персонажів можна наділити стриманою, контрольованою
поведінкою та тоном, які походять від колишніх ніжних стосунків матері та сина. Така
поведінка, до місця емоційного зриву, походить від почуття незручності, сорому, відчаю
тощо. Подібні емоції актор не може пережити в ролі, вони виникають як співчуття до
персонажа. І в третьому варіанті можна помістити два перші варіанти. Фізичне втілення
різних варіантів поведінки персонажа залежить від спостережень та творчого
обдарування актора.
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шикарним» і став найбільшим цирком у світі, як стверджувала преса. Недостатньо уміла
організація циркової справи призвела до того, що Г. Муссурі змушений був остаточно
перебудувати цирк під театр опери. Пізніше це був театр оперети. Будівля існує і досі,
але зараз вона закрита через аварійний стан.

• Цирк харківського купця Генріха Грікке, побудований у 1905–1906 рр. на
Жандармській площі. Цирк був споруджений за проектом М.С. Коморницього і
В.В. Хрустальова і став, подібно до паризького братів Франконі, своєрідним зразком
для стаціонарних циркових будівель. Особливо вражав інтер’єр цирку Г. Грікке: тут був
не лише манеж, але й театральна сцена. Це дозволяло успішно давати по черзі вистави
як циркового, так і театрального мистецтв. За легендою, цирк був побудований у
подарунок коханій Г. Грікке, цирковій артистці. Саме цьому цирку судилося прожити
довге життя.

Таким чином, встановлено, що Харківський цирк веде свій літопис не з цирку
Альберта Саламонського, як вважалося раніше, а з цирку Вільгельма Сура. І датою
його народження необхідно вважати не 1883, а 1862 рік [7; 10]. Отже, сучасне циркове
мистецтво в контексті Харкова старше на двадцять один рік.

Таким чином, генезу культурного феномену циркового мистецтва в Харкові
необхідно розглядати в контексті становлення міської культури відповідних часів.

Визначено, що видовищні форми циркового мистецтва першої половини XIX ст.
підготували харківську публіку до сприйняття циркових вистав, але не закріпили за ними
в загальній системі видовищ певного місця. За сучасним словосполученням «циркові
артисти» для глядача початку XIX ст. приховувалася «пестрая когорта гастролеров». Їх
сприйняття публікою було порівняне зі ставленням до «заморских диковинок» і почало
змінюватися лише тоді, коли виступ гастролерів, окрім масничних і пасхальних гулянь,
став явищем постійним.

Встановлено, що бродячі артисти далеких часів, кочуючи з місця на місце, не
справляли істотного впливу на розвиток цього виду мистецтва і його жанрів в контексті
Харкова. З появою ярмаркових балаганів, а в XIX ст. – напівстаціонарних і стаціонарних
цирків, коли артисти вже мали в розпорядженні постійний репетиційний майданчик,
відбулось становлення і якісний стрибок у розвитку цирку і його морфології.

Встановлено, що генеза предмета дослідження характеризується диференціацією
циркових дійств, обумовлених тимчасовими (календарними) і просторовими (круглий
манеж як новий виробничий майданчик) параметрами циркових видовищ, скоригованими
ходом еволюції циркового мистецтва.

З’ясовано, що гостра конкурентна боротьба серед харківських антрепренерів
зумовила інтенсивне становлення циркового мистецтва «харківського періоду».
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РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ТАНЦЮ У ЛАТВІЇ В КІНЦІ ХХ – НА
ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

У статті проаналізовано зародження, розвиток і становлення сучасного
танцю в Латвії. Також мова йде про творчі досягнення відомих латвійських
хореографів.

Ключові слова: танець, сучасний танець, хореографія,  хореограф,
танцювальна вистава.

В статье проанализировано зарождение,  развитие и становление
современного танца в Латвии. Также рассматриваются творческие достижения
известных латышских хореографов.

Ключевые слова: танец, современный танец, хореография, хореограф,
танцевальный спектакль.

The birth, the development and the becoming of modern dance in Latvia is analyzed
in the article. The creative achievements of prominent Latvian choreographers are also
mentioned.

Key words: dance, modern dance, choreography, choreographer, dance
performance.

Розвиток сучасного танцю в Україні, як і в інших країнах Східної Європи, вступив
у новітню фазу зі зміною суспільно-політичної формації наприкінці 1980-х рр. Дана
стаття розглядає процес розвитку сучасного танцю у Латвії. Метою є аналіз цього явища
на матеріалі найбільших труп сучасного танцю Латвії та встановлення перспективи
порівняння з одночасними процесами в Україні.

Серед дослідників сучасного танцю в Україні – Ю. Станішевський, О. Чепалов,
Д. Шариков, Д. Бернадська, О. Маншилін та ін. Дана стаття базується на роботах
латвійської дослідниці І. Балоде.

Відомо, що часто сучасне мистецтво не має національних ознак. Це стосується,
зокрема, і мистецтва хореографічного, яке сьогодні відкривається новими гранями,
означене новітніми тенденціями та віяннями, популярне в різних країнах світу. І тут
вагомим чинником творчого розвитку є міжнародний обмін досвідом.

Так, добре усвідомлюючи важливість творчої співпраці та взаємодії з метою
одержання нових знань, кафедра сучасної хореографії КНУКіМ постійно здійснює
мистецькі зустрічі різного формату, в тому числі, і з хореографами з Європи. Зокрема,
особливої уваги заслуговує творча співпраця кафедри з кафедрою сучасної хореографії
Латвійської академії культури на чолі з відомим хореографом Ольгою Житлухіною.
Спільні зустрічі, семінари за участю викладачів і студентів обох сторін принесли плідні
результати, мотивували українських студентів до прагнення постійного самовдосконалення,
а також стали міцним фундаментом для народження нових виразних можливостей.
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Старовинні цирки Харкова
• Цирк прусського підданого Вільгельма Сура, побудований у 1862 р. на

Московській вулиці. Дерев’яний цирк у 1867 р. був обнесений цегляною стіною, вкритий
парусиною і навіть обладнаний спеціальними печами для обігріву в зимовий час.

• Цирк Жозефа Дерсена, побудований у 1869 р. по-сусідству з цирком Сура. Цей
цирк відомий тим, що половину вирученої від вистав суми передали в дар харків’янам,
які постраждали від катастрофічної пожежі 12 серпня 1868 р.

• Цирк молдавського підданого Іоганна Фріца, побудований у 1870 р. поряд з
Миколаївською площею.

• Цирк Франца Штромейера на Лопанській набережній, відомий з 1872 р.
• Цирк братів Жана і Луї Годфруа Шоссі, побудований у 1881 р. на Павловській

площі. Внаслідок частого виникнення пожеж у дерев’яних цирках Російської імперії
цирк у 1886 р. за розпорядженням губернатора був розібраний.

• Цирк Гаетано Чінізеллі, побудований у 1882 р. на Михайлівській площі Харкова
для вистав його Петербурзького цирку.

• Цирк Альберта Саламонського, споруджений у 1882 р. на Жандармській площі
і який прийшов на зміну розібраній будівлі братів Годфруа і попереднім
напівстаціонарам. Цирк А. Саламонського залишив найбільш значущий слід у
харківській пресі і серцях харківської публіки. Про нього свого часу писали, що до
його складу входить «персоналъ 160 артистовъ і 120 коней», а також «невиданныхъ
пантомимъ з великолепнымъ балетомъ, багатой обстановкой, аксесуарами и пр. и пр.,
собственнымъ оркестромъ музики изъ 26 человекъ». Саме цей цирк прийнято вважати
прообразом харківського стаціонарного цирку.

• Цирк Акіма Нікітіна, відомий з 1887 р. на Жандармській площі. А. Нікітін у
1892 р. запропонував міській управі проект спорудження кам’яного цирку на цьому ж
місці.

• Цирк Максімілано Труцци, побудований у 1887 р. на Торговій площі.
• Цирк Едуарда Сура, відкритий у 1888 р. у саду Комерційного клубу.
• Цирк Ернесто Чінізеллі, побудований у 1892 р. на Михайлівській площі, який

зачарував харків’ян «феєричними» виступами своєї трупи.
• Цирк Едуарда Сура, відомий з 1892 р. на Жандармській площі.
• Цирк братів Акіма і Петра Нікітіних, власників «Русского цирка», що отримали

в цьому ж 1892 р. від міської думи довгострокову оренду на земельну ділянку на
Жандармській площі. На надзвичайно вигідному місці (від самого входу в цирк
починалися бульвар і сквер, де гуляла міська знать) Акім Олександрович Нікітін
збудував будівлю, пристосовану для показу найзахоплюючих номерів того часу, серед
яких була навіть водна пантоміма. При незначних змінах цирк міг перетворитися на театр.
Цікаво, що керівник цирку грек Герасим Муссурі в 1908 р. обдурив Нікітіних, купивши
на розі вулиць Благовіщенської і Дмитрівської земельну ділянку під будівництво
кам’яного цирку особисто для себе. Цирк Нікітіних на початку 1910 р. дав останні
вистави і був розібраний.

• Цирк Миколи Лара, відомий з 1904 р.
• Цирк Герасима Михайловича Муссурі, побудований у 1905 р., «був надзвичайно
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У процесі обміну досвідом між українськими та латвійськими хореографам цікаво
було з’ясувати і вивчити особливості танцювальної культури наших колег із Латвії,
оскільки європейський чинник у різних сферах у латвійців наразі більш виражений, ніж
у нас.

Аналізуючи хореографію Латвії, слід зазначити, що сучасний танець як частина
професійного виконавського мистецтва в цій країні може характеризуватися як явище
з 2003 року, коли перший випуск кафедри сучасної хореографії отримав дипломи
Латвійської академії культури.

Хоча, безперечно, сучасний танець як такий почав розвиватися у Латвії набагато
раніше. Зокрема, тут варто згадати гастролі у 20-х рр. ХХ ст. Мері Вігман, трупи
Рудольфа Лабана і, безперечно, їх вплив на подальше формування особливостей
сучасного хореографічного мистецтва Латвії. Також багато приватних балетних труп і
«Ритмічних студій руху» існували до 1932 року, коли була створена державна балетна
школа під егідою Латвійської національної опери і саме в той час було визначено саме
класичний балет пріоритетним, тоді як у сучасного танцю, сфокусованого на людину,
було мало можливостей для розвитку. 20–30-ті рр. ХХ ст. ознаменувалися відтоком
кадрів з країни. Ще складнішим стало становище сучасного танцю після Другої світової
війни. Як пише К. Васеніна в книзі «Современный танец постсоветского пространства»
[3], коли у цілому світі розквітав постмодернізм, в Латвійській ССР було золоте століття
балету.

Після війни професійні балетмейстери і виконавці Латвії, як і інших країн
пострадянського простору, не мали можливості зустрічатися і співпрацювати з
закордонними колегами. Хоч трупа Хосе Лимона і виступала в Ризі 1973 р., а трупа
Пола Тейлора в 1978 р., зустрічатися з місцевими артистами і давати класи було
заборонено. Того ж 1978 р. трупа Моріса Бежара виступила у Москві і неабияк вразила
тодішню студентку Ленінградського інституту культури Ольгу Житлухіну, яка згодом
стала ініціаторкою професійного танцювального театру в Латвії.

Аматорський рівень, на якому перебували багато пошукових пластичних колективів
1970–1980-х рр., давав свободу, і цією перевагою художньої самодіяльності
користувались студії пантоміми. Театр руху Ансіса Рутенталса (1949–2000) у своїх
виставах досягнув високого рівня абстракції, цензори не могли розшифрувати його
постановки. Деякі учасники цього театру брали участь у розвитку сучасного танцю в
Латвії – наприклад, Санта Грінфелде вступила на перший курс факультету сучасної
хореографії в 1999 р. і в 2003 р. почала працювати як хореограф у театрі руху.

Зі становленням незалежності на початку 1990-х років з’явилась можливість брати
участь у семінарах західноєвропейських хореографів. В цей час ще продовжували своє
існування два професійні колективи, створені у радянський період: державний ансамбль
танцю «Дайлес» (він був зосереджений на народно-сценічному танці), розпущений 1997 р.,
і театр оперети (пізніше Ризький музичний театр).

Наприкінці 1990-х рр. Арніс Сіліньш, який танцював у театрі оперети і ризькому
державному концертному об’єднанні, разом з однодумцями створив неурядову
організацію VIA Dance, яка привозила закордонні вистави, організовувала майстер-класи
і свою діяльність спрямовувала на розвиток сучасного танцю у Латвії.
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Майданно-ярмаркові вищеназвані циркові жанри зливаються з традицією європейського
кінного цирку і вищої школи верхової їзди. Круглий манеж, сформований естетикою
кінного цирку, стає новим виробничим майданчиком, єдино можливим для представлення
повного циркового репертуару.

Таким чином, у Харкові виникає таке явище, як стаціонарний цирк.
Спираючись на дослідження російських теоретиків циркового мистецтва [3; 8] і

проводячи паралелі з розвитком столичного цирку Російської імперії даного періоду,
можна стверджувати, що еволюція циркової культури в умовах Харкова визначалась
властивостями міської специфіки, громадського регламенту і установок. Харків з
готовністю приймав трупи, вистави яких були структурно оформлені і відрізнялися
чистотою жанру. Циркові вистави, що в основі своїй розвивали принцип перфекціонізму
та були позбавлені чинника випадковості і недосконалості, чи не найбільше відповідали
урбаністичній ідеї Харкова як адміністративного центру Слобожанщини, створеного
за заздалегідь наміченого плану і який регламентував усі сторони життя своїх
мешканців. Структура, властива самому місту, виявилася затребуваною у межах
«манежних екзерцицій», а чіткий поділ суспільства на верстви і класи зумовив пануюче
положення тих видовищ, які були орієнтовані на міську знать і відповідали ієрархічності
публіки. Цирк, як мистецтво вигостреної майстерності, завжди знаходив своє вираження
у виконанні приписів і норм, і в цьому сенсі був схожий на діяльність основної маси
харківських мешканців, що також підпорядковували своє життя виконанню законів і
правил.

Почувши про прекрасний прийом циркових артистів харківською публікою,
антрепренери професійних труп, випереджаючи один одного, прагнуть одержати дозвіл
міської влади на розміщення в Харкові і його окрузі своїх циркових майданчиків. Так,
в 60-ті рр. ХІХ ст. у Харків уривається «цирковий бум» з гострою конкурентною
боротьбою знаменитих антрепренерів. Циркові трупи Вільгельма Сура, Жозефа Дерсена,
Іоганна Фріца, Альфреда Фюррера, Франца Штромейера, Альберта Саламонського,
братів Жана і Луї Годфруа, Гаетано і Ернесто Чінізеллі, братів Дмитра, Акіма і Петра
Нікітіних, Миколи Лара, Мануеля Герцога, Генріха Грікке зуміли закріпити свої позиції
в місті, що продиктувало появу цілого ряду напівстаціонарних, а потім і стаціонарних
циркових будівель.

Циркове мистецтво одразу стало одним з найпопулярніших і улюбленіших
харківським глядачем, що зумовило його успіх і високі касові збори різних цирків, які
дають свої вистави одночасно. Преса того часу навперебій акцентує: «Стільки цирків
в одному місті! – Небачена розкіш!»

Антрепренери невеликих труп – Дукандер, Франк, Лапіадо, Карабан,
Александрович, Велле, брати Шварц, Мєльніков та інші – будували тимчасові дерев’яні
цирки в повітових містах Харківської губернії, в Харкові ж давали свої вистави в літніх
театрах на запрошення приватних осіб, садах «Тіволі» і «Баварія».

Що стосується міста, то нижче наведено сформований на основі виявлених і
досліджених архівних матеріалів перелік старовинних харківських стаціонарних цирків.
Він є чи не найбільшим у літописі вітчизняного мистецтва манежа.
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Поступово сучасний танець почали викладати в школах: Айя Паегле почала
викладати сучасний танець у ризькій школі хореографії вже з 1995 р. Американський
хореограф Шарон Перрі викладала класичний сучасний танець у школі з того ж таки
1995 р. і зробила великий внесок у створення департаменту сучасної хореографії в
Латвійській академії культури (1999 р.). Вона разом із О. Житлухіною працювала над
програмою, викладала, стояла у витоків створення кафедри сучасного танцю, що, без
сумніву, стало важливим кроком до загальної професіоналізації жанру в країні.

Академія культури проявила інтерес до ідеї О. Житлухіної відкрити кафедру
сучасної хореографії саме у своїх стінах, тоді як музична академія продовжувала
готувати балетні і народні кадри. Ризький Сценічний Концертний Союз, який возив
латвійських артистів за кордон у радянський період, фокусувався переважно на
танцювальних шоу, але водночас продюсував кількох ентузіастів сучасного танцю –
Рамону Галкіну, Інгуну Левіну, Арніса Сіліньша.

Треба справедливо зазначити, що починаючи з середини 1990-х рр., розвиток
сучасного танцю в Латвії і його визнання професійною танцювальною спільнотою
значною мірою пов’язані з цілеспрямованою діяльністю О. Житлухіної, яка разом зі
своїми супутниками створює Olga Zitluhina Dance Company (1996). А вже 1998 р. трупа
О. Житлухіної виступила в Нью-Йорку в престижному театрі сучасного танцю Dance
Theatre Workshop з виставою «Spitting Whistling in the Ceiling» («Дивні звуки зі стелі»).
У виставі хореограф чергувала фрагменти чистого танцю з показом побутового руху
чи дії.

Так, поступово сформувалися нові особливості, напрями, тенденції в галузі танцю.
За дослідженнями І. Балоде, в 1999 р. програма під назвою contemporary dance

(аж до 2011 р. вона називалася modern dance) увійшла до освітнього плану Латвійської
академії культури під керівництвом Житлухіної.  В програму входять майстер-класи
різних викладачів з усього світу. Того ж 1999 р. державний фонд культури «Культурний
капітал» почав фінансування проектів сучасного танцю, що, звісно ж, підвищило статус
латвійського сучасного танцю, ідентифікованого тепер як професійного виду мистецтва
[3; 140].

У 2002 р. сучасний танець ввійшов до Латвійської Національної опери з проектом
О. Житлухіної за мотивами «Аліси в країні чудес» Л. Керролла. Виконавцями були
школярі, але вечір сучасного танцю на сцені Латвійської Національної опери вже й без
того був прецедентом.

Слід зазначити, що перша вистава сучасного танцю за участю балетної трупи
Латвійської Національної опери «Aplam» (2010 р.) так само була створена О. Житлухіною.

Починаючи з 2002 р., сучасний танець ввели у навчальну програму Латвійського
коледжу культури, де основною рушійною силою навчального процесу була Ілзе Зиріна.
2003 року створена Латвійська асоціація професійних хореографів сучасного танцю,
яку спочатку очолила С. Монсака, а з 2005 року – власне, І. Зиріна.

Цікавим, правильним і логічним кроком О. Житлухіної було те, що 2003 року з
першому випуску академії вона відібрала в свою трупу вже дипломованих танцівників,
що дозволило їй тепер вже сформувати професійний колектив сучасного танцю.
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яка отримала дозвіл від губернатора Ф.І. Кишинського на свої вистави в різних куточках
міста. <…> Трупа під управлінням міщанина м. Москви Горлова ставила невеликі п’єси
в ярмарковому балагані, а під відкритим небом народ розважали клоуни, фокусники та
дресирувальники ведмедів» [7; 127].

Здавна розміщення Харкова на перетині торговельних шляхів забезпечувало йому
надзвичайний приплив «торгового люду» і проведення ярмарків, приурочених святам.
Найбільш значущі з них – Водохресна, Троїцька, Успенська і Покровська.

Традиції вуличних вистав ярмаркового балагана, що об’єднує в своїй структурі
лялькову виставу з елементами цирку, широко представлені в середині названого
століття, їх продовжує таке явище, як шапіто, що залишило свій слід в історії
харківських площ, – Захарківської, Сінної і Кінної. З часом їх змінюють тимчасові
дерев’яні цирки на Торговій, Михайлівській, Миколаївській, Жандармській, Павловській
площах.

«Затятим противником циркового жанру в Харкові було духовенство. Відомі
неодноразові прохання архіпастирів про заборону виступів під час ранкової та обідньої
служб, у святкові дні, особливо, якщо балагани влаштовувалися поруч з храмами. У
30-ті роки ХІХ ст. бродячі трупи суттєво покращили свій репертуар, <…> до Харкова
стали приїжджати акробати, жонглери, наїзники» [7; 127]. Зокрема, особливо популярні
балагани Лемана, Роббі, Паціані, про якіх повідомляла столична преса, «полетіли на
південь» і тепер <…> в Харкові»[11]. Тривалий час вищі міські верстви не виявляли
цікавості до циркових балаганів, спостерігаючи лише під час великих свят за народними
забавами як особливим театралізованим дійством. Циркове мистецтво привабило до
себе вищий світ у другій половині ХІХ ст.

«У 1855 р. дворянин Олексій Зарудний купив з нагоди міську садибу у дворян
Слівіцьких. При садибі був прекрасний сад, в якому новий власник вирішив влаштувати
перший в Харкові німецький клуб з гуляннями для багатої публіки. Тут була бібліотека,
альтанка з чаюванням, курильні кімнати, грали два, а то й три оркестри, танцюючим
іноді не вистачало місця. Навесні 1858 р. А. Зарудний запросив для участі в його гуляннях
іноземних акробатів, підданих Марокко та Франції, призначивши для них спочатку лише
дванадцять вистав. За кожну виставу вони отримували по 50 руб. сріблом, плюс один з
вечорів ділили всі доходи з гулянь навпіл з А. Зарудним. Цікаво, що афіші писали офіцери
гусарських полків, які були розквартировані в Харкові, а денщики розклеювали їх по
місту. Нехитрі акробатичні вправи, стрибки, сальто-мортале, великі піраміди викликали
у публіки надзвичайний інтерес, незважаючи на високу вартість вхідних квитків. А
харківський губернатор І.Д. Лужин був присутній на всіх виставах, куди його незмінно
приводила дружина» [11].

Харківських гастролерів того періоду розділяють календарні особливості
демонстрованих вистав на трупи, які обмежують свої виступи маснично-пасхальними і
ярмарковими гуляннями, а також цирки, що здатні своїм мистецтвом утримувати увагу
досвідченого харківського глядача протягом року. Серед останніх, як вдалося
встановити, цирки видатних антрепренерів того часу – Годфруа, Чінізеллі,
Саламонського, Нікітіних, Труцци, які передусім орієнтовані на основу циркового
мистецтва – кінний цирк, що набув у цей час у Західній Європі своєї форми і змісту.
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Аналізуючи стиль О. Житлухіної, можна сказати, що це швидше театр танцю. Але
важливо зазначити, що, як вважає І. Балоде, «з точки зору створення руху матеріалом
для Житлухіної стає чистий танець, танець як безіменний знак, як самодостатня
виразність. Глядач не має можливості для простого і єдинодушного прочитання.
Динамічні принципи звільнення в техніці танцю, оригінальність рухів, індивідуальності
танцівників, будь-які обставини моменту почуття гумору важливі для розуміння
авторського почерку Житлухіної» [3; 141].

Спочатку, коли в Латвії сучасний танець ще не був надто популярним, трупа
Житлухіної більше гастролювала за кордоном. В трупі танцювали лише жінки і естетику
виробництва можна порівняти, як зазначає Р. Галкіна, з «діяльністю американських
модерністів другого покоління – Марти Грем, Доріс Хамфрі, Чарльза Вейдмана. Вони
також створили міцний зв’язок між танцювальними техніками і хореографіями,
установлюючи тим самим конкретні технічні та естетичні ідеали руху і тіл, що танцюють,
які відповідали їх особистому баченню сучасного танцю» [3].

Набуваючи більше досвіду, танцівники трупи вже самі долучалися до
постановочно-творчої роботи.

Особливе місце у творчості О. Житлухіної займає робота з музикантами.
Характерно, що під час створення багатьох її вистав танець і музика зароджувались
паралельно – музиканти були присутні на репетиціях. Відповідно до ідеї вистави, вони
змінювали музичний стиль: рок, неофольк, а ля вестерн. Співпраця з музикантами додала
сучасному танцю популярності у музичних колах.

Серед найвідоміших вистав театру Житлухіної – «Коли у сови зацвіте хвіст» (2004),
«And again about the same. Part I» (2005), «Take 735» (2006), «Road movie» (2006),
«Bicycle» (2007), «Labirynth» (2009), «Aplam» (2011), «Велосипеди» (2007), «Dances
of the Lost» (2008), «Водні п’єси» (2005) та ін. Цікавою лексикою і оригінальністю
постановок вирізняється цикл вистав «Білий ведмідь» (2010), присвячений екологічним
проблемам.

Постановки О. Житлухіної відзначаються нестандартними, креативними підходами,
неординарністю творчого вирішення, своєрідною лексикою. Останнім часом хореограф
багато працює над дослідженням проявлення психології людини у русі. Їй цікаві
експерименти зі сценічним простором і часом. О. Житлухіна практикує постановки
вистав в багатьох нетанцювальних приміщеннях, наприклад, у старих, закинутих будівлях,
у фонтані біля Ризької думи, на вулицях старої Риги. Експерименти з часом виливалися
в те, що, зокрема, у виставі «Dances of the Lost» 40 хвилин танцювального матеріалу
повторюються 4 рази, а вистава «Road Movie» відбулася на вулицях Риги упродовж
чотирьох годин. В роботі «Birds» танцівник починає говорити, коли на сцені гасне світло.
У виставі «Водні п’єси» танцівники занурюються у фонтан поруч із Ризькою думою.

Цікаве і креативне вирішення творчого задуму спостерігаємо у виставі «Лабіринт»,
в якій задіяна спеціальна конструкція у вигляді лабіринту. Вистава є політичною і
включає в себе парламентські дебати. Розмови парламентських сесій були записані і
програвались фрагментами, створюючи атмосферу безтолкового дійства, що
повторюється. Ззовні відбувалася відеопроекція «live» з того, що відбувалося всередині
лабіринту.
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перероджується на зменшену копію російських столиць – Москви і Санкт-Петербурга
[6; 130] (що знайде своє віддзеркалення в процесі зародження циркового мистецтва).
Харків стає важливим адміністративним центром імперії. Цей статус губернського міста
формує трансформацію місцевої козачої старшини в російських дворян і, відповідно,
подальше проникнення і закріплення російської культури. «Нове» дворянство, верхівка
суспільства, відмежовується від простолюдинів у будь-який спосіб; після ліквідації
козацько-гетьманської автономії соціальні і національні тенденції особливо
проявляються в інтенсивному «обрусінні» Харкова і знищенні його національної
української культури [1; 511]. Подальший наплив до нового губернського центру
іноземних, переважно російських, купців поглиблює процес «обрусіння».

Відповідно, Харків поступово перетворюється на культурний центр, в якому
безповоротно утверджується російська міська культура. «Перетворення Харкова в
центральне місто намісництва та губернії в сильному ступені відбилося на побуті та
звичаях його населення, <…> але, не підлягає сумніву, що кожен з них [губернаторів]
робив крок вперед для прилучення харківчан до загальноросійського складу життя» [1;
511]. Українська культура, домінуюча в козацький період, витісняється міською
російською культурою і Харків стає приреченим на набуття її «столичної» форми. Отже,
сформована в другій половині XVIII ст. (саме в цей період уперше згадується про
бродячих артистів, «потешаючих харьковцев»), міська культура Харкова після набуття
ним статусу адміністративного центру імперської губернії і надходження російського
і іноземного капіталу істотно деформує українську культуру, сформовану в козацький
період, в остаточно русифіковану модель [6; 131].

Таким чином, генезу культурного феномену циркового мистецтва в Харкові
логічно і виправдано вивчати в контексті «російської теми» – «русского культурного
пространства», що породив давню циркову форму, яка визначається, як зазначає
Ю.А. Дмітрієв, майданно-ярмарковим скомороством, яке в «російській культурній
підсвідомості» ототожнюється з публічними веселощами. Проте згадані російські
культурні витоки необхідно розглядати в тісному взаємовпливі і взаємопроникненні з
українськими. У надрах народно-сміхової культури, точніше скомороства, яке
втілювало уявлення народу про свободу творчого духу і радості чуттєвого сприйняття
світу, відбувалося виділення майбутніх елементів циркового мистецтва.

Мистецтво манежу, як стверджує вищезгаданий вчений, сформувало свої сучасні
риси тільки наприкінці ХVIII ст., зародившись у святковій стихії міських площ; артистів,
«які демонстрували дивовижні трюки», називали в Західній Європі гістріонами і
жонглерами, а на Русі – скоморохами. Під час народних гулянь і ярмарків згадані
«умільці» виконували комічні сценки, «водили» дресированих ведмедів і собак,
демонстрували прийоми акробатики і жонглювання [3; 9–11]. Таким чином, розвиток
циркових форм, обумовлений, як згадувалося вище, їх повсюдністю і затребуваністю,
формує ряд жанрів, «породжених майданно-ярмарковою культурою»: акробатика,
жонглювання, еквілібристика, клоунада, дресура, ілюзія.

Так, у міському середовищі в цьому ж столітті бере свій початок харківський
цирк. В результаті аналізу архівних документів і краєзнавчих праць встановлено, що
«ще наприкінці ХVIII ст. в Харкові було відмічено появу бродячої трупи комедіантів,
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О. Житлухіна заохочує самостійні постановки своїх танцівників. Зокрема, Валерій
Олехно одним із перших поставив свою виставу «MaLoKo» (2007). Далі був Дмитро
Гатюкевич із постановкою «18 кроків» за мотивами роману П. Зюскінда «Парфумер».
2010 року Гатюкевич ставить сольну виставу «Мрії дівчат», а вистава «Всередині»
(2011), як стверджує І. Балоде, відкрила нову сцену національного театру. Покинувши
театр Житлухіної, Олехно створив виставу «Без проводів» у вуличному театрі Гертруди.
Ця вистава стала найуспішнішою в сезоні. Будучи на межі театру і танцю, дана вистава
показала, що цей вид творчості буде продовжувати своє існування всупереч тим, хто
прагне строго класифікувати мистецтво.

Сьогодні випускники О. Житлухіної, які йдуть далі самостійним професійним
шляхом, створюють власні вистави, відкривають танцювальні школи і студії, тим самим
популяризують сучасний танець і розвивають його. Так, 2008 р. з’явився цікавий проект
«Танцювальна анатомія» і до 2011 р. у його межах було творено сім вистав, дуже різних,
деякі з них із сильним соціальним і політичним посилом, наприклад, «Я – це діалог»
Еліни Брейце (2009). У 2008 р. Рута Нордмане заснувала танцтеатр «Завантаження і
човен», дебютувала виставою «Четверо у човні». Нордмане викладає сучасний танець
у одній із кращих танцювальних студій, танцювальній школі Dzirnas. Лідер школи Агріс
Данилевич є одним із найпопулярніших латвійських хореографів, який поєднує народний
танець із сучасним і шоу-танцем.

З 2006 р. міжнародний фестиваль сучасного танцю «Час танцювати» став
визначальним елементом у розвитку сучасного танцю в Латвії. Фестиваль представляє
і латвійські вистави, і міжнародні, а також програму майстер-класів. Діяльність Нового
театрального інституту Латвії також є значною для латвійського мистецтва у
міжнародному контексті: вже декілька років латвійські танцювальні вистави включаються
в програму національного шоукейсу для показу закордонним фахівцям і з точки зору
культурної політики сучасний танець виріс у значимий вид мистецтва [3; 144].

Кількість вистав сучасного танцю в Латвії і сьогодні зростає. Впродовж останніх
років вуличний театр Гертруди, Dirty Deal Teatro і нова сцена національного театру
розвились у справжні перформанс-простори.

Отже, довгий і достатньо складний шлях до свого становлення пройшов сучасний
танець у Латвії. Але сьогодні він став окремим, повноцінним видом мистецтва,
утверджується у своїх нових формах, викликаючи інтерес у всіх, хто цікавиться
сучасним мистецтвом. Нам, українцям, безперечно, корисним буде досвід, набутий у
контексті творчої співпраці не лише з латвійськими митцями, а й з іншими
представниками європейської спільноти.
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форми, в даному випадку – циркової, можливостей, іншими словами, шляхів
формоутворення і прокату в названому місті циркових дійств.

Аналізуючи науковий дискурс, що розглядає проблематику вітчизняного цирку,
зокрема його значущого спектра – циркового мистецтва в контексті Харкова, необхідно
підкреслити, що праць, присвячених предмету, котрий досліджується, окресленого цією
статтею, на жаль, немає. Відзначимо, що лише фрагментарно торкалися теми цирку
Харкова у світлі своїх досліджень праці А.З. Житницького «Актуальні проблеми теорії
драматургії цирку: драматургія коверної клоунади – генезис, еволюція, типологія,
композиційні прийоми і сучасний стан» і Г.В. Курінної «Драматургія циркової вистави в
контексті карнавально-сміхової культури». Стаття ґрунтується, в першу чергу, на архівних
документах, зокрема, матеріалах Харківського державного архіву, архіву Київського
державного цирку, архіву Музею циркового мистецтва в м. Києві, власного архіву
Ф.Д. Яшинова, архіву Харківського державного цирку, власного архіву А.А. Житницького,
а також харківській періодиці, публікаціях істориків і краєзнавців.

Вивчаючи генезу «харківського періоду» циркового мистецтва, необхідно
зрозуміти витоки виникнення циркових форм і цирку як такого, отже, потрібно
звернутися до історично-культурних основ міста, до історії Харкова. Не зупиняючись
детально на історичній ретроспективі, прослідкуємо в ній віддзеркалення становлення
циркового мистецтва. 2014 рік стане трьохсотшістдесятим роком існування міста. Слід
зазначити, що 263 роки воно знаходилося у складі Російської імперії, сформувавшись
внаслідок її реформаторських процесів ХVIII–XIX ст.

Як відомо, кроком у відповідь Московського царства на цивілізаційний виклик
європейських країн в умовах жорсткої конкуренції у світі, з метою збереження власної
державності виникнення так званих «опорних центрів» імперії, одним з яких став Харків.
Заснований царським указом, Харків стає адміністративним центром Слобідського
козацтва і розглядається до кінця козацького періоду (1654–1765 рр.) як фортеця з
формою культури, яка виразно характеризується твердженням історика Д.І. Багалія:
«Протягом цілого століття населення повинно було витрачати всі свої сили не на
творення культури, а на її захист від кочівників» [1; 5]. Чи мав місце розвиток циркових
форм у цей період, письмові джерела умовчують. Ймовірно, через свою суть і
життєздатність «ватагами блукали на потіху народу з часів Київської Русі сміхотворці»
и «гудошники», як їх називає Ю.А. Дмітрієв в «Історії цирку», могли бути в числі давніх
«харківців» [2; 136–141], прообразом пізніших представників циркового жанру, «носіїв
сміху і глуму».

Пізніше, з єкатерининських реформ розпочинається процес урбанізації і
зародження міської культури малоруського типу; з ухваленням рішення про введення
цивільного адміністративного управління шляхом утворення Слобідсько-Української
губернії настає час фактичного планового перетворення Харкова з військової фортеці
на цивільне місто. Зі зміщенням на південь кордонів держави здійснюється розвиток
Слобідського регіону, контрольованого урядом. Таким чином, формується новий
культурний простір, специфіку якого характеризують нижчевикладені положення.

Харків, набувши статусу центру губернії, зазнає соціокультурних трансформацій:
з полкового міста українських козаків з українською культурою місто поступово
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Стаття присвячена темі генезі циркового мистецтва в контексті Харкова і
виявленню ретроспективи ключових фактів, які зумовили інтенсивне становлення
«харківського періоду» циркового мистецтва, що є підґрунтям для подальшого
дослідження ходу його еволюційних трансформацій.

Ключові слова: циркове мистецтво, генеза, «харківський період»,
антрепренери.

Статья посвящена теме генезиса циркового искусства в контексте Харькова
и выявлению ретроспективы ключевых фактов, которые обусловили интенсивное
становление «харьковского периода» циркового искусства, что является основой
для дальнейшего исследования хода его эволюционных трансформаций.

Ключевые слова: цирковое искусство, генезис, «харьковский период»,
антрепренеры.

The paper concerns the genesis of the circus arts in the context of Kharkov and
retrospective identification of key facts that led to the formation of an intense «Kharkіv
period» circus that is the basis for the further course of his studies of evolutionary
transformations.

Key words: circus art, genesis, «Kharkіv period», entrepreneurs.

Циркове мистецтво з його видовищно-життєствердною суттю за всіх часів
відрізняє перманентна затребуваність, обумовлена тим, що людина потребує якісно
інших проявів порівняно з буденним життям. Цирк, за відомим твердженням видатного
історика і теоретика Ю.А. Дмітрієва, відбиває «по-перше, людське прагнення до чуда,
що виходить за межі буденності і відкриває нові горизонти можливого, по-друге,
одвічну спрямованість до людської досконалості <…> синтезує багатовікові пошуки
у сфері художнього життя людського духу, знаходить їм своє тлумачення і відповідність
часу. (Можна сказати, що циркове мистецтво являє собою С. Ш.) <…> певний погляд
у людину в контексті постійно мінливої картини світу». Упродовж усієї історії свого
існування циркове мистецтво було своєрідною віддушиною для народу, що створює
атмосферу «ілюзорної свободи»; потреба в циркових видовищах, що враховують потяг
людини до краси, образного мислення і просто до сміху, є всюдисущою і постійною.

Через ряд історичних обставин Харківський цирк є одним з перших і найбільш
значущих центрів у системі вітчизняного циркового мистецтва. Отже, безперечною є
актуальність уперше здійснюваної спроби його системного вивчення, яке, у свою чергу,
неможливе без дослідження його фактографії.

Історія розвитку циркового мистецтва в Харкові – це, по суті, історія втілення
типологічних, що найбільше відповідають специфічним особливостям видовищної
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НАРОДНИЙ ТАНЕЦЬ: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття присвячена аналізу найменш дослідженим пластам української
народної хореографії. Масові сільські «танці-сходи», народні танці в масках,
корпоративні танці цехових ремісників, демонологічні та інші танці  потребують
сучасного мистецтвознавчого осмислення.

Ключові слова: народний танець, корпоративні танці, демонологія, семантика
пластичних образів.

Статья посвящена наименее исследованным пластам украинской народной
хореографии. Массовые сельские «танцы-сходы», народне танцы в масках,
корпоративные танцы цеховых ремесленников, демонологические и др. танцы
требуют современного искусствоведческого осмысления.

Ключевые слова: народный танец, корпоративные танцы, демонология,
семантика пластических образов.

This article analyzes the least explored Plast Ukrainian folk dance. Massive rural
"dance-ladder", folk dances, masked, corporate dances craft artisans demonological
Dance in need of a modern interpretation of art.

Key words: folk dance, corporate dances, demonology, semantics plastic images.

Актуальним завданням сучасного етнохореознавства є розкриття жанрового
розмаїття народного танцю, реконструкція втрачених автентичних зразків, що
забезпечить постановників народно-сценічних танців надійною теоретичною базою і
дозволить представити хореографічне мистецтво українців у своїй повноті, суттєво
оновивши відомі репертуарні стандарти.

«Усе, що залишили нам талановиті вчені-попередники: фольклористи, етнографи,
музикознавців, все, що лежало на поверхні, сучасні постановники вже використали», –
стверджував К. Василенко у праці «Український танець» [2; 6]. З часу виходу в світ
згаданої праці (1997 р.) ситуація помітно змінилася: мистецтвознавчі дослідження К. Балог,
Д. Демків, Б. Кокуленка, В. Шкоріненко, К. Кіндер, О. Мерлянової та ін. виявили важливі
культурологічні аспекти еволюції хореографічного фольклору, зробили помітні кроки
на шляху розкриття семантики пластичних образів, специфіки художньої образності в
народній і народно-сценічній хореографії тощо. Водночас треба відзначити, що в
сучасному хореографічному мистецтвознавстві не завжди знаходять адекватне і
своєчасне осмислення важливі наукові факти, добуті в суміжних галузях
гуманітаристики, зокрема, оприлюднені в культурологічних дослідженнях В. Балушка,
В. Борисенко, М. Гримич, О. Курочкіна, А. Пономарьова та ін.

НАРОДНИЙ ТАНЕЦЬ: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

175

кооперації більшовиками завдала тяжкого удару не лише національній економіці, а й
культурі. Сьогодні, коли після тривалої перерви відновлюється вивчення історії
українського кооперативного руху, важливо всебічно дослідити ту роль, яку він
відігравав не лише на ниві народної просвіти, а й у житті видатних майстрів українського
мистецтва, зокрема, в житті і творчості К. Стеценка.

Таким чином, у 1919–1920 рр. К. Стеценко знаходить сприятливий ґрунт для
реалізації своїх музично-культурних ініціатив у середовищі українських кооператорів,
очоливши музично-хорову секцію Культурно-просвітнього відділу Дніпросоюзу. В цей
період він створює дві мандрівні капели, засновує музичне видавництво, готує проект
музично-наукового журналу тощо. Листи композитора до М. Леонтовича й І. Мар’яненка
засвідчують, що, працюючи в Дніпросоюзі, він відчував ту творчу атмосферу, котрої
завжди прагнув і котрої йому завжди не вистачало.

К. Стеценко розглядає український кооперативний рух як важливий чинник сприяння
розвитку національної, зокрема, музичної культури. Ліквідація української кооперації
завдала тяжкого удару не лише національній економіці, а й культурі, у сфері якої
проводилася робота з державним розмахом.
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Новорічні обходи у свідомості наших сучасників асоціюються передусім із
піснями – колядками, щедрівками, віншівками, привітаннями, жартами,
театралізованими дійствами «Коза» й «Маланка», включеними в загальну структуру
різдвяно-новорічної обрядовості. Звичай «витанцьовувати колядку», описаний В. Шухевичем,
характерний лише для гуцулів. О. Курочкін у докторській дисертації «Українські
новорічні традиції (проблеми реконструкції ритуалу й світогляду)» вперше показав,
яке важливе місце, насамперед у ритуалі «Маланка», займали танці. «Поруч з піснями,
різноманітними жартами і витівками, драматичними сценками та іграми, – стверджує
дослідник, важливе місце в ритуалі «Маланка» належало танцям» [3; 23]. О. Курочкін
підкреслює, що цю особливість зимового карнавального дійства помічали теоретики
народної хореографії, але «для детального аналізу їм бракувало знання конкретного
етномузикознавчого матеріалу» [3; 23]. Добутий дослідником матеріал дозволяє
«почасти заповнити цю лакуну», хоч О. Курочкін застерігає, що його дослідницький
інтерес був спрямований на реконструкцію структурних ланок обрядового комплексу,
а не на вияснення художньої специфіки хореографічного матеріалу [3; 23]. Детальний
аналіз художніх особливостей цього матеріалу ще належить зробити етнохореознавцям
у спеціальних дослідженнях.

Характеризуючи новорічну «Маланку», О. Курочкін звертає увагу на складність
цього обрядового комплексу: «Порівняно з іншими формами колядування, структура
новорічного комплексу «Маланка» виглядає найбільш ускладненою за рахунок
сполучення вербального компонента з різноманітними ритуальними діячами магічного,
драматичного та ігрового характеру, – відзначає дослідник. – Важливою складовою
частиною обрядового тексту тут виступає особливий фольклор масок, що включає в
себе не лише календарні пісні, жартівливі куплети, формули подяки та погроз, але й
ігрові сценки, змагання, танці, етикетні та видовищні форми» [3; 20].

Дисертаційне дослідження О. Курочкіна, в якому «як повноцінне історичне
джерело» вперше використано обрядові маски і традиційне рядження, започаткувавши
новий в українській культурології напрямок «культурологічне маскознавство», висуває
перед теоретиками хореографічного мистецтва важливу проблему осмислення ролі і
значення масок в народній хореографії та виокремлення в окремий жанр українських
танців у масках. Вивчення танців у масках наблизить нас до розуміння, а в майбутньому
й реконструкції, танців скоморохів різного походження.

Хореографічні елементи карнавального обходу «Маланка» неоднорідні з точки
зору генезису: «Вони належать до різних історичних епох, представляють всі основні
жанри народного танцю: обрядовий, побутовий, сюжетний» [3; 23]. Однією з
найважливіших структурних ланок в архаїчному сценарії новорічних обходів ряджених
із масками був «загальносільський танець-сход на роздоріжжях» [3; 23]. «Танці-сходи»,
як і танці в масках не представлені в класифікаційних схемах, що збіднює, на нашу
думку, жанрову структуру хореографічного фольклору.

Проблема загальних «танців-сходів», які в архаїчні часи були кульмінацією чи
завершальним епізодом масових ритуальних дійств, у нашому етнохореознавстві не
досліджувалась. Побутування таких танців у минулому засвідчує, на нашу думку, й
описаний тонким знавцем народної культури М. Гоголем у фіналі повісті «Сорочинський
ярмарок» масовий танець ярмаркувальників.
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хоровій справі – Я. Степовий, В. Верховинець, Р. Глієр, П. Демуцький, П. Козицький,
М. Леонтович, Б. Яворський. У 1920–1923 роках П. Тичина завідував художнім
кооперативним музеєм [4; 242].

І після встановлення в Україні радянської влади Дніпросоюз ще довго боровся
«за незалежність кооперативної самодіяльності українського населення і за національно-
економічну суверенність України» [1; 231], а також ініціював і реалізовував важливі
культуротворчі проекти, зокрема, й у сфері музичної культури.

У культурно-просвітньому відділі Союзу панувала творча атмосфера,
обговорювались проблеми державної ваги. Він приваблював творчу інтелігенцію. У
листі до М. Леонтовича від 24 квітня 1920 р. К. Стеценко, зокрема, писав: «…Взагалі..,
я маю зараз діло тільки з кооператорами… Служу в Дніпросоюзі… […].

В Дніпросоюзі я концентрую тепер всі матеріали укр(аїнської) музики, на що
Д. С. (Дніпровськиим Союзом – О. Ф.) відпускаються відповідні кошти…» [3; 194]. У
постскриптумі до листа К. Стеценко з гордістю повідомляє: «…23.IV у нас в опернім
театрі – перший в історії укр(аїнської) музики симфонічний концерт з укр(аїнської)
музики. Диригує Глієр. Концерт впоряджає Дніпросоюз» [3; 195].

Працюючи у Дніпросоюзі, К. Стеценко перебував в оточенні однодумців, відчував
ту творчу атмосферу, котру завжди прагнув і котрої йому, за його словами, завжди не
вистачало: «…Життя тягне в один бік мене, а душа моя прямує до свого. І в цім трагедія
мого життя і діяльності. Що вони мені не давали того оточення і атмосфери, котра
потрібна і для якої існую я на світі…» [3, 14].

Включення Дніпросоюзу в систему радянської кооперації означало його
ліквідацію. В листі до М. Леонтовича, написаному в січні 1921 року, К. Стеценко писав:
«Вернувшись з подорожі (концертного турне по Правобережжю – О. Ф.), застав Д. С.
(Дніпросоюз – О. Ф.) органом вже державним. Життя завмерло, стоїть, робиться «по-
казьонному». Я за відсутністю праці і куска хліба ради навіть взяв собі на селі біля
Фастова парафію…» [3; 197]. Сповіщаючи про тогочасні київські новини (про
реорганізацію української опери, консерваторії, обрання його професором Київської
консерваторії), К. Стеценко додає: «Так зовні задається, ніби щось і робиться, але
фактично ніде настоящої роботи нема…» [3№ 197]. Наприкінці листа він просить
передати вітання тульчицьким кооператорам.

Спогадами про працю в Дніпросоюзі наснажений і лист К. Стеценка до І. Мар’яненка
від 30 жовтня 1921 р.: «Пишу Вам під впливом спогадів про гарні дні праці в
Дніпросоюзі, про бувших моїх співробітників і товаришів… Згадується колишня
захоплююча робота, сприяюча їй атмосфера і обставина, і мимохіть це все порівнюється
з сучасною дійсністю… В цей мент мені хочеться знати, де ті всі діячі, в співробітництві
з якими мені довелось так мило і так недовго працювати в Д. С., що вони роблять і чи
знайшли вони в сучаснім менті життя свої стежки, свої шляхи?..» [3; 199–200].
Наприкінці листа композитор просить передати привіт його друзям і знайомим із
Дніпросоюзу [3; 201].

Наведені тексти свідчать, що, порівнюючи зміст, форми й методи діяльності
радянських державних установ і Дніпросоюзу в сфері реорганізації української культури,
зокрема, музичної, К. Стеценко віддавав перевагу останньому. Ліквідація української
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Кульмінацією сільського хороводу був танець, в якому брали участь всі учасники
[5; 1132]. Цьому масовому танцеві передували танці молодіжних громад, котрі, як
правило розпочинали громадські танці на майдані, – «це було свого роду доручення
мирської громади» [5; 1132]. Характеризуючи хороводи під час великих громадських
свят, у яких брали участь як представники молодіжних громад, так і дорослі, А. Пономарьов
пише: «Це був рух по колу із драматичними сценками, що чергувалися з танцями –
парами або поодинці. Найпоширеніші з них (гопак, козачок, тропак, чумак, голубець,
ґандзя, горлиця в три ноги, рибка, бички, журавель, шевчик та ін. (характерні тим, що
вони давали можливість вияву індивідуальної творчості кожного учасника, комбінуючи
різні па» [5; 1132].

У великих селах і селищах, де було декілька громад відповідно до числа «кутків»,
ці громади об’єднувалися під час виконання масових танців. Як відомо, громади
формувалися не тільки за статевовіковою чи етнічною ознакою (парубоцькі, дівочі
громади, Слободи, Молдаванська тощо), а й за приналежністю до якогось ремісничого
фаху (ремісничі утворення типу Гончарів та ін.). Під час масових громадських свят
ремісники виконували передусім свої корпоративні танці, котрі найкраще збереглися в
селянському середовищі, до певної міри «розчинившись» у хороводах. Це спричинило
формування стереотипних уявлень про ремісничі танці як про танці «виробничої
тематики» [2; 52] і розгляд їх виключно в контексті селянського хореографічного
фольклору. Поява праць В. Балушка, О. Герасименка, М. Підгорбунського, Т. Школьної,
котрі розглядають цехові корпорації в контексті міської культури, змінюють наші
уявлення про українське цехове ремісництво, розкривають багатство його
корпоративних традицій, обряди, звичаї, норми моралі і правила етикетної поведінки,
характерні особливості способу життя, світоглядних уявлень, побутової культури.
Міський ремісничий цех був не тільки виробничим об’єднанням, а й військовою
організацією, «що брала участь в охороні й обороні міста і виступала окремою бойовою
одиницею міського ополчення» [1; 17]. Як бойові одиниці, ремісничі цехи брали участь
у різнорідних міських урочистостях, зокрема, в масштабних театралізованих
«магдебурзьких церемоніях» у Києві. Обов’язок охороняти й захищати місто
зумовлював носіння зброї. Право носити зброю мали не тільки майстри, а й підмайстри.
У підмайстерських статутах, що містять заборони, пов’язані з порушенням
громадського порядку, поряд із заборонами «не пиячити, не робити бунтів, не
забавлятися гулянками» та ін., була й «не братися до шабель» [1; 74]. Відзначені
порушення статутних правил поведінки «особливо часто мали місце під час переходів
з одного міста до іншого, тобто коли підмайстри фактично не підлягали контролю з
боку цеху…» [1; 74]. У львівські міській хроніці зафіксовано навіть напад підмайстрів
у 1507 році при переході їх в інше місто на міську сторожу [1; 74]. У хроніці львівського
міського «райці» радника В. Зиморовича відзначається також бундючність мандрівних
підмайстрів [1; 74]. Антигромадські вчинки, поручення правил чемної поведінки й
моральних норм однозначно засуджувались у ремісничому середовищі, а наведені
В. Балушком у праці «Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових
ремісників» факти характерних порушень красномовно свідчать про те, що реальний
історичний образ українського ремісника значною мірою відрізнявся від стереотипного
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хорів), що густо засіяли по всій Вкраїні…» тощо. Журнал «Мусікія» мислився таким,
який буде:

«а) органом вкраїнської музично-наукової думки;
б) органом сучасної вкраїнської музичної дійсності» [3; 555].
При цьому мова йшла не тільки про поширення української музичної культури

серед широких кіл суспільства, а й про її збагачення «досвідом музичного життя інших
народів» [3; 355]. У концепції майбутнього журналу передбачалися наступні відділи:
історико-археологічний («церковна й мирська пісня»), музично-естетичний,
етнографічний, музично-педагогічний, критико-бібліографічний, організаційний і відділ
хроніки. За своїм характером журнал мав бути науково-популярним щомісячником [3;
356].

Наведений проект науково-популярного журналу «Мусікія» та інші музично-
культурні ініціативи К. Стеценка, адресовані керівництву Дніпросоюзу, засвідчують,
що він розглядав українську кооперацію як важливий чинник сприяння розвитку
національної музичної культури. Підставою для цього була не тільки активна діяльність
Культурно-просвітнього відділу Дніпросоюзу, а й традиції українського кооперативного
руху, котрий від своїх початків прагнув задовольняти не тільки економічні, а й культурні
потреби бездержавного народу.

Характеризуючи Дніпросоюз, перший (з обмеженнями) статут якого був
затверджений міністерством внутрішніх справ Тимчасового уряду Росії 10 березня
1917 року, діаспорний дослідник історії українського кооперативного руху Ілля
Витанович писав: «Від самого початку засновники мали на меті заснувати великий
споживчий союз з засягом діяльності на всю Україну. А що протікає через усю Україну,
хотіли визначити всеукраїнський характер Союзу» [1; 225]. Свою діяльність Дніпросоюз
розпочав із 12 тис. крб., а на кінець 1917 року розпоряджався власним капіталом у
5 млн. крб. [1; 226]. Праця Союзу була тимчасово припинена в період першої
більшовицької окупації Києва (лютий–березень 1918 р.), і широко розгорнулася після
вигнання більшовиків. Скликаний за ініціативи Ради Дніпросоюзу й районових
споживчих союзів Всеукраїнський З’їзд Споживчої кооперації (20–22 квітня 1918 р.)
ухвалив перетворити Дніпровий Союз на центральний Союз Споживчих Союзів України
[1; 226].

Діяльність Культурно-просвітнього відділу Дніпросоюзу реалізувалась з
державним розмахом: він засновував школи, організовував курси, книгозбірні-читальні,
хори, музичні, літературні і драматичні гуртки, закладав народні доми, клуби, заснував
кооперативне товариство «Укрфільма», збирав твори образотворчого мистецтва для
картинної галереї, видавав україномовну літературу тощо. «Окрім безпосередньої
культурницької діяльності, котру проводив Культурно-просвітній відділ, – зазначає
І. Витанович, – Дніпросоюз надавав постійну допомогу школам, просвітнім і науковим
організаціями та установам, стипендії учням і студентам у гімназіях та університетах,
сільським «Просвітам»…». [1; 230–231].

У Культурно-просвітньому відділі Дніпросоюзу гуртувалися видатні діячі
української культури: до Ради експертів по театральній справі входили актори
І. Мар’яненко, П. Саксаганський, поет М. Вороний, художник М. Бурачек; по музично-
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уявлення про нього як про виснаженого важкою працею бідного й безправного
трудівника, котрий мало чим відрізнявся від кріпака-селянина. Середньовічний
український ремісник був особистістю, забезпеченою в економічному відношенні,
сповненою самоповаги, озброєною і готовою в будь-яку мить взятися за шаблю, щоб
захистити свою честь і гідність.

Важливе місце в житті цехового ремісництва займали танці. В Західній Європі
для міських танців були відведені спеціальні приміщення, існували й деякі обмеження.
«У Ляйпцігу в приміщенні ради і в будинку шевського цеху влаштовувалися танці
господарями, цехами й підмайстрами, – відзначає Г. Мозер. – у 1609 р. там відбувалися
«танці ремісників» – булочників на Трійцю, а кравців – після Іванова дня; на Масницю
давали вистави столяри й лиш в окремі роки шевці виконували свій «танок мечів»
[4; 29]. Варто звернути увагу на повідомлення німецького мистецтвознавця про «танок
мечів», який був емблематичним презентативним танцем лейпцігських, а можливо й
усіх німецьких шевців. Із назви танцю зрозуміло, що в ньому розкривається така риса
характеру німецького ремісника, як войовничість, суттєво доповнюючи його буденний
образ як трудівника, що має справу лише з шилом, швайкою, дратвою, черевиками й
чобітьми.

Войовничість була властива й українському цеховому ремісництву, котре постійно
носило зброю і складало основу військової потуги міст. У назві досі не
реконструйованого танцю «Козак-голяр» відбито українську специфіку поєднання в
характері ремісника рис воїна і представника цивільного ремісничого фаху. На жаль, це
типове для українського соціуму поєднання поки що не знайшло художнього
відображення у народно-сценічній хореографії. «Шевчики» П. Вірського, жартівливі
хореографічні мініатюри «Якби мені черевички» К. Василенка, «Черевички з рогози»
Н. Уварова та ін. представляють образ українського ремісника традиційно однобічно.
Інтерпретація «Шевчиків», «Ковалів», «Бондарів», «Кушнірів» та інших ремісничих
танців як презентативних, емблематичних – у контексті міської барокової культури, з
використанням народного цехового одягу, зброї, атрибутики (прапорів, корогов,
емблем), досить детально описаних В. Балушком та іншими дослідниками на основі
архівних матеріалів, дозволить, на нашу думку, по-новому підійти до постановки
ремісничих танців, підкаже свіжі режисерські рішення.

У пострадянській Україні активізувалися ті напрями народознавчих досліджень,
які в попередній історичний період були заборонені або вважалися безперспективними.
«Не є таємницею, – писав А. Пономарьов у передмові до збірника «Українці: народні
вірування, повір’я, демонологія», – ця основа світоглядних уявлень людей і
найважливіша складова їхнього духовного життя – до останнього часу (книжка вийшла
у 1991 р. – О. Б.) або залишалися поза увагою науковців, або ж описувалися ними досить
однобічно» [6; 5]. За два останні десятиліття оприлюднено ряд цінних джерел, зокрема,
демонології, з’явилися наукові праці, присвячені цій проблемі, однак демонологічні
танці досі не стали предметом спеціальних досліджень в українському хореографічному
мистецтвознавстві.

Світ духів природи – це світ танцюючих духів. Так, український чугайстер,
невідомий іншим слов’янам, за свідченням В. Гнатюка, «чоловікові не робить зла, хіба
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культурного життя. Видатну роль у розвитку хорового виконавства, традиційно
пріоритетної галузі української музичної культури, відіграють у цей час учні й
послідовники М. Лисенка – К. Стеценко, О. Кошиць, М. Леонтович, В. Верховинець,
Б. Левитський та ін. Вони активно реалізували нову культурну політику, що базувалася
на пропаганді надбань національної культури. Так, К. Стеценко створює літургійну
музику для Української автокефальної церкви, керує Першим національним хором,
концерти якого, зокрема, присвячені М. Вороному, М. Лисенку, І. Стешенку, з нагоди
проголошення 9 грудня 1918 року Директорії та ін., що вписали яскраву сторінку в
історію українського музичного життя. Доба Національної революції та боротьби за
Українську державність була для К. Стеценка та багатьох інших талановитих діячів
музичної культури періодом творчого піднесення, коли визрівали й реалізовувались
важливі музично-культурні ініціативи.

Після встановлення радянської влади сприятливий ґрунт для реалізації своїх
культуротворчих ідей знаходить К. Стеценко в середовищі українських кооператорів,
очоливши музично-хорову секцію Дніпросоюзу. Співпрацюючи з центром української
кооперації, К. Стеценко розвинув широку музично-культурну діяльність, зокрема,
створив дві мандрівні капели, котрі 1920 р. об’їздили майже всю Україну. Друга під
керівництвом К. Стеценка охопила своєю діяльністю Правобережжя, перша –
Лівобережжя. Згодом ця перша була перетворена в Державну мандрівну капелу «Думка»
(під керівництвом Н. Горовенка). Крім того, з ініціативи К. Стеценка Дніпросоюзом
було закладене музичне видавництво, за визначенням П. Козицького, «єдине по розмірах
за часи революції на Вкраїні» [3; 122]. Видавництво надрукувало понад 60 нотних збірок.

Серед інших музично-культурних ініціатив К. Стеценка звертає на себе увагу проект
видання музично-наукового журналу «Мусікія», викладений у «Докладі до правління
Дніпросоюзу» в жовтні 1919 року. Мотивуючи необхідність видання, К. Стеценко,
зокрема, підкреслював значення пісні в народному житті («Вкраїнська пісня – є саме
найкраще, саме індивідуальне з того, що має український народ…»); наголошував на
розвтку традицій народної музичної культури («Природна музична талановитість його
(народу – О. Ф.) дала йому змогу збудувати величну музичну культуру, яка має своє
багате змістом минуле й блискучу сучасність і необмежену будучину») [3; 354]. Однак
для того, щоб українська музична культура повносило функціонувала й розвивалася в
нових історичних обставинах, вона мала спиратися на наукову базу. Для розвитку «треба
утворити… родючий ґрунт»: «…Дослідити закони народної творчості, з’ясувати весь
музичний скарб, скласти історію її, словом – заснувати вкраїнську музичну науку, –
відзначає К. Стеценко і підкреслює, – Найкращим засобом в цьому, в той час, коли
немає відповідних наукових закладів, є спеціальний науковий журнал, який на своїх
сторінках буде збирати самі кращі та цінні зразки вкраїнської науково-музичної думки»
[3; 354].

У революційну добу, коли українська музика шукала «нових форм, нових шляхів»,
на думку К. Стеценка та інших членів ініціативної групи – П. Козицького, П. Бігдаш-
Богдашева й В. Кривусіва, «як ніколи» потрібна була наукова думку, котра б «керувала
музичним життям.., то критикуючи його, то вказуючи нові напрямки й чергові
завдання..», координувала діяльність «музично-культурних променів (національних
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просить чемно у танець, а відтанцювавши своє, відпускає» [6: 391]. Співають і танцюють
на своїх ігровищах лісовиці [6; 394]. Мавки «…виводять танці на ігровищах, а навіть
виправляють оргії, особливо на Купала» [3; 395]. Танцюють нявки – «чудово гарні хлопці
й дівчата»: «Похопавшися за руки, стають у колесо і танцюють дуже швидко (фуфелов
идут), при чім приспівують, – відзначає В. Гнатюк. – Танцюють також парами… До
танцю приграє їм чорт на дудці (козі). На тім місці, де раз перетанцюють, трави не буде
по вік…» [6; 395]. Водяні красуні русалки «…виходять ночами на береги озер, рік,
потоків голі, в вінках із осоки або галузок, сідають на траву і чешуть коси або виводять
танці» [6; 396]. Подібні повідомлення про танці духів – лаконічні чи розгорнуті, – яких
знайдемо чимало у джерелах, потребують аналізу й систематизації у спеціальних
мистецтвознавчих дослідженнях. Це дозволить виокремити й охарактеризувати той пласт
народної хореографії, котрий все ще перебуває поза дослідницькою увагою.

У сучасному українському хореографічному мистецтвознавстві повинен знайти
творче осмислення новий, хореографічний чи дотичний до хореографії матеріал, який
введений у науковий обіг сучасними культурологами, етнологами та представниками
інших суміжних галузей гуманітаристики.

Новими перспективними напрямами мистецтвознавчих студій можуть стати
спеціальні дослідження танців у масках, зокрема, танців ряджених під час новорічних
обходів «Маланка» й «Коза»; масових загальносільських «танців-сходів» на
роздоріжжях; танців цехових ремісників та демонологічних танців.
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«Кирило Стеценко: Спогади. Листи. Матеріали», упорядкований Є. Федотовим (1981),
у якому було вперше оприлюднено цілий ряд архівних документів; художню оповідь
П. Тичини «Подорож з капелою К. Г. Стеценка: Щоденник» (1982), у якій відтворено
живий образ митця на тлі буремної епохи. В новому історичному освітленні постає
творчий портрет К. Стеценка у студіях пострадянських дослідників, зокрема, таких
узагальнюючих працях, як «Музичне мистецтво» А. Терещенко й О. Шевчук, «Музично-
концертне життя» І. Сікорської й О. Шевчук, вміщених у п’ятитомній академічній
«Історії української культури» (Т. 5. – Кн. 2) (2011) та ін., де акцентується
композиторська, диригентська творчість і громадська діяльність К. Стеценка в добу
УНР. Однак плідний період, пов’язаний із працею К. Стеценка у Дніпросоюзі,
досліджений ще недостатньо, оскільки наукове вивчення історії українського
кооперативного руху, зокрема його ролі в розвитку української культури, починається
в українській культурології та мистецтвознавстві лише в 90-ті роки ХХ ст.

Як відзначають І. Сікорська й О. Шевчук, концертно-виконавська практика в
Україні 1917–1920 рр. визначалася трьома нерівнозначними складовими:
проімперською, проукраїнською і прожовтневою [2; 393]. Перша базувалася на ідеології
Імператорського російського музичного товариства (ІРМТ), заснованого 1858 р. у
Петербурзі, та формах діяльності, відпрацьованих у відділеннях ІРМТ у Києві, Харкові,
Одесі, Катеринославі, Полтаві та інших великих українських містах (1963–1918). Маючи
розвинену інфраструктуру, ІРМТ активно популяризувало європейську й російську
музику, значною мірою сприяючи вихованню культурного слухача, його прилученню
до надбань європейської музичної класики. При цьому ІРМТ послідовно ігнорувало
національне музичне мистецтво України. Яскравим свідченням такого ставлення було,
зокрема, те, що під час ювілейних святкувань з нагоди 50-річчя Київського відділення
ІРМТ (1913 р.) до програми концертів не було включено жодного твору української
музики [2; 389]. Звичайно, далеко не всі діячі російської музичної культури, які пов’язали
своє життя і творчість з Україною, поділяли таку політику. Так, з ініціативи Р. Глієра
вже в 1914 р., ныби компенсуючи згаданий вияв національної безтактності ІРМТ,
відбувся симфонічний концерт української музики з творів М. Лисенка, Є. Риба,
М. Тутковського й В. Пухальського.

Друга – проукраїнська – складова концертно-виконавської практики означеного
періоду ґрунтувалася на цінностях національної культури, «обстоювала національно-
культурні інтереси українців у контексті відродження і розвитку їхньої мови, освіти,
культури» [2; 393].

Третя – «прожовтнева», «пролетарська», що агресивно просувалася з революційної
Росії, «почала реалізовуватись в умовах громадянської війни і була, насамперед,
відображенням революційної активності спролетаризованих мас та антирелігійних
настроїв» [2; 393]. У контексті цієї нової музичної стихії, що спиралася на новий
соціальний ґрунт, вже в той час формувалися засадничі принципи радянської маскультури.

Проголошення УНР було потужним імпульсом до відродження всіх видів
української культури. Навіть в умовах збройної боротьби, протистояння Української
держави із зовнішніми і внутрішніми ворогами здійснюється ряд важливих кроків на
шляху культурного будівництва, зокрема, формується нова інфраструктура музично-
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У статті розглянуто проблему застосування комп’ютерних технологій в
архітектурному проектуванні та дизайні. Визначається специфіка візуальної
образності віртуального світу в проектуванні, що формується за допомогою
комп’ютерних технологій.

Ключові слова: архітектура, дизайн, комп’ютерні технології, образ.

В статье рассмотрена проблема применения компьютерных технологий в
архитектурном проектировании и дизайне. Определяется специфика визуальной
образности экранного мира в проектировании, которое формируется с помощью
компьютерных технологий.

Ключевые слова: архитектура, дизайн, компьютерные технологии, образ.

The article examines the problem of application of computer technologies in the
architectural planning and design. The specifics of visual appearanceness of the virtual
world in architectural planning, which is formed by computer technologies, is determined.

Key words: architecture, design, computer technologies, appearanceness.

Актуальність теми статті пов’язана з необхідністю визначити пріоритети
застосування комп’ютерних технологій у дизайн-проектуванні та архітектурі. Цій
проблемі присвячені дослідження І. Добріциної, П. Віріліо, С. Перелла та ін., але мало
визначеною залишається проблема естетичних властивостей кіберпростору в
проектуванні.

Мета статті – визначити естетичну специфіку застосування комп’ютерних
технологій в архітектурному дизайні.

Комп’ютер створює надлишкові, надекстримальні умови бачення реальності, яка
корелює з реальністю електронної візуальної практики. Форма у даному розуміні –
певний непередбачений конструкт, який залежить від різних обставин: програмування,
мови цього програмування, програміста, художника, архітектора. Візуальний образ за
допомогою комп’ютерних технологій перетворюється в певну агітаційну масову
продукцію, яка має свій характер. Вже сам глядач може створити непередбачувані
архітектурні форми за допомогою комп’ютера. Комп’ютери дають можливість це
робити на очах у аудиторії. Так, є реальний музей Гуггенхейма в Більбао, а є й віртуальна
версія, яку здійснили архітектори групи „Асимптота” Хані Рашид і Лайз ен Кур. Коли
ми дивимося на всю цю продукцію, то вона виглядає досить дивно.

Перше, що можна зазначити, – це техноморфний детермінізм. По-друге, це – не
дизайн-об’єкти архітектури, а дизайн промислових форм. Техноморфізм у контексті
віртуальних адеквацій стає занадто агресивною іграшкою. Сама естетика
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Стаття присвячена періоду творчості класика української музики К. Стеценка,
пов’язаному із Дніпровським союзом кооперативних товариств України
(Дніпросоюзом). У цей період композитор висуває ряд важливих музично-культурних
ініціатив, які знаходять розуміння в середовищі українських кооператорів і
отримують організаційну й матеріальну підтримку.

Ключові слова: українські кооперативні товариства, музична культура,
культурно-просвітня діяльність, музично-хорова діяльність.

Статья посвящена периоду творчества классика украинской музыки К. Стеценко,
связанному с Днепровским союзом кооперативних товариществ Украины
(Днепросоюзом). В этот период композитор выдвигает ряд важних музикально-
культурных инициатив, которые находять понимание в среде украинских
кооператоров и получают организациооную и матеральную поддержку.

Ключевые слова: украинские кооперативные объединения, музыкальная
культура, культурно-просветительская деятельность, музыкально-хоровая
деятельность.

The article is devoted to the period of the classic works of Ukrainian music Stetsenko
related to the Dnieper Ukraine Union Cooperative Societies (Dniprosoyuzom). During
this period, the composer makes a number of important musical and cultural initiatives
that find understanding among Ukrainian cooperatives and receive organizational and
financial support.

Key words: Ukrainian cooperative societies, music culture, cultural and educational
activities, musical and choral activities.

Здобуття державної незалежності і входження в європейський культурний простір
зумовило значні соціокультурні трансформації, які переживає українське суспільство.
Сьогодні актуалізуються досягнення діяльності видатних представників української
культури в часи Національної революції (20-ті роки ХХ ст.), коли вони активно
взаємодіяли з органами державної влади й недержавними організаціями. Досвід
продуктивної взаємодії, зокрема з потужною структурою української споживчої
кооперації, може бути використаний при вирішенні проблеми недержавної підтримки
культури. Тому метою дослідження є аналіз співпраці К. Стеценка і діячів українського
кооперативного руху.

Творчості видатного українського композитора Кирила Стеценка присвячена
значна кількість спеціальних досліджень. Серед найважливіших публікацій радянської
доби назвемо монографію Л. Пархоменко «К. Г. Стеценко» (1963; розширене видання
– 1973), у якій ґрунтовно проаналізовано багатогранну творчість композитора; збірник
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техноморфного простору агресивно надлишкова. С. Перелла виражає незадоволення з
приводу того, що більшість нових проектів, як і їх втілення, пов’язані саме з
модернізмом, тобто з глибинними метафізичними витоками архітектурної творчості.
Він хотів би, щоб це були більш розкуті і несподівані реальності, які залежать від
споживацьких стратегій, від інтерактивних, суб’єктивістських і інших радикально
налаштованих засобів бачення.

Ми можемо сказати, що саме така трансформація реальності архітектури тяжіє
до постнекласичних засобів розумінь архітектури, яка розуміється як гіпероболонка,
як те, що перетинає простір. Але цей простір чомусь сприймається як форма, як маса.
Більше того, – як техноморфна конфігурація. Якщо ми спробуємо запитати – чому так,
то ніхто не дасть відповіді. Здається, що це рецидив техноморфного мислення класики,
або модерну у широкому розумінні. Адже це не зовсім так.

Зрештою, настає доба оболонок з регулярними геометричними константами, які
не несуть ніякого культурного контексту. Проекти Хареша Лалвані „Проекти 1980–
1990-х рр.” є гіпероболонками суто геометртичного типу. Очевидно, наскільки
програмна реальність цього проекту є безперспективною. Вона не може бути навіть
означеною ані у просторі геометрії, ані у просторі архітектури. Але означається як
візуальна агенція.

Гіпероболонка „Сплетіння хвиль” запатентована в 1996 р. Це уже така реальність,
яку можна запатентувати, бо вона є абсолютно техноморфною і належить
техноморфному простору, у якому механодетермінізм визначений як абсолютна
завершена й інстальована деструкція класичної культури. Це постнекласичний простір,
який звертається до біоморфних аналогів, але вони знов-таки проектуються на
техноморфне підґрунтя. Цей техноморфізм не вбавити, не позбавити – він існує як
домінанта.

Всі роботи візуалістів екрану, особливо робота Маркоса Новака „Форма V4Д”,
віртуальний експеримент зі злиття технологічних та біологічних форм, 2001 р., свідчить
про те, що форми нагадують стенографію нереальності – це якість підсвідомі занурення
в світ хижаків, або техноморфопопуляції, які прийшли із далеких світів – творів Давида
Альфайро Сикейроса, Хосе Кліменте Ороско. Всі роботи, які ми бачимо в
комп’ютерному виконанні, є подібними як техноморфо-зображування реальності. Тобто
комп’ютер не народжує нічого нового, як це не дивно. Він не дає сфумато Леонарда,
не дає знання анатомії Мікеланджело, не дає величезний обрій світла Середньовіччя,
він дає лише механодетерміністичні конфігурації, які вкарбовує, втілює або вдруковує
у простір графічного образу художник-дизайнер.

Художник займається декомпозицією системи або архетипу, намагається
деконструювати форму взагалі. Окрім того, він демонструє образ, розуміючи його
досить широко, як дещо те, що виникає в уяві художника. Те, що символізує у надрах
візуальної культури саму сталість образної конфігурації. Такого роду подвійної
деконструкції образу архітектурна форма ще знала. Це призводить до своєрідного
енергетичного образу гіпероболонки. Разом існують гіперповерхні образної форми,
що нагадує вибух над прірвою. Зрештою, виникає подія, яка нагадує особливий спосіб
деконструкції традиційного образу, а також і традиційної форми, і перевтілення їх у
нову енергію образу та форм [2].
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Електронні медіа стають головним співрозмовником комунікативного процесу.
Електронна культура зміщує цінності, агресивне споживання стає простим і доступним
механізмом інтеракції. С. Перелла, як і багато інших представників електронного
бароко, захоплений пошуками альтернативних принципів архітектурної формотворчості.
Перелла створив багато творів електронного бароко, що демонструє якщо не просто
захопленість, то певну стратегію детермінації зображувальної реальності, яка передує
конструктивно-будівничим засадам архітектури.

Зображення в цифрових носіях дискретизується, стає певною розмірною
структурою і згортається до метафізичних засад, до математичних моделей –
генетичного алгоритму. Таким чином, виникає той гіперпростір та гіпероболонка, яка
так чи інакше стуктурується як надконструкт або певна надреальність сучасної
архітектури. Дослідники намагаються розвинути диференціацію гіперповерхні, адже
окрім гештальт-психології або топологічних моделей поля не запропоновано нічого
нового [3]. Гіперповерхня народжується у проблемних ситуаціях, що виникають, коли
протилежні сутності раптом входять в тісне єднання, не витримують ізоляцій – ані
лінгвістичної, ані математичної.

Гіпероболонка стає тим висхідним конструктором, який дає можливість рухатися
у просторі не лише розподілу простору, але і його обіймання, розчленування і
порозуміння. Як би цей конструкт не вважався дивним, але інтерпретативний простір
говорить про те, що він виникає саме як візуальна агенція, а потім з неї вже згодом
розгалуджуються псевдопопуляції тих гіперповерхонь, які створюють саме дискурс
існування архітектури-проекту.

С. Перелла стверджує: „Гіперповерхня може розглядатися як ефект єднання двох
до цих пір неспівмірних, неспівставлених траєкторій культури, котрі виникають раптом,
десь зсередини інтерфейсу. Мається на увазі з’єднання траєкторій високої естетичної
культури, в якій виникає академічний дискурс архітектури, з відокремленими від неї
траєкторіями культуротворчості, що несуть символи повсякденного споживання. Саме
тут злагоджені імпровізації, підвищення дихотомії заради аргументації. Концепція
гіперповерхні несе у собі спробу визначити характер єднання двох абсолютно різних
систем – авангардної і звичайної, що займають місце двох принципово різних
просторових систем у загальній людській культурі. Кожна із систем намагається дійти
до поверхні архітектурної побудови” [4; 10].

Важливо, що саме топологічна оснастка мало чого додає до естетичних якостей
візуального образу кіберпростору. І скільки б ми не говорили про топологічний простір
як саму інваріантність і, більше того, тотожність образу і поверхні, все одно – це той
же передусталений, гармонійний вимір, який пов’язується з сингулярністю, з
елементаризмом. Але важливо, що гіпероболонка стає певним архітектурним
тезаурусом, який допомагає зрозуміти, що є щось надзвичайно важливе, яке означує
архітектуру сьогодення як розподіл територій. Гіпероболонка є віртуальним засобом
трансцендування всіх меж архітектурного простору, але у контексті саме топологічного
виміру.

Візуальний досвід, який приходить у архітектуру, відрізняється від візуалізації
перспективного типу образу доби Відродження. Навпаки, – це візуалізація іманентна,
яка не належить глядачу, а належить самому об’єкту. Об’єкт виглядає як оптична
реальність на комп’ютері, а потім вже у реальному просторі.
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«Київ» і «Хрещатик», Чоловічою хоровою капелою ім. Л. Ревуцького, Жіночим хором
«Павана», Жіночим хором Київського музичного училища, а також українськими хорами
країн Європейського Союзу (Англія, Німеччина, Франція), США, Канади. Етнографічні
розвідки композитора втілились у двох збірках народних пісень – «Пісні з Поділля»
(«Музична Україна, 1989 р.) і вперше за радянські часи були видані «Колядки та
щедрівки» релігійного змісту, записані композитором у Сербії в монастирі сестер-
служебниць у Руському Керестурі (ВАУК, 1990 р.). У виконанні камерного хору
«Хрещатик» під орудою Лариси Бухонської було записано на двох компакт-дисках
двадцять шість обробок українських народних пісень О. Яковчука для мішаного хору
а сареllа, серед яких колядки, щедрівки, обрядові, побутові, рекрутські пісні (2006 р.).
Така знаність, прихильність до хорової музики, майстерне володіння особливостями
хорового звучання має своє пояснення, адже композитор майже десять років співав у
різних хорових колективах.

У фольклорних обробках композитора втілена з дитинства любов до народної
пісні, самобутня художня індивідуальність авторського стилю, проникнення в українську
народну поезію, різноманітна вишуканість музичної мови.

Майстер у кожній з 26 обробок українських народних пісень Західних регіонів
України для мішаного хору а сареllа демонструє досконалу техніку хорового письма.
Так, в образній драматургії народної пісні «Шедла мушка» кожний з чотирьох голосів
вирізняється мелодичною, ритмічною та ладо-гармонічною індивідуальністю. У пісні
«Чі то тоті чіжмочки?» у якості дієвого прийому драматургічного розвитку форми
композитор у фіналі тричі використовує приспів з темповим прискоренням. Образна
сфера вибудовується завдяки індивідуальному задіянню у кожному голосі штрихової
техніки. Неспішними розгорнутими побудовами мелодичної лінії з кульмінацією у
середині твору вирізняється обробка пісні «Орал мілі, орал» в якій з філігранною
майстерністю композитор здійснює ритмо-варіантний розвиток кожного голосу.
Заспівкою партії тенора починаються пісні «Коні мойо» та «Вжал бім це дзівчатко». У
першій з названих пісень після 8-тактової заспівки тема передається партії сопрано, а в
партії тенора композитор майстерно створює візерунки підголосків (у вигляді 4-тактних
послідовностей), подальший чотириголосний виклад позначений вражаючою
індивідуалізацією кожного голосу та використанням численної хроматини. У другій
пісні «Вжал бім це дзівчатко» після 8-тактової заспівки у партії тенора тема проводиться
із включенням чотирьох голосів у паріях сопрано, альта, тенора і баса, які утворюють
гармонічний каркас. У побудові форми композитор використовує просту двочастинну
форму з тональним планом d – es. Перший розділ завершується мелодичною
активізацією всіх голосів, другий – (у тональності es) вирізняється індивідуалізаціє
самостійністю кожного голосу, що створює поліфонічне ціле.

У проведеному дослідженні нами були проаналізовані окремі зразки
західноукраїнського пісенного фольклору О. Яковчука, який виявив себе зрілим митцем.
І на підтвердження цього наведемо висловлювання самого композитора: «Кожна
українська народна пісня мас душу. І найголовніше – цю душу відчути, зрозуміти. Тоді
робота над піснею йде, ніби-то сама по собі. Пісня диктує свій розвиток і фактурно, і
гармонічно, і поліфонічно. Мої найбільш вдалі обробки пісень були зроблені якраз
тоді, коли ця «пісенна душа» мов би переселялася у мене, і я ставав з нею одним цілим».
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Це інверсія оптичного коду Відродження. Оптична візуальність дуже нагадує
еклектику ХІХ ст., бо це фактично дорозвинутий код архітектури Відродження,
доведений до свого остаточного орнаментального рубікону. Здається, що електронне
бароко – це зовсім інша реальність, яка не вписується у простір суб’єкта і суб’єктності
як такої, належить, передусім, об’єкту. Якщо це так, то і сам простір стає об’єктно
даною реальністю, яка потребує вже свого суб’єкта.

І. Добріцина зазначає: „Використання комп’ютерів як механізму високого
абстрагування з метою винаходження нової проектної стратегії приваблює концепцією
динамічної організації і виробництва різних розрізнень, які усталені, є архітектурними
і стають частиною реальної проектної практики. Зсув від картезіанського порядку в
бік топологічної геометрії дозволив осмислити складний і динамічний бік об’єкта,
залучаючи множинність нових понять, таких, наприклад, як силові поля, вектори,
згинання тощо. Змінюються також ті процеси професійного мислення і практики, які
оцінюються як глибинні – ендогенні. Тобто це ті явища, які слід співвідносити з
фундаментальними внутрішніми ідеалами професії, котрі визначають наступну
еволюційну стратегію розвитку. Відбувається перегляд усталених і затверджених
висхідних понять, які більш-менш підходять до визначення змін і уявлень архітектурної
практики. Архітектор працює уже не лише в абстрактному трьохвимірному просторі
системи формотворення. Він може створювати ефекти топологічних побудов.
Змінюється поетика, естетика системи просторових категорій” [2; 298].

Наслідки комп’ютерної революції непередбачені. Тобто сама концептуалізація,
категоризація і певна інституалізація понять як формотворення, так і проектного процесу
утворюються як певний метафоричний символізм або міфогенний синтез, який нагадує
процес синестезії – психологічного перекодування даних екстероцепції, інтероцепції,
пропріоцепції. Тобто, архітектурна теорія весь цей час намагається або суб’єктивувати,
тобто перетворити проект на вольовий імпульс, або об’єктувати і подати його як аналог
креативної міці біологічних, біонічних систем.

Тут важливо зазначити, що такі роботи, як Аронофф-центр Пітера Ейзенмана,
Єврейський центр Даніеля Лібескінда, музей Гуггенхейма в Більбао Френка Гері
опрацьовано на комп’ютері. Більше того, комп’ютерні технології визначили 95% тієї
зовнішньої форми, яку ми сприймаємо. Виникає досить цікаве питання – наскільки
художник або архітектор залежить саме від комп’ютерних технологій? На нього не
можна відповісти однозначно. Здається, що Пітер Ейзенман настільки незалежна
особистість, що комп’ютер не міг диктувати йому умови формотворчості. Використовуючи
можливості комп’ютера, він лише коригував, більше того, сканував зоровий образ і ті
конструктивні алюзії, які вбачав як формотворчі. Адже парадигміка континуального і
дискретного простору, накладених один на інший, залишається авторською моделлю.
Лідером, звичайно, є архітектор, але комп’ютер допомагає довести задум до останньої
точки розуміння і бачення проектного простору, яка вже є канонічною або номінативно
означеною як топологія нелінійного простору.

Френк Гері в проекті музею Гуггенхейма теж використовував комп’ютерне
моделювання, як і макетування простору в об’ємі. Важливо зазначити, що самі новітні
технології, пов’язані з комп’ютерною технікою, так чи інакше є опосередкованим
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У творчості Романа Сімовича (1901–1984), пов’язаної з жанром симфонічної
музики у двох з семи симфоній використовується фольклорна програмність, це –
«Гуцульська» (1945 р.) та «Лемківська» (1947 р.) симфонії. Важливим виявляється те,
що народно-пісенний компонент властивий кожній симфонії – чи у вигляді запозичення,
чи авторського трактування пісенного або танцювального складу в оригінальному ладо-
тональному та метро-ритмічному переломленні.

Фортепіанна творчість Богдани Фільц (1932 р. н.) віддзеркалює прихильність
композиторки до лемківського фольклору. У фортепіанних програмних творах малої
форми втілився звукообраз карпатського фольклору завдяки «... збагаченню фактури
пісенним мелодизмом...» [3; 141]. Ліричний лемківський мелодизм відобразився у
«Трьох п’єсах для фортепіано на теми лемківських народних пісень» (1956–1959 рр..).
Перша п’єса пов’язана із стилізацією ритмо-мелодичної народно-пісенної теми. В
основу другої покладений мотив лемківської пісні «Бодай та корч мичка горі з димом
пошла». У створенні образної драматургії композиторка використовує контрастні
зіставлення мелодичних фраз, масивну акордово-октавну фактуру, синкоповані кадансові
звороти. Мотив весільної лемківської пісні «Здалека сме приїхали» покладено в основу
третьої п’єси. Атмосферу народної святковості із залученням сільського оркестру
імітують остинатні синкоповані фігурації, звучання чистих (порожніх) квінт. Естафету
лемківської пісенної тематики продовжують «Лемківські варіації» (1972 р.), які
позначені активною трансформацією фактурних пластів протягом усіх варіацій,
прийомами ладо-гармонічного розвитку із залученням лідійського ладу, чіткою
ритмікою, мотивною протяжністю у поєднанні із синкопованим ритмом.

У сучасній українській та світовій композиториці справжнім корифеєм хорової
музики, яка незмінно пов’язана з українською народною піснею є професор кафедри
композиції Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського Олександр Яковчук
(1952 р.).

Творча постать композитора Олександра Яковчука відома в українському та
світовому мистецькому просторі. Ще в юному віці двадцятишестирічного талановитого
випускника Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського було прийнято в
члени Національної спілки композиторів України (1976 рік). Перші творчі пошуки
Олександра Миколайовича були пов’язані з віднаходженням та дослідженням
українських фольклорних джерел (це були експедиції в регіон західного Поділля, в
річищі річок Збруч, Смотрич та Дністер (Хмельницька, Тернопільська та Чернівецька
області). Композитором у цьому регіоні зібрано понад 1500 пісень, створено їх
паспортизацію – який колектив, коли, в якому місці виконував, манера виконання,
специфіка інтонування, з подальшою розшифровкою та систематизацією. Пізніше
фольклорні розвідки були проведені у Словаччині та Югославії. За словами
композитора, «Майже все життя після закінчення консерваторії збираю по селах
фольклорні зразки...», спираючись на такий фольклорний скарб О. Яковчуком створено
близько 300 обробок українських народних пісень для різних хорових складів.
Композитор плідно співпрацює з провідними хоровими колективами України –
Національною академічною хоровою капелою України «Думка», хором Українського
радіо і телебачення ім. П. Майбороди, київськими муніципальними камерними хорами
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механізмом. Адже суть полягає у тому, що комп’ютерна реальність або комп’ютерні
технології із сфери засобів пересуваються в сферу мети, стають цілеспрямованими,
набувають ознак парадигмальної синергетичної реальності. Тобто візуальне віртуальне
поле архітектурного образу стає настільки активним, що спонукає до надмірних рішень.
Виникає питання – цей перехід спровокований технокультурою? Спровокований, взагалі,
– архітектурою. Всі ознаки віртуалізації архітектурного простору говорять про те, що
сучасна архітектура неможлива без активних засобів трансформації інформації. Якщо
б вона існувала поза всіма реальностями комп’ютерних технологій, була б зовсім іншою.

Адже ми мусимо окреслити чітко сферу комп’ютерних технологій як сферу
засобів. Комп’ютерні технології є засобом, пов’язаним з кіберпростором, комп’ютерний
засіб дає можливість розширити діапазони проектного простору. Адже вони (діапазони)
розширяються настільки, що зникають папір, креслення, все те, що ми звикли бачити
предметами діяльності архітектора.

Поворот, який відбувся в архітектурі як заперечення картезіанської системи
топології метричного простору, робить пріоритетним структури поля, плато, ризоми та
ін. Можна як завгодно трактувати ці процеси – або в прогресистському, або у
деградаційному вимірі, адже так чи інакше інновації пов’язані з тим, що іде осмислення
процесуальних вимірів проектування в архітектурі як великих, надскладних систем, що
пов’язуються з Всесвітом, з планетою, з антропоморфним простором в цілому, з
мікросвітом, з тими глибинними актуальними реаліями проектування, які поєднують
мікрокосм і макрокосм. Здається, що саме техніка і технологія комп’ютерних
опосередкувань проектування архітектора дає можливість побачити ту нову можливість,
яку пов’язують або з генетичним алгоритмом, або з популяційним мисленням, або з
інтенсивностями як синергетичним вбачанням простору, топологічним мисленням. Це
фігури однієї реальності проектування, рефлексії архітектора, які виникають за
допомогою комп’ютера.

Кіберпростір розгортає можливості і мову здійснення проектних завдань не
завжди автентично. Це розуміє проектувальник, але ніхто і не женеться за
автентичністю, ніхто і не намагається цілком і повністю повторити автентично
реальність, яка відбувається у просторі клітини, чи у просторі Всесвіту. Навпаки, всіх
зацікавлює простір алюзій, або простір метафорогенної реальності, який саме здійснює
цей експеримент. Справа у тому, що техногенна цивілізація впливає не лише на
архітектуру, а на саму людину. В культурі формуються паралельно відразу два вектори
розвитку, різнонаправлені, антагоністичні за своїм напрямом. Разом з захопленням
техноморфними об’єктами одночасно починає заявляти про себе свідома настанова на
стримування розвитку кіберреальності.

Технічний бум породжує цілу низку техносистем, які в свою чергу породжують
антисистеми, виникають бінарні опозиції, що перетворює проектний простір на строкату
тканину легітимації естетичних пріоритетів. Це складний процес, який ще не визначений,
не означений, але він говорить про антропозбереження, про те, що антропосфера має
бути і біосферою, і ноосферою, де використовують високі технології.

Аналізуючи сучасний стан, П. Віріліо так визначає розвиток технологій: „Розвиток
технологій, тотальна війна сприяла переносу інтелекту на системи, які врешті-решт
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переважає цілісність інтонаційного змісту, а саме специфіка лемківського фольклору,
що виявляється у мелодичних ходах з тоніки на домінанту вниз з подальшим її
оспівуванням, зіставленням натуральних і хроматичних щаблів ладу, застосуванням
перемінної метро-ритміки. Хорові номери позначені образною конкретикою.
Характеризуючи ознаки стилю М. Колесси авторка монографії зазначає, що він
«...увібрав у себе й окремі типові риси пісенного жанру (характерні інтонаційні,
варіаційно-строфічні форми, домінування чітких масштабних структур та ін.), а образна
будова особливо близька пісням ліричного складу» [3; 134].

Широкий жанровий спектр притаманний композитору Ярославу Ярославенку
(справж. – Вінцковський) (1880–1958). Серед хорових, касерно-вокальних,
інструментальних творів найбільш вагомою є його хорова спадщина (приблизно 300
хорових композицій), до складу якої входять як власні твори, так і обробки народних
пісень). У творчому доробку композитора здійснені обробки лемківських пісень «А
на што мі», «Не хвалюся», «Як єм била єще мала», «Над водов кряк», які мають свої
особливості, зокрема це відбилося у паралельному русі голосів, унісонних та октавних
кадансах. У 1952 р. було опубліковано 18 хорових обробок, а в 1955 р. вийшло друком
доповнене видання Я. Ярославенка, до якого увішли лемківські та галицькі пісні: «Дала-
с мене, моя мати», «Гаєм зелененьким вода тече», «Ке-єм ішов през тот лес», «Тиха
вода бреги ламке», «Болай ся когут знудив», «Як єм била єще мала» [3; 136]. Створюючи
вишукані обробки народних пісень Я. Ярославенко органічно поєднує національну
оригінальну самобутність з мелодичною та фактурною різноманітністю, ладо-
гармонічним наповненням.

У творчій спадщині Анатолія Кос-Анатольського (1909–1983) лемківський
тематизм відзначений в тематизмі другого концерту для фортепіано з оркестром
а-moll. Новорічна щедрівка «Чи дома, дома, господареньку, на Новий Рік на здоров’я
...», використовується композитором як втілення ліричної образності у другій частині
концерту. У жанрі хорової обробки лемківські пісні відзначені лаконічністю, виразністю
вокальної партії у поєднанні з характерним ладовим колоритом.

Західноукраїнський фольклор (буковинський, бойківський, гуцульський,
лемківський) привертав увагу композитора Євгена Козака (1907–1988). До авторської
збірки «Гомін Верховини» (1962 р.) включені гуцульські, бойківські та дванадцять
обробок лемківських пісень для хору без супроводу у чоти голосному викладі. Серед
лемківських пісень «Ой чорна гора, чорна», «Ой верше мій, верше», «Гаєм
зелененьким», хорова сюїта «Віночок лемківських народних пісень». Творчий почерк
композитора в жанрі хорової музики позначений тембральною вишуканістю,
зіставленням сольних партій з акомпануючи ми голосами хору при їх надзвичайній
пластиці. Стосовно принципів формотворення, то як зазначає О. Фабрика-Процька
«Народна пісня слугує композиторові темою, яку він вільно розвиває у розгорненій
формі варіацій із поступовим ускладненням засобів музичної виразності при незмінній
мелодії. Це дало змогу різнобічно розкрити зміст, створюючи на основі народних
мелодій цілі хорові поеми» [З; 138]. До прийомів поліфонічної техніки в обробках
народних пісень композитор залучає імітацію як колористичну функцію розвитку
тематизму. У тональному плані переважають автентичні каданси, тональні зіставлення,
ладова мінливість, використання модуляційних зсувів та секвенційних послідовностей.
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автономізувалися і стали маргіналіями, відштовхнулися від політичної і наукової влади.
Звідси йде зміщення філософського мислення до наукового, що перетворюється в
свою чергу в чисту систему, щоб не сказати гірше – у Великий Автомат. Відбулась
автоматизація думки, символом котрої стають комп’ютери. Мертва і жива пам’ять
ПОЕМ є пам’ятником смерті філософії. Звісно, що основна частина рішень
сприймається статистично, машинним шляхом, в той же час, як державні діячі минулого
керувалися інтуїціями, прозрінням, котре витримувало порівняння з натхненням у
філософів і музикантів” [1; 136].

Тобто позитивізм як настанова, шлях, засіб, якщо він стає мегасистемою або
мегастуктурою, усуває і філософію, і культуру. Здається, що саме ці проблеми стають
проблемою гуманітарного буму сьогодення, або проблемою, яка в європейській
культурі позначена як проблема загрози самого антропосоціогенезу. Особливо, важливо
те, що складність тих систем, які оточують людину, зростає. Людина вже втягується в
цю складну реальність і не бачить її в тому вимірі, де вона має якісь прості і людиномірні
констатації. Виникає проблема нової етики, естетики, філософії. Все це спонукає до
того, щоб зрозуміти проектний процес у контексті культури сучасності, а архітектуру
як окрему культурно-історичну реальність.

Можна вважати, що ніколи, як зараз проблема людини-митця не є проблемою
архітектури, не є проблемою проектування, а є проблемою культурології, антропології
в цілому. Людяність архітектурного образу під загрозою. Замість зручного для
існування людини середовища формується надмірний, ілюзорний, мінливий світ
задзеркалля. Форми архітектури демонструють свої цифрові реалії, з’являються нові
риси, які виникають із практики занурення архітектури у віртуальну реальність,
кіберреалії простору, світ непередбачених енергій.

Містифікація механодетермінізму, екологізм і разом величний месіонізм
цифрової цивілізації є той вигук, який створює нову онтологію творчості, тобто
онтологічні підстави архітектури заперечується і замість них виникають інші
кіберпросторові візуальні оптичні афекти, емоційна реакція, яка стає технологією
психоделічного дизайну. Людина в цьому просторі соціуму, просторі Всесвіту, культури
стає тим об’єктом випробовування, якщо не епіцентром трансформацій, який говорять,
що якщо вона змінить свою природу, то про зміну архітектури і природи вже мова йти
не буде. Дизайн-об’єкти архітектури – це та естетична реальність, яка розглядається в
різних контекстах свого існування – як етичний вибір (вчинок), філософський вимір,
як вимір констуктивно-будівний, комунікативний. Всі ці ознаки в тій чи іншій мірі
збігаються в ту наявність феноменально даної реальності, яку ми зараз звемо сучасною
архітектурою.

Комбінаторний підхід у даному випадку визначений як трансформативний, є
ознакою технології проектного процесу. Його не можна універсалізувати і бачити як
висхідний принцип проектування архітектури постнекласичної доби. Постнекласична
доба включає в себе метафізичний імпульс модернізму, креативний вимір,
трансформативну естетику і естетику тотального монізму генетичного алгоритму, яка
виникає після всіх трансформацій і всіх зрушень, всіх можливих випробувань форми і
простору. Це дає можливість відчути співмірність людини і часу, простору і культури,
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жартівлива «Янчік, Янчік, що бись робив», пісня про родинне життя і жіночу долю
«Боже, Боже, што ж мі з того» [3; 125]. У циклі «Мініатюри на лемківські народні
пісні», написаному у 1932 р. – п’єси «Заколисна пісня», «Пісня без слів», «Скерцо»,
«Марш», теми яких були запозичені із збірки Ф. Колесси.

Календарно-обрядовий цикл у творчості В. Барвінського втілений у фортепіанній
збірці «Колядки та щедрівки» (1935 р.), серед яких дві лемківські колядки «Був Святий
Вечер» та «Пішла дівчина» де акумульовані характерні для народних пісень мелізми,
синкопи, включення підвищеного IV ступеня та ввідного тону. У творчій спадщині
композитора існують численні обробки лемківських пісень для голосу з фортепіано,
як наприклад, «Колишися, колисочко».

Аналіз обробок Миколи Колесси (1903–2006) у монографії О. Фабрики-Процької
сфокусований на глибинному відтворенні народної музики різних етнічних територій
західних областей України. Пріоритетом у творчості композитора періоду 30-х років є
жанр обробки, а саме пісенний матеріал західної України – Лемківщини, Волині,
Гуцульщини та східної України – Полісся. Характеризуючи фольклорні обробки західної
України авторка монографії зазнач ас, що «Музично-стильовий аспект обробок
лемківських пісень М. Колесси виявляє оригінальний спосіб мислення. Тут прадавнє
співіснує з новітнім, власне, неповторне із запозиченим, стороннім, а в жанровому
розмаїтті пісень прослідковується локальна інтонаційно-часова та композиційна
організація, Саме специфіка образного мислення лемків, що виявляється в інтерпретації
образного змісту, наклала відбиток на структурно-композиційні особливості пісень
цього регіону. Для лемківської народної пісні поширеним є модальний тип мислення,
що характеризує ладову, ритмічну та цілісну композиційну будову при типовій ритмічній
будові 6+6» [3; 127].

Самобутність лемківських пісень виявилася в творчості М. Колесси у гармонічній
мові. Відзначаючи особливості ладового мислення у лемківських пісенних зразках слід
відзначити ознаки «... дорійського ладу, дорійського з IV високим щаблем або мінору з
IV високим та VII ввідним; поряд із ними вживається міксолідійський та лідійський
мажор, іноді лідійсько-міксолідійський. Композитор широко використовує ладову
варіантність щаблів ладу – II, IV, VI, VII та ефект нейтральних щаблів, зокрема III.
Гармонічна вертикаль обробок увібрала також деякі закономірності будови мелодики,
зокрема принцип гуртування тонів навколо кварто-квінтової осі» [З; 128].

Серед поліфонічних прийомів у хорових обробках М. Колесси слід відзначити
своєрідну інтеграцію принципів, сформованих у творчості М. Лисенка, М. Леонтовича,
К. Стеценка в напрямі підголоскової поліфонії, поєднанням елементів зіставлення,
розміщення, чередування, варіаційності, контрастної поліфонії. Хорові обробки
лемківських народних пісень побудовані у куплетно-варіаційній формі. Для змішаного
хору у супроводі струнного квартету або фортепіано була створена сюїта «Лемківське
весілля», у якій втілено весільний обряд лемків. До складу сюїти увійшло п’ятнадцять
хорових обробок лемківських весільних народних пісень та п’ять інструментальних
мініатюр «... як імітації сільських музик, так званих гулаків...» [3; 130]. Інтегруючим
чинником розвитку сюїти «Лемківське весілля» є драматургічна побудова циклу – в
інструментальних номерах – це звукообразні переключення; у сольних номерах
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культури і природи як єдності мікрокосму і макрокосму, всесвіту і людини.
Постмодернізм лише загострив, визначив межі.
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У 1909 р. С. Людкевичем була здійснена обробка лемківської народної пісні «Ой
співаночки мої», яка була надрукована в транскрипції для фортепіано в збірці «Ще не
вмерла Україна» та вперше виконана дівочим хором з Руського ліцею на
Шевченківському концерті 19 березня 1910 р. у Перемишлі. Ця пісня була узята
композитором із збірки «Галицько-руські народні мелодії» та темпово-контрастно
опрацьована. Із шеститактної мелодії композитор створює вісім тактів у куплетно-
варіаційній формі. У подальшому дана пісня була перероблена для чоловічого хору а
сареllа та для сопрано соло у супроводі фортепіано. До цієї ж збірки («Галицько-руські
народні пісні») входить лемківська лірична пісня «Боже, Боже, що ся водит», обробку
якої здійснив у 1919 р. С. Людкевич для сопрано із супроводом чоловічого хору.
Авторкою монографії зазначається, що «...регіональні відмінності пісенних типів
фольклору України вказав Філарет Колесса (1871–1947) у вступі до збірки «Народні
пісні з Галицької Лемківщини». В музичних діалектах українського фольклору вчений
виділив дві великі групи: західну – галицько-волинську (більш архаїчну) та східно-
придніпрянську, історично пізнішу. У першій групі гуцульський, бойківський та
лемківський діалекти утворюють три діалектні типи» [3; 123].

У творчості В. Барвінського (1888–1963) західна фольклорна автентика набула
самобутнього втілення. Творчі розвідки В. Барвінський черпає (здобуває) з праць
Ф. Колесси «Народні пісні з Галицької Лемківщини» та С. Людкевича «Галицько-руські
народні мелодії». Національна складова є невід’ємною частиною його творів, зокрема,
у фортепіанних творах. У монографічному дослідженні О. Фабрики-Процької
зазначається, що «Одним із засадничих принципів опрацювання народних, зокрема
лемківських, пісень композитора є незмінність першоджерела. Таким чином,
відтворюючи щораз нові відтінки змісту, сюжету пісні, загальний тип форми обробок
має вигляд сопрано остинато. Така остинатність прослідковується і в збереженні
фактури» [3; 123–124]. Узагальнюючи характерні риси творчості В. Барвінського
важливо зазначити, що звуковий простір «формують» семантичні стержні, які
розвиваються, модифікуються при варіантно-варіаційних видозмінах або цементується
у вигляді константних елементів. «У творах В. Барвінського це набирає рис вільного
остинато, створюючи відчуття імпровізаційної свободи у вузьких рамках куплетної
пісні. У його обробках спостерігається однотипна схема побудови композицій: це
куплетна форма з обов’язковим інструментальним вступом і заключенням (кодою) та
інтерлюдіями між кожним куплетом» [3; 124]. У розвитку його обробок переважає
варіаційність, яка в першу чергу пов’язана з народно-пісенними традиціями. Принцип
варіаційності представлений «... в обробках «Болить мене головонька», «Ой зійди, зійди»,
своєрідна калейдоскопічність – у «Не піду за Яська», одночасне існування кількох
образних площин у їх поліфонічній взаємозалежності – «По садоньку ходжу»та ін.
Варіаційність переважає в композитора при розгортанні сюжету твору. Так, в обробці
«Ой ходила дівчина бережком» у процесі видозмін музичного матеріалу на рівні асоціації
прочитання тексту стає квазі-жартівливою (бо це лише намагання забути лихо).
Подібний підхід прослідковується у жалібній жовнірській «Там на горі два дубки»,
емігрантській «Пролетів бим на край світа» тощо» [3; 124].

До складу фольклорної збірки «Українські народні пісні для фортепіано зі
словесним текстом» (1920 р.) включені лемківська весільна «Кед я младу чепила»,
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У статті простежено процес зародження філософської думки у Давньому
Китаї та її еволюцію від примітивного оракулу до створення завершеного
філософського світогляду. Показана роль філософських шкіл у становленні основ
традиційної китайської цивілізації.
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В статье прослеживается процесс зарождения философской мысли в Древнем
Китае и её эволюция от примитивного оракула до создания законченного
философского мировоззрения. Показана роль философских школ в становлении основ
традиционной китайской цивилизации.

Ключевые слова: оракул, мировоззрение, философия, традиция, цивилизация.

The article discussed the process of birth of philosophical thought in ancient China
and its evolution from primitive Oracle to creation a complete philosophical worldview.
The role of philosophical schools in the formation of the foundation of traditional Chinese
civilization is shown.

Key words: оracle, worldview, рhilosophy, tradition, civilization.

Впродовж тисячоліть свого існування, як сказав В. І. Вернадський, філософія
створила могутній людський розум. Колискою філософської думки вважається давній
Схід: Індія та Китай. Китайська філософія, одна з найважливіших складових світової,
характеризується яскраво вираженою самобутністю. У цивілізації Китаю вона
відігравала роль, яку можна порівняти з роллю релігії в інших культурах [1]. До розгляду
історії філософської думки Китаю в різні періоди зверталось чимало дослідників. У
ХІХ ст. їй приділили увагу Г. Гегель та Лев Толстой, у першій половині ХХ ст. – К. Юнг,
М. Гране та В. І. Вернадський. Особливо багато праць з цього питання опубліковано у
другій половині ХХ ст.: китайські вчені Го Мо Жо (1961) та Фен Ю-Лань (1998),
російські Ф. С. Биков (1966), В. І. Авдієв (1970), Титаренко (1985), Л. С. Васильєв
(1989) та ін.

Проте робота з дослідження історії філософської думки Давнього Китаю триває.
Для адекватної оцінки характеру всесвітнього цивілізаційного процесу необхідно ще
більш детально розглянути феномен давньокитайської філософії, тісно пов’язаний з
розв’язанням проблем соціальної моралі та політичної адміністрації.

Вивчаючи матеріали з історії китайської філософії, постійно зустрічаєшся з
потребою звернутися до “Книги Перемін” – вихідного пункту роздумів всіх мислителів
Китаю. Це не найдавніша, але найзмістовніша книга з арсеналу мудрості Давнього Китаю.
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Народ же наш тим часом у своїх несвідомих контрапунктичних підголосках подобає
квінту, унісон, октаву, кварту, бо водиться давньою гармонією, а там де суть чисті
консонанси. Ми ж, навпаки, тулимо та припиняємо ревне всілякі дисонанси, септими,
септакорди та рештуємо там і де тільки можна, калічачи тим природу нашої пісні» [1;
533–534].

Створюючи майстерні обробки хорових пісень М. Лисенко втілював
індивідуальне світовідчуття, світобачення. У дослідженні О. Фабрика-Процька зазначає:
«Микола Лисенко створив певний тип куплетної гармонізації гомофонного складу з
фортепіанним супроводом, що переважно дублює хорову партію. Йому належать і
акапельні гармонізації. У багатьох обробках композитор застосовує прийоми
професійної поліфонії, що виявляються в імітаційному проведенні окремих мелодійних
фраз у різних групах хору або в партії фортепіано, плавне голосоведіння, використання
неповних акордів, паралельних терцій та унісонів, а також змінна кількість голосів.
Дослідники творчості М. Лисенка зазначають, що він поєднував принципи народного
із засобами контрастно-імітаційної поліфонії [3; 120–121].

Наступниками М. Лисенка в розвитку жанру хорової обробки стали К. Стеценко,
Я. Степовий, С. Людкевич, О. Кошинь, М. Леонтович. Інноваційні методи
композиторської техніки полягали у достатньо вільній розробці фольклорних зразків в
залежності від їх змістовної сторони.

У творчості С. Людкевича (1879–1979) обробки народних пісень набули
колоритної манери та досконалої художньої форми. На думку композитора «Галицькі
пісні мають ... більш рецитовану ритміку і залежну від рецитації, в якій мелізми
(протягання та колоратури) розвиваються головно лиш на кіпці періодів... З боку чисто
тонального, галицькі пісні в порівняння з українськими є монотонніші, обертаються в
обмежених строях і держаться лиш головних інтервалів та несміло від них відділяються,
немовби вухо боялося втратити їх. Тому й періоди мелодій українських здаються і є фактично
довші й ширші, а ціла будова тонально і ритмічно сміліша, художніша» [3; 121].

У монографії О. Фабрики-Процької зазначається, що в опрацюванні народних
пісень С. Людкевич «... спирається на закономірності розвитку українських народних
мелодій та різноманітність їх ладової структури. У більшості випадків першооснова
ладової будови народної мелодії з її ладовою нестійкістю зберігається. Тому,
розглядаючи його хорові обробки, можна говорити про особливості ладової змінності
мелодій, які властиві народній практиці (перенесення головного центру опори на будь-
який інший щабель ладу, функціональна змінність окремих звуків, а разом з тим і цілих
акордів, що гармонічно їх підкреслюють). Що ж до використання різноманітних акордів,
то їх вибір зумовлений, з одного боку, відповідністю мелодичної побудови, з іншого –
виразовими якостями гармонічних сполук, за допомогою яких композитор намагається
розкрити зміст тексту, передаючи емоційний настрій цілого твору в узагальнених образах
або деталізуючи зміст згідно з розвитком сюжетної лінії пісні. Зокрема, відомою є
обробка лемківської пісні «В калиновім лєсє» для мішаного хору, в якій
використовуються різноманітні неповні акорди, тобто акорди, побудовані на різних
щаблях з пропущеними квінтами або терціями... Йдеться, по суті, про тимчасове
двоголосся, яке за своєю природою притаманне народним пісням» [3; 121–122].
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Значення її у розвитку духовної культури Китаю неперевершене: її вплив відчувається
не тільки у філософській думці, а й у політиці, математиці, теорії живопису і музики.

Текст “Книги Перемін”, який спочатку був призначений для ворожіння, а згодом
почав сприйматися як філософський, склався з матеріалів землеробського фольклору
між VIII та VII ст. до н. е., і якщо у вигляді літературного твору ця книга існує близько
3000 років, то коріння її в усній традиції заглиблюється у давнину ще на 1000 років, до
початку ІІ тис. до н. е. В усі епохи люди різних культур зверталися до оракулів при
необхідності прийняти важливе рішення, вважаючи, що одержують відповідь від вищих
істот – богів або духів.

У Китаї ритуали ворожіння проводились вже на початку правління династії Шань
(бл. 1765–1123 рр. до н. е.). Шамани займалися піромантією – ворожінням за допомогою
вогню. Нагріваючи великі пласкі кістки рогатої худоби, вони викликали їх
розтріскування, а потім інтерпретували утворений крокелюр. Для ворожіння
використовувався також панцир черепахи – важливої істоти у китайській міфології. Її
круглу спину порівнювали з небесним склепінням, а пласке черево – з поверхнею землі,
тому ця тварина вважалася природним символом космосу, простору між небом і землею.
На висушеному панцирі каменем вибивали ієрогліф, що за змістом відповідав
поставленому запитанню, і коли на роговій поверхні утворювались тріщини, їхній
символічний зміст теж намагалися роз’яснити. Вважалось, що візерунки з тріщин на
кістках тварин чи панцирах черепах виникають не випадково, і що за допомогою шаманів
можливо вступити у діалог з вищими силами, одержуючи необхідну пораду [2].

На початку правління династії Чжоу (1122–256 рр. до н. е.) оракульські відповіді
шаньських шаманів були зібрані і зафіксовані у письмовому вигляді, і цей твір одержав
назву “Класична Книга Перемін” (“І-Цзин”: від “І” – переміни, “Цзин” – класична книга).
Переміни в даному разі означають не регулярні зміни, подібні до чергування сезонів
року чи добових циклів, а невпорядковані, непередбачені зміни, коли звичний порядок
речей порушується і неправильний вибір дій людиною може стати для неї питанням
життя або смерті. Означена назва книги пояснюється тим, що її основна ідея – ідея
мінливості, яку людина з прадавніх часів сприймала через спостереження зміни світла
та темряви в оточуючому світі. На основі цієї ідеї була побудована теорія ворожіння
людини стосовно своєї діяльності: іде вона всупереч порядку світу чи гармонійно
включена в нього, тобто несе нещастя чи щастя [3].

 Наступний етап еволюції оракула наступив у період народження китайської імперії
за часів Ханської династії (206 р. до н. е.). Саме у цей період сформувалися основні
аспекти китайської ідентичності і культури, які існували впродовж двох наступних
тисячоліть. Проблема політичної єдності Китаю завжди була пов’язана з проблемою
культурної єдності, тому першим пунктом ханьскої програми стала уніфікація
писемності. Потім перед ученими-конфуціанцями було поставлено завдання визначити
канонічний текст основних книг, зібрати та упорядкувати коментарі до них. Коментарі
до “І-Цзин” приписувались самому Конфуцію, і з цього часу зростає вплив книги на
китайську культуру : “...вона перестає бути тільки оракулом і стає нормативним
довідником для будь-якої теорії, що претендує на авторитет. Доступність її
оракульських речень дозволила розглядати їх з різних точок зору: філософської,
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Проаналізовано опрацювання лемківського пісенного фольклору у творчій
спадщині українських композиторів. Вперше досліджено обробки українських
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Проанализировано обработку лемковского песенного фольклора в творческом
наследии украинских композиторов. Впервые исследовано обработки украинских
народних песен Закарпатья в творчестве современного украинского композитора
А. Н. Яковчука.
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It was analyzed development of Lemko's song folklore in the creative legacy of
Ukrainian composers. First it was investigated adaptation of Ukrainian Transcarpathian
folk songs in the creative work of contemporary Ukrainian composer O. M. Yakovchuk.
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Мета статті полягає в аналізі хорової творчості О. М. Яковчука на матеріалі
обробок закарпатських народних пісень.

Досліджуючи значний народно-пісенний масив Закарпаття, який на сьогодні існує
у музикознавчій фольклористиці, особливої уваги заслуговує монографія О. Фабрики-
Процької «Пісенна культура лемків України (XX–XXI ст.), присвяченої аналізу тенденцій
включення лемківського пісенного фольклору у творчий доробок українських
композиторів [3]. На думку авторки на початку XV ст. завершився процес становлення
професійної композиторської школи в Україні, яскравим представником якої був
М. В. Лисенко (1842–1912). Творчість М. Лисенко спонукала « ... до творчих пошуків
західноукраїнських композиторів...», відкрила «...широкі перспективи для подальшою
розвитку жанру хорових, зокрема акапельних обробок (Ф. Колесса, С. Людкевич,
М. Колесса, В. Барвінський та ін.)» [3; 11–120]. Так, М. Лисенко у листуванні з
Ф. Колессою висловлював своє бачення стосовно віднаходження та поповнення джерел
гармонічної мови: « ...в кращих контрапунктистів, як наш люд співаючий, не вигадаєте,
і на диво усе це без консерваторій, без підручників до гармонії велемудрих. Який то в
ньому сидить запас музикального чуття, здібності, творчості. А ми, по підручниках,
гармонізуючи пісні, стережемо, як би бракуючі інтервали не пропустити; боїмося квінт.
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етичної, політичної, медичної, наукової. Поряд із використанням як оракула “І-Цзин”
стає інструментом для структурування мислення в різних галузях пізнання” [4; 190].

На Заході “І-Цзин” стала відомою завдяки фрагментарним і досить недосконалим
перекладам, зробленим ієзуїтськими місіонерами, починаючи з XVII ст. І лише у ХХ ст.
стало можливим більш глибоке ознайомлення з нею через праці Ріхарда Вільгельма
(1873–1930), який теж був місіонером. Китайська культура і духовність так глибоко
вплинули на нього, що він став їхнім проповідником на Заході, і у 1924 р. опублікував
німецький переклад “І-Цзин”. Вільгельм прагнув зробити доступними для читача духовні
багатства цієї книги, яку він вважав маяком мудрості. У 1948 р. швейцарський психолог
Карл Густав Юнг (1875–1961), який теж високо цінував книгу китайської мудрості,
написав передмову до її англійського перекладу, що впродовж кількох десятиліть був
бестселером в англомовних країнах. У 90-х рр. ХХ ст. значно зросла цікавість до
“І-Цзин” в Росії: тут відбулося кілька перевидань перекладу Ю. К. Шуцького,
зробленого у 30-ті рр., а також вийшов ряд нових перекладів.

Що ж корисного для формування засад китайської філософії вміщувала збірка
афоризмів для ворожіння? Відповідь на це питання полягає у особливостях
світосприйняття жителями Давнього Китаю. Китайський засіб мислення, на відміну від
західного, каузального, можна назвати синхроністичним. Різниця між цими заходами
була сформульована К. Г. Юнгом. Каузальне, або лінійне, дозволяє охопити послідовну
сукупність фізичних явищ, не торкаючись глибинних основ законів природи, і тільки
окреслює загальні тенденції та можливості. Синхроністичне, або ж просторове (field
thinking) спостерігає обидві сфери реального – фізичну та психічну – і знаходить
ключовий момент часу, в якому вони перетинаються. Цей момент стає фокусною точкою
для об’ємного спостереження всього комплексу подій [5].

Західний спосіб мислення має екстравертну орієнтацію: спочатку події
розглядаються, а потім створюється їх математична модель. Східний, або китайський
спосіб мислення для розгляду подій використовує інтуїтивну ментальну модель –
натуральні числа. У Давньому Китаї математичні знання використовувались переважно
для складання передбачень: у старих текстах слова “обчислювати” та “передбачати”
означені однаково. Згідно з уявленнями китайців, числа відображають постійне
співвідношення подій та речей, яке відповідає основному числовому ритму Всесвіту.
Космічний ритм задає прямокутна арифметична матриця – образ Всесвіту в її часовому
аспекті. Кожна подія має своє дзеркальне відображення космічного ритму – власну
матрицю. З квадратів, що нагадували матрицю, складався малюнок на панцирі черепахи
– предметі з арсеналу найдавнішого китайського оракула. З часом з натуральних чисел
склали 64 гексаграми, які відтворювали співвідношення світових сил, а афоризми, що
їх роз’яснювали, стали текстом книги “І-Цзин”. Щоб обрати потрібну гексаграму, треба
було вирахувати її номер, підкидаючи монетку, тобто діючи за двійковим принципом –
чіт і лишка, або розкидаючи стебла деревію.

Видатні мудреці епохи Чжоу перетворили примітивний оракул у завершений
філософський світогляд, який послужив основою для різних філософських вчень. На
думку Ю. К. Шуцького, найбільший вплив “Книга Перемін” мала на конфуціанство,
дещо менший – на даосизм і майже непомітний на буддизм, оскільки він з’явився на
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території Китаю, вже маючи добре розвинену філософську концепцію. Першим із тих,
хто почав використовувати багатий духовний та філософський потенціал, закладений у
“І-Цзині”, був Конфуцій. Конфуціанство склалося в країні в епоху значних соціальних
та політичних зрушень, під час яких виникла потреба у такій ідейній платформі, яка б
могла протистояти загрозливому хаосу. Авторитетну опору для покращання ситуації
винайшов Конфуцій, закликаючи співвітчизників до повернення давніх, безперечно
ідеалізованих традицій.

Конфуцій (Кун-цзи, 551–479 рр. до н. е.) народився біля підніжжя Шандуньських
гір, у невеличкому місті Цюйфу, де донині живуть його нащадки та знаходиться його
могила. Кожного року тут відбуваються пишні свята на честь першого Учителя Китаю,
який став символом мудрості цілого народу. Глибока повага до його пам’яті та творчої
спадщини пояснюється тим, що він першим в історії став учителем людяності в людині,
послідовним захисником культури в історії людства. До Конфуція течією життя на землі
керували тільки боги або їх нащадки – царі чи герої, а він виголосив, що провідна роль
належить культурній, освіченій людині, здатній до самовдосконалення.

Критикуючи реалії свого часу й ідеалізуючи давнину, Конфуцій створив образ
довершеної людини, цзюнь-цзи. Своє вчення він будував, використовуючи відомості з
історії та літературних джерел. Так, термін “цзюн –цзи” він запозичив з Книги пісень
“Ши-Цзин”, а щодо Книги Перемін наприкінці свого життя сказав: “Якби мені було
додано ще трохи років, то у п’ятдесят я взявся б за вивчення “Перемін” і зміг би
уникнути великих помилок” [6; 49]. Сконструйована Конфуцієм модель високоморальної
людини, запропонована ним як еталон для наслідування, мала дві найважливіші, на його
думку, якості: гуманність та почуття обов’язку. Гуманність трактувалася досить широко
і вміщувала багато складових: скромність, справедливість, стриманість, достоїнство,
безкорисливість, любов до людей тощо. Обов’язок Конфуцій розумів як сукупність
моральних заповідей, які людина накладає на себе сама. Справжній цзюн-цзи не прагне
до матеріальної вигоди, він присвячує себе служінню високим ідеалам, пошуку істини.

Обов’язок підрозділявся на три категорії: вищий обов’язок – по відношенню до
родичів; інший, нижчий за рангом – по відношенню до общини; ще нижчий – по
відношенню до держави. Отже, інтереси родини та клану стояли вище, ніж державні.
Культ предків, живих і мертвих, вважався найважливішим обов’язком кожного китайця.
З часом він став універсальною формою поведінки, а великі родини – поширеним
явищем впродовж подальшої історії Китаю.

З нових позицій підійшов Конфуцій до центрального для чжоуської культури
поняття ритуалу. Культове поклоніння пращурам та божествам стало знаком світової
гармонії, нормою краси, засобом внутрішньої самооцінки людини. Церемонії, як
вважали китайці – це не тільки штучна прикраса, вони складають зв’язок неба з землею,
утверджують порядок між людьми [7]. За Конфуцієм, пізнати ритуал означає “тримати
на долоні весь світ”, оскільки в ньому зберігається матриця культури, досконалість
кожної речі. Сутність ритуалу найкраще виражена у музиці – найзрозумілішій нам вісниці
повноти і гармонії життя. Після його смерті, вже в епоху Хань, було складено детальне
зведення правил зовнішньої вічливості і церемоніалу – трактат “Ліцзи”, компендіум
конфуціанських норм поведінки, які залишалися обов’язковими більше двох тисяч
років.
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плодами якого є витвори мистецтва. Інтуіція художників, композиторів та інших митців,
насамперед, пов’язана з мудрістю і чутливістю серця, тобто з чуттєзнанням. Серце
творчої особистості займає провідну роль, а розум лише підпорядковується серцю і, в
ідеальному випадку, серце і розум співзвучні у творчості. Духовне серце людини не
має нічого спільного з серцем фізичним і пов’язане воно з духотворчістю людини. У
досконалих випадках інтелект творчої особистості гармонійно зливається з Духом і
стає одухотвореним. Таким чином, згідно закону діалектики, відбувається синтез Духу
і матерії, що помітно у творчості Чюрльоніса. Матерія ж стає одухотвореною й
піднесеною до вищих сфер Буття.

Узагальнюючи все вищесказане, потрібно відмітити, що головним аспектом
творчості Чюрльоніса є постійне прагнення до краси та до своєї творчої кульмінації.
Будь-яка справжня творчість – це краса думки. Видатний і всесвітньо відомий
російський художник – Святослав Миколайович Реріх у своїй книзі «Мистецтво та
життя» писав: «Краса – яка невимовна таємниця є в цьому понятті. Це непояснюване
тяжіння, ця невідома, чарівна сила – чи не пояснюється це тим, що вона народжується
із самого таємничого серця цього розвиненого, еволюційного Всесвіту? <…> Кожна
форма, що відобразилась тисячою різних способів у всіх сферах життя, існує,
стимулюючи появу з часом інших форм. <…> Краса – велика рушійна сила нашого
життя, всі царства природи прагнуть до досконалості, прагнуть до краси» [5; 109].

Таким чином, потрібно відмітити, що основними і характерними особливостями
живописної творчості Чюрльоніса є нове, космічне мислення, виявлене в музичних
формах у живописі та у космічній тематиці творів; відображення закону діалектики як
єдності всього сущого; ніжно-прозорий колорит багатьох картин; незвичайна,
оригінальна композиція; філософський зміст творів; символіка художніх образів;
міфологічність і казковість сюжетів; використання метафор і гіпербол; свій
неповторний стиль; два види перспективи: пряма і зворотня тощо.

Ідейною основою творчості Чюрльоніса та головною особливістю митця є
незвичайне художнє бачення і поліфонічне мислення композитора. Відтак, «враження
зорове є для нього еквівалентом музичної теми і розвивається ним за аналогією її
розвитку» [2; 152].

Визначальною рисою живописних Сонат Чюрльоніса є їх новаторство, яке
відображається в музичному мисленні, стилістиці, композиції тощо. Чюрльоніс зберігає
класичні прийоми музичної сонати у живописі: збереження циклічності форми,
контрастність частин як основний принцип драматургії, ладо-тональну єдність, загальні
риси сонатного аллєгро, різноманітність образної сфери.

Необхідно також відмітити, що сучасне мистецтво відрізняється пошуком нових
перспектив, втіленням оригінальних методів у художній творчості. Звернення до
живопису Чюрльоніса відкриває нову перспективу практичного використання проявів
синтезу мистецтв завдяки прикладу синтетичного мислення художника, якого не вистачає
сучасним митцям України.

 Живописна творчість Чюрльоніса завдяки своїй неповторності, оригінальності
та синтетичності завжди буде актуальною серед сучасних митців України і світу.
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Позитивне вирішення соціально-політичних проблем, на думку Конфуція, залежало
від формування особистості з бажаними для соціуму морально-психологічними
параметрами, від систематичної “культуризації” її духовного життя. Створений ним
еталон ідеальної людини нагадував ідеал калокагатії з давньогрецької філософії, однак
він був активнішим, оскільки Конфуцій не шукав людину з ліхтарем, як Діоген, а вважав,
що її можна наблизити до ідеалу шляхом виховання. У своєму домі він відкрив можливо
першу в історії приватну школу, де в різний час навчалося декілька сотен учнів, сімдесят
з яких, як вважалося, “уславили своє ім’я”.

Конфуціанська педагогіка була суто практичною дисципліною, вона прагнула
навчити людину досягти корисного для свого соціуму психічного стану, максимально
оптимізувати психічну діяльність для реалізації визначених норм моральної та
культурної поведінки. Навчання методам психічної саморегуляції та аутотренінгу
сполучалося з різними впливами “ззовні” за допомогою ритуалів, музики, декламації
канонічних текстів, які закріпляли необхідні психічні стани, перетворюючи їх у постійно
діючий чинник психічного життя [8].

Через багато років після смерті вчителя учні Конфуція записали його висловлювання,
склавши збірку “Бесіди та судження” (“Лунь юй”). Теоретико-пізнавальних проблем
текст книги не зачіпає, але з неї постає особистість мудрого вчителя, позбавлена
міфологічного чи релігійного забарвлення, властивого фантастичним відомостям з
життя Лао-Цзи або Будди.

Суспільство, засноване на засадах доброчинності, було імперативом Давнього
Китаю. Підсилене конфуціанством, воно на тисячоліття визначило найважливіші
сторони життя країни. Проте, як це нерідко буває, після перетворення вчення Конфуція
у визнану офіціальну догму на передній план виступила не його суть, а зовнішня форма.
Жорстка консервативна схема у патерналістській обгортці виявилася дуже зручною
для керування величезною імперією.

Як зазначив Л. С. Васильєв, вчення даосизму для творчих особистостей стало
“...тією необхідною і бажаною віддушиною, крізь яку можна було ковтнути свіжого
повітря, не виходячи в той же час занадто далеко з жорстких меж конфуціанського
конформізму. Тому важко переоцінити ту роль, яку відіграв даосизм у розвитку
традиційної китайської культури, літератури, мистецтва” [9; 9]. Даосизм з’явився у
чжоузькому Китаї водночас із вченням Конфуція як самостійна філософська доктрина,
що увібрала в себе різні вірування та вчення. “Загальний зв’язок всіх різноманітних
систем даосизму, – як вважав російський синолог ХІХ ст. В. П. Васильєв, – полягає у їх
протесті проти конфуціанства та об’єднанні під одним прапором всіх невдоволених”
[10; 73].

Фен Ю-Лань, один з визначних китайських мислителів ХХ ст. (1895–1990), виділив
три етапи розвитку ранньодаоської філософії. На першому етапі Ян Чжу сформулював
її вихідний пункт – збереження життя та запобігання шкоди, пропонував втечу від
суспільства і життя в горах та лісах як засіб врятування від світового зла. Відомостей
про життя Ян Чжу збереглось дуже мало. Більшість дослідників вважають, що жив він
у 440–334 рр. до н. е., народився у бідній селянській родині царства Вей, часто
подорожував давньокитайськими царствами і мав багато учнів. Вчення його викладено
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витонченими і прозорими» [8; 199]. Ця картина має глибокий, філософський зміст і
унікальну образну сферу.

В останній картині «Рекс» (1909), присвяченій Творцю Всесвіту, Чюрльоніс, на
думку дослідників, проникнув у найважливішу таємницю Космосу, «відчув його творящу
силу, але так і не встиг пояснити її людям» [ 8; 203]. Картина «Рех» є творчою
кульмінацією Чюрльоніса. На ній показана планета Земля та Володар світу, котрий стоїть
на троні й зображений у вигляді вічного вогню, який символізує Божественне світло та
Вічну, єдину Істину. На картині показані різні сфери у Космосі, написані півколом та
взаємопов’язані між собою. Ці сфери об’єднує величний образ Короля, який тримає
весь Всесвіт у своїх руках і світиться. Над головою Творця Всесвіту стоять Ангели в
білосніжних одежах, які співають хвалу Творцю, піднявши вверх величезні білі крила.
Хор Ангелів звучить урочистою, світлою музикою. Промені сонця, які линуть на Ангелів
та на самого Творця, символізують Божественну Любов до всього живущого на Землі.
Помітне прагнення автора об’єднатися з Творцем в одне ціле. Чюрльоніс усвідомлював,
що людина є проявом Божественного і зв’язок з Ієрархією Світла відображений не
лише у «Рехі», а й у багатьох його картинах. Ф. Розінер пише, що «у «Rexi» ми бачимо,
як «напливають» один на одного простори, як «небо» одного стає «землею» іншого.
Чюрльоніс і раніше у різноманітних варіантах користувався цією живописною ідеєю»
[6; 177]. Відтак це є характерною ознакою закону Єдності сущого.

Слід відмітити, що для багатьох картин Чюрльоніса властива висока лінія
горизонту, що також є характерною рисою східного мистецтва. Саме східне мистецтво
значно вплинуло на творчість Чюрльоніса. А. Антанас відмічає, що мистецтво Далекого
Сходу суттєво змінило пластичну мову Чюрльоніса, його композиційні рішення і змінило
колоритну гаму його творів. На думку дослідника, «художник не прагне до
прямолінійного копіювання натури: пейзаж розуміється метафорично, апелює до
прихованого метафізичного смислу явищ природи» [1].

Відомий філософ і поет-символіст – В. Іванов відмічав, що «у творчості
Чурльоніса загадково і те, що він – ясновидець невидимого світу, бачив і те, як бачить
гострий спостерігач видимого» [2]. На думку Іванова, Чюрльоніс застосовує творчу
психічну переробку найпростіших зорових вражень. Відправною точкою у процесі
вивчення картин Чюрльоніса є зрима реальність. Чюрльоніс, завдяки незвичайному
художньому баченню прозріває за межами звичайного іншу реальність ірраціонального
світу.

Ідеї Іванова суголосні баченню Флоренського. За Флоренським, сновидіння
телеологічне або символічне. Під час сну душа людини підноситься із видимого в
сферу невидимого, розриваючи межі видимого. Потім вона знову спускається до
видимого «і тоді перед нею виникають вже символічні образи світу невидимого –
обриси речей, ідеї: це – аполлінічне бачення світу духовного» [7; 429]. Саме таке бачення
було властиве Чюрльонісу. Його художні образи не є його мріями, а є абсолютно
реальними враженнями душі, які вона накопичила, перебуваючи під час снів та
символічних видінь в іншому світі, про який переконливо писав П. Флоренський.

Потрібно також відмітити поняття творчої інтуїції митців. Саме завдяки творчій
інтуїції, яка є основою теургії, тобто зв’язком з Вищим, відбувається мистецький акт,
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у книзі “Ле-цзи”, складеній учнями після смерті вчителя у IV–III ст. до н. е. Ян Чжу
вважав, що всі події та явища природи і суспільства підлягають принципу природної
необхідності. Якщо людина народжується, живе та помирає з природних причин, вона
повинна насолоджуватися життям, поки це можливо. Характер концепції Ян Чжу
дозволяє провести аналогію з вченням Епікура та поглядами давньоіндійської
філософської школи чарвака або локаята [11].

Другий етап розвитку даосизму Фен Ю-Лань пов’язує з вченням Лао-цзи, якого
визнають засновником цього філософського напряму. Відносно біографії Лао-цзи
існують різні гіпотези, оскільки в ролі його прообразу фігурують три особи, які жили
в різний час. За Сима Цянем “справжній” Лао-цзи народився в селі Цюйжень повіту Лі
провінції Ку царства Со (поблизу нинішнього Пекіна). Якщо він був старшим від
Конфуція на 55 років, як пише Сима Цянь, то дата його народження – 606 р. до н. е.,
хоча найчастіше її відносять до IV–III cт. до н. е. Одержавши освіту, Лао-цзи служив
архіваріусом у книгосховищі при дворі династії Чжоу, де мав можливість прилучитися
до скарбів давньокитайської мудрості. Останній період його життя залишається зовсім
невідомим, породжуючи фантастичні домисли. За легендою, Лао-цзи перебрався до
Індії, де закладав основи буддизму, а потім білий буйвіл відніс його у Гімалаї, після
чого вже ніхто його не бачив.

Лао-цзи належить трактат “Дао де цзін” (Канон Шляху благодаті), в якому
викладені основи даоської філософії. Існує думка, що його записав один з
послідовників Лао-цзи, Хуань Юй, додавши до ідей автора свої власні роздуми. Цей
трактат перекладався десятки разів, переважно на Заході, і за числом перекладів посів
друге місце після Біблії. В центрі доктрини даосів було вчення про дао, загальний закон
та абсолют. Дао ніхто не створював, але все походить від нього. Його ніхто не може
побачити або почути, воно є абстрактним та гіпертрофованим уявленням про небуття.
Кожен предмет складається з “буття”, тобто сутності, і “небуття” – пустоти або вакууму.
“Буття” надає предмету форму, а “небуття” – можливість використовувати його. Так,
глиняний посуд здатний до використання завдяки тому, що є пустим всередині. Як вищий
закон природи і суспільства, дао бере участь у всьому, але перебуває у недіяльності:
воно не прагне до панування і дозволяє всьому розвиватися вільно. Речі змінюються,
а закони залишаються незмінними [12].

Конфуціанці були переконані в тому, що місце людини – у суспiльстві, і вона повинна
виконувати певні обов’язки перед ним. Даосці не погоджувалися з цим, вони вважали,
що суспільство є злом, і закликали людину вирватись з його чіпких обіймів і скинути з
себе ланцюги фальшивих обов’язків. Якщо Конфуцій спрямовував свої ідеї на побудову
і укріплення держави і державності, то Лао-цзи пропонував замінити створені людьми
правила і закони нормами, властивими самій природі. Істини дао фокусують увагу на
природі, її розумній організації та споконвічних “невигаданих” законах. Вчення Лао-цзи,
просякнуте ідеєю об’єктивного закону природи і природної течії зміни речей, виголошує,
що тільки наслідування природі може звільнити людину від усіх труднощів [13].

Третій етап розвитку даосизму позначений виходом “Чжуан-цзи” – одного з
найбільших філософських трактатів давнього Китаю. Автор його, Чжуан-цзи (справжнє
ім’я Чжуан Чжоу), був реальною історичною особою, проте відомостей про нього
залишилося дуже мало. Народився він в повіті Мен царства Сун, у знатній, але небагатій
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символізує, на думку автора, протилежність двох світів: земного та Небесного. З очей
Істини ллються, мов дві річки, потоки світла, які розширюються і непомітно
розчиняються у Безмежності простору. Ці вогняні потоки зображені спіральним рухом,
характерний для багатьох картин Чюрльоніса і символізує Вічність життя Духу людини.

Тема зв’язку людини з Космосом відображена також у «Сонаті зірок. Аллєгро»
(1908), яку характеризують стрімкі ритми та гра контрастів. Ріст і сходження Духу
людини до вершини пізнання показані на картині символічно: витягнутим трикутником
зображене сходження Духу до центральної фокусної точки, на якій стоїть вогняний
Ангел як символ Вічної і єдиної Істини. Філософська сутність твору, яка відповідає
філософському складу мислення Чюрльоніса, утілює Божественна, світла фігура,
навколо якої ніби танцюють у Космосі планети, що підкреслює Безмежність Буття.
«Соната зірок», яка складається з двох частин – аллєгро та анданте, є «філософською
вершиною його художньої думки» [8; 201].

Відомим є цикл картин Чюрльоніса «Соната моря» (1908), який цілком відповідає
музичній формі і складається з трьох частин: аллєгро, анданте та фіналу. У першій
частині звучить стрімка та енергійна музика моря, характерна для відчуття польоту,
живописно змальована різноманітними ритмами хвиль. Більші та менші хвилі співзвучні
й створюють гармонію картини та єдину мозаїку неповторної краси. Над морем летить
білий птах – символ вісника. Контраст маленького білого птаха і безмежного моря
символізує, на думку автора, людину у Вічності Буття. В «Анданте» нешвидкий темп
створює атмосферу філософського роздуму при спогляданні морського краєвиду.
Вдалечині моря, за лінією горизонту, зображені два морських човна, світло від яких
розливається навколо в темряві ночі. Човен є символом прагнення людини до світлої
мети. На передньому плані видніється простягнута рука, на якій знаходиться невеличкий
човен. Світло від морських човнів досягає човна на руці, що символізує, на думку
автора, безкінечність духовного світла і перемогу світла над пітьмою. І знову, на третій
картині, море стає бурхливим і збентеженим. У «Фіналі» з’являються величезні морські
хвилі, різноманітний ритм яких підкреслює динамічну, потужну й енергійну силу
морської стихії. Одна найбільша хвиля хоче знищити човни. Музика «Фіналу»
надзвичайно насичена та експресивна і досягає своєї кульмінації. Тема моря у
Чюрльоніса асоціюється з філософським поняттям океану Вічного життя Духу людини.

Дослідники відмічають, що картини Чюрльоніса привертали увагу глядачів своєю
музичністю і дивовижним ритмом. «Музика звучала у формах, у кольорі, у композиції.
Вона звучала у назвах картин «Фуга», «Соната», «Прелюд» [8; 199]. Фуга була однією із
найулюбленіших музичних форм Чюрльоніса. Поліфонічне мислення композитора
відобразилось не тільки у музичному, але й у живописному багатоголоссі. Особливо
яскравим прикладом ритмічної роботи Чюрльоніса є «Фуга» (1908). Як відмічає
Л.В. Шапошникова, «Фуга» є «унікальним явищем у світовому живописі, яке не має
до цього часу аналогів. Дивовижний ритм ялиночок, що нагадують ноти, вишуканість
прозорих фарб – все це разом створює відчуття зіткнення з тією нетутешньою музикою,
порівняно з якою земна є слабким її відображенням. Чюрльоніс, синтезуючи музику і
живопис, неначе сам ущільнював звуки у живописні, пластичні форми, роблячи останні
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родині. Час його життя (бл. 369–286 рр. до н. е.) співпав з епохою Воюючих царств,
тобто з періодом переходу до імперського Китаю. Прагнення проникнути у суть речей,
властива творчості Лао-цзи, знайшла подальший розвиток у “Чжуан-цзи”.

На думку Лао-цзи, душа не вмирає, залишаючи тіло – вона продовжує існувати,
як частина дао, світового розуму, по відношенню до якого вона смертна, оскільки він
поглинає її, але вона стає мертвою для власного тіла [14]. А в трактаті “Чжуан-цзин”
хоча теж мова йде про те, що життя і смерть – поняття відносні, але пріоритет вже
віддається життю, а акцент робиться на тому, як краще його організувати, щоб досягти
довголіття. Проповідь довголіття (чи навіть безсмертя) забезпечила даосизму
популярність в народі та прихильність імператорів, які робили щедрі пожертви для
дослідів по подовженню життя. Даоси вірили в те, що людина може стати богоподібною
та безсмертною, якщо буде притримуватися відповідних рекомендацій. Перш за все,
слід було скоротити до мінімуму раціон і обходитися легкою їжею – фруктами, горіхами,
овочами. Другим важливим елементом досягнення безсмертя вважалися спеціальні
фізичні та дихальні вправи. І нарешті, велике значення надавалося моральним чинникам,
що було характерним для китайського менталітету. Щоб стати безсмертним, треба було
здійснити не менше 1200 добродійних акцій, причому навіть один аморальний вчинок
зводив все нанівець.

Таким чином, замість релятивістського ставлення до проблеми життя та смерті в
системі даоських цінностей поступово закріплюється прагнення за всяку ціну уникнути
смерті. Принаймні з другої половини ІІІ ст. до н. е., від часів імператора Цинь Ши-
хуанді, глибокі теоретичні розробки перших давньокитайських філософів певною
мірою перетворюються у пошуки в сфері практики. Даоські концепції про шляхи і
методи досягнення безсмертя були близькими до буддійського вчення. Буддизм у
значній мірі зобов’язаний своєму успішному поширенню на території Китаю також тим,
що ідея відмови від світу і заклики до аскетизму вже існували в цій країні.

Буддизм почав проникати у Китай на початку нової ери, але, за легендою, його
проповідники зустрічалися там ще у ІІІ ст. до н. е. Елементи буддійської релігії
проносили через Великий шовковий шлях купці з Центральної Азії та монахи-місіонери.
Документально підтверджено існування буддизму в Китаї у середині ІІ ст. н. е., коли
він сприймався як одне з відгалужень даосизму. Нарешті, у VI ст. н. е. буддизм
перетворився на пануючу ідеологічну течію і фактично набув статусу державної релігії.
На території Китаю індійський буддизм трансформувався під впливом місцевих
філософсько-релігійних традицій і через Китай поширився у країнах Далекого Сходу.
Позиції буддизму в сучасному Китаї залишаються досить міцними: в ньому
нараховується близько 125 тисяч служителів буддійського культу та 20 млн. віруючих.

Значення давнокитайської філософії виходить далеко за межі території Китаю.
Німецький філософ Карл Ясперс (1883–1969) виділяв в історії людства особливий
період – осьовий час, час народження світових релігій, які прийшли на зміну
міфологічній свідомості. Якщо у доосьовий час історія людства розгорталася як
історія локалізованих культурних процесів, то в осьовий час вона набула універсального
характеру. На думку Ясперса, саме в цей час (між VIII та II ст. до н. е.) були закладені
основи сучасної цивілізації [15]. Водночас, незалежно один від одного, в різних
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символізує, на думку автора, спіральне сходження Духу людини та її внутрішнє зростання
і прагнення до своєї творчої кульмінації. Квіти Чюрльоніса перегукуються зі всесвітньо
відомим символом – деревом Вічного життя. Білі квіти художника символізують
розкриття творчого потенціалу та чистоту душі. На думку Л.В. Шапошникової,
«Створення світу» Чюрльоніса було «створенням істинного художника-теурга, який
приніс на страждущу землю дар Нової Краси Інобуття» [8; 197].

Однією з найцікавіших картин Чюрльоніса є картина «Істина» (1905). На
філософській картині зображено обличчя Мудреця, яке непомітно виникає із темряви
простору й наближується до глядачів. Обличчя таємничої, мудрої людини загадкове та
світиться воно неначе місячним сяйвом. Очі Мудреця не дуже чітко прописані і
дивляться у Безмежність, тому що, на думку автора, це є погляд Вічності Буття.
Художній образ картини схожий на видіння художника або на кадр із його сну. Всі форми
невидимого світу проявляються у видимому, що і зобразив майстр на полотні. Навколо
обличчя людини літають вогняні Ангели. Сама ж людина тримає у руці неначе вогняний
меч, схожий на полум’я свічі, який є символом духовного захисту людства. Характерним
є те, що людина без волосся, на думку автора, символізує Абсолют Істини. Погляд
Мудреця, тобто Істини, сповнений любові, милосердя, співчуття та миру і відрізняється
глибиною і мудрістю.

Відомим є також цикл картин «Зима» (1906–1907), який складається з восьми
картин. Цей цикл відрізняється тонким світом художніх образів, у якому в цілісному
поєднанні представлена єдність земної і надземної краси. Так, наприклад, на картині
«Зима. IV» зображені фантастичні форми, схожі на крижані утворення. Ці казкові образи
нагадують морські корали, що ростуть і тягнуться вверх. Зверху над крижаними
утвореннями світять промені, які ніби допомагають коралам рости, даруючи енергію
світла. Спіральні вихори підкреслюють динаміку картини. Циклу «Зима» властива
дивовижна, Космічна краса. Л.В. Шапошникова пише, що у цьому циклі «Краса земних
форм органічно злилася з Красою Інобуття, і став світитися й іскритися ефір Тонких
Світів, що долає земний вимір» [8; 198].

Цикл картин Чюрльоніса «Зодіак» (1906–1907) з дванадцяти картин відрізняється
символікою та зв’язком людини з Космосом. Філософські погляди Чюрльоніса яскраво
виражені у картині «Сонце вступає у знак Водолія», на якій зображений спіральний рух
води, що ллється й утворює ріку життя, якій немає кінця. Вона тече у Вічність, зникаючи
в Безмежності простору. Саме за лінією горизонту існує Вічне життя Духу і океан
Безмежності. У творі «Сонце вступає у знак Близнюків» символічно зображений закон
діалектики. Два близнюки линуть один до одного і разом утворюють нерозривне ціле,
один живий організм. Їх душі поєднує зоряний міст та сонячне сяйво — символи
духовного зв’язку. У взаєминах людини зі Всесвітом Закон єдності діє у всіх речах та
явищах і виявляється в різноманітних художніх формах митців.

Цікавою з філософської точки зору є картина «Вічність» (1907). На картині
зображене обличчя Мудреця з короною на голові. Це обличчя видніється на
Космічному тлі — зоряному небі, на якому відбувається неначе танок зірок у
Безмежності простору. Це художній образ єдиної, філософської і Вічної Істини, яка
знаходиться у всьому живущому і є абсолютом Вищого Розуму. Різниця двох очей
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культурних регіонах відбувались якісні зміни у духовному розвитку людини,
зароджувався принципово новий світогляд. Провісниками нового ставлення до світу
Ясперс називає іудаїстських пророків у Палестині, Заратустру в Персії, перших
філософів у Греції, Будду та Махавіру в Індії, Лао-цзи та Конфуція в Китаї.
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Наукова новизна дослідження полягає у тому, що завдяки новому,
цілісному підходу розглядаються та аналізуються ідейні основи живописної
творчості М.К. Чюрльоніса.

Відносно професійної, художньої освіти митця, слід зазначити, що Чюрльоніс
вчився у Школі вишуканих мистецтв у Варшаві та присвятив живопису шість останніх
років свого короткого життя. Чюрльоніс був не лише геніальним художником, а й одним
із найвидатніших філософів епохи «срібного» віку. Його філософські погляди
гармонійно перегукуються з поглядами відомих митців-символістів: М. Реріха,
В. Іванова, О. Скрябіна, О. Білого, В. Брюсова та інших. Відтак головним напрямом
живописної творчості Чюрльоніса є символізм, а ідейною основою творчості –
космізм. Термін космізм є принципово новим: він означає зв’язок митця з Вищими
Космічними Силами, здатність до відчуття єдності земного і Небесного, що
передаються у мистецькому акті.

Згідно уявлень видатного філософа та вченого П.О. Флоренського, «світ видимий
і світ невидимий – стискаються» [7; 419]. Флоренський вважав, що межа між двома
світами розділяє їх, але в той же час і об’єднує. Як і в інших питаннях метафізики,
вихідною точкою є життя нашої власної душі, що дає опорну точку для судження про
межу зіткнення двох світів, бо «і в нас самих життя у видимому чергується з життям у
невидимому і саме тому бувають періоди <…> коли обидва світи стискаються, і нами
споглядається це саме зіткнення» [7; 419]. Саме так у творчості митця відбувалося
зіткнення двох світів: видимого та невидимого. Таким чином Чюрльоніс є художником,
який проник у Вищі сфери Буття і зміг відобразити їх Космічну красу.

Думка людини кристалізується у багатьох формах і проявляється у різних видах
творчості. Думка є мислеобраз, який втілюється у процесі трансформації чи асиміляції
у музиці, живописі, літературних творах тощо.

Картини Чюрльоніса мають музичні назви і будова циклів відповідає музичним
циклічним формам. Але це лише передумови для більш глибокого поєднання двох
мистецтв, як такого, де здійснювався перехід з третього виміру часу в четвертий.
Творчості Чюрльоніса властива єдність часу і простору.

Існує багато різноманітних трактувань та інтерпретацій картин художника і
розшифровок його багатозначущих символів. Чюрльоніс вважав, що у кожної людини
може бути своє, індивідуальне сприйняття його картин згідно уяви і типу свідомості.
Розглянемо і проаналізуємо деякі картини Чюрльоніса згідно уявлень автора статті, на
прикладі яких можна охарактеризувати головні особливості філософської концепції
художника.

Дивний світ квітів зображений на картинах Чюрльоніса у циклі «Створення світу»
(1905–1906). Квіти Чюрльоніса неземні, схожі на фантастичні й казкові. У циклі
відображена філософська ідея зародження життя та творчої думки. Чюрльоніс вважав,
що це створення світу, тільки не нашого, за Біблією, а якогось іншого — фантастичного.
Таким чином ці квіти нагадують втілені прекрасні думки художника, який зумів
проникнути у Вищі сфери Інобуття і донести нам чарівну красу невидимих світів.
Прозорість, ефірність та фосфоричність картин дає відчуття глибини простору та тонкого
світу художніх мислеобразів. Спіральний рух догори квітів і дерев, які ростуть,
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПОШУКУ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ У
ПРАКТИЦІ ХУДОЖНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНОГО

КОСТЮМА

Запропоновано практичну методику оптимізації алгоритмів пошуку
інноваційних рішень дизайну, засновану на застосуванні багатомірної моделі, що
репрезентує класифікацію актуальних проблем художнього проектування костюма.
Показано, що для практичного використання моделі доцільним є зниження
розмірності простору ознак аж до двовимірного зрізу шляхом послідовного вибору
значень частини ознак залежно від умов та ієрархії пріоритетів. Наведено приклади
використання розробленої методики для випадку вдосконалювання процесу
проектування перспективних, промислових і авторських колекцій по асоціації із
творчим першоджерелом.

Ключові слова: оптимізація, пошук інноваційних рішень, актуальні проблеми
художнього проектування костюма, двовимірний серед багатомірного простору
ознак класифікації.

Предложена практическая методика оптимизации алгоритмов поиска
инновационных решений дизайна, которая основана на применении многомерной
модели, отображающей классификацию актуальных проблем художественного
проектирования костюма. Показано, что для практического использования модели
целесообразно понижение размерности пространства признаков до двумерного
среза путём последовательного выбора значений части признаков в зависимости
от условий и иерархии приоритетов. Приведены примеры использования
разработанной методики для случая совершенствования процесса проектирования
перспективных, промышленных и авторских коллекций по ассоциации с творческим
первоисточником.

Ключевые слова: оптимизация, поиск инновационных решений, актуальные
проблемы художественного проектирования костюма, двумерный среди
многомерного пространства признаков классификации.

The article is proposed a practical method of optimization algorithms to find
innovative solutions for fashion design, which is based on the use of multivariate model
that displays the classification of the current suit problems of fashion design. It is shown
that decrease the dimension of the feature space up to two-dimensional slice is a key
factor for practical use of the model.

Key words: optimization, innovative solutions to current problems of the fashion
design, two-dimensional feature space, multidimensional classification.

На межі століття змінюються критерії оцінки товару, товар не те, що виробляють,
а те, що купують. На перший план виходить обсяг продаж, дизайн стає масовим, стрімко
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горизонти завдяки синтетичному мисленню. Відтак доцільно виявити і дослідити
характерні особливості живописної творчості М.К. Чюрльоніса як однієї із граней його
багатогранної, синтетичної творчості. Також недостатньо досліджено філософську
концепцію мистецтва М.К. Чюрльоніса. Ця проблема вимагає більш глибокого
дослідження.

Вивчали особливості живописної творчості М.К. Чюрльоніса такі відомі
дослідники, як М.К. Реріх, Л.В. Шапошникова, М. Еткінд, Ф. Розінер, А.М. Луньова та
інші. Відтак, особливості філософської концепції мистецтва досліджували М.К. Реріх
і Л.В. Шапошникова. Образне мислення митця проаналізували М. Еткінд і Ф. Розінер.
Проблему синтезу звуку і кольору вивчала А.М. Луньова.

Багатогранну творчість Чюрльоніса, яку відрізняє від багатьох інших поєднання
музики, живопису, слова й глибокої філософії, досліджувала академік Л.В. Шапошникова,
яка вважає, що «У ньому існували два світи – земний і той, інший, Краса якого звучала
на його полотнах» [8; 184]. Синтетичне та образне мислення Чюрльоніса, на думку
М. Еткінда, нагадує «романтичний політ у світ чистої і світлої казки. Політ фантазії у
простори космосу, до сонця, до зірок» [9; 185]. Чюрльоніс спробував злити в одне ціле
живопис і музику. Найкращі його твори відрізняються саме «музичним» живописом.
М. Еткінд вважав, що творчість Чюрльоніса у цілісному сприйнятті виявляється
своєрідною живописною симфонією.

Чюрльоніс у циклах живописних Сонат створив унікальну міфологічну модель
світу, де зливаються воєдино мальовничий простір і музичний час. У творчості
Чюрльоніса потрібно виділити такі аспекти, як міфотворчість, взаємодію музичного
часу і живописного простору, символіку художнього образу. Зокрема, міфотворчість
як концептуальний аспект синтезу, відбиває головну філософську ідею про синтез
сакрального Абсолюту, Вічного Космічного Начала Начал і секулярного. Дослідниця
А.М. Луньова у своїй дисертації: «Проблема синтезу музики і живопису в творчості
М.К. Чюрльоніса» проаналізувала філософську концепцію живопису Чюрльоніса і
висловила думку про те, що символіка є основою його творчості. Вона вважає, що
символ є органічною мовою міфу і «стає для Чюрльоніса не просто засобом вираження,
а й знаком духовного переживання і осмислення світу» [3].

Видатний російській художник і філософ М.К. Реріх, який особисто знав
Чюрльоніса і називав його новим явищем у світі, вважає, що живописна творчість митця
відрізняється своїм оригінальним і неповторним стилем. М.К. Реріх відмічає, що «Зразу
Чюрльоніс дав свій стиль, свою концепцію тонів і гармонійне співвідношення. Це було
його мистецтво. Була його сфера. Інакше він не міг і мислити, і творити. Він був не
новатор, але новий» [4; 191].

Ряд дослідників творчості Чюрльоніса відмічають нове, космічне мислення
Чюрльоніса, виявлене в його багатогранній творчості. Менш дослідженим залишається
теургічний аспект його творчості, якому поки що дослідники не надали належної уваги.

Метою даної статті є мистецько-філософський аналіз живопису М.К. Чюрльоніса,
зокрема його теургічний зміст.

Предметом вивчення є цикли картин Чюрльоніса: «Створення світу» (1905 – 1906),
«Зима» (1906 – 1907), «Зодіак» (1906 – 1907), а також «музичні цикли» картин: «Соната
зірок» (1908), «Соната моря» (1908), «Фуга з диптиху «Прелюдія і фуга» (1908) тощо.
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дегуманізується та комерціалізується. Посилення впливу концепції бренду фешн-
продуктів на розвиток маркетингових технологій веде до зниження ваги утилітарних
функцій у споживчому виборі, люди стають все менш раціональними, а в поведінці
членів сучасного суспільства все помітнішою стає експресивна складова. Ця ситуація
стимулює процес пошуку нового. Концептуальні дизайнерські розробки розцінюються
як необхідність пошуку новизни рішень, наріжними каменями стають інноваційність,
економічна й користувальницька ефективність. У ринковому оточенні індустрії моди
слова «дизайн» та «інновації» стають майже синонімами, а процес стимулювання штучно
сформованих потреб набуває загального характеру [4].

Прискорення темпу життя і посилення конкуренції у постіндустріальному
суспільстві стимулює прискорення як економічних, так і соціальних процесів на всіх
споживчих ринках. Ці тенденції помітно впливають на ринок модного одягу. Для нової
формації характерне прагнення до індивідуалізації образу особистості замість орієнтації
на уніфікацію масового виробництва товарів і послуг. Завдяки розвитку технології
адресного проектування крок за кроком реалізуються технологічні можливості для
задоволення вже назрілих потреб в індивідуальному підході до формування гардероба
прогресивних користувачів. Оскільки з’являються технологічні можливості, швидше
розвиваються і запити щодо задоволення індивідуальних потреб. Головними
споживчими трендами стають прагнення до індивідуалізації та прискорення споживання.
Тиражування нових потреб стало ключовою особливістю постіндустріальної економіки
та головним чинником прискорення споживання.

В умовах сучасного суспільства відбувається диверсифікованість фешн-бізнесу,
реінжиніринг бізнес-процесів, розширення дизайнерських функцій у циклі створення
фешн-продуктів [9]. Поряд з почуттям моди і стилю, з розвиненим баченням митця
орієнтація в методах використання інноваційних дизайнерських рішень стає ключовим
чинником успіху дизайнера. Це стимулює розвиток теорії та практики художнього
проектування костюма в оптимізації новітніх методів розробки дизайнерських рішень.

Аналіз, пошук та оптимізація інноваційних методів теорії та практики художнього
проектування костюма є актуальними проблемами, оскільки спрямовані на підвищення
ефективності проектування сучасного одягу з урахуванням вимог ринку фешн-індустрії.
Цей напрям досліджень є одним з основних у переліку тематики науково-дослідних
робіт, що заплановані кафедрою дизайну одягу Київського національного університету
культури і мистецтв.

Сучасна методика проектування почалася із другої половини ХХ ст., коли
переважало масове виробництво одягу. Вона пройшла довгий шлях еволюції та
сформувалася в розвинену концепцію створення одягу, засновану на системному підході
до проектування, збагачену прийомами підвищення естетичних і утилітарних якостей
одягу з урахуванням результатів прогнозування моди [1], [15 – 19], [20], [21] [22], [23].
Науковим дослідженням проблем теорії та практики художнього проектування
костюма присвячені роботи Т. О. Бердник [2], [3], І. А. Гардабхадзе [5 – 11], Є. В. Ільїчевої
[18], Т. В. Козлової, Л. Б. Ритвинської, Р.А. Степучева [16], Ф. М. Пармона [21],
Г. І. Петушкової [22], [23], З. Тканко, О. Коровицького [24], Н.В. Чупріної [25].

До останніх результатів аналізу особливостей застосування наукових методів для
вирішення проблем дизайну одягу слід віднести матеріали статті «Актуальні проблеми
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Статтю присвячено виявленню характерних особливостей художньої
творчості М.К. Чюрльоніса. У статті розкрито поняття синтезу мистецтв,
проаналізовано сучасні наукові дослідження щодо прояву синтетичного мислення
М.К. Чюрльоніса і зв’язку живопису з музикою. Також досліджено філософську
концепцію мистецтва М.К. Чюрльоніса.

Ключові слова: характерні особливості, синтез мистецтв, музичний живопис,
синтетичне мислення.

Статья посвящена выявлению характерных особенностей художественного
творчества М.К. Чюрлениса. В статье раскрыто понятие синтеза искусств,
проанализированы современные научные исследования относительно
синтетического мышления М.К. Чюрлениса и связи живописи с музыкой. Также
исследована философская концепция искусства М.К. Чюрлениса.

Ключевые слова: характерные особенности, синтез искусств, музыкальная
живопись, синтетическое мышление.

The article is consecrated to reveal the characteristic features of artistic works of
M.K. Ciurlionis. The notion of synthesis of arts is defined in the article as well as modern
scientific research concerning expression of synthetic thinking of M.K. Ciurlionis and
connection between painting and music. Philosophical conception of art of M.K. Ciurlionis
is also analyzed.

Key words: characteristic features, synthesis of arts, musical painting, synthetic
thinking.

Актуальність статті полягає у тому, що в Україні вивчається і досліджується
живописна творчість литовського художника і композитора М.К. Чюрльоніса. Також
розглядається проблема філософської концепції мистецтва М.К. Чюрльоніса у контексті
синтезу мистецтв і досліджується його синтетичне мислення. Взаємодія звуку і кольору
хвилювала талановитих митців світу протягом багатьох віків. Історичний досвід
геніальних, творчих особистостей показує, що прагнення об’єднати звук і колір в єдине
цілісне явище є потребою внутрішнього світу людини. Сучасна епоха вимагає синтезу
та синтетичного мислення творців. Відтак проблема синтезу музики і живопису була і
буде завжди актуальною. Таким чином мистецький досвід М.К. Чюрльоніса потрібний
для сучасних митців України, як зразок унікальної і багатогранної синтетичної творчості.

Живописна творчість М.К. Чюрльоніса (1975–1911) належить до символізму і
модерну, коли на початку XX ст. проблема синтезу мистецтв постала особливо гостро
і актуально. Художники-символісти прагнули об’єднати різні види творчості в одне ціле
і були захоплені пошуками нових мистецьких форм. Вони намагалися відобразити
художні ідеї мовою багатозначних символічних образів і розширити свої творчі
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теорії і практики художнього проектування сучасного одягу» [7], у якій досліджуються
різноманітні підходи до розвитку методики проектування костюма з використанням як
наукових, функціонально-аналітичних, так й образно-асоціативних, художньо-естетичних
методів вирішення проблем дизайну. У статті приводяться результати аналізу тенденцій
впровадження ідей управління ефективністю у дизайн-процеси проектування,
охарактеризований підхід до комплексної оцінки ефективності наукових досліджень.
Але основна увага роботи приділена питанням аналізу тематики наукових досліджень у
галузі дизайну сучасного одягу. Сформульовані принципи системного підходу до
класифікації проблем теорії та практики художнього проектування сучасного одягу,
запропонована модель «куба класифікації тематики досліджень» на базі тривимірного
простору ознак, надано функціонально-семантичне трактування обраних ознак
класифікації й відповідних систем індикаторів.

Підсумком роботи є розробка багатовимірної моделі класифікації тематики
досліджень у галузі дизайну одягу, створена розширенням тривимірного простору ознак
класифікації до 5 та 6-мірного простору.

До кола завдань, які необхідно вирішити для розробки методики оптимізації
алгоритмів пошуку інноваційних рішень дизайну, варто віднести формування підходу,
концепції й принципів оптимізації, а також розробку механізму оптимізації. На відміну
від параметричної оптимізації, при якій метою є досягнення оптимальних значень певних
показників процесу, у даному дослідженні під оптимізацією процесів пошуку
інноваційних рішень дизайну розуміється оптимальний вибір комбінацій методів,
застосовуваних для вирішення актуальних проблем дизайну.

Для оптимального вибору методів рішення актуальних проблем необхідно мати
у розпорядженні систему класифікації цих проблем і пов’язаних з їх вирішенням методів.
Тоді стає можливим охарактеризувати спектр проблем процесу художнього
проектування костюма, вирішення яких ефективно з використанням певних наукових
методів, а також здійснити відбір оптимальної комбінації методів для вирішення
складних проблем. У результаті буде побудована методика запропонування рекомендацій
щодо оптимізації вибору та комбінування методів дослідження для кожного типу
проблем з подальшою інтеграцією результатів на загальній методологічній платформі.
Оскільки у статті [7] запропонована модель «куба класифікації тематики досліджень,
яка розширена до п’яти- та шести-мірного простору ознак класифікації, завдання
класифікації для розбивки різновидів проблем та прив’язки їх до типів та методів
досліджень може вважатися вирішеною у загальному вигляді. Однак пропозиції
класифікації та відбору методів вирішення проблем дизайну на основі «куба
класифікації» та тим більш багатомірних моделей носять теоретичний характер и не
пристосовані для застосування в оперативних завданнях проектування. Для підбору
методів дослідження треба розробити методику, яка дозволила б простими методами
використати накопичений досвід застосування науково-дослідницького підходу для
розв’язання проблем дизайну й на його підставі здійснити оптимальний вибір з
різноманіття функціонально-аналітичних, образно-асоціативних, художньо-естетичних
методів для розв’язання конкретних завдань.

Метою даного дослідження є розробка методики оптимізації алгоритмів пошуку
інноваційних рішень дизайну, яка була б придатна до практичного застосування у процесі
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засіб. У кінематографі як засіб виразності деталь напрацьовувалась десятиліттями,
стаючи співавтором у розробці характеру, побудови сцени, епізоду, сюжету екранного
твору, сценарним або режисерським ходом, беручи активну участь в образотворенні,
символічному, алегоричному та метафоричному наповненні картин. Тому ні дорогі
специфічні ефекти, довгі діалоги, монтаж коротких кадрів, усе, що викликає емоцію та
намагається заволодіти увагою глядача, не замінить можливостей, що дає одна-єдина
деталь, яка допоможе лаконічно та зі смаком вибудувати історію. А низка деталей
створять потрібні авторові образи для точного та влучного відтворення задуму.

Та дехто з режисерів та сценаристів застосовують набутий класиками досвід, не
відмовляючись від їхніх знахідок. Наприклад, в американському містичному трилері
«Ключ від усіх дверей» Ієна Софтлі 2005 р. деталь-ключ відмикає усі двері в будинку,
окрім однієї… Деталь, створюючи інтригу та напругу, загострює конфлікт головної
сюжетної лінії фільму. Інтрига детективної американсько-німецької драми з елементами
трилеру Грегорі Хобліта «Перелом» 2007 р., будується на єдиній деталі – пістолеті, з
якого чоловік стріляє у дружину, чим провокує з’явитись її коханця-полісмена, і поки
той клопочеться біля жертви, зраджений чоловік підкладає суперникові єдиний доказ
– свій пістолет із відбитками пальців, головний доказ, з яким коханець сидить на усіх
судових процесах… У французькій комедійній драмі 2011 р. «Курча з чорносливом»
режисерів Маржана Сатрапі та Вінсента Паронно дружина головного героя –
композитора Нассера Алі-Кхана розбиває його скрипку, і з цього моменту він вирішує
померти, але з цієї ж миті і починається найцікавіше… він закохується, і вкладає у
музику всю душу та невиражені почуття, стаючи всесвітньовідомим скрипачем.

У швейцарській фентезійній комедії з елементами драми 2011 р. Пітера Луїзі
«Пісочна людина» – одна з найголовніших деталей протягом усього фільму взаємодіє
з головним героєм – Бенно, розкриваючи його характер. Ця деталь – пісок. Чим більше
обманює Бенно, тим більше перетворюється на пісок.

Деталь є важливим елементом будь-якого мистецтва, зокрема кіно. А мистецтво
застосування та використання деталі лежить у довершеному знанні професії та досвіді.
Завдяки власній багатофункціональності деталі можна створювати захоплюючі історії,
вибудовувати та розкривати характери, створювати власну систему образів.
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розробки перспективних, промислових і авторських колекцій по асоціації із творчим
першоджерелом.

Для багатокомпонентних моделей обробки інформації в сучасній практиці
досліджень використовуються методи, засновані на факторному аналізі, а також
технологія багатомірних баз даних. При цьому факторний аналіз використовується на
рівні теоретичного подання моделі, коли необхідно зменшити кількість параметрів,
що відіграють роль вимірів багатомірного простору. Під факторним аналізом
розуміється сукупність статистичних моделей, що описують і пояснюють
спостережувані дані за допомогою невеликого числа схованих (латентних) чинників,
які можуть бути сконструйовані за допомогою певних математичних методів [14].
Моделі факторного аналізу застосовуються при вирішенні наступних завдань:

- зниження розмірності простору ознак за рахунок відомості численних
взаємозалежних спостережуваних параметрів до деяких узагальнених чинників;

- перетворення вихідних змінних до виду, більш зручному для візуалізації або
інтерпретації; класифікація об’єктів на основі стислого признакового простору;

- створення структурної моделі дослідження об’єктів з інтерпретацією непрямих
чинників, що не піддаються безпосередньому виміру [14].

У даному дослідженні ідеї факторного аналізу застосовні на рівні теоретичного
подання моделі, коли необхідно зменшити кількість параметрів, що відіграють роль
вимірів багатомірного простору.

Техніка баз даних використовується для зберігання, обробки та витягу інформації.
Багатомірна модель класифікації тематики досліджень у сфері художнього проектування
костюма може бути реалізована у вигляді багатомірної бази даних.

Технологія комплексного багатомірного аналізу даних одержала назву OLAP.
OLAP – ключовий компонент організації сховищ даних [26]. На основі цієї технології
можна уявити собі створення бібліотеки даних, що містить упорядковані відповідно
до багатофакторної моделі класифікації актуальних проблем дизайну методи рішення
проблем дизайну одягу. Тоді для автоматизації пошуку оптимального методу рішення
конкретної проблеми необхідно віднести її до певного типу відповідно даної
класифікації та витягти рекомендовані методи рішення з бази даних. Витяг інформації
з багатомірної бази даних реалізується звертанням до неї у формі рядка запиту, що
містить опис всіх параметрів, які становлять простір ознак.

Але іноді опис та ідентифікація всіх параметрів недоцільна або неможлива. Це
той випадок, коли необхідно вибрати певне найкраще значення параметра із простору
ознак, тому що для проблеми, яка виникла, не знайдено відповідного приклада, який
має аналогічні параметри по одному, двох або більшому числі вимірів.

У даному дослідженні не постає завдання побудови бібліотеки актуальних проблем
дизайну й пов’язаних з ними методів рішень у формі бази даних. У ньому тільки
використовуються ідеї організації обробки інформації, прийняті в технології OLAP.
Практична реалізація методики, на основі якої здійснюється оптимізації пошуку
інноваційних рішень дизайну, будується з використанням багатомірної моделі
класифікації актуальних проблем дизайну, що містить пов’язані із цими проблемами
рекомендовані методи їх вирішення. Оскільки багатомірна модель незручна для
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Деталь може діяти, будучи не лише візуальною складовою фільму, а й брати участь
у розвитку драматургії та історії фільму. Наприклад, деталь-скарб, який шукає герой в
українських степах (фільм «Звенигора» 1928 року О. Довженка).

Деталі повинні працювати, лише тоді вони привертають до себе увагу і виступають
у ролі виразного засобу. Кожна деталь має так звану двоплановість, тобто другий сенс,
який прочитується за тим, як саме автор і актор застосовує їх. Застосування деталей
залежить також і від стилю, який обирає режисер, та жанру картини. Тому що саме
вибір деталей відкриває глядачеві унікальність особистості режисера, відображає його
персоніфікований світ. У період розвитку драматургії в історії ігрового фільму кінця
20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. деталь стає важливим елементом у побудові та розвитку
характеру героя, вона активно впливає на створення драматургії у створенні історії
всередині фільму. Деталь стає однією із основ створення образної системи в кіно. Цей
важливий етап в історії екранного мистецтва ознаменувався появою Чарльза Чапліна
та його образу – бродяги Чарлі, який вперше з’явився в комедії Мака Сеннета 1914 р.
«Надзвичайно скрутне становище Мейбл». У фільмі 1925 р. «Золота лихоманка» деталь
у сцені «танцю булочок» взаємодіє із характером героя, доповнює та надає трагічності
комедійному образу Чарлі. Костюм Ч. Чапліна передає його акторський образ та
акцентує увагу на трагікомічному амплуа персонажа – волоцюги, з якого і почався
великий Чаплін.

У драмі Фріца Ланга «Лють» 1936 р. головний герой, якого грає С. Трейсі, стає
жертвою злочину, якого не скоював. Доказами виступили горішки та такі ж грошові
купюри, якими користується злочинець. У цьому разі деталь допомагає розвивати
історію, загострюючи конфлікт та відображає характер: наприкінці фільму замість
горішків герой носить у кишенях лише пістолети.

Фільм 1964 р. «Тіні забутих предків» С. Параджанова оживає у вирі побутових
деталей своєрідного гуцульського світу, відображаючи і його традиції: хрест у першому
кадрі, музичні інструменти, зокрема трембіти, ікона Богородиці, національні костюми,
рушники на очах Івана та Палагни…

Жанрова типологія деталі в ігровому кіно ставить питання застосування деталі у
відповідному жанрі: деталі відбираються згідно з обраним жанром, та переплітаючись
з подробицями, вони доповнюють одна одну, надають сценам правдивості й
динамічності. Яскравим прикладом цього є фільм Етторе Скола «Бал» 1983 р. Крізь
призму танцю, жестів, пластики руху, деталей розкривається характер кожного персонажа
у різні епохи історичної реальності.

Отже, в історії світового мистецтва та культури на всіх етапах розвитку в коло
уваги потрапляє деталь і активно застосовується в поезії, драмі, літературі, архітектурі,
скульптурі, живописі, дизайні. Відтоді як кінематограф сформувався у самодостатній
вид мистецтва, деталь посіла чи не найважливіше місце серед художньо-зображальних
засобів. Завдяки вдало знайденим деталям німий кінематограф поступово набував
виразності і з видовища та атракціону сформувався в окремий новий вид мистецтва.
Деталь з елементу прикраси крок за кроком перевтілювалась у самостійний засіб
виразності, будучи лише частиною цілого. Деталь дедалі частіше виокремлювалась із
загальної композиції твору та застосовувалась як окремий оригінальний самодостатній
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практичного використання, пропонується понизити розмірність простору ознак
класифікації до двовимірного зрізу. Зниження розмірності простору виробляється
шляхом ідентифікації трьох параметрів моделі на основі аналізу вихідних даних
розв’язуваної проблеми. Дві ознаки, які залишилися в результаті ідентифікації перших
трьох, утворюють двовимірний зріз, що є матрицею, в комірках якої поміщені проблеми
дизайну і відповідні їм методи вирішення. Кожному осередку відповідають стовпчик
і рядок матриці, на перехресті яких перебуває даний осередок. Найменування стовпчика
і рядка відповідають двом параметрам, у поле яких виробляється пошук оптимального
значення методів для даного завдання.

Розглянемо на прикладі застосування методики оптимізації пошуку інноваційних
рішень дизайну для проблеми перенесення характерних рис першоджерела в колекцію
сучасного одягу. Нехай у ролі джерела натхнення виступає роман Г.Г. Маркеса «100
років самотності». Для підвищення художньо-естетичних характеристик колекції треба
використати не роман безпосередньо, а його атмосферу містичного реалізму і образи
його героїв, переломлені крізь призму «усвідомленого сновидіння». Між атмосферою
й образами героїв роману та проектними образами моделей колекції важко відшукати
пряму аналогію. Знайти, узагальнити і гармонізувати з сучасністю характерні риси
образів кількох поколінь сім’ї Буендіа – нетривіальне завдання. Однак дизайнерський
задум проекту полягає у тому, щоб за допомогою мови костюма привнести в сучасний
побут казковий дух і містицизм роману.

Протиріччя між реальною повсякденністю і містикою стимулюють дизайнера
разом з автором роману заглянути в перспективі, яка відкриваються при зануренні у
віртуальний світ примар і символічних подій. Завдяки мистецтву автора роману для
дизайнера не складе труднощів повірити в можливість гармонії між казковим світом,
де є місце диву, і тенденціями сучасності, і представити образ споживача – носія
моделей одягу.

Для матеріалізації задуму колекції в дизайнерських рішеннях сучасного одягу
необхідно відібрати оптимальне інноваційне вирішення трансформації характерних рис
героїв роману Маркесу у сучасну колекцію.

Розглянемо перелік ознак класифікації п’ятивимірної моделі. Модель класифікації
напрямів і завдань наукових досліджень дизайну одягу заснована на п’яти ознаках
класифікації – за типами діяльності, сферою використання, етапами життєвого циклу
фешн-продукту, залежно від методів управління креативністю та методів наукових
досліджень.

Реалізуємо ідентифікацію трьох ознак класифікації цієї моделі.
Ідентифікація значень ознаки «Проблеми та завдання дизайну на етапах життєву

циклу фешн-продукта».
Процеси, з яких складається цикл впровадження, можна представити чотирма

етапами:
- передпроектний етап;
- етап проектування колекції;  Відповідно до вихідних даних проекту обираємо

«Етап проектування колекції».
Ідентифікація значень ознаки «Сфери використання наукових підходів»
- етап виробництва;
- етап просування та реалізації продукції у сегмент роздрібної торгівлі.
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фільму в окремих жанрах. Деталь здатна не лише без слів об’єднати дії протагоніста й
антагоніста у сцену, й поєднати їх між собою у епізод, а епізоди у фільм. Наприклад,
фільми «Паспорт» – режисер Г. Данелія, «Червона куля» А. Ляморіс, «Бляшаний барабан»
Ф. Шлендорф, «Список Шиндлера» – С. Спілберг, «Читач» – С. Долдрі, «Камінний хрест»
– Л. Осики, в яких фігурують такі наскрізні деталі, як паспорт, що потрапляє до головного
героя та кардинально змінює сюжет; барабан – зміна сюжету, поява нових конфліктних
вузлів, розкриття характеру; книга – нова інформація про героїню, що створює перипетії
у сюжеті; список – додає напруги основній сюжетній лінії та обґрунтовує надзавдання
головного героя; кулька, яка протягом усього фільму взаємодіє з героєм, розкриваючи
його характер, та посилює драматургію сюжету в кульмінаційній сцені фільму, і хрест,
що символізує вічну боротьбу особистості з природою, хрест уособлює ношу кожної
людини. Це наочний приклад того, як за допомогою деталей розкриваються характери,
створюються образи, народжуються неперевершено цікаві та виразні сцени.

Деталь сама по собі може бути і художньо-виразним засобом кіно (деталь крупним
планом), виконувати драматургійну функцію – «Пристрасті Жанни д’Арк» К. Дрейера,
«Земля» – О. Довженка, або бути частиною пейзажу (на загальному плані): для прикладу
– пам’ятник Серпові та Молотові у фільмі Ю. Іллєнка «Лебедене озеро. Зона» або
деталь-дерево у фільмі А. Тарковського «Жертвопринесення» – символ людини як
посередника між земним та космічним. Проте на думку Валентина Туркіна, не слід
змішувати поняття крупний план і деталь. Зйомка деталі залежить від задуму автора, і
тому може зніматися крупним планом, середнім або миготіти на загальному [8; 153].

З часів формування історії ігрового фільму в німому кіно візуальна деталь
використовувалась як художньо-виразний засіб. Деталь подавалась крупним планом для
пояснення відповідної сцени, крізь призму якої зображувалася частина замість цілого.
Наприклад, фільм 1928 р. Карла Дрейера «Пристрасті Жанни д’Арк» побудований
виключно на крупних і середніх планах. Об’єктив камери зосереджує увагу на таких
деталях, як справа Жанни, знаряддя тортур, кільце на стіні, що символізує петлю, деталь-
хрест у руках Жанни, який видирає один із священиків перед спалюванням, деталь-
терновий вінок – асоціація Жанни з Ісусом Хрестом.

Аспект деталі як елемента монтажу в контексті історії фільму розглядав та
досліджував видатний радянський кінорежисер та теоретик кіно Л. Кулешов. Принцип
його теоретичного дослідження, що одержав назву «Ефект Кулешова», полягає в
наступному: під час монтажу зіставляються два кадри, і від взаємодії цих двох кадрів
виникає нове прочитання ситуації. У фільмі 1959 р. «Олекса Довбуш» В. Іванов ставить
у монтажний ряд два кадри: перший – у хлопчика на голові іграшка, другий – батько
цілиться в іграшку… Лунає постріл – падає іграшка, поруч падає рука хлопчика. Режисер
показує частину замість цілого, але глядач розуміє, що куля вцілила у дитину.

У фільмі В. Пудовкіна «Мати» 1926 р. кадр з матір’ю та зброєю, яку вона знаходить
під підлогою і розуміє, що син революціонер. Сцени з пенсне, деталь, що розкриває
суть події, – моряки викинули персонажа за борт, почався бунт на кораблі, та табличкою:
«Вбитий за ложку супу» у фільмі С. Ейзенштейна «Панцерник «Потьомкін» (1925 р.)
або монтаж кадрів із коляскою, що символізує безцеремонне ставлення до майбуття.
В основі сюжету фільму О. Довженка «Сумка дипкур’єра» (1927 р.) фігурує деталь-
сумка радянського дипкур’єра, викрадена англійськими шпигунами.
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Ідентифікація значень ознаки «Сфери використання наукових підходів». Наукові
підходи для вирішення проблем створення, виробництва та просування сучасного одягу
на ринок індустрії моди належать до одного з наступних напрямків, пов’язаних зі
сферами діяльності:

1. Проблеми розвитку теорії художнього проектування костюму.
2. Управління ефективністю процесів проектування.
3. Розвиток методів управління креативною генерацією дизайнерських рішень.
4. Дослідження маркетингу та менеджменту бізнес-процесів індустрії моди.
Відповідно до вихідних даних проекту та характеру завдання обираємо сферу

«Проблеми розвитку теорії художнього проектування костюма».
Ідентифікація значень ознаки «Методи управління креативністю».
Відповідно до вихідних даних проекту та характеру завдання у ролі методу

управління креативною генерацією ідей обираємо «Методи цілеспрямованого пошуку».
В результаті ідентифікації значень трьох ознак (проблеми та завдання дизайну на

етапах життєвого циклу фешн-продукту – етап проектування колекції; сфери
використання наукових підходів – проблеми розвитку теорії художнього проектування
костюма; методи управління креативністю – методи цілеспрямованого пошуку) дві
ознаки, що залишилися, утворюють двовимірний зріз, що є матрицею вибору
оптимальних методів вирішення проблеми.

Рядки матриці містять значення ознаки «Диференціація за методами наукових
досліджень»:

- Культурологічний аналіз, порівняльний аналіз, критичний аналіз;
- Функціональний аналіз, системний аналіз, статистичний аналіз, факторний аналіз;
- Морфологічний аналіз, моделювання процесів.
Стовпчики матриці містять значення ознаки «Диференціація за типами діяльності»:
- Художньо-естетичний тип дослідницької діяльності;
- Формалізовано-аналітичний тип дослідницької діяльності;
- Інтегральний тип дослідницької діяльності.
На підставі аналізу характеру проблеми вибираємо:
- «Диференціація за методами наукових досліджень» – «Морфологічний аналіз»;
- «Диференціація за типами діяльності» – «Інтегральний тип дослідницької

діяльності».

Рис. 1. Процес зменшення розмірності моделі із тривимірного до двовимірного
простору ознак
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Артур з британського епосу отримує меч Ескалібур від леді з Озера, а кожен з богів
німецько-скандинавської міфології наділений окремою своєрідною деталлю, що
характеризує його: одноокий Одін – списом, що не минає своєї мети, Тор – молотом,
який асоціюється із блискавкою, Хеймдаль – рогом, звуки котрого було чути в усіх
закутках землі…

Ранні здобутки світової культури, виявлені в деталях, до нас дійшли як твори
мистецтва. Наприклад, Збруцький ідол є символом слов’янської язичницької культури.
Стовп – як деталь культури – ознака приналежності до великої сім’ї, племені. За
гіпотезою академіка Б. Рибакова, ідол відображає образи чотирьох божеств, які мають
деталі-атрибути: Мокоша – ріг, символ достатку; Перун – шаблю й коня, символи війни,
грому та грози; Лада – обручку, що символізує врожай, кохання та шлюб; Даждьбог із
солярним знаком у вигляді сонця – плодовитість та сонячне світло. Шапка на ідолі –
деталь, що об’єднує усіх богів і відображає ідею єдиного бога – Рода. В слов’янській
міфології він – першобог та творець усього живого, який відає долями богів та людей.
Деталь – образ кам’яних скрижалей з десятьма заповідями – символізує принципи
християнського буття, котрі лягли в основу моральних цінностей людини. А також стали
ґрунтом для створення полотен мистецтва: «Мойсей із заповідями» Р. Гвідо, «Мойсей
зі скрижалями закону» Рембрандта, «Мойсей зі скрижалями» Г. Доре…

У загальній композиції деталь не існує як величина самодостатня, вичерпна або
така, що конденсує у собі весь сенс твору. Фреска розрахована на те, щоб на неї дивилися
здалека. Як і фільм розрахований на те, щоб судити про нього після того, як додивишся
його до кінця. Деталь фільму набагато складніша в емоційному сенсі поняття, аніж
деталь фрески.

Творець спроможний вписати важливу для сюжету деталь у композицію твору так
майстерно, щоб вона не кидалась в очі відразу, але у потрібну хвилину була помічена
глядачем та сприйнята згідно із задумом художника. З появою кінематографа деталь
дедалі частіше ставиться на перше місце і починає застосовуватись як крупність плану,
характеристика героя, а згодом і як генератор конфлікту, що допомагає розвивати сюжет
фільму.

Автори шукають і ретельно відбирають відповідні для сюжету подробиці та деталі,
які роблять картину унікальною і завершеною. Досить часто сценаристи та режисери
запозичують деталі з інших видів мистецтва. Яскравий приклад жінки з хвостом у фільмі
«Каяття» Т. Абуладзе, яка наче зійшла з полотна І. Босха «Сад земних насолод». Портрет
Доріана Грея у будь-якій екранізації виступає основою кінотвору так само, як і
шагренева шкіра з роману О. Бальзака. На основі історії зниклого носу в сатиричній
повісті М. Гоголя «Ніс», як і в повісті «Пропала грамота», автор крок за кроком
вибудовує драматургію, а саме – тіло своїх творів. Бляшаний барабан у романі Г. Грасса,
книга у Б. Шлінка в романі «Читач», картина у його ж повісті «Дівчинка з ящіркою»,
листи в оповіданні «Інший чоловік». Ґрунтуючись на деталях, окрім історії, автор
відшліфовує і власний стиль. А найголовніше те, що з літературних джерел режисери
запозичують ці деталі і в екранні твори.

Об’єктивуючи дослідження значення деталі, можна стверджувати, що деталь є
чи не головним чинником у процесі створення драматургії і, зокрема, інтриги ігрового
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У результаті методику, засновану на інтегральному типі діяльності, який комбінує
збалансовані художньо-естетичні та функціонально-аналітичні підходи та прийоми до
вирішення проблеми трансформації образів героїв роману у дизайнерські рішення
сучасного одягу. Ці прийоми інтегруються на загальній методичній платформі, у ролі
якої використовується морфологічний аналіз і творчий синтез. У результаті деталізації
прийомів художньо-естетичної природи та функціонально-аналітичного характеру
роботи запропоновано підхід до вирішення цієї проблеми шляхом непрямих прийомів
абстрагування від змісту роману у бік візуалізації асоціацій, викликаних його
атмосферою містичної реальності, низками подій і доль героїв. Рішення забезпечено
завдяки підтримки усіх ланок ланцюжка творчого процесу пошуку дизайнерських
рішень методикою цілеспрямованого пошуку результатів кожної фази – від зародження
проектного образу, його візуалізації, до матеріалізації у моделях колекції. Візуалізація
віртуальних образів реалізується в ескізах, на базі яких здійснюється матеріалізація їх
у дизайнерських рішеннях та у моделях колекції з використанням морфологічного
аналізу та творчого синтезу.

Таким чином, розроблена методика оптимізації алгоритмів пошуку інноваційних
дизайнерських рішень у процесі художнього проектування сучасного костюма. Ця
методика адаптована до рівня практичного використання під час розробки
перспективних, промислових і авторських колекцій по асоціації із творчим
першоджерелом та ілюстрована на прикладі застосування методики оптимізації пошуку
інноваційних рішень дизайну для проблеми перенесення характерних рис першоджерела
в колекцію сучасного одягу, коли у ролі джерела натхнення виступив роман Г.Г. Маркеса
«100 років самотності».

Подальші перспективи розвитку методики полягають в двох напрямах: у
автоматизації елементів функціонально-аналітичної компоненти проектування шляхом
реалізації бібліотеки актуальних проблем дизайну одягу та відповідних методів їх
вирішення у формі багатокомпонентної бази даних; а також у дослідженні та
ідентифікації методів вирішення проблем дизайну, що показали ефективність їх
використання та пройшли перевірку на практиці.
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Тому варто наголосити на тому, що у дослідженні автора статті посідає вагоме місце:
роль та значення деталі у створенні драматургії ігрового фільму. Гілками цього
дослідження постають такі питання, як роль і значення драматургійної функції деталі у
створенні характеру та образу, у розвитку конфлікту сцени, епізоду, фільму, а також
застосування деталі у різножанрових і багатожанрових картинах. Деталь відповідає за
антураж окремої сцени і фільму в цілому, вона неодноразово виступає й у ролі
персонажа, що робить історію цікавою та створює відчуття захоплення під час
перегляду фільму або прочитання літературних, поетичних, сценарних творів.

Драматургія сучасних фільмів будується переважно на основі спецефектів, сюжет
губиться за безліччю «знахідок», часом втрачає смак та інтригу. Кінематограф на новому
витку свого розвитку знову повертається на рівень видовища, яким він був на початку
ХХ ст. Сучасні творці фільмів намагаються вразити глядача 3D-зображенням,
приголомшити звуковими ефектами, експериментами у сфері монтажу, а в результаті
замість професійно збудованої екранної історії одержуємо атракціон. Наприклад,
американські цикли фільмів, зняті на основі коміксів про Бетмена, Людину-Павука,
Супермена; «Аватар» Д. Кемерона, «Аліса в країні чудес» Т. Бартона, екранізації про
Гаррі Поттера Дж. Роулінг та «Володар перснів» Дж. Толкіна; сюди ж можна віднести і
недавню прем’єру «Хоббіт, або Туди і назад» або серію фільмів «Пірати Карибського
моря…». Це можна пояснити тим, що кінотехнологія розвивається, відкриваються нові
можливості зобразити на екрані будь-яку реальність, і тому увага до такого
драматургійно важливого елементу як деталь почала нівелюватися. І дослідження автора
стосується питань заміщення одного явища іншим: замість деталей вже не одна екранна
історія збудована за допомогою візуальних та звукових спецефектів. Хоча і у вище
зазначених фільмах розважального характеру деталі використовуються і як антураж
картин, і взаємодіють з характерами в історіях фільмів. Але сучасні кінематографісти,
освоюючи цифрові технології, рідко використовують класичні елементи драматургії,
що існують ще з часів давньогрецького театру, забуваючи про те, що деталь є ключом
до скрині, у якій ховаються історії кожного сценариста.

Згадаймо мельєсівський корабель, що вцілив в око Місяця, циліндр Чапліна,
терновий вінок Жанни д’Арк – Дрейера, яблука у Довженковій «Землі», колиску в
«Панцернику…» Ейзенштейна, картоплю в «Чапаєві», іграшку-білку – «Летять журавлі»
Калатозова, окуляри Фабіана у «Вавилоні ХХ» Миколайчука, червону кулю у Ляморіса,
бляшаний барабан у Шльондорфа, паспорт з одноіменного фільму Данелії… Цей перелік
можна продовжувати, та сутність проблеми полягає у тому, що за останні кілька
десятиліть з розвитком комп’ютерних і відеотехнологій деталь як виразний
кінематографічний засіб та «генератор» у створенні драматургії фільму використовується
досить рідко. Потужний художньо-драматургійний потенціал деталі, напрацьований за
сто років існування кіно, досліджений недостатньо, не засвоєний багатьма сучасними
кінематографістами і тому, на нашу думку, використовується вкрай мало, що спрощує
драматургію ігрових фільмів.

Деталь – результат свідомого виділення однієї з частин композиції, що має
відносно самостійну цілісність. У давньогрецькій міфології Аріадна дає нитку Тесеєві,
Ясон їде в пошуках золотого руна, Медея дарує отруєний пеплос суперниці. Король
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стиль. «Деталь, що є свого роду крапкою, має тенденцію розширитись у коло, маючи
сильне прагнення зімкнутись з основним задумом, характерами, конфліктами, долями,
– і цим надати творові бажану рельєфність, закінченість і виразність» [3; 11]. Та
дослідження Є. Добіна не виходять за межі літературних творів, тому і не торкаються
мистецтва, яке цікавить нас – кіно.

Художньо-виразні можливості деталі аналізує також режисер О. Мітта,
наголошуючи на важливості використання деталей для характеристики персонажа.
«Актори обожнюють запалювати цигарку, крутити в руках запальничку, олівець,
авторучку, брелок з ключами – це допомагає їм зосередитись, втекти під захист
внутрішнього світу. Коли є можливість сховатися під захист деталі, а в потрібний момент
вийти назовні, це надає дії додаткової енергії. Деталь характеру – це частина
мікроклімату, який всюди оточує персонажа» [4; 398]. Режисер стверджує, що деталь,
взаємодіючи з характером, утворює поле діяльності для нього, суцільний енергетичний
простір для «народження в актора» нового героя. Наприклад, образ волоцюги Чарлі,
створений Ч. Чапліним, «оживав» і існував у просторі деталей його костюма: циліндр,
ціпок, «голодні» черевики, замалий піджак та, навпаки, завеликі колоподібні штани.
Костюм – деталь характеру, він бере участь у розвитку конфлікту [4; 399].

У перекладі з французької деталь означає частину, дрібницю. Але між цими
словами, які часто вживаються як синоніми, суттєва різниця. Річ у тому, що дрібниця
завжди діє і виявляється у взаємодії з іншими дрібницями, для того щоб створити
наповнену та правдиву картину. Наприклад, дрібниці кафе Ріка у «Касабланці», що
відносяться до антуражу фільму, а от деталь-візи, що лежать в основі сюжету – окрема
конкретна деталь у фільмі, яка вимагає осмислення ситуації, як і піаніно Сема, куди Рік
ховає візи. Подробиці і дрібниці (деталізація) відбираються і опрацьовуються ще на
рівні задуму, відшліфовуються й у процесі написання сценарію, а інколи замінюються
новими під час зйомок. Та особливо деталь суттєво відрізняється від дрібниці тим, що
вона прагне до одиничності [5; 13]. Тоді як дрібниці надають правдивості зображеному
на екрані світові, деталь пускає коріння самої історії у сюжет.

В італійській мові відрізняються поняття «particolare» – частина композиції
скульптури або картини і належить до деталізації полотна: складки на сукні, білки очей,
обручка на руці, колір зіниці; і «dettaglio» – результат дії того, хто створює деталь, чи
то художник, чи глядач. В такому разі деталь передбачає існування суб’єкта, який
виокремлює об’єкт, тому створення деталей залежить від відповідного впливу суб’єкта
на об’єкт, і її конфігурація залежить від того, хто виокремлює об’єкт [6; 75–77].

Французький історик мистецтва і культури Даніель Арасс зауважує, що сам термін
«деталь» ускладнюює шлях для створення «історії деталі», що була б своєрідним
хронологічним оглядом деталей в історії живопису [7; 15]. Написати історію деталі
неможливо, це і підводить нас до пошуку відповідей на питання: яку роль в історії
кінотворів зіграла деталь – як з точки зору сприйняття цих фільмів, так і з точки зору їх
створення?

Асоціює глядач себе із характером, але у кінотеатр приходить подивитись хорошу
історію, професійно втілену на екрані за допомогою засобів кіно. В основі захоплюючих
фільмів лежать захоплюючі історії, а історії будуються на вдало знайдених деталях.
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РОЛЬ ПІАНІСТІВ ВИПУСКНИКІВ ХАРКІВСЬКОЇ КОНСЕРВАТОРІЇ
У СТАНОВЛЕННІ ФОРТЕПІАННОГО ВІДДІЛУ ДОНЕЦЬКОГО

МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА (50–60-ті рр. ХХ ст.)

Стаття присвячена діяльності піаністів-викладачів Донецького музичного
училища   випускників Харківської консерваторії. Висвітлена їх роль як представників
харківської фортепіанної школи у Донецьку. Окреслено творчі портрети піаністів-
викладачів, які зробили визначальний внесок у розвиток музичної освіти Донецьку.
Зазначено три напрями творчої діяльності представників харківської фортепіанної
школи – виконавський, педагогічний та теоретичний. Визначено характерні риси
їх творчої манери, узагальнено художні та педагогічні засади їх діяльності,
привнесені у музичне життя Донецька. Зазначено генетичні зв’язки навчання
піаністів Донецька та харківської фортепіанної школи на етапі 50–60-х рр. ХХ ст.

Ключові слова: фортепіанне мистецтво, музичне життя, музичне училище,
виконавство, теоретична діяльність, художні принципи, педагогічні засади.

Статья посвящена деятельности пианистов-педагогов Донецкого
музыкального училища – выпускников Харьковской консерватории. Освещена их роль
как представителей харьковской фортепианной школы в Донецке. Очерчены
творческие портреты пианистов-преподавателей,  которые сделали
определяющий вклад в развитие музыкального образования Донецка. Отмечены
три направления творческой деятельности представителей харьковской
фортепианной школы – исполнительский, педагогический и теоретический.
Определены характерные черты их творческой манеры, обобщены
художественные и педагогические основы их деятельности. привнесенные в
музыкальную жизнь Донецка. Отмечена генетическая преемственность обучения
пианистов Донецка и харьковской фортепианной школы на этапе 50–60-х гг. ХХ в.

Ключевые слова: фортепианное искусство, музыкальная жизнь, музыкальное
училище, исполнительство, теоретическая деятельность, художественные
принципы, педагогические основы.

The article is devoted piano teachers activity of Donetsk musical school – Kharkov
conservatoire graduates. Their role of Kharkov piano school representatives in Donetsk
is lighted. The piano teachers creative portraits are outlined, who maid a great
contribution to Donetsk musical education development. Three directions of creative
activity of Kharkov piano school representatives – theoretical, renditional and
pedagogical – are mentioned. Characteristic traits of their creative style are defined,
their art and pedagogic principles brought to musical life of Donetsk are generalized.
The genetically succession of Donetsk piano education and Kharkov piano school in
50–60 years ХХth century is marked.
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Стаття досліджує художньо-драматургійний потенціал деталі у побудові
драматургії ігрового фільму.

Ключові слова: деталь, подробиці, деталізація, драматургія, образ, характер,
ігровий фільм.

Статья исследует художественно-драматургический потенциал детали в
построении драматургии игрового фильма.

Ключевые слова: деталь, подробность, детализация, драматургия, образ,
характер, игровой фильм.

The article explores theartistic and dramatic potential of detail in the construction
of dramatic feature film.

Key words: detail, details, specification, dramaturgy, character, character,feature
film.

Сценарист О. Молчанов, розробляючи методику написання сценаріїв для кіно та
телебачення, у своїх дослідженнях дає поради молодим драматургам в освоєнні
сценарної майстерності та закликає звертати увагу на предмети. «Будь-яка деталь в
інтер’єрі може стати вагомою для сюжету. Вчіться поводитися з предметами,
придумуйте для них незвичайне застосування – олівцем можна написати листа, а можна
і вбити. Що іще можна зробити олівцем? А настільною лампою? Пивним кухлем?
Щоденником? Рукавичкою?» [1; 79]. Американська сценаристка та консультант з питань
написання сценаріїв Л. Сегер розглядає деталь як аспект характеристики героя, а
сценарист та теоретик з мистецтва написання кіносценаріїв Роберт Маккі порівнює
історію у фільмі з годинниковим механізмом, який без деталей припиняє показувати
час. «Удосконалюючи початковий варіант свого сценарію і працюючи над кожною його
деталлю, автор повинен передбачати щонайменші відтінки глядацького сприйняття»
[2; 9].

Деталь як художній засіб зображення і вираження розглядав радянський сценарист
і теоретик кіно В. Туркін. Він віддавав деталі чи не найголовнішу роль у розвитку
характеру та конфлікту в сцені та сюжеті.

Досліджуючи деталь у творчості А. Чехова та М. Гоголя, Є. Добін називає деталь
мініатюрною моделлю мистецтва. «В індивідуальному характері – тип. В низці
одиничних подій – час, історія. У частковій колізії – суперечність суспільства. В
окремих долях – закономірності епохи. Ні характери, ні обставини неможливі,
немислимі поза «безкінечно малими моментами». Така природа мистецтва» [3; 12]. Він
зазначає, що деталь у творчості А. Чехова та М. Гоголя виступає творцем характеру,
провокатором конфлікту, доповнює задум автора, а також формує його літературний
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Вивчення процесу становлення одного з найстаріших музичних навчальних закладів
Донбасу є актуальним з огляду на внесок Донецького музичного училища (ДМУ) у
музичне життя міста й регіону, а також з огляду на значення музичного мистецтва взагалі
у сучасних процесах духовного відродження української нації.

У працях, присвячених музичному мистецтву Донбасу [8] або окремим напрямам
та явищам музичного мистецтва регіону [9; 11], питання фортепіанного мистецтва та
освіти Донецька не зачіпаються. Проте, за важливістю осмислення процесів становлення
фортепіанного мистецтва регіону, ці аспекти музичного життя міста потребують більш
пильної уваги.

Об’єктом вивчення є музичне життя Донецька, предметом розгляду – діяльність
випускників Харківської консерваторії у ДМУ, призначеного генерувати наступні
покоління молодих піаністів регіону.

Мета статті полягає у висвітленні спадкоємних зв’язків творчої діяльності піаністів
Донецького музичного училища з харківською піаністичною школою.

Новизна роботи обумовлена відсутністю досліджень музично-освітньої діяльності
піаністів фортепіанного відділу ДМУ. Новим є виявлення внеску представників
харківської піаністичної школи у становлення вказаного підрозділу, висвітлення
основних рис їх творчості, розкриття генетичних творчих зв’язків Донецького
музичного училища та Харківської консерваторії.

Фортепіанне мистецтво Донбасу є наймолодшим у музичній культурі України з
огляду на час його розвитку, активна фаза якого розпочинається саме з заснування
музичних училищ у регіоні. Донецьке музичне училище – найстаріше (після
Артемівського) на теренах Донбасу. Засноване воно було 1935 р. [14; 15] скрипалем
Г.М. Едельштейном та піаністом А.М. Шепелевським. До цього часу в місті не існувало
спеціальних музичних навчальних закладів, тож значення новоствореного закладу для
розвитку фортепіанного мистецтва краю було величезним. У цьому училищі (і в
Артемівському та Луганському) були виховані „... майже всі музиканти регіону ...”[8;
124]. Базою для організації музичного училища на скудному музичному грунті
Донецька стало колишнє Луганське музичне училище, започатковане 1930 р., згодом
розформоване та переведене до Донецька [6; 38] і музичний робітфак, що вже існував
у місті на той час [13].

Фортепіанний відділ було відкрито з самого початку заснування ДМУ. Архівні
матеріали щодо його довоєнного буття, складу фахівців, контингенту учнів та ін. не
збереглися. Стан відділу зафіксовано вже в повоєнних документах. На початок 1947–
1948 навчального року фортепіанний відділ представлений всього трьома викладачами:
окрім самого А.М. Шепелевського, спеціальне фортепіано викладали М.В. Чеганов
та О.А. Пелнович. При цьому, закінчену консерваторську освіту мав тільки А.М. Шепелевський
[7; 17–20].

Період кадрової плинності та початкового формування закінчився на початок
50-х рр. ХХ ст.: на роботу до ДМУ стали цілеспрямовано направлятися випускники
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Розглядаючи проблему масштабу зображення, слід мати на увазі, що наявність
планів різної крупності дає режисерові необхідну свободу в процесі монтажу. За
допомогою ракурсної зйомки у авторів з’являється можливість виділити якусь істотну
рису виконавця на сцені, закцентувати увагу глядача на найбільш важливому моменті
розповіді, дати підказку для сприйняття тих моментів дії, які зі звичайної точки зору
не прочитуються.

Режисер на знімальному майданчику повинен не тільки розбиратися у художньо-
виражальних засобах естрадного мистецтва, а й досконало володіти знаннями
зйомочного процесу, щоб вдало розкрити сценічну дію засобами телезйомки.

Отже, телевізійна зйомка створює можливість краще відтворити сценічну дію,
зобразити необхідні деталі та розставити потрібні акценти за допомогою власних
художньо-виражальних засобів.
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вітчизняних консерваторій. Найбільше випускників на роботу до музичного училища
Донецька приїхало з Києва та Харкова. Київська школа піанізму була представлена
Л. Обрєзановою, А. Масс та Г.Г. Сєровою. З виходом останньої на пенсію та відсутністю
нового поповнення, київська гілка у піанізмі музичного училища Донецька звелась
нанівець.

Більш життєздатною виявилась традиція харківської фортепіанної школи. Першою
на роботу до ДМУ прибула Г.Д. Сладковська (1957). Вона працювала в закладі 31 рік
(звільнилася у 1989) і випустила майже 120 молодих фахівців.

Педагогічні та художні засади музично-викладацької діяльності Г.Д. Сладковської,
привнесені нею у музичну атмосферу ДМУ, формувались у процесі її професійного
зростання: у Харкові вона закінчила ДМШ та музичне училище у знаного музиканта
М.Г. Зороховича, продовжила фахову освіту в Харківській консерваторії у професорів
Л.Й. Фаненштіля і А.Л. Лунца [2]. По закінченні вишу Г.Д. Сладковська одержала вельми
рідкісний у ті часи диплом соліста-виконавця і, окрім впливу на розвиток фортепіанного
мистецтва Донецька через виховання молодих піаністів, вона збагатила музичне життя
міста своєю концертною діяльністю (на той час не вельми різноманітного через
початковий етап становлення місцевої філармонії та через відсутність у цьому закладі
штатної посади піаніста-соліста). Одержавши тарифікацію піаніста-виконавця у Києві,
Г.Д. Сладковська працювала у філармонії на разових концертах. Її виконавська діяльність
обумовлювалась філармонійними замовленнями. Наприклад, вона виконувала концерт
А.Й. Кос-Анатольського з філармонійним симфонічним оркестром, яким керував автор;
на відкритті філармонійного сезону 1954–1955 р. – „Думку-Шумку” М.В. Лисенко та ін.

Але, звичайно, найбільш активною була діяльність Г.Д. Сладковської у педагогіці,
в якій вона мала значні досягнення. Серед її учнів – лауреат міжнародних конкурсів
М. Рудь (Франція), завідувач кафедри спеціального фортепіано Донецької державної
музичної академії ім. С.С. Прокоф’єва В.Г. Сємикін, викладач кафедри концертмейстерської
майстерності Харківського національного університету мистецтв А.П. Тарабанов, а
також М.М. Тальвінська, М.В. Бондаренко, К. Краснощок та ін. Саме завдяки
викладацькій та музикантській майстерності Г.Д. Сладковської її учні досягли видатних
результатів. Загальною установкою в педагогічній праці Г.Д. Сладковської (за її
висловом) була „романтизація” учня, тобто уявлення про нього, як ідеально відповідного
навчанню музиці [3]. Піаністка вважала, що краще переоцінити того, хто вчиться, ніж
недооцінювати його здібності: таке ставлення до учня ставало стимулом для розвитку
його творчих можливостей.

Із суто музичних засад, властивих педагогіці Г.Д. Сладковської, одним з
найважливіших у вивченні твору був метод первинного охоплення твору в цілому шляхом
багаторазового програвання від початку до кінця. Цей метод застосовувався на різних
етапах вивчення музичного твору, завдяки чому перед учнем поставали нагальні у даний
час музичні та піаністичні проблеми, відкривалося значне поле діяльності (іноді,
розраховане на віддалену перспективу), в тому числі й для самовдосконалення.
Зрозуміло, що такий далекоглядний шлях навчання молодого музиканта вимагав від
учня правильного розуміння поступовості поставлених завдань та цілеспрямованості в
їх вирішенні.
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уповільнену зйомку рішень журі, реакції конкурсантів, складних видовищних трюків
тощо. Так, у художників екрану є можливість зупинити мить, перевести рухоме
зображення в більш повільне чи статичне, зафіксувати і тримати в кадрі стільки часу,
скільки необхідно. Крім цього, стоп-кадр застосовується як своєрідна точка в кінці
монтажної фрази, епізоду або передачі в цілому.

Поняття «темпоритму» також відноситься до категорії часу і відіграє велику роль
як один з найвпливовіших художньо-виражальних засобів естрадних видовищ на
телебаченні. На думку К. Станіславського, темпоритм є поєднанням ритму (внутрішньої
інтенсивності постановки) і темпу (зовнішнього прояву наскрізної дії), які можуть або
співпадати або різко контрастувати один з одним [18; 395]. Темпоритм естрадного
видовища є поєднанням взаємодії внутрішньої та зовнішньої динаміки виконання,
номерів та епізодів. Основою успішного темпоритму видовища є сприйняття єдиної
безперервної і стрімко розвиваючої сценічної дії, що йде ніби, на одному диханні.
Сучасні режисери найчастіше використовують синкоповану побудову темпоритму (при
неодмінному дотриманні закону його наростання). Тобто, чергування і поєднання
номерів, котре призводить до різкої, контрастної зміни ритмів. Поєднання темпоритмів
– одне з дієвих виразних засобів, що дозволяє режисеру найбільш точно і яскраво
виявити через динаміку розвитку епізоду його головну думку.

Слід зауважити, що телевізійна зйомка допомагає краще зобразити сценічну дію
чи реакцію журі та глядачів за допомогою категорії часу. Подібно позачасовим
образотворчим мистецтвам (живопису, скульптурі) екран дозволяє з вічного плину життя
вирвати потрібну мить. У екранному мистецтві час сюжетно організовано.

Результати аналізу особливостей художньо-виражальних засобів естрадного
мистецтва на телебаченні показують, що, незважаючи на високий рівень суспільної
популярності та тривалий час існування, стан наукової розробки явища є недостатнім.
У поле зору дослідників потрапляли лише загальні особливості явища естради у
телевізійному просторі. Дана стаття є першою спробою комплексного аналізу художньо-
виражальних засобів естрадного мистецтва у телевізійному просторі як складного
соціокультурного явища, детального дослідження взаємодії його компонентів у
безпосередньому зв’язку із суспільними трансформаціями.

Таким чином, художньо-виражальні засоби естрадного мистецтва у телевізійному
просторі, можна зробити кілька висновків.

За допомогою системи художньо-виражальних засобів створюється загальний
образ сценічної вистави, що представляє собою доступну для безпосереднього
сприймання глядачем картину дійства (життя людей, відтворене на сцені у конкретно
чуттєвій формі під кутом зору певної ідеї). Загальний образ сценічної вистави
відображує задум за допомогою синтезу усіх засобів сценічної виразності, костюма,
гриму, музики, світла тощо.

Художня мова естрадного мистецтва завдяки телебаченню все більше
ускладнюється та розширюється. До основних художньо-виражальних засобів естради,
таких як акторська майстерність артиста, сценічна дія, мізансцена, світло, звук, декорації
приєднуються живописні й графічні можливості кадру, його пластична виразність.
Пластична виразність кадру визначається, насамперед, правильно знайденою точкою
зйомки та ракурсом.

ВПЛИВ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ЕСТРАДНЕ МИСТЕЦТВО



49

Принцип охоплення цілісності застосовувався Г.Д. Сладковською по відношенню
до різних рівнів організації форми музичного твору [3]. Навіть досягання кантиленного
звучання починалося з визначення побудови музичного відрізку та охоплення йог
подумки через рекомендований педагогом метод виконання фрагменту в прискореному
темпі. Прискорене виконання могло бути застосоване відносно всієї фактури або тільки
однієї мелодичної лінії. Цілісне охоплення кантиленної фрази (чи іншої побудови)
полегшувало учню завдання безперервності музичної думки, виховувало якість, яка в
піаністичному середовищі позначається як „довгий мозок” або вміння „тягти лінію”.

Якщо в оволодінні кантиленою застосовувалось прискорене виконання, то у
вивченні швидких, технічних творів або фрагментів, навпаки, Г.Д. Сладковська
застосовувала метод повільного вивчення, при якому особлива увага зверталась на
мотивну побудову (той же самий принцип охоплення цілого тільки на рівні найменшої
структурної одиниці форми) та його інтонування.

Відповідне інтонування найменшої структурної одиниці форми – мотиву –
безпосередньо пов’язане з його метричною організацією. Отже, увага Г.Д. Сладковської
до мотивного інтонування дає підстави зазначити, що одним з художніх пріоритетів
піаністки була метрична, тобто часова організація твору. Про це свідчить звертання
учнівської уваги на ямбічну чи-то хореїчну побудову мотиву. А побіжно, зважаючи на
спогади музикантів, які спілкувалися тривалий час з Г.Д. Сладковською, можна зробити
висновок про особливу близькість художньої натури піаністки саме ямбічних побудов.
Проте однією з головних для неї була турбота про запобігання метрономічності ритму.
Про ставлення до часової організації твору як до одного з пріоритетів свідчить й те,
що при доборі учнів до свого класу Г.Д. Сладковська надавала перевагу саме
учнівському відчуттю ритму та метру.

Іншою домінантою в художньо-педагогічних принципах Г.Д. Сладковської, окрім
часової організації твору, була кантиленність: навіть, віртуозні пасажі піаністка вимагала
від учня проінтонувати, наситити промовленою інтонацією. Особливо ця спрямованість
була важлива у виконанні творів Ф. Шопена. За словами учнів, педагог була солідарна з
відомим висловом Я. Зака, що, наприклад, етюди Ф. Шопена є піснями у швидкому
темпі. Ця думка поширювалась Г.Д. Сладковською й на аналогічні фрагменти в інших
творах Ф. Шопена та інших композиторів.

Третім аспектом творчої діяльності Г.Д. Сладковської була теоретично-
дослідницька робота. Вона представлена значно скромніше, але це теж важливий
доробок піаністки, бо є продовженням її виконавських та викладацьких роздумів. У
співавторстві з Ю.Ф. Вахраньовим вже в Німеччині Г.Д. Сладковська закінчила
дослідження різних редакцій Етюдів Ф. Шопена. Робота одержала схвальну рецензію
Інституту Ф. Шопена у Варшаві.

З Г.Д. Сладковською довгий час співпрацював Ю.Ф. Вахраньов. Після закінчення
Харківської консерваторії він за направленням приїхав на роботу до ДМУ і залишався
у закладі 13 років. З заснуванням фортепіанної кафедри новоствореного музичного
вишу Донецька Ю.Ф. Вахраньов кілька років працював в ньому як сумісник. Зрозуміло,
що для значного впливу на розвиток музичної освіти Донецька було необхідно більше
часу. Проте Ю.Ф. Вахраньов мав непогані досягнення у вихованні молодих піаністів.
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театрального глядача), а лише та ділянка, яка в даний момент заслуговує, на думку
режисера, найбільшої уваги. Іншими словами, незалежно від волі глядача телевізійний
режисер робить вибір, ніби вирізає з простору найбільш істотне для видовища (для
глядача), і переносить це на екран.

Але тут ховається й недолік телевізійного показу сценічної дії. Глядач, який
знаходиться у глядацькій залі, сам вирішує, яка ділянка сцени повинна бути об’єктом
його уваги.

Розглядаючи проблему масштабу зображення, слід мати на увазі, що наявність
планів різної крупності дає режисерові необхідну свободу в процесі монтажу. Для
посилення сприйняття зображення, його глибинного сенсу використовується і ракурс.
За допомогою ракурсної зйомки у авторів з’являється можливість виділити якусь
істотну рису виконавця на сцені, закцентувати увагу глядача на найбільш важливому
моменті розповіді, дати підказку для сприйняття тих моментів дії, які зі звичайної точки
зору не прочитуються. "Зображення у ракурсі завжди будується на похилій площині»
[8; 28].

За допомогою ракурсної зйомки можна об’ємніше розглянути сценічну дію,
точніше зорієнтувати глядача в просторі, а головне, дати емоційний пояснювальний
епітет до подій, а також до поведінки артиста або його психологічному стану.

"Зняті в ракурсі жести і рухи набувають особливої сили і виразності, справляють
враження, несуть підвищене емоційне навантаження" [16; 8].

Завдання екранного мистецтва – знайти зоровий, видимий еквівалент подій, що
відбуваються, розкрити їх через систему образотворчих композицій з урахуванням і
часу.

І якщо в реальному житті проміжок часу змінити не можна: час рухається завжди
поступально вперед (від минулого через сьогодення в майбутнє), то в мистецтві, точно
так само як і у свідомості, можна робити всілякі переміщення від теперішнього до
минулого, порушувати хронологію подій, вихопити будь-який відрізок часу.

При цьому глядач повинен усвідомлювати себе в певній епосі за допомогою чисто
зорових прикмет часу (зачіски, одягу, марки автомобілів, вуличної реклами, впізнаної
деталі побуту, характерних предметів інтер’єру чи міського пейзажу).

У момент прямої трансляції часовий відрізок реального явища найчастіше
збігається з плином часу на екрані. Наприклад, при трансляції концерту, в момент
виконання артистом пісні на сцені, час реальний і екранний рівні, так як тривалість
часових проміжків збігається. Ефект присутності в конкретному просторі в даному
випадку посилюється плином реального часу. Часовий відрізок, який охоплює ту чи
іншу дію, ідентичний часу співпереживань глядача.

Так званий «час у натуральну величину», що дозволяє телеглядачеві відчути себе
всередині подій, що відбуваються, в реальному часі і просторі є одним з найбільш
привабливих моментів телебачення.

Однак у багатьох телезйомках естрадних видовищ час реальний і час екранний не
ідентичні. У творчій роботі з категорією часу є можливість час зупинити. У напружені
моменти проектів «Х-фактор», «Україна має талант», «Танцюють всі» (Телеканал «СТБ»)
чи «Голос країни» (Телеканал 1+1) режисери телеверсії зупиняють час і роблять
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Заслуговує на увагу його учень Л. Конторовський, якому випав довгий та цікавий творчий
шлях: після навчання в ДМУ (1961–1965) у Ю.Ф. Вахраньова та Донецької філії
Харківського інституту мистецтв (також у Ю.Ф. Вахраньова та В.М. Сагайдачного)
Л. Конторовський закінчив асистентуру-стажування в Саратовській консерваторії і
пізніше працював тут на посаді доцента кафедри спеціального фортепіано до
свого від’їзду до Німеччини, де продовжує творчу діяльність і зараз. Інший
учень Ю.Ф. Вахраньова – Е. Зусін – після навчання у ДМУ (1961–1965) і
Ленінградській консерваторії працював завідувачем кафедри фортепіано Челябінської
державної академії культури і мистецтв. За спогадами тогочасних учнів училища [1],
провідною рисою педагогічної манери цього піаніста був аналітичний метод роботи
над музичним твором, який, вірогідно, відбивав раціональний характер мислення самого
викладача.

Під час роботи у ДМУ Ю.Ф. Вахраньов розпочав дослідницьку діяльність і
пізніше (вже поза Донецьком) захистив кандидатську дисертацію.

У 1960 р. за направленням до Донецького музичного училища прибула на роботу
інша випускниця Харківської консерваторії Б.І. Панасенко, яка на теренах Донбасу
продовжила традицію харківської фортепіанної школи. У творчому обліку Б.І. Панасенко
перетинаються традиції московської та харківської фортепіанних шкіл: сама Белла
Іванівна в музичній школі (1945–1951) та училищі (1951–1955) навчалася у викладачів,
які були представниками московської фортепіанної школи, а пізніше здобувала вищу
освіту в Харківській консерваторії під керівництвом М.О. Єщенко – вихованки
М.С. Хазановського, в свою чергу, також випускника Харківської консерваторії [10].
За словами Б.І. Панасенко, її творча манера має багато успадкованих від свого викладача
рис, серед яких – тяжіння до монографічних програм, масштабність музичного
мислення, прагнення технічної досконалості, точності втілення авторського тексту.
Арсенал майстерності Б.І. Панасенко, який розкрився у роботі з учнями ДМУ, можна
умовно поділити на три значні групи: ті, що характеризують духовний світ піаністки,
принципи виконавської діяльності та педагогічні засади.

Головним принципом духовного світу Б.І. Панасенко є людиноцентризм. Ця позиція
має багато різнопланових проявів: і у повазі до авторського тексту, і у ставленні до
особистості учня, і в зацікавленості творчими здобутками колег. Зазначений принцип,
дещо успадкований від М.О. Єщенко, дещо обумовлений особистісними якостями самої
Белли Іванівни, певним чином перетинається з «романтизацією учня» Г.Д. Сладковською
(про що мова йшла вище).

Узагальнений принцип світосприйняття Б.І. Панасенко визначає таку рису її
духовного та професійного життя, як прагнення самовдосконалення. В професійному
житті Б.І. Панасенко це прагнення реалізується як потреба в постійному розширенні
репертуару (виконавського і навчального), як намагання поглибити розуміння творчості
окремих композиторів і музичних закономірностей взагалі, як постійне збагачення своїх
знань з інших видів мистецтва та ін., а також у цілеспрямованому накопиченні
виконавських засобів для втілення свого бачення світу. В стосунках з учнями зазначений
принцип духовного світу Б.І. Панасенко реалізується у прищепленні своїм вихованцям
думки, що розуміння музики, виконавська майстерність у вищому сенсі базується на
багатстві духовного світу музиканта.
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Враховуючи те, що естрадне мистецтво пов’язане з театральним мистецтвом, –
значна увага приділяється мізансцені, розташуванню артистів на сцені в той чи інший
момент видовища щодо інших артистів, глядачів та декорацій. У теорії екранного
мистецтва мізансцена є розташуванням не тільки у просторі, а й у часі, це послідовна
композиція кадрів. Слід акцентувати свою увагу на тому, що тут вживається термін
«кадр», який частіше властивий телевізійному мистецтву. Тож, в основі будь-якої
режисерської розробки мізансценування лежить саме кадр як невід’ємна конструктивна,
знімальна та монтажна одиниця.

Особливу значимість мізансцена набуває при зйомці естрадного видовища. Нерідко
артисти естради перед концертом відпрацьовують мізансцени разом з режисером-
постановником та режисером телеверсії. Всі три особи мають у повній мірі знати
мізансценічний малюнок, щоб детально відтворити сценічну дію. Телезйомка
естрадного дійства може не тільки транслювати мізансценічний рух, але й виразніше
відображувати дію завдяки своїм художньо-виражальним засобам.

Мова телебачення характеризується, насамперед, можливостями кадру, його
пластичної виразності.

Пластична виразність кадру визначається правильно знайденою точкою зйомки.
При роботі над студійними передачами є можливість заздалегідь визначити найбільш
виграшні точки зйомки, вибрати вдалий ракурс, знайти світлове рішення, продумати
лінійний малюнок внутрікадрового руху. Тут слід знов наголосити на перевазі
телевізійної зйомки естрадного видовища. Режисер може акцентувати увагу глядача
на потрібному об’єкті за допомогою вищезгаданих художньо-виражальних засобів
телевізійної зйомки.

Наступною особливістю телевізійної зйомки естрадного явища є здатність
телевізійної камери (як і кінокамери) "вирізати" частину простору. Це ще один чинник,
який відрізняє естраду від телебачення.

У концертному залі можна побачити весь простір сцени, іншої можливості немає.
На екрані можна побачити частину простору (ту, яка "вирізана" камерою, обмежена
рамкою екрану), тобто вищезгаданий кадр. Камера має можливість наблизитися до
людини або піти від неї, показати глядачеві дуже крупно (на весь екран) важливу для дії
деталь, наприклад, гральну картку або голку.

Телевізійна форма естрадного видовища сильна саме тим, що його характерною
особливістю є можливість опуклого і яскравого показу деталей. Камера «ніби
безперервно і постійно протискується в саму атмосферу сценічного життя ... туди, куди
ніколи не потрапить середній спостерігач, поверхнево охоплює ковзаючим поглядом
навколишній світ. У деталі криється момент відкриття, творчий момент, який
характеризує роботу режисера» [3; 25].

Засобами екранного мистецтва, і, в першу чергу, за допомогою великого плану,
можна одержати, за словами кінорежисера Д. Лівера, "відбиток людської душі, єдиного
у своєму роді людського досвіду" [15; 158].

Ефект «багатовимірності» дії на сцені може дати лише телезйомка.
Увагу телеглядача (як і кіноглядача) на тому чи іншому об’єкті зосереджує

телевізійний режисер, бо в полі зору камери знаходиться не вся сцена (як і в полі зору
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У музичному та виконавському аспектах визначальним принципом Б.І. Панасенко
є свідоме ставлення та глибоке розуміння музики, законів її будови. Принцип
реалізується піаністкою в багатьох аспектах: в усвідомленні змістовного зв’язку звуків
на всіх рівнях організації твору, в утворенні ними інтонацій, фраз, речень тощо, у
поважному ставленні до авторських ремарок, у баченні напряму і мети розвитку у
музичному творі [4].

Для Б.І. Панасенко аналітичний спосіб мислення є органічним інструментом
поглибленого вивчення музичного твору: логіки побудови, розвитку музичної
драматургії, змістовного зв’язку елементів музичної тканини, викриття справжнього
смислу авторських (і редакторських) позначок [4]. Аналітичний підхід у вивченні твору
є актуальним не тільки у власній виконавській діяльності Б.І. Панасенко [5]. Наприклад,
вже на початковому етапі роботи над сонатою В. Моцарта соль мажор (К., №283) зі
студенткою Ганною Павловою (І курс) увага учениці була спрямована на усвідомлення
елементів форми, на точне визначення найменших побудов та особливостей їх
організації. Аналізу було піддано й засоби об’єднання елементів форми у загальний
процес розвитку музичної думки [4].

Робота Б.І. Панасенко з тією ж студенткою над Прелюдією та фугою сі бемоль
мажор (1-й том ДТК) Й.С. Баха є наочним прикладом того, як аналітичний підхід у
вивченні твору, застосований викладачем, сприяє не тільки більш глибокому
проникненню учня у виконавські проблеми, але й дозволяє усвідомити певні загальні
принципи побудови бахівських фуг. Це ілюстрація того, як аналітичний метод сприяє
накопиченню інтелектуального багажу учня-виконавця (про що мова йшла вище).

Зі ставленням Б.І. Панасенко щодо провідної ролі художнього змісту музичного
твору пов’язана й одна з найважливіших (і для самої Белли Іванівни, і для її учнів) мета
досягання мовної виразності музики. У практичній площині педагог задля вирішення
завдання прагне відповідного контакту з клавіатурою, як засобу досягнення цієї мети
[4], а суто технічний аспект втілення музичної думки, піаністичні прийоми в кожному
конкретному випадку виконують роль засобів: вирішення піаністичних проблем завжди
пов’язується Б.І. Панасенко з характером твору.

Серед багатьох засад виконавської та педагогічної майстерності Б.І. Панасенко
успадкувала від свого викладача у Харківській консерваторії репертуарні уподобання.
Це твори Й.С. Баха та сонати Л. Бетховена. Проте, вони відповідають природним якостям
самої піаністки і надихають її на творчі пошуки і у педагогічній роботі: у концертних
виступах більшості учнів класу Б.І. Панасенко присутні фортепіанні сонати та концерти
Л. Бетховена [5]. Окрім класичного репертуару, іншою домінантою в репертуарі
Б.І. Панасенко є Етюди Ф. Шопена, які піаністка часто включає в навчальний репертуар
та виконує сама. Так, у концерті, що відбувся в художньому музеї Донецька (1969),
Б.І. Панасенко виконала 12 етюдів польського композитора [5]. Схильність до
монографічних програм, успадковану від М.О. Єщенко, Б.І. Панасенко прищеплює і
своїм учням.

Творча діяльність Б.І. Панасенко має й теоретичний аспект, який став доброю
традицією в ДМУ, закладеною ще Г.Д. Сладковською. Так, аналітичне мислення
Б.І. Панасенко стало підставою для узагальнення педагогічного досвіду в методичній
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Сила авторської думки, її розвиток народжує складні сюжетні ходи, дозволяє
побачити глибинні конфлікти в повсякденних явищах, виявити індивідуальні особливості
героїв, дати філософські узагальнення і моральні орієнтири у розкритті конкретної теми.

Але авторської думки, що знаходиться в постійному русі замало, має бути
знайдений зображально-звуковий еквівалент. «Звук – все, що чує вухо, що доходить до
слуху. Слухати – прислухатися, вслухатися, намагатися почути, слухати, розуміти» [9;
56]. Це визначення звуку, взяте зі словника В. Даля, дає можливість вдуматися в
багатофункціональне використання звукових компонентів. Пропонуючи те чи інше
звукове рішення, режисери здатні посилити емоційне звучання, дати можливість
вслухатися в будь-яке явище чи подію, дозволити глядачеві слухати, що відбувається,
ясніше зрозуміти, доповнивши візуальну інформацію інформацією звукового ряду.

Звук існує в трьох формах: слово, музика і шуми. Кожна з цих трьох величин має
свої функції, свою специфіку і у взаємозв’язку із зображенням може бути використана
або як самостійний компонент, або в поєднанні з іншими елементами екранної мови в
різних комбінаціях.

На телевізійному екрані, як і на естраді слову належить провідна роль. Слово є
основним джерелом інформації. Через слово встановлюються майже всі причинно-
наслідкові зв’язки і передається більшість просторово-часових характеристик.
Особливо це стосується артистів розмовного жанру. Кожну дію, кожну сценічну
знахідку артист повинен перевіряти словом. Для цього необхідно уміти діяти словом,
осягаючи основні думки твору.

Другою формою вираження звуку є музика. Музика як мистецтво поєднання звуків
– послідовних (мелодія, голос) і спільних (гармонія, співзвуччя) – застосовується
режисерами численних естрадно-телевізійних видовищ. Але, слід зауважити, що
значимість музики як художньо-виражального засобу залежить від жанрової
особливості твору. Режисер телеверсії естрадного видовища повинен розумітися і на
психології музичного сприймання, пов’язаного з творчою уявою та іншими моментами
психологічного характеру. Слід підкреслити велике значення готовності режисера до
цілісного і диференційованого сприймання музичного твору, його тривалості,
особливостей і закономірностей його структури.

Розглянемо деякі, на наш погляд, найбільш істотні аспекти використання цього
засобу виразності музики – музики як елемента екранної образності. Існує чимало видів
і жанрів екранних творів, драматургічна сутність і особливості композиції яких
визначаються використанням музичних номерів. Прикладом є багатосерійні музичні
цикли і програми, такі як "Блакитний вогник", "Пісня року". Їх монтажна ритмічна
побудова ґрунтувалась насамперед на музичних номерах. Саме вони є визначальним
формотворчим і естетичним чинником у процесі створення даної форми. У роботі над
музичним оформленням естрадного видовища на телебаченні існує два шляхи: або,
відштовхуючись від зображення, автори підбирають до нього музику (з фонотеки або
складають оригінальну), або, маючи вже готову фонограму, монтують під неї
зображення.

Поєднання в часі всіх елементів звукової мови визначає ті ритмічні і мелодійні
закономірності, без урахування яких неможливо виразно вибудувати зображення, а також
запропонувати творче звукове рішення.

ВПЛИВ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ЕСТРАДНЕ МИСТЕЦТВО



52

розробці «Робота над фортепіанною технікою» [12]. Підтвердженням пріоритету
змістовності музичного твору в художньому світі Б.І. Панасенко є її думка, що техніка
фортепіанної гри розуміється нею в широкому сенсі слова і тому включає поліфонічні
навички та художнє використання педалізації.

Поряд зі згаданими Г.Д. Сладковською, Ю.Ф. Вахраньовим та Б.І. Панасенко
носієм традицій харківської фортепіанної школи у ДМУ є В.Б. Мєдвєдєва, вихованка
професора А.Л. Лунца. З провідних рис її творчої та педагогічної діяльності, перш за
все, необхідно відзначити також аналітичність мислення, що виявляється у графічній
чіткості побудови музичної форми, у раціональному вирішенні технічних завдань учня-
піаніста та в осягненні художньої цілісності. При цьому, перевага у вивченні музичного
твору та у виконанні надається його змістовій складовій, яка і визначає засоби
виконавської роботи. Дієвість педагогічних методів В.Б. Мєдвєдєвої підтверджується
успіхами її вихованців. Зокрема, О. Коваленко, лауреат багатьох міжнародних конкурсів,
працює викладачем кафедри спеціального фортепіано музичного вишу Донецька.

Отже, порівняно з київською вплив харківської піаністичної школи на процес
становлення фортепіанного відділу ДМУ був найдовшим за часом і здійснювався
представниками різних поколінь. Вихованці Харківської консерваторії становили
найчисельнішу групу серед викладачів-піаністів ДМУ.

Внесок піаністів – випускників Харківської консерваторії (Г.Д. Сладковської,
Ю.Ф. Вахраньова, Б.І. Панасенко, В.Б. Мєдвєдєвої) у розвиток фортепіанного відділу
Донецького музичного училища представлений у трьох іпостасях: виконавській,
педагогічній та теоретичній. До художніх засад піаністів-харків’ян можна віднести
аналітичний підхід у вирішенні проблем вивчення та виконання музичних творів,
пріоритет художнього змісту, визначеність піаністичних засобів художньою ідеєю твору
та стилем автора. Ці риси стали базою виховання молодих піаністів Донецького
музичного училища. Виконавські засади в музичній педагогіці ДМУ являють спадкоємні
риси харківської фортепіанної школи.

Вивчення творчого спадку викладачів музичного училища Донецька може бути
продовжено як ретроспективно, так і в проекції на майбутнє. Значні перспективи для
наступних досліджень становлять виконавські та науково-методичні здобутки
викладачів-піаністів ДМУ.
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(увагу, свободу м’язів, уяву, ставлення до факту, оцінку події, взаємодію з партнером,
спілкування з глядачем). Естрадний виконавець завжди повинен пам’ятати про це,
незалежно від того, працює він над окремою роллю в естрадному шоу, над власним
концертним номером чи виконує моноспектакль з десятками різних ролей і номерів.

Звідси ми бачимо ще одну особливість телевізійної зйомки естрадного видовища
– те, як ми сприймаємо сценічну дію. Артистів на сцені ми можемо побачити лише з
того місця, де знаходимося. Це означає, що ракурс для нас буде весь час один. На
телебаченні ж все по-іншому: багаторакурсність та багатоплановість однієї і тієї ж
самої дії дозволяє детальніше розглянути конфлікт, що лежить в основі сценічної дії.
Конфлікт визначає сюжетну побудову та композицію сценічного явища. В іншому
випадку він не зможе втілити потрібну дію, зробити яскравими образи артистів. Це
завжди зіткнення сил, подолання труднощів, перешкод при здійсненні тих чи інших
позитивних цілей в зіткненні людини з навколишнім середовищем. Конфлікт є ключем
до побудови дії та монтажу епізодів. Кожен епізод має внутрішній конфлікт, рушійну
пружину дії. Тут постає завдання перед телебаченням знайти потрібні художньо-
виражальні засоби, щоб вдало розкрити конфлікт сценічного явища та правильно
показати сценічну дію глядачеві.

У мистецтві естради як в об’ємно-просторовому мистецтві світло завжди
використовується як найсильніший виразний засіб. Світло є активним елементом
композиції кадру, її формотворчим і естетичним чинником є світло. Світлом можна
виявити глибину простору сцени, трансформувати об’ємні форми, підкреслити лінійні
обриси і рельєфність елементів, більш відчутно передати повітряну атмосферу, а також
створити потрібний настрій у кадрі.

У книзі «Світло на ТБ. Основи для профі» американські науковці Д. Лівер та
Г. Суейнсон розглянули два види освітлення: природне та штучне. Природне освітлення
використовується при організації видовищ просто неба. Це можуть бути концертні
програми, концерти-мітинги, концерти народної творчості, фестивалі, гала-концерти,
шоу та театралізовані ігрові прорами. Природне освітлення при цьому може бути
сонячним (фронтальним, боковим, діагональним, контровим, зенітним) і похмурим. Воно
безперервно змінюється і за спектральним складом, і за інтенсивністю, тому при
зйомках на натурі використовують підсвічування. Використовуючи штучні джерела
освітлення, оператори розрізняють світло малююче, заповнююче, фонове, що моделює
і контрове (контурне) [15]. Тому телевізійна зйомка допомагає мистецтву естради краще
зобразити світло-тіньову композицію.

На сценічному майданчику за світло-тіньове та кольорове наповнення простору
відповідає художник по світлу. Він повинен чітко розуміти завдання, поставлене
режисером та вміти надати йому образного світло-кольорового вирішення. Це
стосується не тільки естрадного видовища загалом, але й окремих естрадних номерів,
з яких будується сценічне явище.

Прикладом є шоу «Фабрика зірок», де кожен естрадний номер наповнюється
продуманим світло-кольоровим малюнком, а також спецефектами. Спецефекти є групою
художньо-виражальних засобів, що дозволяє підсилити емоційний бік твору і одночасно
поглибити його зміст.
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масштаб зображення), спецефекти. Естрадне мистецтво на телебаченні, подібно до
інших вищезгаданих пластичних мистецтв (живопису, графіки, скульптури, архітектури),
створює зримі художні образи; подібно музичним творам розвиває дію в часі,
відраховуючи такти ритмів і відтворюючи мелодії, подібно літературі вільно
звертається до слова, включивши його в свою образну структуру.

Майстерність творців екранного мистецтва полягає в тому, "щоб розгорнути кожну
сферу виразних засобів до максимуму, разом з тим, так зуміти збалансувати ціле, щоб
жодна з приватних одиничних сфер не виривалася б з цього загального ансамблю, з цієї
загальної композиційної єдності" [12; 25].

Тож перед нами стоїть завдання проаналізувати художньо-виражальні засоби
естрадного мистецтва у телевізійній сфері. У цьому випадку ми маємо справу з
естрадним матеріалом, який використовується для створення екранного твору,
осмислений авторами в образній формі і розкриває їх світогляд, світовідчуття,
філософію.

Головним художньо-виразним засобом естрадного мистецтва прийнято вважати
гру артиста.

С. Клітін звернув свою увагу на те, що естрадне мистецтво пов’язане з «культом
артистичної індивідуальності та неповторності виконавця» [14; 15]. У цьому питанні
телебачення ще більше допомагає підкреслити «культ артиста». Сьогодні є досить
популярним створювати телевізійні проекти «Х-фактор», «Голос-країни», «Україна має
талант», «Фабрика зірок», які за формою є естрадними шоу-програмами. Ці приклади
показують, що виконавець є основою кожного естрадного номеру, конкретною
людиною зі своєю неповторною індивідуальністю. Найбільш важливу роль артист
відіграє у сольному концерті, де вся програма вибудовується навколо нього. Прикладом
можуть бути бенефіси Максима Галкіна, Єфима Шифріна, сольні концерти Таїсії
Повалій, Софії Ротару, Михайла Поплавського. Протягом всього концерту артист
повинен тримати увагу глядача, бути цікавим, вражаючим та дотепним. Він виступає і
виконавцем, і ведучим, тому номери потрібно правильно підбирати за жанром, стилем,
характером, настроєм та будувати на потрібному контрасті. Артисту необхідно відчувати
настрій та атмосферу аудиторії, вчасно робити розрядку. Режисеру-постановнику
необхідно створити єдиний, загальний, просторовий образ усього сольного концерту.
В такому концерті «йде змагання з самим собою», в кожному наступному номері
ставиться новий власний рекорд виконавця. Змагальність виконавства породжує магічну
силу концертного видовища – відкриту імпровізаційність виконання (сьогодні, зараз,
тут). «Головним є артист і його індивідуальність, і саме на цьому важливо зробити
акцент та масштабно підійти до організації» [14; 17].

Основу кожного естрадного видовища становить певна сценічна дія (у розмовному
жанрі – словесна, у міма – пластична, у вокаліста – пісенна). Костянтин Станіславський
стверджував, що дія – це основний матеріал сценічного мистецтва. Конкретна сценічна
дія і є предметом того мистецтва, що демонструється виконавцем. Вона є головним
збудником сценічного переживання артиста. Засобом організації дії є композиція, що
вимагає відповідного логічного розміщення матеріалу в процесі сценарію [18; 87].

Дії артиста на сцені повинні бути логічними, спрямованими на досягнення
поставленої мети. Справжня дія містить основні елементи акторської майстерності
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ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РАДЯНСЬКОГО БАЛЕТУ
1930-Х – ПОЧАТКУ 1940-Х РОКІВ У «ЛІЛЕЇ» К. ДАНЬКЕВИЧА –

Г. БЕРЕЗОВОЇ

У статті проаналізовано балет «Лілея» К. Данькевича у постановці Г. Березової
крізь призму основних тенденцій розвитку радянського балетного театру 30-х –
початку 40-х рр. ХХ ст.

Ключові слова: балет, балет «Лілея», Галина Березова, український балетний
театр, радянський балет.

В статье проанализирован балет «Лилея» К. Данькевича в постановке Г. Березовой
сквозь призму основных тенденций развития советского балетного театра 30-х –
начала 40-х гг. ХХ в.

Ключевые слова: балет, балет «Лилея», Галина Березова, украинский балетный
театр, советский балет.

In the article ballet «Lilеyа» of K. Dan'kevich in creating of G. Berezovа is analysed
through the prism of progress tendencies of soviet ballet theater of 30th – at the beginning
of 40th years of ХХ сentury.

Key words: ballet, ballet «Lilеyа», Galina Berezova, ukrainian ballet theater,. soviet
ballet.

Балет «Лілея» композитора Костянтина Данькевича в постановці балетмейстера
Галини Березової, прем’єра якого відбулася 26 серпня 1940 року на сцені київського
Державного ордена Леніна академічного театру опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка
[6; 700], став етапним у розвитку українського балетного театру, увійшов в історію як
перший твір, де створено оригінальну мову національного балету. У фундаментальних
дослідженнях, присвячених становленню та розвитку балетного театру України
(М. Загайкевич, Ю. Станішевський), а також наукових і публіцистичних статтях, що
висвітлюють окремі аспекти втілення «Лілеї» (П. Білаш, В. Володько, А. Геккель,
І. Зарецька) комплексно не проаналізовано постановку Г. Березової в контексті тенденцій
розвитку балетного театру СРСР 30-х – початку 40-х рр. ХХ ст., що доводить
актуальність обраної теми.

Мета статті – виявити основні тенденції розвитку радянського балетного театру
1930-х – початку 1940-х років, що вплинули на створення балету «Лілея» К. Данькевича
балетмейвстера Г. Березової.

Створення оперно-балетних театрів у союзних та автономних республіках СРСР
відбулося у 20–30-ті рр. ХХ ст. Одночасно з опануванням норм хореографічного
професіоналізму (європейського та російського) перед театрами висувалося завдання
формування національного репертуару. Поняття «національне» (від лат. nаtio – народ)
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Серед наукових робіт, в яких розглядається взаємовплив телевізійного та
естрадного мистецтв, слід відзначити праці А. Вартанова «Телевизионные зрелища» [5],
В. Вільчека «Под знаком ТВ» [6], С. Безклубенка «Телевизионное кино. Очерк теории»
[2], Е. Багірова «Нариси теорії телебачення» [3], Н. Горюнової «Художньо-виразні
засоби екрану» [10]. С. Безклубенко розглядає естрадне мистецтво на телебаченні та
поза ним, тобто екранне і позаекранне, на прикладі телевізійної гри «КВК» [2]. А. Вартанов
[5] та Н. Голядкін [9] у своїх роботах детально висвітлюють історіографію естрадного
мистецтва у телевізійному просторі.

У статті використані матеріали дослідження естрадних діячів С. Клітіна,
Є. Уварової, В. Зайцева. В. Зайцев розглянув вплив телебачення на естраду та наголосив
на актуальності цього питання [13; 133–143]. Є. Уварова зауважила, що телебачення
при створенні подібних програм активно використовує традиційні способи масових
розваг, які формувалися століттями. У книзі «Естрада в Росії. ХХ століття» вона
розглянула подібність естрадного мистецтва з драматургією телевізійних видовищ на
прикладі естрадного огляду (ревю) [20; 458–459].

Особливий внесок у розвиток дослідження естрадного мистецтва на телебаченні
зробив Анрі Вартанов. На його думку, естрада на телебаченні існує у двох основних
формах: телетрансляції творів естради та оригінальні естрадні телепрограми. Перша
представляє собою тиражування естради, друга використовує естрадний матеріал за
допомогою телевізійних прийомів. Залежно від жанрових особливостей та форм подачі
естрадного матеріалу змінюються й художньо-виражальні засоби [2].

А. Новікова у книзі «Сучасні телевізійні видовища: витоки, форми та методи
впливу» розглянула ґенезу розвитку естрадного концерту на телебаченні [16].

А. Головня [8] та Е. Багіров [3] розглянули систему художньо-виражальних засобів
естрадного мистецтва на телебаченні за допомогою живописних та графічних
можливостей кадру, його пластичної виразності.

Мова для суспільства є найважливішим засобом людського спілкування та не
віддільна від мислення. Кожен художник висловлює думки, почуття, світосприймання
власною мовою, за допомогою обраної ним знакової системи, тих чи інших художньо-
виражальних засобів. У живописі, наприклад, митець спілкується мовою кольорів,
виразності мазків, що дозволяє йому відтворювати на площині барвисте багатство світу,
об’ємність предметів, глибину зображуваного простору. У музичному мистецтві діалог
зі слухачем відтворюється за допомогою звуку, у хореографічному – за допомогою
руху, пластики.

Естрадне мистецтво у своєму первинному вигляді також має низку художньо-
виражальних засобів, таких як сценічна дія, образ-маска артиста, відкрите спілкування
з глядачем, міра умовності та використання декорацій, поєднання слова, музики, танцю,
образотворчого мистецтва, світла та кіноматеріалів. Але останнім часом, залучаючись
допомогою телебачення, використовує мову й телевізійного мистецтва, розширюючи
при цьому ряд засобів художньої виразності. Таким чином, до основних художньо-
виражальних засобів естрадних видовищ на телебаченні слід віднести акторську
майстерність артиста, сценічну дію, звук, світло-кольоровий малюнок, мізансцену,
темпоритм, декорації, живописні та графічні можливості кадру (ракурс, точка зйомки,
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тлумачать як «відображення у конкретному творі мистецтва, творчості якого-небудь
художника… специфічно-неповторного, притаманного національній художній культурі…
Основне джерело національної своєрідності мистецтва – соціально-історичне буття у
всій його конкретності, особливості духовного життя суспільства, національний
характер культури, її традицій. Національне проявляється як у змісті, так і у формі
художнього твору» [15; 226–227]. Постановка балетів, де відображено історичні події,
культурні особливості, характер того чи іншого народу, стало провідною тенденцією у
республіканських балетних театрах республік.

У 30-х – на початку 40-х років XX ст. було створено низку так званих
«національних» балетів – азербайджанський «Гыз Галасы» («Дівоча башта») (музика
А. Бадалбейлі, балетмейстери – С. Кеворков, В. Вронський), білоруський «Соловей»
(М. Крошнера – О. Єрмолаєва), вірменський «Щастя» (А. Хачатуряна – І. Арбатова),
таджикський «Ду Гуль» («Дві троянди») (О. Ленського – Г. Валамат-Заде, К. Голейзовського),
узбецький «Шахида» (Ф. Таля – О. Томського) та інші [14; 209]. В Україні з’явилися
«Пан Каньовський» (М. Вериківського – В. Литвиненка, 1930), «Лілея» (К. Данькевича
– Г. Березової, 1940). Усі вони незалежно від сюжету (казка, легенда, лірична драма та ін.)
вирішувались у межах класичної балетної драматургії. Секрет успіху цих ранніх зразків
– у новаційній пластиці, що створювалась шляхом поєднання класичного танцю з
елементами народного, включенні до канви вистави окремих конкретних народних танців
в обробленому вигляді, а також в орієнтації на місцевого глядача, на рівень його
підготовки до сприйняття складних форм професійної композиторської та
балетмейстерської творчості.

Не всі зазначені твори стали широко відомими чи навіть репертуарними, внесли
неоднаково вагому частку в справу збагачення балетного мистецтва народними
елементами. Але сам факт появи за незначний проміжок часу низки балетів, позначених
яскравою національною своєрідністю, за висловом М. Загайкевич, «не може не
сприйматися як результат певної, чітко визначеної тенденції розвитку радянського
хореографічного мистецтва, що стала в ці роки особливо відчутною» [1; 135]. Саме в
річищі цієї тенденції сприймається балет Г. Березової «Лілея».

Вже українська побутова драма «Пан Каньовський» стала виявом естетичних
тенденцій епохи щодо втілення національної теми у театрах республік СРСР, які
поглибилися в «Лілеї». «Пана Каньовського» тогочасна преса вітала як «перший
український балет, що створено його не за традиціями старого балету, а більш як
наполовину збудовано на основі українських пісень і своїм соціально насиченим
змістом являє собою цінний внесок у репертуар оперових наших театрів» [2]. Аналізуючи
шляхи проникнення фольклорних музичних і танцювальних творів на сцену, Н. Шахназарова
зазначає: «…спроби професійного використання музичного та танцювального
фольклору найчастіше відбуваються в театрально-сценічних формах шляхом включення
пісень, танців, інструментальних антрактів у театральні постановки» [9; 67]. Саме таким
шляхом йшов композитор К. Данькевич, створюючи симфонічну партитуру балету
«Лілея», що наповнена різножанровими відомими пісенними та танцювальними
народними мелодіями. Подібна ситуація спостерігалась при створенні
національного репертуару оперно-балетних театрів республік СРСР у 30-х – на
початку 40-х рр. ХХ ст.
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проблематики є доволі низьким, а сам він досі залишався фактично поза сферою
наукової уваги в нашій країні. Дана стаття є першим цілісним дослідженням системи
засобів художньої виразності естрадного мистецтва у телевізійному просторі другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. у колишньому СРСР та країнах, що виникли на
пострадянському просторі.

Сьогодні у мистецтвознавстві аналізується вплив телебачення на
естрадне мистецтво французьким кінокритиком Андре Базеном, професором
МДУ ім. М. В. Ломоносова Е. Г. Багіровим та професором ВДІК Надією Горюновою.
Але нині недостатньо вивчені проблеми впливу технічних засобів телебачення на
розвиток естрадного мистецтва.

Питання взаємовпливу цих видів мистецтв та жанрових особливостей
піднімаються в роботах Всеволода Вільчека, Володимира Саппака, Анрі Вартанова,
Корда Оверстріта та ін. Н. Горюнова звернула увагу на те, що естрадне мистецтво
поступово переходить у телевізійний простір, поєднуючи в собі технічні прийоми
телебачення [10; 14].

Тема дослідження вивчає також здобутки естрадних пошуків і нові втілення їх у
телемистецстві, формує погляди і стереотипи аудиторії на культурні цінності сучасності.
Це завдання несе в собі соціокультурний, мистецтвознавчий, культурологічний,
естетичний, психологічний та інші аспекти, які належать внутрішнім ознакам естрадного
видовища на телебаченні.

Особливо оригінальний внесок у розробку великого комплексу питань щодо цієї
тематики внесла А. Новікова [16]. Вона розглянула загальні характеристики розвитку
естрадного мистецтва у сфері телебачення, та проаналізувала жанрові особливості
мистецтв естради та телебачення. Саме вони лягли в основу структури даного
дослідження. Через їх аналіз з різних точок зору – культурних коренів, жанрів мистецтва
естради та телебачення, традиційних і нетрадиційних для видовищних мистецтв методів
впливу на аудиторію, слід осмислити взаємовплив художньо-виражальних засобів
естради та телебачення.

Мета статті систематизувати засоби художньої виразності естрадних видовищ на
сучасному телебаченні.

Естрадне мистецтво, залучаючись допомогою телебачення, використовує мову й
телевізійного мистецтва. Режисер повинен розумітися на художньо-виражальних засобах
естрадного видовища у телевізійному просторі, щоб вдало відтворити сценічну дію та
зафіксувати її на плівку.

Це означає, що змінюється й мова вираження естрадного матеріалу – її засоби
художньої виразності. Тож, слід детально розглянути та систематизувати засоби
художньої виразності естради на телебаченні.

Наукова новизна полягає в тому, що вперше постає наукова проблема комплексного
дослідження художньо-виражальних засобів естрадного мистецтва у сфері телебачення.
Розкриті нові закономірності в розвитку естрадного телебачення, досліджені специфічні
зв’язки між естрадою і телебаченням.

Вихідною базою для дослідження художньо-виражальних засобів естради у межах
телебачення стали роботи радянських кінокритиків, режисерів естради та телебачення.
Вони наголошували на схожості естрадного та телевізійного мистецтв.
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Окрім «Пана Каньовського» своєрідними сходинками на шляху до створення
національної вистави «Лілея» можна вважати постановку танцювальних сцен П. Вірським
та М. Болотовим в опері С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» (1936), де
найяскравішим виявився «Гопак», що за стилістикою тяжів до виступів ансамблів
народно-сценічного танцю. Подібна ситуація спостерігалась і в танцях П. Вірського
до опери М. Лисенка «Тарас Бульба» (1937). «Саме в цих спектаклях («Запорожець за
Дунаєм», «Наталка Полтавка», «Тарас Бульба» – Д. Д.), на думку Ю. Станішевського,
оригінальні постановки танцювальних картин ставали визначним досягненням не лише
української сценічної хореографії, а й усієї музично-театральної культури» [5; 107].
Активне опанування танцювального фольклору в процесі зародження та становлення
ансамблів народно-сценічного танцю також сприяло кристалізації принципів творчого
опанування елементів народного танцю в межах оперно-балетного театру (Ансамбль
танцю УРСР під керівництвом П. Вірського та М. Болотова створено 1937 р.).

Проникнення елементів українського народного танцю в обробленому вигляді на
сцени оперно-балетних театрів спостерігалося й за межами України. Зокрема, балет
«Ніч перед Різдвом» Б. Асаф’єва за мотивами повісті М. Гоголя був продемонстрований
як випускна вистава Ленінградського хореографічного училища на сцені Театру опери
та балету ім. С. Кірова 1938 року. Виставу втілив балетмейстер В. Варковицький.
Наступного року «Ніч перед Різдвом» у постановці Ф. Лопухова з’явилась у репертуарі
Театру ім. С. Немировича-Данченка 1939 року. Ю. Слонімський свідчить про присутність
танцювальної лексики та композиційних побудов українського народного танцю у балетах,
зокрема, щодо вистави Ф. Лопухова зазначає: «Масові українські танці створені з великою
майстерністю. Тут і колядки, і ігри на снігу, і заключний гопак» [4; 197].

Отже, до постановки «Лілеї» у балетному театрі було накопичено певний досвід
використання елементів українських народних танців. Однак балет «Лілея» не можна
вважати черговим у переліченому ряду, оскільки він не лише увібрав накопичений
досвід, а й став якісно новим твором, де елементи українського народного та
класичного танців органічно злилися, створивши оригінальну лексичну систему
українського балету. Від захоплення зовнішньою екзотикою національних традицій
(достовірність побутових прикмет національного у звичаях, ритуалах, костюмах, начинні
тощо) український балет підійшов до збагнення глибини національного характеру
світосприйняття, прагнення передати його особливості в тематиці та образах.

Е. Шумілова стверджує, що для кращих зразків балетів національної тематики,
до яких відносимо й «Лілею» Г. Березової, характерним є «новий тип зв’язків з
фольклором. Це не імітація та просте запозичення готових фольклорних форм.
Звертаючись до народної творчості, хореографи прагнуть проникнути у глибинні шари
психіки народу, відбирають у фольклорі найцінніше та на основі образних асоціацій
шукають пластичні інтонації для найточнішого відтворення особливостей
національного характеру» [12; 20]. Ю. Слонімський, порівнюючи українську «Лілею»
Г. Березової, грузинське «Серце гір» В. Чабукіані, білоруського «Солов’я» О. Єрмолаєва,
зазначає: «Своєрідність національної форми цих балетів полягає не тільки у
відмінностях національних пейзажів, костюмів і народних танців. У манері спілкуватися
один з одним, в іграх, у ставленні до природи, в реакції на сумні і радісні події – у
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У статті досліджено художньо-виражальні засоби естрадного мистецтва
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В статье исследовано художественно-выразительные средства
телевизионной эстрады. Проанализировано влияние телевизионного искусства на
жанровые особенности эстрадного искусства. Приведены примеры удачного
сочетания средств выразительности эстрадного и телевизионного искусств.

Ключевые слова: художественно-выразительные средства, телевизионная
эстрада, режиссер-постановщик, артист, действие, кадр, изобразительно-
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The article examines artistic and expressive means of television stage. The influence
of television art genre features stage art. Examples of successful blend of artistic
expression and variety of television arts.

Key words: artistic means of expression, a television stage, director, actor, action
shot, figurative-sound image.

Сьогодні естрадне мистецтво, що стало частиною глобальної індустрії шоу-
бізнесу, йде шляхом пошуку форм, нових зображально-виражальних засобів, панування
спецефектів та синтезу мистецтв. Особливо це помітно в дні свят, коли естрада у
різноманітних проявах практично повністю заповнює телевізійний ефір. Можна
стверджувати, що воно монополізувало всі сфери людської діяльності. Звідси
еволюціонують засоби формотворення жанрового різноманіття естрадного мистецтва
на телебаченні. Чільне місце належить концертним формам. На думку Анрі Вартанова,
естрада на телеекрані зазнає великих змін за формою та способом вираження [5; 20].
Це означає, що змінюється й мова вираження естрадного матеріалу – її засоби
художньої виразності. Тож слід детально розглянути та систематизувати засоби
художньої виразності естради на телебаченні.

Вивчення особливостей естрадного мистецтва у телевізійному просторі нині є
вкрай актуальним, тому що, досліджуючи дане питання, можна виділити ряд
відмінностей, які вирізняють естраду на телебаченні як окремий напрям, що
розвивається за своїми законами, порушення яких веде до знецінення твору естрадного
виробництва.

Актуальність дослідження зумовлена ще й тим, що, незважаючи на високий рівень
суспільної популярності естради на телебаченні, рівень наукової розробки його
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всьому буквально проявляються національні риси, що складають законну гордість
народу, його невід’ємну властивість» [4; 352].

У «Лілеї» були втілені принципи образності балетної вистави, що не дозволяють
роздільне існування танцю академічного та характерного. Хореографію «Лілеї» можна
охарактеризувати як таку, що, на думку Е. Шумілової, «містить мінімум зовнішніх
прикмет національного, але прагне передати його внутрішні якості» [11; 63].

На початок 30-х рр. ХХ ст. вже вщухли суперечки щодо непотрібності класичного
танцю новому радянському балету, його неспроможності вирішувати сучасні теми.
Г. Березова, випускниця Ленінградського хореографічного училища, вихованка
А. Ваганової, була типовим представником академічної балетної школи, досконало
володіла класичним танцем. Використання класичного танцю як «базової» лексичної
системи для створення балетів національної тематики стало закономірністю для
радянського балету 30-х – початку 40-х рр. ХХ ст., що знайшло прояв у «Лілеї».

М. Загайкевич зазначає: «…вона (Г. Березова – Д. Д.) принесла в свою постановку
глибоке розуміння принципів академічного мистецтва як основи хореографічної
лексики. Разом з тим Г. Березова прагнула до широкого залучення в образну систему
твору народних форм танцю… вбачала в органічному поєднанні цих двох лексичних
струменів – класичного і народного – шлях до створення єдиного хореографічного
«мовного апарату», покликаного розкрити сюжетні колізії, переживання і почуття
персонажів» [1; 144]. Дослідниця вважає, що процес переосмислення фольклорних
джерел, що визрів у балетному театрі середини ХХ ст., далеко ширший і якісно
відмінний від простого надання національного колориту класичному танцю за рахунок
введення окремих елементів народного. Цей процес, на думку дослідниці, «позначився
на стиранні граней між класичним і характерним танцем, призвів до використання
виражальних засобів фольклору як компонента образного вислову» [1; 54].

У пошуках цілісного лексичного сплаву Г. Березова широко використовувала
стилістичну спорідненість між окремими основними рухами класичної і української
народної хореографії: широкими стрибками і кружляннями в чоловічому танці, дрібними
«піццикатними» кроками у жіночому [1; 145]. Ю. Станішевський, характеризуючи
хореографічну лексику одного із сольних танцювальних номерів у третій картині
«Лілеї», зазначає: «Балетмейстер і А. Васильєва (перша виконавиця ролі Лілеї) будували
варіацію героїні на дрібних партерних рухах на пальцях – сюіві, своєрідно
переінтонованих українських дрібушечках, піднятих на пуанти, на коротеньких па-де-
ша, що переходили в сіссони, на граціозних обертаннях, підказаних народним танцем»
[7; 102]. Використавши пластичну своєрідність народного дівочого танцю,
балетмейстер і танцюристка гармонійно поєднали його елементи із класикою, створили
якісно новий танець українського балету, обарвлений неповторним національним
колоритом.

Для другої половини 30-х – початку 40-х рр. ХХ ст. характерним було звернення
діячів балетного театру до класичної літератури («Бахчисарайський фонтан» за
О. Пушкіним, «Ніч перед Різдвом» за М. Гоголем, «Ромео та Джульєтта» за В. Шекспіром
тощо). Звернення митців балетного театру до творчості видатного українського поета
Т. Шевченка виглядає в цьому контексті закономірністю. В основу балету «Лілея»
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ефективність професійної музичної освіти залежить від рівня загальної системи
естетичного виховання. Музична освіта може бути спрямована на педагогічну
діяльність, яка є самостійним, рельєфно окресленим напрямом з широким спектром
естетичних завдань: від духовного розвитку особистості до забеспечення необхідного
культурного рівня в нашій державі.
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автором лібрето В. Чаговцем покладено сюжетні мотиви багатьох творів Т. Шевченка,
де постає образ морально сильної жінки-кріпачки, що потерпає від свавілля панів, але
зберігає душевну красу («Марина», «Княжна», «Причинна», «Відьма», «Невольник»
(«Сліпий»), «Русалка», «Лілея»). Загальна образна система вірша Т. Шевченка «Лілея»,
де зображено невинну дівчину, яка після загибелі, спричиненої знущанням пана,
перетворилась на чудову квітку лілею, пронизана ліричністю, романтичним настроєм,
що є близьким естетиці балетного театру. Лілея – міфологічний символ чистоти й
цнотливості; «у деяких народів вважалося, що у вигляді лілеї з’являються душі
померлих і що лілеї виростають на могилах безневинно засуджених» [3; 55]; цей символ
реактуалізовано в мистецтві романтизму й символізму. Т. Шевченко транспонує цей
відомий з античності й середньовіччя мотив, який в українському фольклорі найбільш
властивий побутовій баладі, у соціальний вимір, зобразивши конфлікт громади й пана і
зробивши мотив цієї метаморфози виявом людської жорстокості, породженої
соціальною кривдою [10; 754].

Балетну інтерпретацію літературних творів можна розглядами в межах провідної
тенденції 30-х – початку 40-х рр. ХХ ст. у СРСР – створення жанру драматичного балету,
так званих «хореодрам». «Цей тип вистави пов’язаний, з одного боку, з традиціями
монументального сюжетного балету ХІХ століття, а, з іншого – його відродження
обумовлюється прагненням наблизити мистецтво балету до життя, наповнити глибоким
змістом, підвищити його значення… Відбувалося зближення балетної драми з
літературною, складались принципи реалістичної балетної драматургії – сценарної,
музичної, хореографічної», – писала про цей період Є. Суріц [8; 81].

Балетмейстерське мистецтво в драматичному балеті зазнало тісної взаємодії з
режисерським. Саме звідси походять такі риси «драмбалетів», як цілісність, наявність
дії, що логічно розвивається, яскраві сценічні кульмінації, вражаючі масові сцени, що
знайшли втілення в «Лілеї». Одночасно пантоміма у драмбалетах стала одним з
основних виразних засобів, що нерідко витісняв танець. Серед недоліків «Лілеї»
М. Ельяш називає неможливість втілити мовою танцю всі сюжетні колізії, викладені
В. Чаговцем у лібрето балету «Лілея», що зумовило вирішення багатьох сцен вистави
засобами пантоміми. Балетмейстерське рішення балету було стилістично цілісним, однак
Г. Березовій, на думку М. Ельяша, не вдалося позбутися пантомімних затягнутостей,
прагнення до «виправданості» деяких танців [13; 31].

М. Загайкевич навпаки вважає постановку «Лілеї» за законами драматичного твору,
введення пантомімних епізодів достоїнствами вистави: «За своєю будовою «Лілея»
представляє класичну номерну хореографічну п’єсу. В той же час її структура значно
динамізована, завдяки пантомімно-дійовим епізодам, заснованим на гострих сюжетних
колізіях, притаманних драматичним творам»[1; 145].

Гостросоціальна тематика, масові героїчні сцени стали типовим для радянського
балетного театру 30-х – початку 40-х рр. ХХ ст. Ці риси відобразились і в балеті «Лілея»:
класовий характер драматичного конфлікту, пропаганда ідей революційно-визвольного
руху, героїзація образу народних мас тощо.

Героїко-романтичний балет «Лілея» Г. Березової став відображенням багатьох
тенденцій балетного театру СРСР 30-х – початку 40-х рр. ХХ ст. Авторка спиралась на
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університетах, де студенти засвоювали не лише музично-теоретичні дисципліни, а й
історію музики, музичну практику та музичну педагогіку.

Подібний розподіл залишався актуальним протягом наступного ХХ ст. У сучасній
світовій музичний освіті різниця між її загальним та спеціалізованим професійним
напрямом є досить різною. Це передусім залежить від фінансування музичних
навчальних закладів (підтримка держави або приватних осіб, різноманітних товариств
тощо). На жаль, значна кількість приватних музичних шкіл не має чіткого профілю й
передбачає досить високу платню за навчання, що надає у свою чергу сучасній музичній
освіті елітарного характеру й позбавляє можливості одержувати її обдарованим дітям
з незаможних родин.

В Україні музична освіта не є обов’язковою. Вона поділяється на елементарну
(уроки музики в загальноосвітній школі та приватні уроки), середню (дитяча музична
школа або музична студія) та вищу (училище, інститут, консерваторія, акдемія).
Елементарна та середня музична освіта створює умови для виникнення в дитини
натхнення до творчості, стійкого бажання жити в гармонії з навколишнім світом.
Реалізація музично-естетичних завдань зумовлена “Національною доктриною розвитку
освіти України в ХХІ столітті”, змістом освітніх галузей “Мистецтво” та “Естетична
культура” Державних стандартів початкової і загальної середньої освіти, Комплексною
програмою художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладах, які передбачають реалізацію принципів прилучення школярів до
різних видів музичного мистецтва, ознайомлення з основними складовими української
та світової музичної культури. Музично-естетична підготовка передбачає можливість
безперервної мистецької освіти, що дає можливість учням продовжувати її на різних
ступенях навчання.

Вища музична освіта в Україні окрім виконавської майстерності може бути
спрофільована на педагогічну діяльність. У сучасній вітчизняній педагогіці мистецька
освіта є самостійним, рельєфно окресленим напрямом, діапазон якого охоплює широкий
спектр естетичних завдань: від духовного становлення особистості до забезпечення
необхідного культурного клімату цивілізованої держави. Ефективність професійної
музичної освіти безпосередньо залежить від якісного рівня загальної системи
естетичного виховання, яку забезпечують загальноосвітні заклади, культурно-мистецькі
установи, творчі спілки та об’єднання [3].

Отже, музична освіта як історична категорія почала формуватися на ранніх етапах
розвитку людства (Стародавній Єгипет, Китай, Греція) й була пов’язана з виникненням
перших професійних музичних навчальних осередків. В Європі у період раннього та
класичного Середньовічча на розвиток музичної культури й, зокрема, музичної освіти
вплинула діяльність митців з різних прошарків тогочасного суспільства (придворні
музиканти, трувери, трубадури, ваганти, голіарди тощо). На організацію методів та форм
музичного навчання певним чином вплинула діяльність таких видатних музикологів-
реформаторів як Г. д’Ареццо, І. Мірус, Г. Глареан, які заклали підґрунтя для існування
сучасної нотної грамоти (ХІІ–ХVІ ст.). Суттєві зміни в європейській музичній освіті
сталися внаслідок виникнення у ХІХ–ХХ ст. консерваторій або аналогічних установ.

В Україні сучасна музична освіта поділяється на елементарну, середню та вищу.
Дані категорії знаходяться у тісному зв’язку між собою передусім через те, що
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міцні традиції класичної хореографії задля вирішення нових постановочних завдань,
поставила балет у жанрі хореодрами, звернулася до національної теми та створила
оригінальну мову українського балету, де органічно злилися елементи класичного та
народного танців. Таким чином, «Лілея» Г. Березової може бути конкретним прикладом
того, як спільні для радянського балету естетичні принципи «проектувалися» на
національну балетну творчість.
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Королівський музичний коледж “Сан-Пєтро а Маєлла”. У Венеції були відомими такі
притулки як “Делла Пієта”, “Дех Мендиканті”, “Ункурабілі і оспедалетто” (для дівчат),
“Санті Джованні а Паоло” тощо. Окрім сирітських будинків в Італії створювались й
інші музичні школи, в яких викладали відомі на той час музичні метри (О. Скалатті, А. Вівальді
та інші) [7; 910].

Протягом ХVI–ХVIII ст. з’явилося багато музично-педагогічної літератури, яка
сприяла розвитку як загальної, так і спеціальної музичної освіти. Серед найвідоміших
тогочасних навчальних видань, присвячених інструментальній та вокальній музиці,
музично-теоретичній методології, грі на різних музичних інструментах, виділимо книги
“Досконалий капельмейстер” (І. Маттезон, 1739), “Трактат про фугу” (Ф. Марпург, 1753–
1754), “Виконання на клавірі” Ф. Баха (1753–1762); “Виконання на клавесині” (М. Сен-
Ламбера, 1702), “Міркування про старих та нових співаків” (П. Тозі, 1723), “Щабель
до Парнасу” (І. Фукс, 1725) тощо.

Суттєві зміни у музичній освіті відбулися після створення Паризької консерваторії,
яка була заснована декретом Національного канвента від 3 серпня 1795 року на базі
Королівської школи співу та декламації (засновник та перший керівник – Б. Саррет). З
перших років свого існування цей освітній осередок став провідним навчальним
закладом не лише Франції, а й Європи: до 1797 року він нараховував 125 викладачів та
600 учнів. У Паризькій консерваторії навчали грі на музичних інструментах, співу,
драматичному мистецтву, історії та теорії музики. З 1803 року студенти, що успішно
закінчили курс композиції, нагороджувалися римськими преміями. Серед лауреатів
премії відзначимо таких відомих композитори як: Г. Берліоз (1830 р.), Ш. Гуно
(1839 р.), Ж.Бізе (1857 р.), Ж. Масне (1863 р.), К. Дебюссі (1884 р.) та інших.

З кінця ХVIII століття європейська музична освіта почала формуватися під
впливом нових чинників, пов’язаних з демократизацією музично-театрального і
концертного життя, виникненням нових оперних театрів, оркестрових колективів та
співочих товариств, розквітом інструментальної музики, розвитком домашнього
музикування. Саме в цей час відокремилось навчання виконавському мистецтву від
процесу засвоєння музичної композиції і підготовки музикантів-теоретиків. З’явилися
новаторські навчальні посібники, направлені на розвиток інструментальної техніки
(етюди М. Клементі, І. Крамера, К. Черні, Р. Крейцера та ін.).

На межі ХІХ–ХХ століть у багатьох кранах світу почали масово відкриватися
консерваторії або аналогічні їм установи (академії, вищі музичні школи, коледжі тощо),
в центрі уваги яких було виконавське мистецтво та підготовка викладачів для
загальноосвітнійх шкіл й музичного виховання у родині. Зокрема, важлива роль належала
школам майстерності на чолі з такими видатними педагогами і музикантами як
М. Клементі, К. Черні, Ф. Шопен, Ф. Ліст (піаністичні школи); А В’йотан, Й. Іоахім,
Р. Крейцер (скрипкові школи); Р. Вагнер, Г. Малер (диригентські школи) тощо.

Протягом XIX ст. у вищих музичних навчальних закладах Європи та Америки
система музичної освіти розділилася на два напрями. Приміром, у Німеччині, Австрії,
Швейцарії університети стали центрами лише музично-теоретичної освіти, практичне
музикування (студентські хори, оркестри, ансамблі) здійснювалося на аматорському
рівні. У Великобританії (згодом й у США) підготовка музикознавців відбувалася при
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Стаття присвячена розгляду проблеми церковної музики часів Київської Русі
та її впливу на формування стилістичних особливостей сучасної музики в Україні
та країнах близького зарубіжжя.
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Статья посвящена рассмотрению проблемы церковной музыки времен
Киевской Руси и ее влиянию на формирование стилистических особенностей
современной музыки в Украине и странах ближнего зарубежья.
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The article devoted to the problem of church music of the Kiev Rus and impact Kiev
Rus on the formation the stylistic features of contemporary music in Ukraine and
neighboring countries.

Key words: church singing, a capella singing, art of Kiev Rus.

Музичне мистецтво Київської Русі – це унікальної краси, інтонаційного багатства
та мелодичної виразності пласт хорової музики, у котрій закладені глибинні основи
всієї наступної музичної культури України та ближнього зарубіжжя. На відміну від
західноєвропейської Середньовічної культури, з її пріоритетом філософського
мислення – схоластики, у давньоруській культурі релігійна свідомість проявляла себе,
в першу чергу, в художній формі, що привело до розквіту мистецтва у Київській Русі.
Краса людського голосу та музичного мистецтва у східнохристиянській традиції
сприймалася як один із доказів буття Божого, вона наділялася онтологічним статусом.
У сприйнятті християнської свідомості краса не була самоціллю, а виступала образом
чи знаком, який вказує шлях до Бога, будучи засобом комунікації з вищим, позаземним
світом. Ґрунтовні дослідження проблеми давньоруського церковного співу були
проведені В. Одоєвським та Д. Разумовським. Релігійному аспекту музики
Середньовіччя присвячені роботи С. Смоленського, В. Металлова, А. Преображенського.
Частково проблема впливу традиції давньоруського співочого мистецтва на
композиторську творчість ХХ ст. висвітлювалася у роботах, присвячених сучасній
духовній музиці або ж в монографіях, які досліджують сучасних вітчизняних
композиторів. Питання сучасної духовної музики розглядалися у роботах Н. Гуляницької
[3], Н. П. Парфентьєва та Н. В. Парфентьєвої [9], Л. Раабена, А. Селіцького та інших.
Деякі паралелі з давньоруським вокальним мистецтвом у розрізі творчості окремих
композиторів другої половини ХХ століття (або їх окремих творів) проводяться у
роботах Г. Васильєвої, О. Гладкової, М. Катунян [5], А. Селіцького та інших. Проте
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Розвитку музичної освіти в цей час сприяла сформована система гнучкого нотного
запису, а також нотодрукування. Реформована музична писемність і друковані публікації
музичних записів і книг з нотними прикладами створили передумови, які значно
полегшили музичне навчання та передання професійного досвіду. У свою чергу це
вплинуло на формування музиканта нового типу – музиканта-практика, який досконало
володів кількома музичними інструментами (в тому числі, грав на органі), вільно
орієнтувався у методології хорового співу.

Варто закцентувати, що організація тогочасного музичного навчання
здійснювалась у різних формах. Найважливішою з них були метризи. Останні, як правило,
існували при католицьких храмах. Найбільшого розповсюдження вони набули у XІІ–
ХV ст. (лише у Франції їх нараховувалося майже 400; більшу частину з них було закрито
у 1791 році після Великої французької революції 1789 р.). В них викладалися спів, гра
на органі (з ХVI ст. й інші музичні інструменти), теорія музики; учні також одержували
загальну освіту. Кожна метриза нараховувала від 20 до 30 співаків, які навчалися під
керівництвом хормейстера. Наприклад, з учнів метриз вийшли такі видатні французькі
та нідерландські композитори-поліфоністи як Гийом Дюфаї, Йоханнес Окегем та інші.

У XVI ст. європейська музична освіта остаточно звільнилася від схоластики і
музика почала вивчатися не лише як мистецтво, а й художня практика, що мала у своєму
базисі наукове підґрунтя. Найбільшого значення в цій сфері набули теоретичні роботи
відомого європейськго мислителя та науковця Генрих Глареана (1488–1563 рр.), який
викладав в університетах Франції, Німеччини, Швейцарії математику, філософію,
історію, літературу, поетику, музику [6; 998–999]. Наприклад, у його роботі “Вступ у
музикознавство” (1516 р.) містяться дані про інтервали, лади, сольмізацію тощо.
Основний трактат Г. Глареана “Додекахордон” (1547 р.) було присвячено вивченню
середньовічних церковних ладів. Спираючись на дослідження давньогрецьких
теоретиків, вчений-музиколог встановив існування 12-ти діатонічних ладів (а не 8-ми,
на які вказували решта середньовічних музичних теоретиків). У цей період європейське
музичне навчання перейшло з університетів у приватні корпорації – пансіонати (лише у
Кьольні на початку ХVI ст. існувало чотири таких корпорації, яки були незалежними
одна від одної, але підкорялися єдиному керівництву). Музична освіта надавалася також
в капелах (при світських та духовних дворах), де придворний капельмейстер (як правило,
відомий музикант) навчав музиці передусім майбутніх учасників придворних ансамблів
та дітей заможних верст населення. Загальну та спеціальну музичну освіту можна було
одержати в аматорських співтовариствах майстрів співу (майстерзінгерів).

До кінця ХVІ ст. загальна музична освіта повністю відокремилася від спеціальної
й здійснювалася у звичайних школах, головним чином канторами, які відповідали за
шкільну церковну музику. Вони не лише керували шкільними хорами і навчали дітей
співу, а й викладали інструментальну музику для тих учнів, які не могли співати.

У XVII ст. викладання музики стало основним освітнім напрямом у роботі з
вихованцями притулків. Відомо, що перший такий заклад було відкрито в 1537 р. у
Неаполі (“Санта Марія ді Лорето”), пізніше там само з’явилися такі навчальні сирітські
осередки як “Пієта деї Туркіні”, “Деї повери ді Джезу Кристу”, “Сант Онофріо а Капуана”.
Згодом, на межі ХVІІ–ХVІІІ ст. більшість цих музичних шкіл об’єдналися у

МУЗИЧНА ОСВІТА В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ



61

залишається недостатньо висвітленим у науковій літературі питання впливу
давньоруського церковного співу на формування стилістичних особливостей у творах
композиторів кінця ХХ – початку ХХІ ст. Метою поданої статті є з’ясування перелічених
проблем.

Основою художнього мислення у Київській Русі був символ. Символ внутрішньо
пов’язаний з тим, що він символізує, а отже, наділяється духовною силою означуваного.
Символ як явище поза межами сокровенної сутності є «втіленням її у зовнішньому
середовищі» [1; 43–52]. Завдяки символічній природі давньоруський церковний спів
несе в собі величезний духовний потенціал, діючий і в наш, складний та суперечливий,
з точки зору духовності, час. Його основою, як центральний елемент богослужіння,
слугує словесний текст. З цим пов’язують надання переваги хоровому співу a capella
(без інструментального супроводу) у церковній музиці. Традиція акапельного співу
збереглася у православній (і не тільки) церкві і сьогодні.

У XVII ст. церковна музика зазнала значних змін під впливом західної культури.
Зокрема, чітко простежується польський вплив, у XVII–XIX ст. – італійський, німецький.
Різка зміна орієнтирів призвела до витіснення давньоруської співочої традиції
оригінальними, композиторськими творами, зорієнтованими на західні зразки, або ж
підлаштуванню давніх наспівів до норм нового музичного мислення.

Однак у ХІХ ст. поступово починає виникати зацікавленість до давньоруської
співочої традиції. На межі ХІХ–ХХ ст. відбувається інтенсивне освоєння давньоруської
співочої традиції – як у теоретичному, так і в практичному плані. Цей процес значною
мірою пов’язаний з діяльністю Синодального хору та Московського синодального
училища церковного співу. На початку ХХ ст. при Синодальному училищі в Москві
проводилися серйозні дослідження в сфері давньоруського церковного музичного
мистецтва. Відзначимо діяльність таких учених, як С. Смоленський, В. Металлов,
А. Преображенський. «Московська школа» або «Новий напрям» у духовно-музичній
творчості, який виник на межі ХІХ–ХХ ст., був тісно пов’язаний з діяльністю
Синодального хору та С.В. Смоленського. До цього напряму належали композитори
А.Т. Гречанінов, В.С. Калінніков, П.Д. Кастальський, Н.І. Компанейський, А.В. Нікольський,
П.Г. Чесноков. Залучення до репертуару Синодального хору великої кількості давньоруських
наспівів, діяльність директора Синодального хору та училища С. В. Смоленського, творчість
засновника «Нового напряму» духовно-музичних композиторів П. Д. Кастальського
відіграло значну роль в осмисленні давньоруської співочої традиції.

Наприкінці 1980-х років піднімається нова хвиля зацікавленості композиторів
до духовної музики взагалі та, зокрема, церковного співу Київської Русі, що
хронологічно співпало зі святкуванням 1000-річчя Хрещення Русі та усвідомленням
величезної значимості духовного православного коріння сучасної культури. Кожна епоха
відкриває в культурних традиціях минулого те, що їй найбільш близьке або те, чого їй
«не вистачає», чого вона потребує для подальшого свого розвитку. Тому різні епохи
вступають у діалог з різноманітними культурними традиціями. Вітчизняні композитори
черпають із давньоруської співочої традиції ідеї, актуальні для сучасного музичного
мистецтва. Давньоруський церковний спів ще недостатньо вивчений та недостатньо
широко звучить на концертних майданчиках і у храмах. Тому він зберігає для наших
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була бути доступною будь-якій людині без урахування наявності в неї музикальності
[2; 82].

У роки раннього і класичного європейського Середньовіччя музична культура
створювалася представниками тогочасного суспільства, які знаходились на різних
ступенях соціальної ієрархії: музикантами теоретиками та практиками (канторами й
інструменталістами, які мали безпосереднє відношення до церквної, культової музики),
придворними музикантами, бардами-співцями, труверами, трубадурами, міннезінгерами,
інструменталістами-духовиками, вагантами, голіардами, шпильманами, менестрелями.
Ці різноманітні групи митців оволодівали музичними знаннями у співочих школах при
монастирях та кафедральних соборах (з XIII ст. – в університетах), в умовах музичного
цехового навчання, а також у практиці безпосереднього передання традицій від майстра
до учнів.

Однією з найважливіших європейських співочих шкіл визначеного періоду стала
римська «Схола канторум» (заснована близько 600 року, реорганізована у 1484 р.).
Методи навчання хоровому співу спиралися там передусім на розвиток слуху. Вчитель
користувався при цьому способом хейрономії (рух голосу вгору і вниз вказувався
умовною траекторією рук та пальців). Для оволодіння теоретичними музичними
знаннями розповсюджувалися спеціальні рукописні посібники у вигляді діалогів між
вчителем та учнем.

Варто зазначити, що методи музичного навчання значно змінились після реформи
Гвідо д‘Ареццо (близько 990-1050 рр.), що стала фундаментом для створення сучасного
нотного письма. Він вперше ввів у музичне використання чотирилінійний нотний стан,
літерне позначення ключів, а також дав назву шестиступеневому ладу [12; 4–11].

З XII ст. в Європі посилюється тенденція об’єднання музично-теоретичної освіти
з виконавсько-композиторською практикою. Провідне місце у цьому процесі відіграли
кафедральні школи. Наприклад, одна з них існувала при кафедральному соборі Нотр-
Дам у Парижі й стала прототипом майбутніх метриз (у Франції та Нідерландах – музична
школа, в якій здійснювалась підготовка церковних співаків). У той самий період музика
ґрунтовно вивчалася в межах семи вільних мистецтв на факультеті, так званої
Університетської корпорації магістрів та студентів (майбутній Паризький університет).

У XII – XIV ст. виникли й інші європейські університетські осередки, в яких
вивчалась музична наука: в Кембриджі (1129 р.), Оксфорді (1163 р.), Парижі (1348 р.),
Кракові (1364 р.), Відні (1365 р.), Гейдельберзі (1386 р.). Мистецтвознавець
Ю. Холопов відзначав, що одним з видатних педагогів-музикантів того часу був Іоанн
Мірус (близько 1290 – після 1351 рр.) – французький музичний теоретик, математик,
астроном, автор трактату “Мистецтво нової музики” (1319 р.), присвяченого музичній
теорії та практиці, системи організації музичного навчання. Відомо, що І. Мірус у 1321 р.
одержав ступінь магістра мистецтв у Сорбонському університеті, а в 1323 році завершив
ґрунтовну наукову працю “Умоглядна музика за Боецієм”, яка залишалася основним
підручником з музичної освіти в університетах Європи майже до XVI століття [8; 836].

У добу Ренесансу прогресивні європейські музичні діячі почали активно виступати
проти схоластики у теорії музики та музичному навчанні й наполягати на збільшенні
практичного музикування у сфері композиторського та виконавського мистецтва.
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сучасників свіжість та новизну. Звертаються до давньоруської монодії у своїх творах
і російські композитори, наприклад, у творах на історичні сюжети «Слово о полку
Ігоревім» Л. Пригожина, опера «Видіння Іоана Грозного» С. Слонимського, ораторія
«Житіє князя Володимира» А. Корольова. Інша лінія пов’язана зі старообрядною темою
(«Зображений янгол» Р. Щедріна, «Авакум» К. Волкова). Існують спроби передати
специфічне хорове звучання інструментальними чи симфонічними засобами. Прикладом
цього може слугувати «Стіхіра» Р. Щедріна, його ж фортепіанна п’єса «Знаменний
розспів» із «Зошита для юнацтва», «Великий розспів» А. Корольова для струнних,
клавесину та ударних, «Іже херувіми» І. Голубєва для класичного складу фортепіанного
тріо.

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. – епоха складних суспільних змін. Змінюється сам
образ сучасної цивілізації. Цей процес відбувається і в художній культурі. Сучасне
мистецтво народжується в діалозі з культурами минулих епох, використовує і
трансформує їх художню мову. Для світового мистецтва ХХ ст. протягом усього
століття був актуальний духовний світ Середньовіччя. І в ХХІ ст. зберігається глибока
зацікавленість композиторів, художників, поетів, мистецтвознавців, філологів до
середньовічного мистецтва. Середньовічне мистецтво виявляється породжуючою
моделлю для онтологічно орієнтованих пошуків у просторі мистецтва ХХ – початку
ХХІ ст.

Українські композитори, звертаючись до традиції співочого мистецтва Київської
Русі і до середньовічної християнської традиції взагалі, виражають своєю творчістю
одну із основоположних для сучасного мистецтва тенденцій, пов’язану з духовним
прагненням сучасної людини. Сучасні композитори, звертаючись до традицій
давньоруського співочого мистецтва, опиняються в ситуації подвійного відкриття. З
одного боку, – це відкриття духовної музики, яка фактично знаходилася під забороною
в роки радянської влади. З іншого – це продовження того відкриття забутої, багато в
чому не дослідженої, яка приховує в собі загадки давньоруської співочої культури, що
було розпочате на межі ХІХ–ХХ ст. композиторами «Нового напряму» і перервалося
революцією. На думку деяких дослідників, давньоруський спів потрібно розглядати
лише як цілісну, синкретичну систему, протиставляючи його сучасній розірваній,
фрагментарній музичній свідомості. Зокрема, вихідним пунктом суджень В. Мартинова
є питання: «Чи можна вважати давньоруський церковний спів частиною музичного
мистецтва, чи спів це є дещо абсолютно інше?» [6; 5]. До XVII ст. існувало чітке
розмежування понять церковного співу та музики. Слова «співати» чи «спів» означали
виконання церковних творів та відносилися лише до богослужіння. Слова «грати» і «гра»
(з XVII ст. замінені на «музика» або «мусікія») означали не тільки гру на музичних
інструментах, але і виконання будь-яких, навіть суто вокальних творів, поза церквою.
В. Мартинов розглядає музику як вияв більш загального феномену гри. Сучасний світ,
на його думку, є породженням людини, яка грає. Ця людина пізнає світ як гру, засобами
гри, і навіть релігійна сфера діяльності розглядається ним як один із проявів феномену
гри.

В. Мартинов зазначає, що згідно давньоруської системи поглядів, людині була
належна єдина і проста структура свідомості. «Знаходячись в раю, людина могла
спілкуватися з Богом, адже її свідомість була єдиною і простою, подібно тому, як
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існування людського суспільства. Актуальність даної наукової розвідки полягає у
новому авторському погляді на історичний аспект формування світової музичної освіти.
Хронологічні межі роботи охоплюють період від початків формуваня людського
суспільства до сьогодення.

Різні аспекти музичної освіти неодноразово ставали предметом вивчення
вітчизняних та зарубіжних музикологів та мистецтвознавців (О. Ніколаєв, В. Суханов,
Л. Баренбойм, М. Дяченко, І. Котляревський, Ю. Полянський, О. Михайличенко,
О. Ростовський, О. Рудницька та інші [1–5, 9–11]). Науковці відзначали важливість
музичного виховання передусім як засобу розвитку гармонійної особистості, реалізації
її музично-естетичних якостей. Окреме дослідницьке зацікавлення привертали історичні
аспекти розвитку різноманітних музичних шкіл (скрипичної, піаністичної, дирегентської,
вокалу тощо), постаті виконавців-інструменталістів, співаків, композиторів тощо.

На ранніх етапах розвитку людства музичним навичкам не навчали. Умовно кажучи,
функції музичних керівників виконували шамани та вожді племен, які наповнювали
музичний супровід ритуальних дійств магічним підтекстом. Згодом, в умовах
докласового суспільства художня культура досягла вищого рівня й спонукала
необхідність організації спеціального музичного навчання. Наприклад, відомі історичні
свідоцтва та археологічні артефакти щодо індійців Північної Америки, в яких існувала
плата за навчання новим пісням, а давні мешканці Мексики – ацтеки, мали у власному
розпорядженні музично-освітні установи для навчання пісням і танцям [8; 764].

Перші свідчення щодо професійної музичної освіти сягають 2500 року до нашої
доби й пов’язані з навчанням придворних співачок в Єгипті. Там само у період XII династії
Середнього царства, жерці виступали в якості вчителів, які навчали співати під
акомпанемент місцевих музичних інструментів, зокрема цитри. Вважається, що Мемфіс
протягом тривалого часу був провідним освітнім центром, в школах якого вивчали
релігійну (культову) та світську музику.

У Стародавньому Китаї в XI–III ст. до нашої доби (епоха династії Чпоу) музична
освіта підлягала особистому патронату імператора та спеціального відомства при дворі,
яке спостерігало за навчанням хлопчиків співу, грі на інструментах і танцям.

Однією з перших країн, в якій музичному мистецтву почали надавати не лише
культурно-мистецького, а й соціального, і навіть політичного значення, стала Стародавня
Греція. Основи національної музичної освіти було закладено на острові Крит, де
хлопчиків з вільних прошарків тогочасного суспільства навчали співу, грі на музичних
інструментах та гімнастиці. Відомо, що у VII ст. до нашої доби на грецькому острові
Лесбос було утворено школу кіфаредів й закладено підґрунтя для розвитку мистецтва
кіфаристики (вміння речитативно висловлюватись, співати та акомпонувати). Широкого
розповсюдження на всій території Греції набули також школи аедів (співців), навчання
в яких будувалося на принципі родинної спадкоємності (приміром, батько навчав синів
грі на кіфарі, мелодекламації, правилам віршування, передавав їм певну кількість пісень).
Музична освіта, зокрема хоровий спів та кіфаристика, ставали необхідною умовою для
навчання юнаків в Спарті та Афінах. Найбільш впливовими на музичну освіту Греції
виявилися музично-естетичні та педагогічні погляди видатних мислителів
стародавнього часу – Платона та Аристотеля. Вони вважали, що музична освіта повинна
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простий і єдиний сам Бог. Вигнання з раю може бути розтлумачене як втрата свідомістю
його початкової простоти та єдності, що призвело до множинності та складності,
придатної для сприйняття світу, але не пристосованої для сприйняття Бога» [6; 6]. Також
Мартинов наводить у своєму дослідженні слова святителя Феофана про те, що мета
церковного співу – через зовнішній мелодичний знак долучити до внутрішньої
мовчазної молитви тих, хто ще не долучений до неї. Продовжуючи цю думку святителя
Феофана, Мартинов приходить до наступного висновку: «Знаменний розспів називається
так не тільки тому, що запис його здійснювався за допомогою спеціальних знаків –
«знамен», але і тому, що сам він є мелодичним знаком, або «знаменем», який вказує на
наявність несловесної внутрішньої молитви» [6; 21]. Така двоякість єдиного співочого
процесу знаходить конкретне втілення у графічних знаках давньоруської співочої нотації
– крюках. В. Мартинов вказує на ту обставину, що співставляючи ряд співочих азбук
XVI–XVII ст., можна переконатися в тому, що одне і те ж крюкове знам’я позначає
одночасно і певний рух голосу, і певний стан свідомості. Процес співу повинен
починатися з викликання Святого Духа на того, хто співає, тому на початку співу,
зазвичай ставиться знам’я «паракліт», крім суто звукового значення, яке він несе в собі,
згідно давньоруських співочих азбук, він також є символом Святого Духа. Якщо
одержання благодаті є даром Святого Духа, то збереження і правильне використання
одержаної благодаті вже значною мірою залежить від людських зусиль. Крюкові
знамена, як в азбуках, так і в живій співочій практиці, які йдуть за параклітом, і є цим
зусиллям. Таким чином, як наголошує В. Мартинов, знаки давньоруської нотації можуть
бути розтлумачені як перелік практичних вказівок, які відносяться до сфери аскетики,
що вважалася у давньоруській традиції за «мистецтво мистецтв».

Співставляючи світську музику та церковну, Мартинов говорить про
різнонаправленість їх мети. Якщо метою музики є звукове вираження природно даного
стану свідомості, то метою богослужіння є аскетичне перевтілення самої структури
свідомості у структуру єдину та просту, «обожену». Говорячи про крюкові знамена як
живий символ єдності життя, молитви та співу, композитор підкреслює, що давньоруська
система церковного співу є явищем синкретичним. Невід’ємна єдність життя, молитви
та співу є наслідком незвичайної цілісності свідомості, якою володіла людина XVI ст.
«Вона не знала нашого сучасного розподілу реальності на зовнішнє та внутрішнє, адже
для неї все зовнішнє перетворювалося в символи внутрішнього, а все внутрішнє
прагнуло обов’язково втілитися, символізуючи себе через зовнішнє. Усе зовнішнє було
співвіднесено з внутрішнім і одержувало сенс тільки завдяки цьому співвідношенню.
Однією із кульмінаційних точок вияву цієї ідеї тотальної цілісності та співвіднесеності
є давньоруська співоча система. Ось чому розуміння цієї системи може втілитися тільки
тоді, коли ми почнемо розглядати мелодичні форми як наслідок форм життя, форми
життя як наслідок форм молитви, а спів, життя і молитву як неподільну єдність, яка
формує молитвенний континуум» [6; 62].

Співставляючи цей ідеальний образ давньоруського співочого мистецтва з
сучасною ситуацією, Мартинов вважає, що складна, множинна структура свідомості,
належна сучасному світу, просто не може охопити систему богослужіння у всій її
єдності та простоті, через що церковний спів розділяється на частини: «аскетика, як
молитвенна організація життя, існує сама по собі, устав, як знання структури служби,
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В статье в хронологическом порядке рассмотрено развитие музыкального
образования от начал формирования человеческого общества до сегодняшних дней.
Уделено особое внимание европейскому музыкальному образованию. Определена
степень развития современного музыкального образования в Украине.
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У зв’язку з необхідністю об’єктивного висвітлення особливостей розвитку
світової музичної освіти нині на часі проблема її дослідження в історичному аспекті –
від початків формування суспільства до сьогодення.

Згідно загальноприйнятого визначення, музична освіта – це процес засвоєння
вмінь та навичок, необхідних для музичної діяльності [6; 763]. Інколи під музичною
освітою розуміють систему організації музичного навчання, яке здійснюється під
керівництвом викладача у спеціалізованому навчальному закладі або шляхом
самоосвіти, а також у процесі музичної практики в самодіяльних музичних колективах.
Розрізняють загальну музичну освіту, програмний обсяг якої сприяє розвиткові
аматорської діяльності (або формує певний рівень сприйняття музики), і спеціальну
музичну освіту, що забеспечує знаннями для професійної композиторської,
виконавської, педагогічної, музикознавчої та наукової роботи. Як загальна, так і
спеціальна музична освіта передбачає єдність музичного навчання і музичного
виховання.

Метою даної статті стало дослідження музичної освіти як історичної категорії,
зміст, рівень, мета, методи і форми якої визначаються соціальними відношеннями,
національною специфікою, особливостями музичного мистецтва на певних етапах
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існує сам по собі, володіння навиками руху голосу існує само по собі» [6; 63]. Те, що
було колись живим цілим, тепер існує лише у вигляді цілого ряду видів діяльності,
спеціальностей та дисциплін. На думку дослідника, ми можемо інтелектуально
осмислити подвійне значення крюкового знамені, але ми не можемо актуально пережити
факт тієї єдності, яка закладена у простоті крюкового знамені, тому що вона «є
продуктом іншої свідомості і адресована вона також іншій свідомості» [6; 41].

У своїй творчості В. Мартинов прагне до того синтезу, ідеальне втілення якого
він бачить у давньоруському співочому мистецтві. У творчих пошуках композитора
спостерігається загальна для нашого часу тенденція відхилення від раціональної традиції
Нового часу в бік нового синтезу. Вивчення давньоруського церковного співу, як вважає
сам композитор, докорінно змінює свідомість. Людина, яка справді з цим зіткнулася,
отримує ключ до розуміння всієї музичної культури в цілому. На думку Мартинова,
істина для нас пізнається на стику діяльностей. Це і філософія, і поезія, і музика, тобто
синкретизм. Людина повинна бути синкретичною. Вона не повинна бути окремо
філософом, поетом чи музикантом, а повинна бути всім разом. У той же час варто
усвідомлювати, як важко досягти подібного синтезу для сучасного композитора. У
своєму розвитку композиторська музика, або, як її називає Мартинов, опус-музика,
що виникла у європейській культурі на основі духовної музики, все далі відходить від
сакрального канону. Опус – це, перш за все, замкнутий, самостійний твір, «річ». Навіть
церковний спів, потрапляючи в концертний зал, перетворюється в опус, в котрому істинне
аскетичне єднання з Богом обов’язково підмінюється художнім виконанням цього
поєднання. Саме виокремлення будь-якого фрагменту системи із її загальної структури
перетворює його у твір.

На відміну від анонімної, соборної творчості, характерної для Середньовіччя, з
появою опус-музики більшого значення набуває фігура композитора. Оперуючи
категоріями філософії М. Хайдеггера, композитор обирає не «достовірність
порятунку», а «достовірність свободи». Будь-який твір, опус – індивідуальний і
неповторний, у будь-якому є новаційний або ж революційний крок. Таким чином, музика
все далі відходить від сакрального канону, і композитор, як стверджує Мартинов,
«розцерковлює» світ. Новації, на думку В. Мартинова, мають сенс тоді, коли
зберігається живий зв’язок із каноном – нехай навіть віддалений. Проте ланцюг новацій
не може бути нескінченним. «Мистецтво модернізму – це крик болю розцерковленого
світу. Це останнє велике, на що спроможна західноєвропейська культура», – вважає
Мартинов.

Мартинов пропонує шлях усвідомлення «нового сакрального простору». У
ситуації, коли сакральний простір знаменного розспіву, григоріанського хоралу,
візантійського церковного співу втратив свій духовний вплив на сучасний світ,
В. Мартинов ставить за мету усвідомлення (або хоча б спроби усвідомлення) нового
сакрального простору, простору навколо богослужіння, де на перехресті різноманітних
традицій церковного співу, музики бароко та фольклору, а також сучасних технік
композиторського письма може виникнути новий культурний синтез. Ідея «нового
сакрального простору» Мартинова – це не тільки і не стільки нова програма, скільки
констатація вже існуючих тенденцій, що виникли на межі тисячоліть. Вона
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перекликається з концепцією єдиного християнського простору, запропонованою в кінці
І тисячоліття, в епоху Каролінгів, коли узагальнювався тисячолітній духовний досвід
християн Сходу та Заходу і створювався сакральний канон – єдині форми духовного і,
як наслідок, художнього життя, те саме джерело, яке живило і живить європейську
цивілізацію і до сьогодні. Твори перших композиторів – майстрів поліфонії
Середньовіччя та Відродження, як відомо, ґрунтувалися на поліфонічній розробці cantus
firmus`a, григоріанського наспіву, поміщеного в партії тенора. В. Мартинов прагне
відродити не тільки саму кантусну техніку, але і cantus firmus у широкому розумінні
слова. Мелодичні елементи давніх систем церковного співу, закладені в основу
сучасного твору, дають цьому твору сенс, духовне оновлення і, таким чином,
виправдовують саме його існування, як тому, як колись наспів cantus firmus`a
«виправдовував» існування старовинних поліфонічних творів. В. Мартинов вважає
подібний метод написання музики формою канонічної творчості, для нього важливіше
повторення давніх сакральних мелодичних формул, ніж пошук нових звуковисотних
співвідношень. Його стиль називають «неоканонічним» (М. Катунян) [5; 41–74]. У своїй
творчості В. Мартинов прагне до об’єктивності висловлювання, властивої неавторській
музиці. Як наслідок, декларуючи відмову від індивідуального композиторського стилю,
він створює твори, котрі не вкладаються в межі звичних музичних жанрів, твори, які
неможливо сплутати з творами інших композиторів. Твори Мартинова перевертають
усі уявлення про авторський стиль у музиці, при цьому не припиняючи бути авторськими,
не втрачаючи власної унікальності.

Отже, сучасне мистецтво принципово діалогічне відносно культур минулих епох.
Розвиток сучасної музики пов’язаний з відкриттям і трансформацією культурного
досвіду різноманітних традицій, а давньоруське співоче мистецтво має велику
привабливість для багатьох вітчизняних композиторів другої половини ХХ – початку
ХХІ ст. У інтонаційному багатстві, ладовій своєрідності давньоруських наспівів, у
символічній природі середньовічного співочого мистецтва закладений потенціал, ще
не розкритий повністю вітчизняною культурою. Творчий образ деяких вітчизняних
композиторів сформувався під основоположним впливом системи давньоруського
церковного співу. При цьому трактовка давньоруської традиції у більшості творів
сучасних композиторів досить індивідуальна і вільна, і кожен композитор сприймає
давньоруське співоче мистецтво під своїм «кутом слухання». Давньоруське співоче
мистецтво стає вихідною моделлю не тільки для сучасного церковного співу, але і, у
багатьох випадках, для позацерковних творів.
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мені те, що я йому подарував, це означає, що потрібно віддавати назад, і що ніякого
дару немає. Це цілком зрозуміло, якщо Інший, отримавши дар, віддає мені
безпосередньо те ж саме» [6]. Тут мова йде про дар у його абсолютному значенні, в
його етичному розрізі: якщо дар можливий, то можливий тільки як безумовних дар.

У суспільствознавстві вважається, що звичайна гостинність відплатного дару
розширює життєвий простір суспільства, підтримує економіку обміну між різними
спільнотами. Під гостинністю розуміється ритуал соціального визнання, який
характеризується певними випробуваннями, і як результат, включенням у нове
суспільство і закріпленням за індивідом нового соціального статусу. Специфіка ритуалу
соціального визнання в традиційному суспільстві полягає в тому, що він служить
умовою, за допомогою якої емоції швидше контролюються і приховуються, ніж
виражаються. Іншими словами, в сучасних умовах ритуал соціального визнання прийняв
різновид правил етикету [22; 54]. Проте дії за зразком безумовного дару можуть змінити
існуючий порядок речей, зруйнувати попередні соціальні зв’язки, також і наслідування
безумовного дару здатне перешкодити утворенню нових відносин, нової спільності. У
той час як дія відповідного дару здійснює відносини обміну, тим самим зміцнюючи і
розширюючи суспільні зв’язки, дія безумовного дару, навпаки, заперечує саму
можливість виникнення будь-яких соціальних зобов’язань.

За своєю природою цей обмін був якісно відмінний від товарообміну. Разом з
тим, сутнісною особливістю гостинності безумовного дару є те, що це сфера вільних,
ризикованих, непередбачуваних і випадкових відносин. Тому сама по собі гостинність
безумовного дару не гарантує уникнення невдач у комунікації. Тим не менше, суттєвою
перевагою гостинності безумовного дару є те, що це конкретна можливість «чужого»
заявити про себе як про «чужого» – тут ми маємо справу з готовим «місцем» для
«чужого» в соціокультурному просторі. У гостинності безумовного дару «чуже» вже
очікуване в сценарії несподіваної зустрічі, яка забезпечена звичним порядком дії по
відношенню до «чужого». Чистий концепт дару передбачає становлення комунікації
без покладання зобов’язань у разі прийняття дару однією зі сторін, і таким чином, є
однією з форм прояву ліберального способу організації буття.

Таким чином, гостинність безумовного дару не обмежується соціокультурним
досвідом традиційних суспільств, а є цілком прийнятною моделлю взаємодії і для
сучасної культури. Можна зробити висновок, що гостинність безумовного дару є
актуальною формою комунікації, історично заснованою в минулому. Вона успішно
функціонувала в процесі історичного розвитку поряд з гостинністю відплатною,
заснованою на компенсаційному товарообміні. Виконуючи різні функції, обидві форми
становлять неподільну єдність і постають як соціальний інститут гостинності.

Перспективи подальших досліджень передбачають розкриття змісту широкого
кола питань, зокрема визначення функцій гостинності безумовного дару, його складових,
моделей поведінки і цивілізаційної ролі в процесі еволюції різних форм комунікації. З
огляду на її актуальність для сьогодення, гостинність безумовного дару може стати
складовою етичних досліджень у філософському дискурсі. Подальші наукові розвідки
варто спрямувати на глибоке вивчення міжкультурних взаємовідносин між історичними
і сучасними спільнотами у розрізі питання гостинності, перевіряючи її форми на
співпадання з сценарієм мотивацій щодо гостинності безумовного дару.
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принцип безумовного дару. Таким чином, і жертва Христа – це його дар, який не підлягає
обміну, його не можна перевищити.

Відповідно до аналізу ряду релігійних вчень, експерти висувають припущення,
що у релігії вищими субстанціями переважно не заохочується надлишкове багатство
одних людей і крайня бідність інших, тому для багатих щедрість є обов’язковою:
дарувати частину свого майна у формі милостині – моральний імператив багатих. Так
«вимальовується теорія милостині» та етики багатства [17; 67]. Надання гостинності,
прийом і допомога мандрівникам відігравали значну роль у житті ранніх християн [18].
Це підтверджують і повторювані вмовляння і нагадування, на зразок тих, що ми
знаходимо в апостольських посланнях: «Будьте гостинні один до одного без нарікання»
або: «Не забувайте, бо через нього деякі надавали гостинність ангелам». Ці заклики
викликані, мабуть, двома причинами: по-перше, практичної потребою, оскільки хазяї,
безперечно, надавали подорожуючим значну допомогу, що встановлювало тісні
доброзичливі міжнародні зв’язки; а по-друге, етичними міркуваннями. Таким чином,
на прикладі розгляду релігійних мотивів безумовного дару можна бачити, як уже на
такому ранньому етапі свого розвитку християнське вчення в повній мірі виявляло
тенденцію до етики безвідплатних вчинків.

Теоретичним підґрунтям для дослідження поняття гостинності в філософії є праці
І. Канта [11]. Поглиблення його ідей знаходимо в наукових розвідках Ж. Дерріди,
Е. Левінаса [6, 14]. Згідно з І. Кантом, проблема гостинності полягає в можливості
чужоземця відвідувати територію іншої держави і при цьому не ставати її ворогом.
І. Кант у праці «Основи метафізики моральності» обстоює моделі двосторонньої
взаємодії в умовах здійснення морального вчинку щодо Іншого [11]. За дотримання
першої, або адекватної схеми взаємодії, суб’єкт дарунку, або дії не має наміру отримати
взамін щось від Іншого за дану інтеракцію, і останній це також розуміє і тому не є
зобов’язаним до дії віддачі. За іншої схеми, або за єдиним неправильним варіантом
взаємодії, реципієнт дарунку вдається до лихого вчинку стосовно Іншого. Як висновок
– обидва учасники дарообміну є абсолютно незалежними як до, так і після вчинення
дії, і можуть діяти як завгодно, не маючи жодних зобов’язань, окрім як завдавати шкоди
один одному.

Однією з перших спроб осмислити дар як діяння, яке не потребує відповіді, є
етична феноменологія Е. Левінаса. Він говорить про особливі дії, які вимагають
етичного ставлення, і ці дії є літургією, тобто діяннями невигідними і нерозділеними
витратами на користь Іншого. У Е. Левінаса літургія постає як безмовний дар, зроблений
на користь майбутніх поколінь, в якому себе проявляє «буття-по-той-бік-смерті» [14].

Ж. Дерріда пропонує розглядати гостинність як загальний безумовний закон або
кантівський категоричний імператив. Французький філософ ставить знак рівності між
гостинністю і етикою – етичне ставлення і є гостинністю. До ідеї безумовного дару
Ж. Дерріда звертається у своїй роботі «Дарувати смерть» і не бачить семантичного
сенсу в тому, щоб відокремлювати поняття безумовного дару як різновиду дару. Він
пропонує переглянути те розуміння дару, яке склалося в соціокультурному знанні завдяки
дослідженням М. Мосса щодо відносин прагматичного товарообміну. Дар потрібно
розуміти, на думку філософа, в його «чистій» формі: поза економікою, обміном,
відповідним даром. Дерріда виводить формулу: «Якщо Інший віддав або заборгував
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У статті здійснено систематизацію та аналіз ключових етнорегіональних
особливостей провідних українських будинків моделей 1960 рр. на прикладі Києва,
Харкова, Одеси та Львова. Встановлено, як відбувалось формування особливостей
трактування стилістики, силуету та крою у роботах художників українських
будинків моделей вказаного періоду. Важливим компонентом пропонованого
дослідження є встановлення джерел творчого пошуку модельєрів та виявлення
наріжних особливостей різних шкіл у колекціях представників Києва, Харкова, Одеси
та Львова.

Ключові слова: етнорегіональні особливості, стилістика, творчий пошук,
будинки моделей.

В статье осуществлена систематизация и анализ ключевых этнорегиональных
особенностей ведущих украинских домов моделей 1960-х гг. на примере Киева,
Харькова, Одессы и Львова. Установлено каким образом происходило формирование
особенностей трактовки стилистики, силуэта и покроя в работах художников
украинских домов моделей указанного периода. Важным компонентом
предлагаемого исследования стало определение источников творческого поиска
модельеров и выявления особенностей различных школ в коллекциях представителей
Киева, Харькова, Одессы и Львова.

Ключевые слова: этнорегиональные особенности, стилистика, творческий
поиск, дома моделей.

In the article the classification and analysis of the key features of the leading
Ukrainian ethno-regional fashion houses 1960's., for example, Kyiv, Kharkov, Odessa
and Lviv. Established how the features were formed interpretation of style, silhouette
and cut in the artists' Ukrainian fashion houses of this period. An important component
of the proposed study was to determine the sources of creative fashion designers find
and identify the characteristics of different schools in the collections of representatives
of Kyiv, Kharkov, Odessa and Lviv.

Key words: ethnoregional features, style, creative exploration, model home.

Формування етнорегіональних особливостей українських будинків моделей стало
одним з винятково важливих етапів розвитку дизайну костюма, припадає на другу
половину ХХ ст. Саме у цей період активно відбуваються конструктивні та стилістичні
пошуки, у контексті котрих виразною стає диференціація різних шкіл, серед них провідна
роль належить осередкам у Києві, Харкові, Львові та Одесі.

Проте дослідження особливостей діяльності будинків моделей у цих осередках
крізь призму особливостей формування етнорегіональних особливостей не
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обрядах та народних піснях. Іншим дієвим стимулом дотримуватися законів гостинності
в період великих цивілізацій був страх перед гнівом і покаранням богів, де кара, яка
очікує клятвопорушників, сприймалася як реальність. За визначенням В. Русавської,
гостинність розглядається як повсякденна і святкова, а також як селянська, громадська,
міська, родинна, дворянська, світська і церковно-монастирська [21; 28]. В цілому
поділяючи запропоновану класифікацію, можна виокремити релігійну основу
гостинності. Це пояснюється тим, що на відміну від світської гостинності, в якій «ритуал
приймання гостя перетворюється на формальну процедуру», релігійна гостинність
ґрунтується, зокрема в християнстві, на заповідях і наповнена важливим духовним
змістом, зокрема, співчуття і допомоги ближньому.

Яскравим прикладом реалізації концепту безумовного дару гостинності є традиції
приймання жебраків, описані у праці Е. Ярославського «Жебраки завжди бажані гості у
домі християн» [23]. Автор зазначає, що жебраки у селянському середовищі Бретані і
Росії входили в ту категорію людей, з якими неможливо було встановити відносини
обміну під час здійснення гостинності, адже жебрак – це не той, хто дає, а той, кому
дають, на кого поширюється дія безумовного дару. Жебрак міг з’явитися на порозі
будинку в будь-який момент і розраховувати на особливе ставлення до себе. На жебраків
були спрямовані різні благодіяння: їх обдаровували милостинею, влаштовували на нічліг
у будинку, вони були непроханими, але бажаними гостями на сімейних святах. Ставлення
до жебраків у давнину визначалося стародавнім повір’ям, що існувало в усній традиції,
яке зводилося до наступного: «Жебраки є гості Бога. Ніколи не почують вони грубе
слово на порозі селянського будинку, тому і не зупиняються в нерішучості біля дверей,
а сміливо заходять» [23]. Важливі ідеї, що містяться в легендах народного фольклору
щодо надання гостинності, говорять про те, що Бог винагороджує гостинних, і що
гостинність має надаватися від чистого серця. Звертання до даного матеріалу є цікавим
з тієї причини, що тут гостинність за принципом безумовного дару розкривається саме
як повсякденний, а не винятковий соціокультурний досвід.

Одним із дієвих стимулів щодо дотримання принципу безумовного дару є діяння
святих і релігійних постатей у християнстві. З такою літургійною дією пов’язують вчинки
в історії Мойсея у Старому Завіті. Мойсей, як відомо, по своїй волі, свідомо приймає
на себе місію пророка, покликаного вивести єврейський народ з Єгипту в Землю
Обітовану. При цьому він знає, що сам не досягне мети, не ступить на землю, обіцяну
його народу, не зможе скористатися плодами своєї праці, нічого не отримає натомість
своїх зусиль. Мойсей робить жест безумовного дару, вкладаючи всього себе в майбутнє
інших людей, але не в своє. Подібно Мойсею Еней у творі Вергілія також присвячує
себе і все своє життя не своєму майбутньому, а майбутньому інших поколінь. Еней
виводить троянців, яким загрожує полон і рабство, з Трої, щоб привести їх у землю,
обіцяну богами – майбутній Рим.

Можна сказати, що чистим жестом безумовного дару в християнській культурі є
жертвоприношення Христа. На думку науковців, християнська етика загалом заснована
на ідеї переривання обміну, руйнуванні логосу справедливості, який за злочин вимагає
покарання, відшкодування збитків. Заклик Христа підставити щоку розмикає круговий
ланцюг провини і відплати, усуває з соціальних відносин принцип обміну і стверджує
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розглядались, незважаючи на потребу формування структурно цілісної історії
українського дизайну костюма другої половини ХХ ст. З огляду на цей чинник було
сформовано мету статті, котра передбачає аналітичне опрацювання особливостей
діяльності українських будинків моделей 60-х рр. ХХ ст. з встановленням специфіки
формування образно-коструктивних аспектів і творчого пошуку у Києві, Харкові,
Львові та Одесі.

Джерельна база пропонованої статі базована на опрацюванні спеціалізованої
періодики вказаного періоду; виділимо журнал “Радянська жінка”, де відбувалась
публікація креслень конструкцій та готових моделей, створених у різних українських
будинках моделей. Але особливості формату видання не зумовлювали суттєвого
текстового супроводу, внаслідок чого це видання є джерелом ілюстративного характеру,
а не теоретико-аналітичним.

Важливим в аспекті теоретичного аналізу проблем діяльності українських будинків
моделей 1960-х рр. стали видання “Нариси з історії українського декоративно-
прикладного мистецтва” (автор розділу присвяченого моделюванню одягу Н. Галкіна)
та “Мистецтво оновленого краю” (О. Чарновський). Суттєво, що ці автори послідовно
аналізують специфіку різних осередків, проте не здійснюють структурно цілісної
систематизації етнорегіональних особливостей у діяльності українських будинків
моделей, що зумовлює наукову новизну пропонованої статі. З сучасних досліджень
потрібно виділити напрацювання Х. Козак, проте специфіка тематики її публікацій
(текстиль та його проектування художниками львівського будинку моделей) зумовлює
фрагментарне розкриття проблематики нашого дослідження. Також опосередковано
до діяльності будинків моделей у статті присвяченій аспектам геометризму та
мінімалізму в українській моді, звертається З. Тканко, але у зв’язку з специфікою мети
публікації проблема етнорегіональних особливостей розкрита фрагментарно.

Загалом З. Тканко стверджує, що “діяльність будинків моделей одягу (БМО),
кожний з яких спеціалізується в окремих жанрах костюму, проводить співпрацю з
підприємствами, де укомплектовуються експериментальні цехи з художниками-
модельєрами, здійснюють виставкову та пропагандистську роботу серед населення.
Правда, бракувало на той час модної преси (найпопулярніші в СРСР журнали “Силует”
і “Rigas Modes”), її брак компенсувався кіно, особливо популярними були італійські
фільми Ф. Фелліні, В. де Сіки, М. Антоніоні та ін.» [2; 289–290].

Вказані концепції знайшли своє безпосереднє відображення у діяльності
практично всіх українських будинків моделей вказаного періоду, але особливо їх
розвивали представники Києва і дизайнери з осередків, заснованих у 60-ті рр. ХХ ст. —
Харкова, Дніпропетровська, Донецька та Одеси. Важливо, що дизайнери прагнули знайти
максимально індивідуалізовану образно-пластичну форму і це зумовило чисельні
експерименти з конструкцією, особливостями лінії силуету, фактурою тощо.

Формування специфіки українських будинків моделей було зумовлено як
особливостями географічного розташування, так і соціокультурної ролі. З огляду на
цей чинник розглянемо основні віхи історії становлення будинків моделей у Києві,
Харкові, Львові та Одесі та виявлення етнорегіональної ідентифікації у творчому
пошуку дизайнерів вказаних осередків.
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дару не буде мати місця. Більше того, відповідно до «загальної теорії зобов’язань
потлача» постає механізм взаємодії трьох видів соціальних обов’язків – давати дари,
приймати дари і відшкодовувати дари. При цьому відмова від будь-якої складової
тотожна оголошенню війни, оскільки розцінюється як знак відмови від «союзу та
об’єднання», чинник соціальної дезінтеграції. У цьому складному механізмі дарувань,
у примусовому порядку зобов’язують до дій у відповідь даруванням. Коли ця система
компенсацій діє в межах одного і того ж кола людей, вона призводить до виникнення
спільноти людей, об’єднаних взаємними зобов’язаннями.

У лінгвістичних дослідженнях феномену гостинності Е. Бенвеніст приходить до
висновку, що не можна не визнати, що поряд з гостинністю, призначеною для взаємної
відплати, існувала і гостинність безумовного дару. За даними, приведеними дослідником,
існує два терміни gratus munus – це дарування, яке зобов’язує до повторного дарування,
і immunis ставиться до того, хто не виконує цього обов’язку. Сказане підтверджує, що
існує модель взаємодії, яка не вимагає в своїй мотивації і змісті розділяти
проаналізовані вище обов’язки з іншими. Етимологічна передісторія вказує однозначно
на такий дар, який не передбачає відповідного дарування і недвозначно свідчить про
те, що паралельно існує також і саме безкорисливий дар [17; 80].

Дійсно, безумовний дар не вимагає виплати за векселями, ні до чого не зобов’язує
тих, на кого він спрямований і заради кого зроблений. Безумовний дар завжди створює
територію свободи для суб’єкта дії у своєму дарі, а отримувач вільний у тому, щоб
прийняти або відкинути дар, а також не відповісти на дар своїм даром [19; 34]. Він
здійснюється за принципом – даруй себе, і не чекай і, тим більше, не вимагай нічого
натомість. За великим рахунком, дія безумовного дару не скасовується навіть тоді,
коли на дар отримана відповідь – адже відповідь була необов’язковою і багато в чому
випадковою. За своїм визначенням безумовний дар гостинності передбачає те, що ніхто
нікому не зобов’язаний, не повинен вести себе за правилами і дотримуватися
встановленого кордону. Безумовний дар відкриває свободу поза традиційних
прагматичних відносин, взаємодії без умов, ризикованої і непередбачуваної, що
виходить за межі вже існуючого соціального порядку. Головне призначення
безумовного дару – забезпечити неможливість встановлення відносин обміну,
прагматики і покласти початок зародженню нових соціальних зв’язків. Дію за зразком
безумовного дару можна вважати успішною тоді, коли в результаті залишається
незмінним колишній порядок соціальних відносин.

Основна функція гостинності безумовного дару полягає в тому, щоб зберегти
існуючий соціальний порядок, або порядок відносин, порядок утворення смислів,
властивий для того чи іншого співтовариства і не допустити утворення нової спільності
через встановлення відносин обміну. Справжнім предметом обміну в гостинності
безумовного дару є недопущення самої можливості будь-якого символічного обміну
між сторонами.

Однією з найважливіших мотивацій складного й багатофункціонального ритуалу
гостинності безумовного дару є спільне для багатьох народів архетипне уявлення про
сакральність гостя. Це є одна із засад пояснення походження інституту безумовного
дару – релігійна. Міфологічна основа гостя й гостинності втілена в багатьох звичаях,
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У контексті формування етнорегіональних особливостей безперечно провідна
роль належала київському будинку моделей, дизайнери якого послідовно формували
цілісну візуальну концепцію, завдяки чому їхні колекції швидко одержували визнання
не тільки в СРСР, але й за його межами. На думку З. Тканко, наріжним стало те, що
київські дизайнери поступово «вдосконалювалися в конструюванні одягу, переходячи
до розроблення колекцій на одній конструктивній основі, що пришвидшувало
виробничий процес. Моделі одягу урізноманітнюються, стають оригінальнішими і за
конструкцією, і за оздобами, окремі набувають національних рис в образності,
з’являються виставкові моделі під поширеними назвами “Русь”, “Наталка-Полтавка”,
“Подоляночка” та ін. Художники публікуються в журналах мод і презентують колективи
своїх будинків моделей одягу за кордоном, серед яких Г. Воротньова, Г. Мепен,
Л. Авдєєва, Н. Житнікова, М. Білас, Н. Жук, Л. Скремета, Т. Егреші, В. Шелест та ін.»
[2; 289–290].

Суголосними були, інтонації закладені у концепції та вирішенні виставкової моделі
“Подоляночка”, у якій розкривались тенденції властиві для світової моди і водночас
демонстрація інспіративної етнокультурної складової. Зазначимо, що споріднені
тенденції короткотривало було продемонстровані і в діяльності полтавського осередку
художнього моделювання костюма.

Окрім того, винятково вартими уваги є експерименти з вирішенням декоративного
доповнення (вишивка, ткані вставки), що давало доволі образно насичені результати.
Так поступово експерименти з кроєм починають відходити на другий план, у той час
коли ключової ролі набувають різні варіанти декору, завдяки чому саме ця лінія робить
особливо упізнаваними роботи київських модельєрів 60-х рр. ХХ ст. Адже такий підхід
до адаптації етнорегіональної специфіки, яку пропонували дизайнери, інколи набував
майже епатажних рис, більш властивих для світових експериментів у цій царині останньої
третини ХХ ст. Але саме таке вирішення забезпечило світове визнання діяльності
київського будинку моделей.

Так, як зазначає З. Тканко, “від 1962 р. Республіканський Будинок моделей одягу
(РБМО) щорічно бере участь у міжнародних виставках, демонстраціях моди в Україні
та республіках СРСР. В Київському Будинку моделей в ці роки було створено багато
костюмів, в модних формах яких підкреслювалась декоративність, інколи надмірна,
властива народному мистецтву (автори – А. Гладковська, В. Григор’єва, І. Іринська,
Г. Мепен та ін.) [2; 289–290]. Важливо, що цей аспект стосується не тільки згаданого
осередку, а практично ще п’ятьох будинків моделей.

Проте не доцільно вважати, що виключно лінія інспірації народного мистецтва
забезпечила високий рівень та образно-пластичну специфіку київського будинку
моделей. Інколи відбувались процеси наскрізного взаємовпливу світового та
етнорегіонального, зразками останнього зокрема є діяльність київського модельєра
Г. Мепен, згодом художнього керівника швейної майстерності “Золоті ножиці”. Як
зазначає З. Тканко, “Його колекції, джерелом натхнення для яких виступає строга класика,
елегантна жіночність, фольклорні мотиви, вирізняє бездоганний крій і скрупульозна
виконавська робота, що робить їх своєрідними та притаманними великому майстрові.
За моделями Г. Мепена часто обшивали урядових осіб і їхні сім’ї в столичному
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цієї форми обміну в тому, що вона породжує «сімейні почуття», відданість, любов,
великодушність і солідарність. Про це свідчать незліченні, повсякденні і безперестанні
обміни – подарунками, послугами, допомогою, візитами, увагою, добротою [7; 94].
Іноді перевищити «іншого» в дарі означає мати право очікувати в майбутньому дар ще
більший. Це випробування щедрості і перемога в цьому випробуванні не матеріальна, а
символічна. В той же час дар «іншому» є символічним вираженням влади, а дарувати –
значить показувати свою силу, поставивши «іншого» в підлегле і залежне становище.

Гостинність безумовного дару можна визначити як безумовну гостинність, що
містить у собі вимогу надати прийом кожному, хто з’явиться на порозі дому. Тут
найважливіший момент полягає в тому, що безумовний дарунок не служить причиною
якихось зобов’язань, не породжує новий порядок обміну. Якраз навпаки, безумовний
дар припиняє обмін і тим самим заперечує соціальні відносини, засновані на обміні. На
місце соціальних відносин обміну приходять вільні стосунки безумовного дару, які
можуть мати непередбачувані наслідки і результати.

Звертаючись до історичного процесу розвитку різних світових цивілізацій, можна
зробити висновок про паралельне існування обох форм гостинності – гостинності
звичайного дарообміну і безвідплатної, що для цивілізаційного поступу мали велике
значення. Звичай гостинності зародився ще в епоху первісного суспільства, а в період
його розпаду набув особливої ваги як універсально поширений механізм подолання
племінної замкнутості та налагодження міжплемінних контактів. Цей звичай був чи не
єдиним засобом зміцнення та розвитку торгівлі та соціально-економічних зв’язків між
територіально роз’єднаними народами. Гостинність в умовах родового суспільства
виконувала функцію своєрідного міжнародного права. Найбільш стародавня форма
гостинності обумовлена обміном дарами, тому союз гостинності, заснований і
підкріплюваний взаємними дарами, гарантував недоторканність і безпеку на «чужій»
території. Як енаголошує Е. Бенвеніст, мова йде про систему, характерну для індіанських
племен північного заходу Америки, яка полягає в послідовності дарувань і відповідних
дарувань, коли отримавши подарунок, партнер повинен в силу якогось зобов’язання
неодмінно віддячити дарувальника більш цінним подарунком [4; 78]. Французький
антрополог і релігієзнавець М. Мосс у «Есе про дар» вказує, що в архаїчних
суспільствах не ринкова торгівля, але саме колективний або персональний обмін дарами
зумовлював багато важливих сторін економічного життя, більше того, він виходив за
межі перерозподілу матеріальних ресурсів і функціонував як обмін знаками уваги,
бенкетами, обрядами, військовими послугами, жінками, дітьми, святами та іншими
цінностями. Обмін дарами, пише він, конституював встановлення і закріплення
договірних відносин між колективами або індивідами, накладав на них взаємні
зобов’язання [17]. За висновком Е. Бенвеніста, даний інститут під назвою «потлач»
допомагає пояснити феномен гостинності, який є ослабленою формою першого.

З точки зору соціальної комунікації, традиційна гостинність дарообміну висуває
ряд вимог до учасників взаємодії. Оскільки в даруванні обов’язково беруть участь дві
волі, їх прийняття означає добровільне визнання певних обов’язків однієї сторони
гостини до іншої. Для того, щоб дарування здійснилося, воля сторони, яка приймає та
дарує, має бути спільною. У даруванні передбачається взаємна угода, без якої факт
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елітному ательє “Комунар”. Після відвідин Франції в його моделях другої половини
60-х рр. ХХ ст.   відчутний вплив паризької школи моделювання, перш за все А. Куррежа,
П. Кардена і Ів Сен Лорана» [2; 289–290]. Власне це дозволяє нам стверджувати, що
перетин двох ліній — світових тенденцій та української традиції, скомпонованих
особливим чином, стали визначальними для формування етнорегіональних
особливостей Київського будинку моделей 1960-х рр.

Дещо іншим чином розвивались тенденції дизайну костюма у Харкові. Так, не
зважаючи на те, що вже у 1930-х рр. тут активно функціонувала Всеукраїнська
центральна лабораторія швейної промисловості УРСР (на різних етапах тут працювали
відомі модельєри-конструктори Л. Саратов, Н. Лазовський, Ю. Маєв, Г. Рубцов),
будинок моделей був відкритий тільки у 1960 р. [1; 162–165].

Однак, загалом Всеукраїнська центральна лабораторія швейної промисловості
займалась не тільки практичним, але й теоретичними аспектами (вивчення потенційних
запитів, їхнє співвіднесення з потребами). Такий комплексний підхід забезпечив
ефективне вирішення багатьох аспектів більш утилітарного характеру у період
становлення будинку моделей як самостійної одиниці. Зокрема, таким чином було
сформовано постійне використання натуральних тканин (останні мають суттєвий
декоративний потенціал).

Не менш вагомим для діяльності харківського будинку моделей 60-х рр. ХХ ст.
стало поступове переосмислення засад естетики художнього образу, його візуальна
виразність. Звернення до цього аспекту забезпечило рафінування пропорційного ладу
костюма, а відтак посилення чіткості силуету.

Однак, якщо аналізувати колекції вказаного періоду, можна виділити доволі
консервативні, виразно орієнтовані на практики відомі у діяльності будинків моделей
РСФСР. Це стосується як крою, передусім лінії силуету, так і текстури тканин з
характерним фактурним вирішенням.

Вагомо, що специфіка тканин, застосованих у жіночих та чоловічих колекціях
вказаного періоду за декількома винятками практично не відображала етнорегіональної
ідентифікації Харкова. Загалом, харківські модельєри практично не звертались до
осмислення образного ладу у ключі інтерпретації традицій українського строю, на
відміну від представників інших осередків, що буде відображено через виразно
індустріально орієнтовану специфіку колористичного вирішення та характер матеріалів,
призначених для створення колекцій.

Крім того на прикладі діяльності харківського будинку моделей можна простежити
основні форми вказаних індустріальних тенденцій, котрі мали розповсюдження і в інших
українських осередках — чоловічий костюм дедалі більше набуває виразності силуету
та цілісності художнього образу. Так, активно починають використовувати тканини з
різними фактурами — смуги різної ширини, поліваріантна клітинка [1; 166].

Загалом можна сказати, що саме такий комплексний підхід до вирішення
проблематики дизайну у майбутньому використовували представники харківського
будинку моделей, адже вони ефективно розробляли не тільки індивідуальні колекції,
але й проекти промислових моделей естетичних та візуально виразні.

У свою чергу, шлях одеського будинку моделей йшов дещо іншим вектором,
чому, вірогідно, сприяла мультикультурна структура міста. Так, будинок моделей,
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Практично всі джерела, які стосуються визначення структурних складових
гостинності, вказують на центральне місце дарообміну у відносинах учасників
взаємодії. Обмін дарунками як комунікаційний засіб є особливо важливим явищем у
процесі здійснення гостинності. Дарунок як матеріальний символ гостини в народній
культурі відігравав значиму роль у культурах світу. Традиційно цінність дару полягала
не стільки в самій речі, скільки у зв’язку, який встановлювався і підтримувався між
дарувальником і отримувачем подарунку. Цей зв’язок встановлювався за ініціативою
однієї із сторін, яка пропонувала іншій стороні дар. Альтернативний погляд на дарообмін
у контексті здійснення гостинності представляє філософський підхід до чистого
значення гостинності і її центральної категорії – дару. У такому контексті проводиться
перегляд мети і мотивації моделей гостинної поведінки. У зв’язку з цим вводиться в
обіг термін безумовного дару, який не передбачає отримання дару у відповідь, не
потребує прагматичного встановлення ситуації боргу для сторони-реципієнта, що
отримує подарунок. Основи гостинності за принципом безумовного дару змістовно
описані в статті І. Пахолової «Гостинність без відплатного дару як соціокультурний
досвід чужого». За визначенням автора, безумовний дар спрямований не на встановлення
відносин обміну, а на припинення обміну і демонструє специфічні відносини з «чужим»,
з яким не виникає спільності, що дозволяє «чужому» залишатися «чужим» [19; 34].
Основна функція гостинності безумовного дару як ординарного досвіду «чужого»
полягає в тому, щоб зберегти існуючий соціальний порядок і не допустити утворення
нової спільності, встановлення відносин обміну. Особливість безумовного дару полягає
в тому, що як і будь-який дар, він припускає символічний обмін, але у випадку з
безумовним даром справжнім предметом обміну є не розширення і зміцнення
соціальних зв’язків, а припинення будь-якого обміну, запобігання утворення нової
соціальної спільності [20; 12].

В історичному контексті гостинність безумовного дару постає одним із
найдавніших інститутів, підкріплених звичаєвою формою життя. Існуючи поруч з
традиційною гостинністю за формулою «потлача», характерною для первісних
суспільств, в процесі змістовних трансформацій разом з іншими формами вона заклала
фундамент сучасним формам гостинності народів світу. За своєю природою інститут
гостинності часто відігравав роль у формуванні добросусідських відносин всередині
спільнот та у їх зовнішніх зв’язках. За сценарієм гостинності часто здійснювалося
встановлення зв’язків племен і народів. Тому у минулому інститут гостинності наділявся
привілейованим становищем – як неписаний закон, що визначає зобов’язання по
відношенню до гостей-чужинців, священний обов’язок, недотримання якого підлягає
божій і правовій помсті. Згодом гостинність перетворюється на соціальний інститут і
наділяє обидві сторони союзу невід’ємними зобов’язаннями.

Ситуація гостинності часто засновується на тому сценарії, що одна людина вступає
в зв’язок з іншою, беручи на себе зобов’язання відплатити за деяку послугу, яку їй
надали. Обмін дарами поділяють на типи за трьома обов’язками – обов’язком давати,
приймати і відплачувати. З точки зору Дж. Болдуіна, соціальні відносини, мораль,
емоційність, сім’я і гостинність створюються і підтримуються, можна сказати,
діалогічним обміном дарами і послугами. На думку дослідника, позитивне значення
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заснований водночас з харківським, швидко почав репрезентувати свої кращі
досягнення, де почала простежуватись певна тенденція.

На нашу думку, зразком останньої є жіночий костюм Н. Житнікова (1964 р.) з
використанням специфічної фактури тканини, при збереженні засад цілком
західноєвропейського силуету[1; 167]. Звісно, Н. Житнікова, а окрім неї і О. Степанова,
ввели певні інтерпретаційні моменти у трактуванні елементів костюма, співвіднесенні
аксесуарів, але той аспект, котрий би міг засвідчити про формування виразної
етнорегіональної специфіки, тут наразі фрагментарний (принагідно зауважимо, що
ситуація зазнала певних змін, котрі припадають на кінець 60-х — початок 70-х рр. ХХ ст.).

Одним з перших будинків моделей, котрий розпочав активну діяльність у
повоєнний період, став заснований у час хрущовської “відлиги” (1953–1964 рр.)
львівський будинок моделей. Як зазначає Х. Турко, “він підпорядковувався створеному
у той час раднаргоспу, який, в свою чергу, підпорядковувався Міністерству Легкої
промисловості у Москві. Новоствореному Будинку моделей випала роль прогресивної
установи у справі відродження національних традицій в сучасному одязі” [3]. Тобто ми
можемо у цій ситуації спостерігати дещо подвійну тенденцію – з одного боку,
формування концепції збереження традиції, а з іншого – функціонування будинку
моделей у суттєвому підпорядкуванні централізованій структурі, котра могла корегувати
характер та специфіку образно-пластичних пошуків.

Проте саме аспект збереження та інспірації традицій став однією з провідних
етнорегіональних особливостей діяльності цього будинку моделей. Також цьому
процесу сприяло те, що керівну роль відігравав Львівський музей Етнографії та
народних промислі і зокрема, як вказує Х. Турко, “відомі вчені-етнографи того часу:
Д. Фіголь, А. Будзан, С. Сидорович, К. Матейко та ін. Вони знайомили художників з
багатими фондовими збірками музею та читали лекції з проблем народного мистецтва.
Це був період вступу Радянського Союзу міжнародні культурно-просвітницькі
промислові виставки та конгресів мод. Вони відбувались за кордоном та в державах
Ради Економічної Взаємодопомоги. Першою виставкою, у якій мав брати участь
Львівський Будинок моделей, була “ЕКСПО-58” у Брюсселі. Це була дуже серйозна
виставка і підготуватись до неї потрібно було належним чином. Художній керівник
Будинку моделей І. Тіпакова-Єлізарова чудово розуміла, що тканина промислового
виробництва не зможе гідно конкурувати з тканинами європейських країн і у виставковій
колекції не відіграватиме ролі, бо промисловість Радянського Союзу, на той час,
відставала від світової не менше ніж на 50 років” [3].

Власне, тому керівник Львівського будинку моделей наголосила на потребі пошуку
нової образності в авторських тканинах, серед розробників яких була М. Токар. Ці
тканини вирізнялись зверненням до розкриття самобутності, певних архетипів
українських етнорегіональних мотивів.

Разом з тим таке усвідомлення специфіки ситуації дозволило визначити вектор
розвитку і сформувати основні завдання, ефективне вирішення яких можна простежити
на прикладі творчого пошуку М. Токар, С. Заблоцької, В. Шелест, В. Маркопольської,
А. Топінко, М. Біласа [4; 166–167]. Саме цим художницям вдалось ефективно розкрити
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взятих у борг або навіть вкрадених запасів наскільки можливо розкішний стіл, надасть
на ніч зручне приміщення, поступиться хазяйською постіллю, а при від’їзді обдарує
подарунками, проводить до кордонів володінь громади і часто вважатиме образою
для себе будь-яку пропозицію відплати. Такі риси гостинності характерні для багатьох
народів світу і в наш час.

Поряд з гостинністю відповідного дарообміну існує гостинність безумовного
дару. Такого роду гостинність зустрічається у всіх традиційних суспільствах. Суть її
полягає у тому, що вона передбачає надання дару як основного змісту гостинності без
наміру отримати від гостя дарунок у відповідь, тобто здійснення нічим не обумовленого
вчинку. Характерними рисами такої форми взаємодії є реалізація ідеї свободи через
подолання зобов’язань, а також припинення двостороннього дарообміну як
невідповідного дару і побудова нової моделі суспільних відносин. Концепція
гостинності безумовного дару в нових соціально-економічних умовах передбачає певні
соціальні дії, побудовані на стійкій, нічим не обмеженій мотивації людей до дії. Саме
вони формують у суспільній комунікації найбільш стійкі форми доброзичливих
стосунків, на що вказують теорії дарообміну. Ці стосунки складають значний потенціал
для зародження нових більш ефективних і стійких моделей суспільної комунікації.

Закони, звичаї, традиції та літературні образи гостинності вивчаються в
міждисциплінарному контексті з позицій антропології, філософії, семіотики, соціології,
етнографії, історії, літературознавства, а також економіки, практичної політики, ідеології
і права. Тема основ функціонування феномену гостинності в суспільстві піднімалася
також у наукових пошуках, тісно пов’язаних з сервісною реальністю, туристичним
бізнесом. Термін безумовний дар взагалі не поширений у літературі, але поняття
безумовного дару має місце у таких авторів як Ж. Батай, Ж. Дерріда, С. Жижек,
Е. Левінас та ін. [3, 6, 8, 14].

Науковцями, які зробили вагомий внесок у розробку розуміння специфіки
гостинності, є Г. Андрущенко, А. Байбурін, М. Іваннікова, В. Латишев, Л. Лихачова,
І. Пахолова, В. Русавська, І. Сухіна та ін. [1, 2, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21]. Слід виокремити
важливість роботи фахівців з антропології М. Мосса, Л. Тевено, Є. Ярославського [16,
17, 23]. Значної уваги заслуговують класичні філософські праці І. Канта [11], лінгвістичні
пошуки Е. Бенвеніста [4].

Мета статті – розкрити сутність феномену гостинності безумовного дару як
первинної форми гостинності.

У процесі історичного розвитку інститут гостинності зазнав безліч змін і за
формою, і за змістом, але не втратив моральної основи. Феномен гостинності також,
хоч і опосередковано, зберігає відбитки релігійних вірувань попередніх епох. Як
різновид соціальної діяльності, гостинність складається навколо відносин, що
виникають під час надання дарів і послуг подорожуючим. При цьому подорожуючий
завжди виступає як споживач цих послуг, а стороною, що надає ці послуги, є суб’єкт,
який перебуває в середовищі свого постійного існування [5]. Досліджуючи основи
гостинності, В. Русавська приходить до висновку, що вона є з’єднувальною ланкою
між соціальними процесами і структурами, з одного боку, та культурою і духовним
життям – з іншого [21]. Як свідчить етимологія, первинне значення терміна описує
саме неприбуткову, стихійну, традиційну, обрядову сферу відносин.
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потенціал інспірації народного декоративно-ужиткового мистецтва (як на рівні
колористичного вирішення, так і на рівні орнаментики) у сучасному костюмі.

Кожна модель, створена цими художниками, ставала черговим елементом у
формуванні загальної концепції етнорегіональної ідентичності у діяльності львівського
будинку моделей. Зокрема, знаковими стали весільні ансамблі за мотивами
конструктивно-декоративного вирішення народного строю Львівщини, де було
продемонстровано те, наскільки актуальною та позачасовою може бути традиція.

Важливо, що такий цілісний підхід забезпечив раціональне вирішення
проблематики уникнути плакатності і водночас завдяки цьому модельєри львівського
будинку моделей змогли надати нового виміру осмисленню того чим є дизайн костюма
в Україні, якими є його перспективи та на, що надалі варто звертати увагу. Саме така
форма осмислення і ретрансліції традицій українського костюма на рівні колориту,
текстури тканин (переважно не тиражованих, а орієнтованих на конкретну серію виробів)
та крою, що однак мав фрагментарну інспірацію зі світової моди (для того, щоб
постійно бути у курсі останніх трендів на львівський будинок моделей закуповували
актуальну спеціалізовану західноєвропейську періодику).

Таким чином, варто перейти до підсумків з приводу візуалізації етнорегіональних
особливостей у колекціях українських будинків моделей 60-х рр. ХХ ст. Отже,
провідним і водночас постійно генеруючим нові, інколи котраверсійні ідеї був київський
будинок моделей, представники котрого в ефективності діяльності вбачали
багатовекторність пошуку, де національні традиції могли перетинатись та поєднуватись
з практиками, характерними для світового моделювання з його найновішими трендами.
Вказаний підхід забезпечив ефективне виконання більшості завдань та результативну
репрезентацію цього осередку як на радянських, так і на світових фестивалях та
конкурсах, показах.

У свою чергу харківський будинок моделей, хоч і мав доволі глибокі традиції
(Всеукраїнська центральна лабораторія швейної промисловості УРСР), більш
динамічно починає розвиватись у другій половині 60-х рр. ХХ ст. і основний акцент у
відображенні етнорегіональних особливостей робить на пошуку візуальної виразності
крою, специфіку котрого розкриває декоративне вирішення. Суголосний вектор розвитку
ми можемо простежити і в практиках одеського будинку моделей, який однак набуває
більшої вагомості у другій половині 60-х рр. ХХ ст.

Окремо варто вказати, що діяльність львівського будинку моделей вказаного
періоду є найбільш послідовною у розкритті потенціалу інспірації народного костюма.
Важливо, що саме львівські художники на базі будинку моделей у 60-ті рр. ХХ ст.
максимально звертали увагу на потребу поєднання творчого пошуку митців, котрі
розробляли тканини та конструктивне вирішення моделей.

Загалом можна констатувати, що період 60-х рр. ХХ ст. став знаковим для
діяльності українських будинків моделей, адже представники різних осередків (Києва,
Одеси та Львова) звернули максимальну увагу на потребу візуалізації етнорегіональних
особливостей. Характер та образне вирішення цього аспекту було різним, залежно від
територіальної специфіки та естетичних пріоритетів художників, однак у цілому свідчать
про виразу тенденцію — потребу візуальної самоідентифікації через конструктивне та
колористичне вирішення костюма.
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Розкривається зміст гостинності як безумовного дару, з’ясовується її місце
серед інших форм комунікації. Виявляються функціональні аспекти явища, його
ціннісна основа, обставини формування інституту гостинності безумовного дару
в історичному контексті. Особлива увага приділяється розгляду гостинності як
сакрального явища в контексті релігійних вчень.

Ключові слова: гостинність, безумовний дар, комунікація, дарообмін, потлач.

Раскрывается содержание гостеприимства как безусловного дара,
выясняется ее место среди других форм коммуникации. Выявляются
функциональные аспекты явления, его ценностная основа, обстоятельства
формирования института гостеприимства безусловного дара в историческом
контексте. Особое внимание уделяется рассмотрению гостеприимства как
сакрального явления в контексте религиозных учений.

Ключевые слова: гостеприимство, безусловный дар, коммуникация, дарообмен,
потлач.

The content of hospitality, an exchange  gift, it turns its place among other forms
of communication. Are identified functional aspects of the phenomenon, its values base,
the circumstances forming the Institute unconditional gift of hospitality in a historical
context. Particular attention is paid to the consideration of hospitality as a sacred
phenomenon in the context of religious doctrines.

Key words: hospitality, unconditional gift, communication, exchange gift, potlatch.

Традиції гостинності виявляють найхарактерніші риси комунікативної культури
народів світу. Гостинність завжди була не тільки обов’язковим компонентом способу
життя, а й частиною світосприйняття, вірувань і повір’їв. Проблеми, які існують у
сучасному світі, і шляхи їх розв’язання потребують жертовності. У свою чергу,
гостинність завдяки своїй властивості проникати у всі сфери життєдіяльності людини
є універсальною формою жертовності. Тому дослідження феномену гостинності та
його складових є надзвичайно актуальним на сьогодні. Адже в умовах глобалізації саме
гостинність може забезпечити не тільки оптимальні форми комунікацій між народами,
але й зберегти при цьому їх національну ідентичність.

У традиційній культурі феномен гостинності представляє собою високоритуалізоване
дійство, певний морально-релігійний і соціально-правовий інститут. Гостювання, гостина
розгортається у складний ритуал, витоки якого сягають доісторичних часів. Стародавній
грек і германець, індіанець, африканець чи слов’янин не намагалися вбити мандрівника,
а навпаки зустрічали його, як гостя. Часом, приймаюча сторона приготує все із останніх,
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УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВБРАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА
СИМВОЛІКА

Стаття присвячена дослідженню процесу формування українського
козацького одягу та утвердження його в статусі національного символу.

Ключові слова: козацький одяг, побут, стиль, свято, шаровари, чоботи, пояс,
шапка.

Статья посвящена исследованию процесса формирования украинской козацкой
одежды и утверждения ее в статусе національного символа.

Ключовые слова: козацкая одежда, быт, стиль, праздник, шаровары, сапоги,
пояс, шапка.

The article is devoted to the study of the formation of Ukrainian Cossack clothes
and its approval in the status of a national symbol.

Key words: cossack clothes, life, style, holiday, trousers, boots, belt, cap.

Новий статус України дав потужний поштовх до переосмислення своєї історії.
Подальший розвиток національної культури стимулює вирішення низки завдань щодо
творення, збереження та поширення духовних надбань. У зв’язку з цим особливої
актуальності набувають проблеми мистецького та етнографічного осягнення художньо-
культурної сфери життя народу. Особливий інтерес науковців звернений до побуту
українців – формування та еволюції його одягу. Однією з самобутніх форм традиційного
українського костюма є козацьке вбрання. Його компоненти, ґенезу, особливості
матеріалу, крою, художнього оздоблення тощо вивчали М. Арандаренко, І. Скальковський,
П. Чубинський, Ф. Вовк, І. Крип’якевич, Д. Багалій, О. Воропай, К.Матейко, Т. Ніколаєва,
А. Пономарьов, М. Білан, Г. Стельмащук, Л. Артюх, Т. Косміна, Г. Щербій та інші
вітчизняні етнографи й мистецтвознавці. Визначним дослідником українського
козацького вбрання був Д. Яворницький, який не тільки зібрав у своїй колекції його
цінні свідчення щодо характерних рис, способів ношення, котрі опублікував у працях
«Запорожье в остатках старины» (Т.1), «Історія запорозьких козаків» (Т.1) та ін.

Мета нашої статті – дослідити еволюцію українського козацького вбрання та
причини його утвердження у статусі національного символу

Комплекс одягу, генетично пов’язаний із козацтвом, став основою українського
чоловічого костюма Запорізької Січі, поширившись на всю Середню Наддніпрянщину,
Лівобережжя, східні та деякі інші райони [1; 12–15].

Козацький одяг у ранній період формування Запорозької Січі не відзначався
певними стильовими ознаками, часто був простим, випадковим. «Бувало, поголить собі
запорожець голову, заправить оселедець свій за вухо, зав’яжеться ганчіркою, натягне
на себе опанчу, взує зі свинячої шкури опорки, то так і блукає по степу. А той і того
краще: чи вирядиться в такі постоли, що в них можна Дніпро переплисти чи на одну
ногу натягти постіл, а другу сап’яновий чобіт, та ще й приспівує:
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відзначалось в науковій літературі, «маленькі драми Метерлінка чарівно нереальні,
глибоко життєві і правдиві <…> вони реальні власною нереальністю» [7; 104]. Разом з
тим, при зовнішній нерухомості і, в значній мірі, саме завдяки їй, бельгійський драматург
розвиває інтенсивну внутрішню дію, «створює складні драматичні концепції при
вражаючій простоті сюжетних колізій» [5; 12]. У «Мелісандрі біля озера» та «Мелісандрі
на пагорбі» подібний ефект досягається декоративною площинністю зображення та
впізнаванністю фольклорної іконографіки, які підкреслюють ірреальність усього, що
відбувається, умовність сюжету та образів. Крім того, глядач відчуває зрежисованість
зображеного, навмисне розташування героїв у змодельованому невидимим деміургом
часопросторі та передвизначених лабіринтах колізій. Як наслідок, персонажі
сприймають як маріонетки, спрямовані рукою долі, провидіння, фатуму… Подібне
пластичне вирішення глибоко органічне авторській драматургічній концепції
Метерлінка. Важливо, що молодий митець відтворює не лише образні, але й мовленнєві
характеристики героїв метерлінківських п’єс, які, на думку критики, завдяки повторенню
окремих слів та фраз, перетворюються у «сомнамбул <…>, що постійно відривають
від тяжкого сну» [цит. за: 3, 376].

Суголосною метерлінківському хронотопу є також казкова умовність місця дії
(«у лісі», «на пагорбі», «біля озера»), яка в осмисленні бельгійського письменника
тотожна всезагальності колізії, що може розгорнутись «де завгодно». Надзвичайно
вдалим у цьому сенсі є побудований на співставленні тонально зближених, насичених
колористичних площин аркуш «Озеро», в якому пейзаж розвиває ліричні мотиви п’єси,
при цьому ліризм набуває не стільки трагедійного, скільки елегійного забарвлення. Як
і в творах більш раннього ілюстративного циклу «Слово про похід Ігорів», у цій роботі
М. Казаса відчутна майстерна театральна стилізація, яка була однією із граней яскравого,
не до кінця розкритого таланту молодого кримського митця.

Таким чином, дослідження творчого спадку М. Казаса засвідчує, що у графічних
і живописних роботах майстра відобразилась життєтворча театральність культури межі
ХІХ–ХХ ст. та її осмислення в художній практиці російського символізму. Не випадково,
у творчості митця присутні теми співвідношення дійсності і гри, театральності життя і
життєвості театру. Яскраву авторську інтерпретацію одержують поширені у традиції
символізму образи комедіанта, актора, вистави, сцени, маски, тіні. У низці робіт
М. Казас звертається до популярної в драматургії, поезії та образотворчому мистецтві
межі століть теми комедії дель арте. Поряд із гармонійними, формально досконалими
композиціями, у яких утверджується естетична самодостатність театральної дії, в
творчості майстра присутня тема трагічної передвизначеності рольових ситуацій
(«Арлекін та П’єретта», «Пелеас та Мелісандра») і театральної умовності «гри життя»
(«Війна 12-го року»). В окремих творах театральний мотив виявляється на рівні
інтермедіальної асиміляції виразових кодів драматургії образотворчою системою
живопису та декоративно-театральної, стилізованої узагальненості зображення («Пелеас
та Мелісандра»).

Загалом, аналіз творчого доробку М. Казаса дозволяє говорити про цілком
своєрідне осмислення молодим кримським митцем естетично-формальних візій
Срібного століття, для яких театральність була стилеутворюючим принципом.
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Одна нога в постолі , а друга в сап’яні –
Подивися, Ганно, який постіл гарний:
Чи сей, чи сей, чи сей, чи сей?...» [4; 24].
Одяг запорожця часто залежав від успіху чи неуспіху в боях із татарами й турками.

Так, на початку думи «Козак нетяга Фесько Ганжа Андибер» повідомляється:
«…На козаку, бідному летязі,
Три сермязі,
Опанчина рогожовая,
Поясина хмеловая;
На козаку, бідносу летязі, сап’янці –
Видно п’яти і пальці,
Де ступить – босої ноги слід лише;
А ще на козаку, бідному летязі, шапка-бирка –
Зверху дірка,
Шовком шита,
Буйним вітром підбита,
А околиці давно немає… » [3; 56].
Причина такого зовнішнього вигляду, згідно з логікою думи, полягає в тому, що

Фесько Ганжа Андибер нічого не здобув, марно гуляючи «сім год чотири», тільки
«втеряв з під себе три коні воронії». Приблизно так само вдягнутий і козак Голота –
герой однойменної думи:

«…На козаку шати дорогії –
Три семирязі лихії:
Одна недобра, друга негожа,
А третя й на хлів незгожа.
А ще, правда, на козакові
Постоли вязові,
А онучі китайчані –
Щирі жіноцькі радняні;
Волоки шовкові –
Удвоє жіноцькі щирі валові.
Правда, на козакові шапка-бирка –
Зверху дірка,
Травою пошита,
Вітром підбита,
Куди віє, туди й повіє,
Козака молодо похолоджає…» [3; 16].
Але, здолавши у «полі килиїмському» багатого татарина, козак Голота

перевдягається у здобутий дорогий одяг:
«…Він тоді добре дбав,
Чоботи татарські істягав,
На свої козацькі ноги обував;
Одежу істягав,
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соціальний. Разом з тим, великі бутафорські ножиці на шиї кравця нагадують про
існування театрально-казкового коду і задають глядацькому сприйняттю подвійного й
ігрового змісту.

Окрему групу у спадку М. Казаса складають твори, у яких ті чи інші життєві події
осмислюються як театралізоване дійство. Зразком подібної образної концепції є
ілюстративний цикл «Війна 12-го року», створений за мотивами епопеї Л. Толстого
«Війна та мир». Залишаючи осторонь складні сюжетні колізії роману, художник
зосереджується на батальних сценах, стилізованих у дусі старовинних гравюр. Здається,
митця захоплюють суто пластичні, декоративні завдання: колористично-ритмічної
побудови багатофігурної фризової композиції, пошуку декоративно-пластичного
аналогу колективної цілеспрямованості дії, випробування можливостей поєднання
гранично стилізованої, декоративної організації аркуша із надзвичайно активною
просторовою архітектонікою, утвореною рухом шеренг і процесій із глибини
змодельованого простору прямо на глядача. Вражає контраст декоративної краси
мундирів, маршової злагодженості руху та драматизму означеної ситуації. Понижена
або завищена лінія горизонту надає зображенню епічності та створює відчуття
історичної вагомості моменту. Водночас, у образному вирішенні серії прочитуються
мотиви гри, життя-театру, в якому однією з ролей є роль воїнського подвигу та слави.

Театральні мотиви присутні у композиції «Біля джерела» (ілюстрація до твору
М. Лермонтова «Герой нашого часу»), у якій тема прогулянки інтерпретується як
своєрідний соціальний театр, кожен із учасників якого є, водночас, і актором, і глядачем.

Яскраво театральними є також зображення процесій так званої «східної серії». У
багатьох із них Схід постає казкою, фантазією, сном, або ж прекрасним театральним
видовищем. Зокрема, у «Процесії з гепардами» театральність зображуваного
підкреслюється музичною пластичністю, майстерним, по-ігровому примхливим і
поліфонічним, проте тонко організованим лінійно-колористичним ритмом. Суто
образотворчими засобами – взаємодією колористичних плям, силуетів та ліній –
відтворено гомін натовпу та мелодику східної музики. Не випадково, саме у цій роботі
якнайбільш відчутний той синтез зорових і звукових вражень, що був характерний для
модерну в цілому.

Підкреслено святковим і театральним є колорит композиції, побудований на
вишуканому контрасті теракотово-оранжевих, ультрамариново-фіолетових, кармінно-
рожевих та білих тонів. Завдяки розгортанню процесії на глядача, проти активної
діагоналі формату, художник створює враження неквапливого, картинного, театрального
руху.

Зразком інтермедіальної асиміляції мови драматургії образовою системою
живопису є ілюстрації М. Казаса до п’єси М. Метерлінка «Пелеас та Мелісандра». У
виконаних в декоративно-узагальненій манері аркушах «Мелісандра біля озера» та
«Мелісандра на пагорбі» завдяки ритмізованому співвідношенню ліній та плям,
поєднанню бронзи, світло-рожевого, синього та бузкового відтворюється атмосфера
поетично-музично концептуалізованого просвітленого смутку.

Окрім цього, в ілюстраціях М. Казаса відчутна ще одна важлива якість п’єс
Метерлінка, – їх образно навантажена схематична сюжетність та умовність. Як
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На свої козацькі плечі надівав;
Бархатний шлик ізнімає,
На свою козацьку голову надіває…» [3; 18].
З розвитком Запорозької Січі змінювався козацький побут, встановився певний

комплекс одягу. Козака Мамая на численних картинах номадного живопису зображено
в дорогому ошатному вбранні. Саме таким закарбувався образ запорожця в народній
пам’яті.

Характеризуючи козацький одяг І. Крип’якевич, зокрема, зазначає: «Козаки
найчастіше носили жупан і кунтуш. Козацький жупан, або каптан, був довгий до колін, з
двома зморшками ззаду, застібнутий на ґудзики, підперезаний поясом. Пояси бували
вовняні або шовкові, не раз дуже довгі, на кілька метрів. Кунтуш (або черкеска) сягав
до кісток, бува простий, з фалдами, нашивками й різними прикрасами, рукави дуже
широкі, з розпорами. Старшина, особливо ж гетьмани, на жупан накидали керею – плащ
без рукавів, застібнутий на оздобному клямку, з кількома ґудзиками й петельцями на
грудях, з широким хутряним коміром на плечах. Незаможні козаки … носили різний
одяг – каптани, свити, опанчі, кобеняки, кожухи» [5; 109].

Д. Яворницький в «Історії запорозьких козаків» відзначає, що одноманітного
одягу (одностроїв) у запорожців ніколи не було, похідний одяг був простий, навіть
бідний, зате «…домашній, парадний, надзвичайно розкішний» [8; 201]. Нащадок
запорожців стошістнадцятилітній Іван з села Черкашівка Катеринославського повіту,
який народився у козацькому зимівнику й не раз бачив свого батька в козацькому
вбранні(потім воно довго зберігалося в його хаті), так описував козацький одяг у розмові
з Д. Яворницьким: «… Як одягнув запорожець червоний каптан, навісив на себе кинджал,
приладнав шаблю, тоді він зодягає черкеску чи жупан. Це вже одяг простий і довгий,
майже до кісточок, з широкими рукавами…Жупан уже був іншого кольору, ніж каптан,
і якщо каптан червоний, то жупан блакитний чи синій; він також був на зборках і на
шнурках, гаптований золотом, з різними золотими пазументами, ґудзиками, по подолу,
по кінцях рукавів і по прорізях роздер, з гапликами…, з широкими-преширокими
рукавами чи, як там кажуть, роздорами чи розпірками. Розпірки ці робилися саме в
тому місці, де згиналася рука по ліктю…; вниз за розпірками йшов уже шитий рукав до
самого кінця. В такі рукави просовувалися руки чи прямо через кінці їх, чи через
розпірки, що посередині рукавів. Коли руки просовувалися прямо через кінці рукавів
каптану, то тоді з-під них видавалися бархатні відвороти (відлоги) черкески й на кожній
руці виходило по два рукави; а коли руки просовувалися через розпірки, тоді виходило,
ніби на кожній руці козака надіто по два рукави: два лежать, а один ззаду «метляється».
Те, що «метлялося» ззаду, можна було закласти за спину і разом зв’язати. Від цього й
виходило, що як їде, бувало, запорожець верхи із зав’язаними рукавами, то здається,
ніби на спині в нього прироблені крила; по тих крилах і впізнають запорожця. Поверх
черкески іноді надягалася керея – це зовсім довгий одяг: по самі п’яти, зроблений із
шкіри, чи з вовни, без рукавів, схожий на плащ» [8; 201].

До комплексу широкого і просторого верхнього козацького одягу, крій якого не
сковував рухів, додавалися такі ж широкі і прості шаровари – суконні, нанкові, шкіряні,
різнобарвні, хоч переважно синього кольору. Холоші шароварів носили поверх халяв
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стверджувати, що вказана постановка активно дискутувалась у театральному та
художньому середовищі Петербургу.

На зв’язок аркуша «Арлекін та П’єретта» з сучасними театральними інтерпретаціями
відомого сюжету commedia dell'arte вказує силуетне зображення позбавлених
індивідуальних характеристик головних уборів глядачів партеру, яке вводить у твір
додатковий проблемний вимір: протиставлення феєрії та трагедії театру і приземленості
буденного життя. Суголосність казасівської композиції трагічному сюжету пантоміми
Шніцлера підкреслюється тінями, які лиховісно нависають над героями, загрожуючи
поглинути їх і стати їх замінниками. Варто згадати, що символіка тіні широко
застосовувалась в літературній традиції російського символізму, при цьому
актуалізувались її архетипічні, найбільш загальні значення як душі у її низовому аспекті,
демонічного двійника людини, уособлення злого начала в ній. На передвизначений
трагізм розв’язки вказує також навмисне звужений простір сцени, який вподібнює
дійових осіб маріонеткам у руках невидимого режисера. Відповідність казасівських
образів полярним характеристикам персонажів відомого сюжету засвідчує присутній
в другому варіанті композиції образно навантажений контраст підступно-пружної,
звіриної пластики Арлекіна та трагічної білизни сукні П’єретти.

Емоційна колізія стосунків П’єретти, Арлекіна та П’єро відображена також у двох
недатованих замальовках майстра, смілива і вільна манера виконання яких дозволяє
віднести їх до 1911–1913 рр.

У цих та низці інших робіт окрім символіки тіні М. Казас використовує поширену
у традиції «срібного століття» символіку маски [10]. Як відомо, до осмислення маски
звертались як філософи, так і митці початку ХХ ст. Зокрема, Вс. Мейєрхольд розглядав
маску як один із базових елементів театру, поряд з «жестом, рухом та інтригою». На
думку режисера («Балаган», 1912), саме маска поєднує дійсність та фантазії й примушує
глядача «мчати у країну вимислу». Теоретик російського символізму А. Бєлий у есе
«Маска» (1904) стверджував, що поява масок у реальному та художньому житті
пов’язана з переломними моментами історії, коли люди «починають дослухатися до
струн душі», прагнуть осягнути «дивні лабіринти переживань, що приховують невідоме»
[2; 176]. В есе осмислюються різні модальності розуміння маски, які побутували в
літературно-художньому середовищі межі століть: маска як межа хаосу; маска, одягнена
на світ (маска – світова гримаса); маска як вияв демонізму; маска, що приховує істинну
сутність людини. Саме в останньому із наведених значень тема маски представлена в
стилістично вишуканій, сповненій іронії та гри композиції М. Казаса «Маски».

Тема правди та умовності життя і мистецтва звучить також у лаконічно-майстерних
аркушах «На арені цирку» та «Вершниця і клоун», в яких відчутний композиційний
досвід французького імпресіонізму.

За принципом театральної дії побудована низка ілюстративних творів М. Казаса.
Найбільш яскравим зразком театралізації зображення та сприйняття є ілюстрація до
казки Г. Х. Андерсена «Нова сукня короля». Композиція задумана як мізансцена, у якій
розташований на першому плані придворний відіграє роль персонажа-посередника між
театралізованим простором композиції та реальним простором життя. Застосування
подібного прийому уподібнює глядачів до безпосередніх свідків події. Завдяки цьому
редукується метафоричний, казковий сенс сюжету і розкривається сенс життєвий та
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сап’янових жовтих, зелених, червоних чобіт із вузькими носками, прив’язуючи шаровари
до халяв шовковими шнурками із золотими чи срібними китицями на кінцях так, що з-
під шароварів виглядали тільки носики й каблуки чобіт. Шаровари завширшки дванадцяти
аршин матерії називалися «рясними», а завширшки в п’ятнадцять аршин – «з достатку»
[8; 207].

Багатий, барвистий одяг запорожців справляв незабутнє враження: «Бувало, –
розповідав Іван Розсолода, щороку приїжджають запорожці у Смілу на ярмарок чоловік
по дванадцять…Вдягнуті так, що Боже, твоя воля! Золото і срібло! Шапка на
запорожцеві бархатна, червона, з кутами, а околиш пальців на три завширшки, сірий чи
чорний; з-під нього жупан із найдорожчого червоного сукна, горить, як вогонь, просто
очі засліплює, а зверху черкески з вильотами, чи синя, чи блакитна; штани суконні сині,
широкі – так і нависли майже на передки чобіт; чоботи червоні; на лядунці золото чи
срібло; навіть перев’язі в золоті, а шабля при боці в золоті – так і горить. Іде й землі не
торкається…» [8; 207].

Як виглядає з описів сучасників, іконографічних та інших джерел, найбільш
поширеним поєднанням кольорів у вбранні запорожців було поєднання червоного
кольору жупана та блакитної черкески. У такій кольоровій гамі був витриманий і костюм
гетьмана Богдана Хмельницького 1648 р. під Замостям: на ньому був червоний жупан
і фіолетова керея (ферезія, делія) зі срібними петельцями, підбита соболями, застібнуті
на коштовні клямки, з кількома ґудзиками й петельцями на грудях, з хутряним коміром
на плечах носила переважно козацька старшина [5; 109]. Одяг простих козаків
відрізнявся від одягу старшин не тільки меншою кількістю компонентів, а й дешевим
матеріалом, хоч святкове вбрання рядових членів січового товариства також шилося з
шовку, польського й англійського сукна, кармазину й оксамиту. За свідченням
112-літнього Микити Коржа, записаним Д. Яворницьким, популярними на Запоріжжі
були й дорогі шапки з видри (каборги, виднихи) [8; 202]. Звичаєве право не обмежувало
запорожців щодо носіння того чи іншого одягу.

Козацьке вбрання часто діставало назву матерії, з якої було пошите. Так, у думі
«Три брати азовські» є наступні слова:

«…Середульний брат з коня вставає,
З-під лудану червону китайку видирає…» [7; 350].
В даному разі йдеться про каптан, пошитий із матерії, що звалася луданом [7;

350]. За Д. Яворницьким, одяг із шовкової штофної тканини з візерунками, подібної
до тієї, з якої виготовляли шалі, називалася у запорожців шальовим; одяг із польського
й англійського сукна називався саєтами – від польського слова «sajata» з тим же
значенням. Популярністю в козацькому середовищі користувався одяг із оксамиту –
золотого чи срібного матеріалу, схожого на бархат, із барвистими візерунками, шитого,
як і парча, золотими і срібними нитками. У Київській Русі оксамит, який привозили
переважно з Візантії, використовувався для пошиття одягу князів, багатих бояр,
церковників, а в запорожців він ішов на пошиття каптанів, що їх могли носити як
представники старшин, так і рядові члени товариства. Особливою популярністю
користувалося на Запоріжжі червоне сукно – кармазин (від тюркського слова
«киримизи» – червоний чи «кермез» – фарба, яка добувалася з невеликого дерева у
степах Бухари [8; 208].
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Дві сюжетно споріднені композиції М. Казаса «Арлекін та П’єретта» пов’язані з
темою італійської комедії масок, яка посідала важливе місце у європейському живописі
початку XVIII ст. (А. Ватто, Ж.-Б. Патер, Н. Ланкре) і набула значної популярності у
мистецтві останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. При цьому, якщо у рокайльному
живописі доби Просвітництва осмислення сюжетів commedia dell'arte здійснювалось
в межах естетично вишуканого, проте позбавленого глибинного світоглядного підґрунтя
жанрі «галантних свят», то митців кінця ХІХ ст. приваблював символічний та
філософський бік театральної дії. У зв’язку із цим у центрі уваги художників опинились
проблеми умовності сцени та умовності життя, співвідношення людини та маски, людини
та ролі, проблема трагічної одинокості героя тощо. У цьому сенсі можна говорити про
спорідненість інтерпретації теми «commedia dell'arte» художниками кінця ХІХ ст. з
картинами французького живописця А. Ватто, рефлексивна і незбутньо трагічна
творчість якого не вкладається в межі усталеної ієрархії жанрів.

Відомо, що до образів та тем «комедії масок», зокрема арлекінади, на межі
ХІХ–ХХ ст. звертались Е. Дега («Арлекін та Коломбіна», 1886–1890), П. Сезанн
(«Арлекін», 1888–1890; «П’єро та Арлекін», 1888), П. Пікассо («Задумливий Арлекін»,
1901; «Арлекін з бокалом», 1905), Е. Валле («П’єро», 1909), О. Бенуа («Італійська
комедія», 1906), К. Сомов («Арлекін і дама», 1910; «Закоханий Арлекін», 1912;
«Італійська комедія», 1914), З. Серебрякова («Автопортрет в костюмі П’єро», 1911),
О. Яковлєв та В. Шухаєв («Арлекін і П’єро», 1914).

Окрім цього, відтворений у композиціях М. Казаса трикутник П’єро – Арлекін –
Коломбіна був однією з міфологем символізму. Чи не найбільш популярною
драматургічною інтерпретацією даної теми стала пантоміма «Підвінечна фата П’єретти»
(1901) віденського письменника Артура Шніцлера (1862–1931). На думку дослідників,
творчість австрійського митця здійснила «формотворчий вплив на тексти та сюжетні
повороти російських майстрів “срібного століття”…» [12]. На нашу думку, саме із цією
п’єсою пов’язана ґенеза задуму згаданої композиції М. Казаса.

Не викликає сумніву, що твори популярного драматурга були відомі М. Казасу3.
Окрім цього, певний вплив на звернення до вказаного сюжету могли здійснити широко
висвітлювані на шпальтах літературно-критичних видань сценічні інтерпретації
популярної пантоміми. Як відомо, у 1910 р. під назвою «Шлейф Коломбіни» п’єса була
поставлена в петербурзькому Домі інтермедій Вс. Мейєрхольдом і проголошена
театральною подією сезону. Як показав час, саме ця мейєрхольдівська постановка
поклала початок низці серйозних експериментів, що трансформували сценічне
мистецтво ХХ ст. У листопаді 1913 р., тобто в час ймовірного перебування М. Казаса
в Петербурзі, експеримент Вс. Мейєрхольда повторив О. Таїров, який відкрив свій
Камерний театр пантомімою «Покривало П’єретти» за тією ж п’єсою А. Шніцлера.
Враховуючи активний інформаційний обіг між двома російськими столицями, можна

3 У 1905–1911 рр. у видавництві В. М. Сабліна було віддруковано повне дев’ятитомне зібрання творів
А. Шніцлера з примітками авторитетного датського літературного критика Георга Брандеса. Відомі також
інші видання автора (1901 р. – драма «Дикий», 1914 р. – драма «Смерть». Окрім перекладів у журналах, було
видано збірку новел Шніцлера та окремою книгою одноактні п’єси «Години життя»).
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Один з розділів праці «Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України»
Н.Яковенко назвала «Лицарі християнства у мусульманському вбранні», підкреслюючи
мотив запозичення запорожцями покрою одягу, високих шапок, широких шароварів і
довгих поясів тощо у татарів і турків [9; 185–188]. Це запозичення, відзначене й іншими
дослідниками, зокрема, Д. Яворницьким, Ф. Вовком, здійснювалось у ході
довготривалого спілкування з мусульманським світом; шляхом використання здобутого
в боях під час військових походів. Певну роль відігравали й подарунки в формі багатого
вбрання з боку татарських і турецьких властей. Так, у 1653 р. кримський хан Іслам-
Гірей подарував козацькій старшині дорогі суконні каптани [8; 208].

Козацький одяг, який формувався спонтанно, увібрав не тільки тюркські, а й інші
іноетнічні риси. Проаналізувавши велику кількість іконографічного матеріалу, зокрема,
малюнки до праці О. Рігельмана, історичні портрети, зібрані в українських музеях,
Ф. Вовк прийшов до висновку, «…що коли в другій половині ХVІІІ ст. костюм козацької
старшини…був дуже подібний до польського…, разом із тим цей костюм, як і костюм
сільського населення України, мав дуже багато спільного і з деякими кавказькими
костюмами, приблизно тої самої епохи. Черкеска та бешмет кабардинця…дуже
нагадують український костюм, а верхня одежа вірмена…цілком подібна до польсько-
українського жупана та кунтуша» [2; 125–126].

Одяг козацької старшини, відтворений на гравюрах та іконах ХVІІ–ХVІІІ ст. помітно
відрізняється від одягу рядового козацтва, а одяг козацтва у цілому відрізнявся від
одягу селян: «При всій своїй відмінності вбрання рядових козаків і козацької старшини
мало більше схожості, ніж козацький і селянський одяг, – зазначає А. Пономарьов. –
Однак саме козацький одяг, що формувався спонтанно, до того ж нерідко вбираючи
іноетнічні компоненти, зокрема, тюркські(скажімо, кунтуш – верхнє вбрання з прорізами
для рук та довгими фальшивими рукавами), став символом національного українського
одягу, хоч селянський мав нібито більше прав на такий статус. Адже в етнічній
традиційно-побутовій культурі він займав значне місце і має глибоке етнічне коріння»
[6; 1187]. Розкриваючи причину цього феномену, дослідник відзначає, що вона
ґрунтується на особливостях механізму формування національних стереотипів, зокрема,
національних символів у матеріальній культурі. Спонтанне виникнення цих є реакцією
на неординарну етносоціальну ситуацію: «Саме козацтво стало тим оригінальним
соціально-національним явищем та історичним явищем, яке перетворилося на певний
символ української нації. В історичній пам’яті людей воно матеріалізувалося, зокрема,
через його атрибути, в тому числі й убрання» [6; 1187].

На відміну від А. Пономарьова, Л. Артюх і Т. Косміна у статті «Етническое
своеобразие символики материальной культуры украинцев в славянском контексте»,
атрибутують козацький одяг не як національний символ, а як етносимвол, зокрема,
відзначаючи: «Можна…припускати, що в певні періоди історії розвитку етнічної
культури відбувалися події чи створювалися явища, на які пізніше була зорієнтована
пам’ять нащадків. Для України це період запорозького козацтва, визвольної війни 1648–
1654 рр. …У системі цінностей закріпився етнічний та естетичний стереотип,
реалізований в уявленнях про козака-запорожця… і закріплений у фольклорі, літературі,
образотворчому мистецтві. Цей стереотип уявлень існував у певний історичний період
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начала, раціонально вмотивовував нові концепції режисури та акторської гри. Загалом,
символізм протиставив повсякденності нову, самодостатню та автономну художню
реальність, яка долає буденність засобами естетичної гармонії.

У образотворчому мистецтві Срібного століття театральні мотиви представлені
у творчості К. Сомова, Л. Бакста, О. Бенуа, М. Сапунова, Б. Григорьєва, З. Серебрякової,
В. Яковлєва та О. Шухаєва.

Тема театру посідає важливе місце і в творчості М. Казаса2. Загалом, в доробку
майстра можна виокремити чотири групи робіт, у яких тим чи іншим чином
відобразились театральні мотиви. По-перше, це графічні аркуші, безпосередньо
присвячені театральній сюжетиці (два варіанти композиції «Арлекін та П’єретта»,
«Маски»), а також твори, в яких тема гри, сцени, маски, лицедійства трансформується у
тему цирку («На арені цирку», «Вершник і клоун»). По-друге, це ілюстрації
драматургічних творів (М. Метерлінк «Пелеас та Мелісандра»), у яких художник
відтворює особливості поетики театральної дії. По-третє, це графічні композиції,
побудовані за принципом театральної мізансцени, яка моделює позицію того, хто
сприймає як глядача театрального дійства і залучає його до театрального простору
(«Нова сукня короля», «Паж та клерикал»). По-четверте, це роботи, в яких яскраво
виявлена театральна концептуалізація дійсності, наділена образним навантаженням у
розкритті означеної теми (серія «Війна 12-го року», ілюстрація до «Героя нашого часу»
М. Лермонтова «Біля джерела»). По-п’яте, це твори, у яких в характері пластичного
узагальнення того чи іншого мотиву яскраво виявляється театрально-декораційне
бачення художника.

2 Окрім характерного для Срібного століття інтересу до театральної тематики, формування театральних
преференцій М. Казаса мало специфічні, індивідуально-біографічні детермінанти. Ймовірно, сприйняттю
М. Казасом властивого добі модерну захоплення театром значно посприяв інтелектуальний клімат сімейного
оточення. Батько М. Казаса, Мойсей Ілліч Казас, закінчив Петербурзький університет по двох факультетах –
східних мов та юридичному. Відмовившись від дипломатичної кар’єри, він повернувся у Севастополь, де
впродовж п’ятдесяти років викладав у Констянтинівському реальному училищі історію, російську, французьку
мови та географію. За свідченням сучасників, він був людиною надзвичайно обдарованою та освіченою,
знав десять мов. Мати мистця, Катерина Осипівна Казас (вроджена Єрак) походила з інтелігентної сім’ї. Її
батько Йосип Єрак у 1868 р. переклав турецькою мовою та видав у Петербурзі «Бахчисарайський фонтан» і
«Талісман» О. Пушкіна. За свідченням друга художника, мистецтвознавця Л. М. Афанасьєва, в домі Казасів
була велика бібліотека, виписувались новинки російської і зарубіжної літератури та ілюстровані літературно-
художні журнали.

Ймовірно, формуванню театральних уподобань М. Казаса сприяло й театральне життя Севастополя.
З 1884 р. у місті постійно діяв театр, у зимовий сезон відбувались спектаклі Спілки поціновувачів театрального
мистецтва. Відомо, що Севастополь відвідували театральні знаменитості. Так, у квітні 1894 р., тобто в період
навчання М. Казаса в реальному училищі, у місті виступала Є. М. Горєва. З успіхом проходили гастролі
актрис імператорських театрів Г. Федотової та М. Савіної. Відвідало місто й Товариство артистів Московського
Малого театру. Успіхом користувались актори Українського театру. Однією з найбільш яскравих сторінок у
театральному житті Севастополя стали гастролі МХТу у 1900 р. У репертуарі театру була чехівська «Чайка».
10 квітня із Ялти приїхав сам Чехов. На Графській пристані його зустрічали місцеві актори, актори МХТу,
офіцери, інтелігенція [12; 102],

У 1902–1906 рр., після виходу В. Мейєрхольда із МХТу, на півдні Росії з’явилась «трупа російських
драматичних артистів за очільництвом Кошеварова та Мейєрхольда», яка згодом одержала назву «Товариства
нової драми». Відомо, що гастролі колективу у Севастополі в 1903 рр. відбулись за сприяння А. П. Чехова.
Спектаклі проходили у будівлі Літнього театру на Приморському бульварі. За зауваженням преси, «репертуар
трупи здебільшого був новим <…>, тому що належав молодим письменникам і новим течіям в літературі»
[11; 104].
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як явище, синхронне самій реалії. Потім він зі сфери побутування перейшов у сферу
уявлень, залишився тільки в народній пам’яті й закріпився як стереотип такого елемента
матеріальної культури, як одяг…» [1; 232].

Як видно з наведеного тексту, Л. Артюх і Т. Косміна аналізують той самий феномен,
що й А. Пономарьов, аналогічно розкриваючи механізм творення етносимволу – в
одному випадку й національного символу – в другому. На нашу думку розбіжність у
використанні термінів пояснюється тим, що стаття Л. Артюх і Т. Косміної була написана
в радянські часи, коли існували певні обмеження на використання слова «національний».

Образ козака-запорожця, символізованим атрибутом котрого є козацький одяг,
відтворений у численних портретах козака Мамая, котрі складають важливий розділ
народного живопису, а також у художній літературі, зокрема, в романі О. Ільченка
«Козацькому роду нема переводу, або Мамай і Чужа Молодиця». Загалом сприйняття
цього образу тотожне сприйняттю Запорозької Січі як символу українськості,
«…головного виразника «справедливого ладу», нібито співзвучного українському
народному духові», сприйняття, котре, «видозмінюючись залежно від віянь часу, дожило
до наших днів» [9; 444].

На основі козацького вбрання відбулося формування нового стилю в українському
народному одязі. Процес, що припадає на ХVІ–ХVІІІ ст., протікав природно, оскільки
козацьке вбрання, увібравши певні іноетнічні риси, «…у принципових своїх рисах
ґрунтувалося на слов’янсько-українських традиціях, носієм яких було селянство» [6;
1187].

Комплекс українського козацького одягу формувався спонтанно. Якщо в ранній
період історії Запорозької Січі він не відзначався установленими стильовими ознаками,
був простий, часто випадковий, то з розвитком Січі та її специфічної побутової культури
склався у завершений комплекс, характерними компонентами котрого був жупан, кунтуш,
керея (у старшини), широкі шаровари, широкий і довгий пояс, різнокольорові сап’янові
чоботи, висока смушева шапка. Звичайно, так виглядав святковий комплекс козацького
вбрання, буденний був значно простіший.

Упродовж своєї еволюції козацький костюм увібрав різні іноетнічні елементи:
тюркські, польські, має певні риси подібності з одягом кавказьких народів. Однак в
основних своїх рисах козацький костюм базувався на слов’янсько-українських
традиціях, був генетично пов’язаний із селянським вбранням.

Комплекс козацького одягу сформувався значно пізніше, ніж комплекс
селянського вбрання. Утвердження козацького, а не селянського одягу в статусі
національного символу було зумовлене тією роллю, котру відіграло козацтво в історії
України. Статус національного символу козацький одяг набув у ХVІІ – ХVІІІ ст.,
ототожнившись із міфологізованою постаттю козака Мамая й назавжди закріпившись
у народній пам’яті.

Література:
1. Артюх Л. Ф. Косміна Т. В. Этническое своеобразие символики элементов
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Х міжнар. з’їзд славістів, Софія, верес. 1988/ Редкол: П.С. Сохань / відп.ред./ та ін. – К. :
Наук. думка, 1988. – С. 228–237. 2. Вовк Хведір. Одежда / Хведір Вовк. // Студії з української
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Другої світової війни, частково – його надзвичайно коротким життєвим та творчим
шляхом1.

Мета статті: виявити стильові особливості живопису у творчості Михайла Казаса.
Однією із сутнісних ознак культури Срібного століття стала театральна

концептуалізація дійсності [6], осмислення театру як осередку формування життєвих
стратегій, а театралізації життя – як способу його перетворення на засадах краси, смислу
та гармонії. Не випадково, театр і театралізація опиняються в центрі філософських,
естетичних та художніх шукань епохи. На думку А. В. Віслової, гра, «артистичне
життєтворення» є сутнісною частиною «стильового руху культури початку ХХ століття
від реалізму до модернізму і далі до постмодернізму» [6; 23].

За твердженням дослідника культури Срібного століття М. В. Давидова,
«афектована театральність манер, образ маски-двійника, своєрідне лицедійство, гра, в
яку вірили» [8; 26] стали невід’ємною рисою символізму. «Ідея театральності набувала
у ті роки все більшого поширення, оволодівала розумом та уявою поетів, художників,
режисерів, акторів. Вона не була точно сформульована, тонко диференційована в своїх
різноманітних виявах. Театральність ніби наповнювала атмосферу епохи; вона
забарвлювала спосіб життя, відчувалась в манері поведінки, зовнішності людей», була
«ферментом, що живив культуру та мистецтво» [8; 35]. Звідси – увага до усталених
театральних образів новоєвропейської культури – комедіанта, актора, гри, вистави,
маски.

Пов’язана із духовними та філософськими пошуками епохи, нова театральна
образність мала як світлу, аполонічну, так і стихійну, діонісійську сторони. Зокрема, в
заснованих на шопенгауерівській ідеї передвизначеності усього існуючого деякою злою
волею творах Ф. Сологуба утверджувалась імперативність законів беззмістовної «гри
життя», у якій людина позбавлена права вибору і не в змозі виконати свою роль («Усе
життя та світ – це гра без мети»). «Всі ми – смішні актори у театрі Господа Бога», –
переконував М. Гумільов («Театр»). Естетична самодостатність «життєвої гри»
виявлялась в поезії З. Гіппіус. Всеосяжність театральної стихії, життєтворча сила
«мистецтва, що прагне розширитися до можливості бути життям і в буквальному і в
переносному сенсі слова», аналізувалась в творах А. Бєлого [2; 158]. Як всесвітнє
театральне дійство, життя розглядалось в творчості О. Блока («Балаганчик»).

Поряд із театралізацією світовідчуття на межі ХІХ–ХХ ст. зросла популярність
театру, який осмислювався як вищий вияв творчості. Не випадково на початку ХХ ст.
конституювалися нові напрями драматургії, активно створювалось їх естетичне,
теоретичне обґрунтування. Провідним з-поміж них був символізм (О. Блок, М. Євреїнов,
Ф. Сологуб, В. Брюсов). Як неодноразово відзначалось у науковій літературі,
символічний театр прагнув до синтезу мистецтв, поєднував художнє та філософське

1 Михайло Мойсейович Казас (1889–1918) народився 13 вересня 1899 р. у Севастополі в інтелігентній
караїмській родині. Навчався у Севастопольському реальному училищі, яке закінчив у 1907 р. За порадою
відомого художника-баталіста Ф. Рубо вступив до Мюнхенської академії мистецтв (зак. у 1911 р.). З метою
професійного вдосконалення здійснив подорожі по Франції та Закавказзю. У 1913 р. відвідав Петербург, де
вивчав художнє зібрання Ермітажу та Російського музею. На початку Першої світової війни у чині прапорщика
був мобілізований у Російську імператорську армію. 23 лютого 1918 р. був розстріляний революційними
матросами під час т. з. «Варфоломіївських ночей» в Севастополі [9; 79–81].
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антропології та етнографії. – Упор. іл, передм. Ю. Іванченка. – К. : Мистецтво, 1995. –
С. 124–170 3. Героїчний епос українського народу: Хрестоматія / Упор. та прим., О.М. Таланчук,
Ф.С. Кислого; передм. О.М. Таланчук. – К. : Либідь,1993. – 432 с. 4. Эварницкий Д. Запорожье
в остатках старины/ Д. Эварницкий. – СПб.,1885. – Т.1. – С. 24. 5. Крип’якевич І. Одежда /
І. Крип’якевич // Історія української культури. – За заг. ред. І. Крип’якевич. – К. : Либідь,
1994. – С. 108–111. 6. Пономарьов А. П. народне вбрання / А. П. Пономарьов // Історія
української культури: В п’яти томах. – Т.3 / Передм. В.А. Смолія – К. : Наук. думка, 2003. –
С. 1186 – 1193. 7. Фольклорні нариси Марка Вовчка та Опанаса Марквича / Атрибутика
автографів, упор., передм. і прим. О.І. Дея. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 350. 8. Яворницький Д. І.
Одежда у запорожских Козаков / Д.І. Яворницький. Історія запорозьких козаків: У трьох
томах. – Т.1 / Передм. В.І. Смолія. – К. : Наук. думка, 1990. – С. 198–209. 9. Яковенко Н.
Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України: Вид. 3-е, переробл. та розшир. /
Наталя Яковенко. – К. : Критика, 2006. – 584 с.
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Стаття присвячена дослідженню театральних мотивів у творчості
кримського художника Михайла Казаса (1889–1918). У зв’язку із цим аналізується
стилеутворююча роль театральності в культурі Срібного століття та
виявляються основні типи театральної концептуалізації у графічних та живописних
роботах майстра.

Ключові слова: Срібне століття, життєтворчість, символізм, театр, гра,
маска, тінь, стильова домінанта.

Статья посвящена исследованию театральных мотивов в творчестве
крымского художника Михаила Казаса (1889–1918). В связи с этим анализируется
стилеобразующая роль театральности в культуре Серебряного века и выявляются
основные типы театральной концептуализации в графических и живописных
работах мастера.

Ключевые слова: Серебряный век, жизнетворчество, символизм, театр, игра,
тень, стилистическая доминанта.

The article deals with the research study of theatrical motifs in works by Crimean
artist Mikhail Kazas (1889–1918). Thereupon the style formation role of theatricality
in culture of the Silver Age is analyzed, and the main types of the theatrical
conceptualization of master’s graphics and paintings are identified.

Key words: Silver Age, life works, symbolism, theater, acting, shadow, stylistic
dominant.

Творчість севастопольського художника М. Казаса (1889–1918) є одним із
найбільш яскравих явищ у мистецтві Криму перших десятиліть ХХ ст. У створених
впродовж короткого життя графічних і живописних роботах майстра відобразились та
одержали оригінальну авторську інтерпретацію ті нові ідеї та образно-стильові
концепції, які визначали шляхи розвитку вітчизняного та зарубіжного мистецтва за доби,
яку у мистецтвознавчій традиції прийнято означувати терміном «модерн». Однією із
образно-стильових особливостей робіт митця є їх яскрава театральність, виявлена як
на рівні поетики твору, так і на рівні визначеної автором моделі його сприйняття.

На сьогодні творчість М. Казаса загалом та проблема її стильової визначеності
вкрай неповно висвітлена у мистецтвознавчій літературі. Наразі творчий доробок
М. Казаса став предметом розгляду лише в окремих публікаціях у періодичних та
фахових виданнях. Так, аналізу графічних творів митця присвячено статтю О. Алексєєвої
[1]. Символізм образів художника висвітлюється у публікації Л. Бровко [4]. Загальний
огляд творчості М. Казаса представлено у роботах Р. Подуфалого [13]. Частково це
пояснюється трагічною долею спадку митця, значна частина якого загинула під час
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ДИЗАЙН ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА
ЕЛЕКТОРАТ

У статті досліджено дизайн політичної реклами як інструмент впливу на
електорат. Проаналізовано літературу з досліджуваної теми, визначені
методологічні засади, уточнено понятійний апарат дослідження.

Ключові слова: дизайн політичної реклами, сучасний стан, тенденції,
електорат.

В статье исследован дизайн политической рекламы как инструмент влияния
на электорат. Проанализирована литература по исследуемой теме, определены
методологические основы, уточнен понятийный аппарат исследования.

Ключевые слова: дизайн политической рекламы, современное состояние,
тенденции, электорат.

In the scientific article the design of political advertising is analyzed as a tool to
influence the electorate. The literature on the considered subject was thoroughly studied
to define the methodological basis as well as refine conceptual framework of the study.

Key words: design of political advertising, the current status, trends, electorate.

Політична реклама є важливою і невід’ємною складовою функціонування
політичних процесів у суспільстві, її найвпливовіший інструмент – дизайн політичної
реклами, який візуально відображає політичні дії та імідж політиків, партій.

Останнім часом опубліковано ряд досліджень політичної реклами теоретиків і
практиків, серед яких привертають особливу увагу насамперед роботи таких авторів:
К. Єгорової-Гантман, К. Плешакова «Політична реклама»; К. Бове, У. Аренса «Сучасна
реклама»; В. Бебика «Як стати популярним, перемогти на виборах та утриматися на
політичному Олімпі»; Д. Огілві «Огілві про рекламу»; К. Хопкінса «Моє життя в
рекламі» і «Наукова реклама»; Д. Кейплза «Перевірені методи реклами»; М. Тангейта
«Всесвітня історія реклами»; Г. Почепцова «Як стають президентами. Виборчі
технології XX століття»; С. Лісовського «Політична реклама» та ін.

Аналіз цієї літератури засвідчує, що попри широке коло досліджень реклами
взагалі та політичної зокрема у них або зовсім обходять проблеми дизайну, або
розглядають лише окремі її аспекти. Цим і зумовлена актуальність обраної теми.

Так, стратегію і тактику виборчих політичних кампаній, основні принципи
формування дизайну політичної реклами та іміджу в державному управлінні досліджує
В. Бебик у своїй роботі «Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматися на
політичному Олімпі». Особливу увагу проблемам сегментування, мотивації,
дослідницьких процесів і творчого виконання дизайну реклами приділяють К. Бове і
У. Аренс у дослідженні «Сучасна реклама». Г. Почепцов у праці «Як стають
президентами. Виборчі технології XX століття», досліджує роль дизайну політичної
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музикантів різного масштабу, порушуються специфічні проблеми концертного
виконавства, і фортепіанного в першу чергу. В московському журналі «Музыка и жизнь»
була дана досить висока оцінка діяльності Авраамія Михайловича, говорилось про нього
як про «музыкально образованном и дельном критике» [3; 14]. Тому творча діяльність
А.М. Шепелевського на початковому етапі становлення музикознавчої думки та
музично-теоретичної школи Катеринославщини   Дніпропетровщини багато в чому
визначила орієнтири подальшого її розвитку.

Різновекторність і цілісність творчої діяльності А.М. Шепелевського, що включає
концертно-виконавський, музично-педагогічний, музично-критичний й публіцистичний,
композиторський напрямки, – все це складає феномен А.М. Шепелевського. Подальше
вивчення творчої діяльності А.М. Шепелевського   катеринославського музиканта з
широкими художніми устремліннями   може бути пов’язано з дослідженням його
композиторського доробку, що включає камерно-вокальні та фортепіанні твори.
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реклами в аспекті персоніфікації політичної інформації – створенні іміджу тій чи іншій
політичній фігурі. Автор аналізує президентські виборчі кампанії XX ст. і особливості
тогочасних виборчих технологій у різних країнах світу (США, Російській Федерації,
Україні та інших державах Європи). Науковець надає цілісне уявлення про візуальну
політичну культуру тих країн, про які мова йде у роботі, визначає особливості політичної
реклами та PR-технологій, властивих певній політичній культурі, зокрема українській.
Однак ці дослідження мають загалом політологічний характер і не розкривають
особливостей дизайну політичної реклами як засобу впливу на свідомість електорату.

У дослідженні С. Лісовського «Політична реклама» проаналізовано структуру,
функції, жанрові особливості візуальної політичної реклами та її інтегруючу роль у
системі електоральних технологій.

Окремі питання ефективності політичної реклами розглядають у прикладних
посібниках з дизайну реклами загального характеру, в тому числі  у дослідженні
Д. Огілві «Огілві про рекламу» та ін.

К. Єгорова-Гантман і К. Плешаков у роботі «Політична реклама» досліджують
дизайн політичної реклами, акцентуючи увагу на створенні образу в політичній рекламі,
важливого не тільки з точки зору донесення цього образу до аудиторії, а й з точки зору
сили психологічного впливу. Науковці стверджують, що на сприйняття дизайну
політичної реклами впливає цілий ряд чинників, починаючи від просторового
розташування образу і завершуючи кольором.

Разом з тим спільними, точніше – сукупними зусиллями дослідників ефективного
дизайну політичної реклами відшукана своєрідна парадигма, яку утворює «ієрархія
елементів», що забезпечує найбільш оптимальну ефективність проектів. До неї належать
такі терміни, як «баланс», «перспектива», «рух», «ліво-право», «дистанція», «білий
простір», «кольорові ілюзії».

Мета статті й полягає в тому, щоб спробувати використати зазначений набір
дизайнерських технологічних прийомів, як інструментарій для аналізу творів політичної
реклами в сучасній Україні на матеріалі недавніх виборчих кампаній – президентської
та парламентської.

Поглянемо на зразок політичної реклами Партії регіонів «Від стабільності – до
добробуту» крізь призму однієї з вимог ефективності дизайну – «баланс», що створює
дієвий образ у політичній рекламі та відповідає візуальному характеру [3; 105].

На білборді Партії регіонів «Від стабільності – до добробуту» фон традиційно
синього кольору, ліворуч розташована фотографія життєрадісної родини, внизу
вміщено головний слоган. З першого ж погляду виникає дискомфорт у сприйнятті:
через композиційно не виважений оптичний центр і неврівноважені елементи дизайну.
До того ж виявлено, що фотографія цієї «щасливої родини» куплена в американському
фотомагазині Shutterstock і на зображені фото не українці, а росіяни. Автор знімка –
російський фотограф Денис Раїв, а на американський сайт його фотографія потрапила
через компанію-посередника. Дизайнери Партії регіонів почали виправдовуватися
тим, що не знайшли в українському фотобанку світлини життєрадісної української
родини [11].
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фортепіанного виконавства, складну внутрішню роботу концертанта-соліста. Проте
колективні ансамблеві чи оркестрові виступи, які вражали своєю яскравістю, надовго
запам’ятовувались і будоражили творче уявлення, також знаходили відзив у душі
А.М. Шепелевського-критика. На сторінках періодичної преси ми знаходимо його
замітки щодо виступів оркестра місцевого музичного училища під керівництвом
чеського диригента Ярослава Кржички, який працював у Катеринославі за запрошенням
дирекції Катеринославського відділення Імператорського Російського музичного
товариства впродовж 1906 – 1909 рр. За словами А.М. Шепелевського, чеський
музикант «совершил чудеса неуемной энергии и умения, заставляя свой сборный,
наполовину ученический оркестр звучать подобно симфоническому» [4; 14].

З приводу концертного виступу іншого оркестрового коллективу – польского
оркестру під керівництвом батька й сина Намисловських – критик вважав вдалішим
перше відділення, в якому марші, мазурки, полонези й інші твори «исполнялись
колоритно, со своеобразным шиком и с большой живостью» [4; 14], порівняно з другим
відділенням, присвяченим класичній музиці.

Крім вузько фахових питань концертного виконавства, А.М. Шепелевського
зачіпали також проблеми громадянської спрямованості. На сторінках періодичної преси
він відстоював свою точку зору щодо розповсюдження музичної освіти в якнайширших
колах тодішнього суспільства, торкався питань професіоналізму російської музичної
критики і т. ін. Суттєвий резонанс у музично-суспільному середовищі Росії початку
ХХ ст. одержало питання про демократичність музичної освіти, про необхідність її
розповсюдження в широких колах населення. В числі діячів мистецтва, які брали участь
у публічному обговоренні цієї проблеми, був і Авраамій Михайлович Шепелевський.
Журнал «Музыка и жизнь» розділяв його позицію, згідно з якою «… центр деятельности
подобных учреждений (народних консерваторій. – В. М.) должен заключаться в хоровых
классах, а не в преподавании сольных предметов» [3; 15].

Вершиною музично-критичної діяльності А.М. Шепелевського в Катеринославі
можна вважати переклад разом з А. Вінтером праці німецького композитора і теоретика
Ріхарда Вагнера «Опера і драма», який був опублікований у Росії 1909 р. У передмові
до цього видання, за авторством Авраамія Михайловича, дається характеристика
розвитку оперного жанра довагнеровського періоду, виявляються певні достоїнства і
недоліки дослідження оперного реформатора, визначаються місце и значення творчого
доробку Р. Вагнера у світовому музично-історичному процесі. Переклад книги
Р. Вагнера вказує на стрімке професійне зростання А.М. Шепелевського як музичного
теоретика. Факт державного видання перекладу вагнерівської праці, його затребуваності
й актуальності впродовж більш, ніж століття, свідчать про визнання А.М. Шепелевського
як музичного історика в загальноросійському масштабі, про вихід провінційної музичної
думки за межі регіону, про риси її початкової сформованості на початок ХХ ст.

Таким чином, регулярно публікуючи свої роботи в місцевих та столичних
періодичних виданнях, знайомлячи громадськість з подіями музичного життя провінції,
беручи участь в обговоренні питань музичної освіти широких кіл тогочасного
суспільства, А.М. Шепелевський, по суті, був музичним просвітителем для великої
слухацької аудиторії. В його роботах дається еталон високозмістовного музичного
мистецтва, висловлюються роздуми з приводу конкретних виконавських інтерпретацій
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Рис. 1.1. Дизайн політичної реклами Партії регіонів.
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виконання, якій властивий аналітичний підхід, знання світової музичної літератури,
орієнтування в різностильових напрямах та особливостях виконавських шкіл варто
навести критичну замітку А.М. Шепелевського на виступ чеського скрипаля Яна
Кубелика. Авраамій Михайлович відзначив безперечні достоїнства гри всесвітньо
знаного виконавця: «Блестящая звуковая игра, точно определенные светотени, идеально
чистый, серебрянной ниткой искрящийся звук, тщательный и безукоризненный рисунок,
огромное совершенство техники» [5; 23]. Проте виказане схвалення не заважало критику
побачити і певні недоліки творчої манери цього виконавця: «Неужели эта воплощенная
виртуозность представляет собой исключительную ценность, … неужели это возносит
виртуоза-скрипача на великого художника на великого художника, на мировую
величину?» [5; 23]. У запропонованих чеським скрипалем інтерпретаціях рецензент
виявив деяку високомірність, поверховість у передачі замислу автора, а виконання
деяких віртуозних творів розцінив як демонстрацію циркацьких трюків.

Прояв виконавської індивідуальності у розкритті закладеної композитором
художньої ідеї лежав в основі високої оцінки А.М. Шепелевським виступу в
Катеринославі польського скрипаля Броніслава Губермана, якого вважав виконавцем
для вишуканої слухацької аудиторії. Скрипаль притягував увагу публіки «искрами своего
несколько прохладного артистического разума» и техническим совершенством. При
этом «блестящий виртуоз-Губерман не перекрывает Губермана-художника с изысканной
артистической индивидуальностью» [6; 4].

Вишуканість і оригінальність інтерпретації, домінування художнього задуму
висувались А.М. Шепелевським на перший план і в аналізі виконавського стилю інших
гастролюючих у Катеринославі музикантів. Саме через ці якості критик віддавав
перевагу виконавській майстерності швецького скрипаля французького походження Анрі
Марто: «По утонченности и изысканности … игра Марто перевешивает игру такого
мастера …, каким является любимец екатеринославской публики уважаемый Ауэр. Сама
филигранность не является … чем-то самодостаточным; в его игре она подчинена
общему замыслу исполнения, руководствуется редкой музыкальной
интеллигентностью» [7; 4].

Художній смак та музичну освіченість критик вважав необхідними якостями
слухацької аудиторії. Тому він виступав проти низькопробності у репертуарі деяких
гастролерів, яку розцінював як прояв недооцінки публіки. А.М. Шепелевський допускав
припущення, що деякі знані концертанти, демонструючи провінційній публіці репертуар
не високого художнього рівня, вважали її малорозвиненою в художньому сенсі і
недалекою у розумінні музики. Як приклад подібного неповажного ставлення
музикантів-гастролерів до місцевої публіки катеринославський критик наводить виступ
солістки Імператорських театрів Марії Михайлової: «… наверное, две трети всего
спетого г. Михайловой занимали всяческих видов и сортов вальсы… Здесь были и
вальс «Мотылек», «Вальс нимфы и сильфы», и много других вальсов…» [8; 358].

Критико-публіцистична діяльність А.М. Шепелевського переважно була
спрямована на висвітлення сольних концертних виступів, вочевидь тому, що цей вид
виконавства був ближчий рецензенту. Виступаючи на концертній естраді як соліст-піаніст
і як учасник камерно-інструментальних ансамблів, він розумів природу й особливості
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Як з’ясувалося, такий випадок – не перший. У 2007 р. Партія регіонів поширювала
політичну рекламу з написом «Стабильность и благополучие! Сделай свой выбор». У
цьому проекті була використана відносно маленька порівняно з іншими елементами
фотографія дівчинки в синьому дощовику з жовтою парасолькою, яка розташована
праворуч і також на синьому фоні, зверху розміщений «візуально важкий» заклик.
Композиція перевантажена зайвими елементами, не виважений оптичний центр. До того
ж зображення дівчинки також запозичене з американського банку фотографій Corbis.
З’ясувалося, що політтехнологи фотографією американської дівчинки замінили обличчя
свого лідера, яке мало символізувати щастя, що принесе в кожну українську родину [12].

Рис. 1.2. Дизайн політичної реклами Партії регіонів.
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столичного міста, як культурного центру Російської держави, завдяки діяльності
видатних музикантів А. Аренського, О. Зілоті, М. Рубінштейна, В. Сафонова, С. Танєєва,
А. Шора, Д. Шора й інших діячів культури відточила музичні уподобання і художні
смаки Авраамія Михайловича Шепелевського. В результаті юнак накопичив різнобарвні
музично-художні враження й уявлення, свободу й незалежність поглядів в оцінці
культурних та музичних подій, загострене почуття громадянськості й активну творчу
позицію, тобто європейське світосприйняття і цілісну музичну «картину світу».

Після закінчення консерваторії у 1894 р. Авраамій Михайлович залишився у
Москві, не припиняючи працювати викладачем музики в Олександрійському інституті
до 1900 р. До Катеринослава 26-річний юнак повернувся, маючи вже досвід як
педагогічної, так і публіцистичної роботи в московських газетах «Кур’єр», «Новини
дня». Рецензії та замітки А.М. Шепелевського з 1904 р. публікувались як місцевою
(губернською), так і столичною пресою. Це такі видання, як катеринославські газети
«Придніпровський край», «Южная заря», «Narodni listy», «Русская правда», московські
журнали «Музыкальный труженик», «Оркестр», «Музыкальный современник» та
петербурзький «Русская музыкальная газета». Друкуючись у рубриках «Музика у
провінції», «Музика і театр», «Хроніка», А.М. Шепелевський виступав під псевдонімами
А. Левітін, А. Ш., Черномор.

Коло музичних проблем, яких торкався А.М. Шепелевський на сторінках цих
періодичних видань, достатньо широке й різноманітне. Він відгукувався на будь-яке
яскраве, варте уваги культурне явище чи подію музичного життя міста: виступи оркестра
Катеринославського музичного училища, гастролі в губернському центрі польского
народного оркестра, співаків М. Михайлової, Дубовенка, скрипалів Л. Ауера, Б. Губермана,
М. Ерденка, Я. Кубелика, А. Марто, струнного квартету Одеського відділення
Імператорського Російського музичного товариства, піаністів Г. Гальстона, В. Покровського,
віолончеліста А. Покровського.

А.М. Шепелевський-критик постає перед нами як справжній музикант, музичний
гурман, який завжди залишався вірним естетичному еталону, володів почуттям
істинності високого мистецтва, не мирився з сірістю й неоригінальністю концертного
виконання, виявляв змістовну поверховість і вихолощеність інтерпретацій, засуджував
бездумне слідування музичній моді та догоджання художнім уподобанням публіки.
Будучи серйозним піаністом-виконавцем, він підходив до аналізу концертного виконання
інших музикантів з тією ж мірою вимогливості й немилосердності, яку ставив передусім
до себе.

Однаково неупереджено оцінював А.М. Шепелевський концертні виступи молодих
музикантів, яких він часто підтримував, і знаменитостей, яким ніколи не вибачав
недбалості у виконанні, домінування техніки над музичним смислом, самолюбування.
Так, катеринославський критик виказав теплі слова у відгуку на концерт молодого
піаніста, Василя Покровського, який тільки-но починав свою творчу кар’єру: «Пианист
с блестящей техникой, которая никогда не закрывает в нем утонченного благородного
артиста. В ряду произведений … пианист показал себя полным хозяином своего
инструмента и интерпретатором редкостной интеллектуальности» [4; 15]. Як приклад
подібної принципової в художньому відношенні позиції рецензента щодо розбору
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Важливим чинником ефективного дизайну є вимога щодо такого показника, як «рух».
У візуальному образі часто використовують елементи руху, завдяки яким

полегшується сприйняття головних елементів образу і фіксації на них уваги. Мова йде
не про рух зображення, а про «рух» погляду від одного елемента до іншого. Як відомо,
в Україні читання відбувається зліва направо, справа наліво і зверху вниз. Отже, елементи
дизайну політичного образу потрібно комбінувати таким чином, щоб максимально
використати ці звички.

Проаналізуємо з цієї позиції агітаційні білборди партії «УДАР», на яких В. Кличко
зображений на зустрічі зі своїми прихильниками. Він стоїть до них упівоберта з
мікрофоном у руках. Образ рекламованої особи сприймається рухом погляду від
повернутої спиною до людей постаті й тому навіює недовіру: на рівні підсвідомості
поза В. Кличка сприймається так, ніби він ховається від поглядів, бо йому є що
приховувати: «виявляється», він нещирий, хоча наполягає на відкритості політики.
Ближче знайомство з цією рекламою показує, що зображення зустрічі В. Кличка з
виборцями – фотомонтаж. На білборді число прихильників політика збільшено методом
«клонування» частини зображення за допомогою програми Photoshop. Це також
«спрацьовує» проти твердження на білборді про «щиру політику» [13].

Рис. 2.1. Дизайн політичної реклами партії «УДАР».

Останнім часом на зміну невиразної реклами «Політика може бути відкритою»
прийшли цілком конкретні візуальні звернення з приводу податків і люстрації [14].

Також, як приклад, розглянемо дизайн політичної реклами партії  «Україна – Вперед».
Партія Н. Королевської своєю назвою і своїм лозунгом «Україна – Вперед» ніби
символізує рух, і природно було б продемонструвати це й зображально. Але дослідженням
виявлено, що дизайн реклами цієї партії не відповідає головній ідеї, оскільки художньо
вирішується вельми примітивно. На білборді в центрі розміщений слоган «Україна –
Вперед» і статична фотографія Н. Королевської, до того ж на фоні синього кольору, який
асоціюється з колористикою, характерною для дизайну Партії регіонів.
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Чернігівщини. Однак такий важливий розділ музичної культури будь-якого регіону, як
музикознавче знання, розглянуто недостатньо.

У той же час одним із показників певного рівня регіонального музичного життя
та його еволюції є наявність наукових і творчих шкіл. Так, деякі питання становлення
театральної, композиторської, музично-педагогічної та виконавських шкіл
Катеринославщини – Дніпропетровщини знайшли часткове віддзеркалення в роботах
В. Карпович, Т. Медвєднікової, А. Поставної, И. Рябцевої, А. Тулянцева, Я. Фрідрик,
С. Хананаєва. Широку панораму становлення музично-теоретичної думки
досліджуваного регіону вперше запропонувала С. Щитова, угледівши, значною мірою
справедливо, зв’язок між формуванням музикознавчої школи краю з організацією
професійного навчання, з історією відділу музично-теоретичних дисциплін місцевого
музичного училища [11; 12]. Саме через це розгляд процесу становлення музикознавчої
думки даного регіону виявився дещо одностороннім. Обраний аспект розгляду не
дозволив дослідниці висвітлити музично-критичну діяльність місцевих музикантів,
безпосередньо не пов’язаної з викладанням музично-теоретичних дисциплін у
середньому музичному навчальному закладі регіону. Поза увагою залишилась музично-
критична і творча спадщина деяких значних особистостей, яка не втратила своєї
принадності й актуальності до сьогодні.

Об’єктом запропонованого дослідження є процес формування музикознавчої
думки Катеринославщини (Дніпропетровищини) на його початковому етапі. Предметом
вивчення обрано музично-критичну діяльність Авраамія Михайловича Шепелевського
в Катеринославі 1900 – 1922-х рр.

Метою даної роботи є вивчення музично-критичної діяльності А.М. Шепелевського,
який був у витоків становлення музикознавчої школи Катеринославщини.

Грунтовних праць, присвячених вивченню музично-критичної діяльності
А.М. Шепелевського в Катеринославі означеного періоду, не існує. Наукова новизна
даної роботи полягає у першій спробі розгляду музично-критичної спадщини
А.М. Шепелевського в катеринославський період його творчої діяльності (1900 –
1922 рр.).

Творчі досягнення А.М. Шепелевського базувались на різнобічності його
художнього дарування й на одержаній серйозній музичній освіті. Першим його вчителем
гри на фортепіано був польський піаніст, педагог та композитор Олександр
Станіславович Ружицький. Авраамій з раннього віку залучався О.С. Ружицьким до
виконавської діяльності. Концертні виступи юного музиканта завжди мали в
Катеринославі великий успіх. Так, 1889 р. «Екатеринославские губернские ведомости»
сповістили, що молодий піаніст «… действительно подает значительные надежды;
играет он с душой, причем техника развита, как для его возраста, замечательно» [2;
135–136].

Творче мислення А.М. Шепелевського на початковому етапі професійного
зростання переважно формувалось під впливом О.С. Ружицького; в пізніший період,
під час навчання в Московській консерваторії він остаточно сформувався як музикант-
професіонал у процесі безпосереднього спілкування з товаришами по навчанню
О. Гнєсіною, І. Левіним, С. Рахманіновим, О. Скрябіном, у класах професорів Ф. Бузоні
та П.Ю. Шльоцера. Крім цього, творча атмосфера Московської консерваторії і самого
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Рис. 5.1. Дизайн політичної реклами партії «Україна – Вперед».

Важливим є композиційний принцип «ліво-право», заснований на закономірності
сприйняття візуальної інформації. Ліворуч ми традиційно «поміщаємо» у своїй
свідомості щось вже дане, наявне зараз, знайоме. Справа ж ми схильні бачити щось
нове, те, що ще потрібно пізнати, переосмислити, переробити на інформаційному рівні.
Також досліджено, що до правої частини зорового поля залучається більше уваги
[3; 124].

Важливим параметром сприйняття дизайну політичної реклами також є
«дистанція».

Виявлено, що соціальна дистанція між глядачем і персонажем дизайну
політичної реклами закодована у відстані, яка передається за допомогою розміру
зображення людини в рекламі: велике зображення людини візуально символізує її
близькість до нас, і цей прийом використовується, щоб переконати громадян у
«близькості» політика до людей.

У цьому контексті розглянемо композицію білборду партії «УДАР» «Настав
час удару», на якому велика портретна фотографія В. Кличка розміщена зліва і
сприймається як звернення добре знайомої нам людини, який демонструє свою
близькість до людей.
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У статті проаналізовано рецензії та критичні замітки А.М. Шепелевського
щодо подій музичного життя регіону, виявлено зв’язок музично-критичних поглядів
та виконавських принципів А.М. Шепелевського; визначено його внесок у
розповсюдженні музикознавчої думки за межі регіону.

Ключові слова: музичне життя, музикознавча думка, музично-критична
діяльність, концертне виконавство.

В статье проанализированы рецензии и критические заметки А.М. Шепелевского,
отражающие события музыкальной жизни региона, выявлена связь музыкально-
критических взглядов и исполнительских принципов А.М. Шепелевского; определен
его вклад в распространение музыковедческой мысли за пределы региона.

Ключевые слова: музыкальная жизнь, музыковедческая мысль, музыкально-
критическая деятельность, концертное исполнительство.

In the article А.М. Shepelevskiy reviews and critical paragraphs on мusic life events
of the region are analized, the connection of А. М. Shepelevskiy music-critical views
and him performance principles are described.

Key words: мusic life, мusic-knowledge thinking, мusic critical work, concert
performing.

У мистецтвознавчих колах досить довгий час існувала точка зору, згідно з якою
справжня культура, і музична зокрема, була сконцентрована переважно у великих
адміністративних промислових містах України – Києві, Львові, Харкові, Одесі. Культурні
явища віддалених від цих міст регіонів, провінційної «глибинки», вважались певним
чином відголоском чи-то продовженням музичного життя великих міст, а тому
здавались незначними і не надто достойними уваги дослідників.

Проте майже століття тому музикознавець М.П. Алєксєєв зазначив, що «…еще
совсем неизвестной остается музыкальная жизнь русской (у розумінні
загальнодержавної. – В. М.) провинции. У нас не существует еще музыкальной истории
городов, какие написаны для ряда городов и провинций Италии, Германии, Франции…»
[1; 7]. Отже, вивчення історії музичного життя невеликих провінційних міст має «… в
некоторых случаях, … сообщить ряд существенных данных для истории общественной
и культурной жизни (курсив мій. – В. М.) вообще» [1; 7].

Ця думка М.П. Алєксєєва нарешті знайшла своє втілення наприкінці ХХ –  початку
ХХІ ст., коли ситуація в означеному напрямі суттєво змінилась. На сьогодні музична
регіоніка збагачена чисельними дослідженнями культурних явищ Буковини, Галичини,
Катеринославщини, Луганщини, Запорізького краю, Полтавщини, Херсонщини,
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Рис. 2.1. Дизайн політичної реклами партії «УДАР».

Ще один важливий параметр дизайну політичної реклами – «перспектива», яка
«відображає» відносини між героями рекламної кампанії та електоратом. В цьому
контексті «перспектива» – це погляд на героя з єдиної точки зору.

Проаналізуємо з цієї позиції дизайн політичної реклами партії КПУ. Як приклад,
розглянемо білборди, на яких основою дизайну був класичний, легко впізнаваний
«комуністичний стиль». Тематика переважно соціально-економічна: проти продажу
землі, за зниження комунальних тарифів, безкоштовну медицину і освіту тощо. При
цьому частина реклами звернена до радянського минулого, частина – до теми
сучасної боротьби з корупцією. Досить прості, зрозумілі й чітко адресовані
виборцям послання: «Фабрики – робітникам, землю – селянам, владу – комуністам».
Важливою складовою дизайну реклами партії КПУ становить лаконічний, без
патетики і пафосу, плакатний стиль, що є досить рідкісним явищем для сучасного
дизайну політичної реклами в Україні.

Так, на думку українського політичного експерта В. Цибулька, «на рівні
ідеології та візуального ряду політична реклама КПУ грамотно зроблена».

Схожої думки директор Центру дослідження проблем громадянського
суспільства В. Кулик та президент аналітичного центру «Відкрита політика»
І. Жданов: «У Комуністичної партії України – найякісніша політична реклама в ході
виборчої кампанії». Про це повідомляє «Укрінформ».
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та простенькі майки. Саме в цей час завдяки фільмам французької «нової хвилі» та
італійського неореалізму вулична мода виділилася в окремий альтернативний напрям і
вже, починаючи з 1970-х рр., багатовекторність стала однією з основних ознак розвитку
моди.

Різноманіття фешн-трендів і тенденцій 1970-х рр. формувалося під впливом
багатьох чинників і кіно втратило роль домінуючого. Набуло поширення телебачення,
кінотеатри часто влаштовувати ретроспективні покази, які привертали значну увагу до
«ікон стилю» минулого, а імідж молодих актрис не був досить чітким, оскільки вони
почали грати різнопланові ролі, часто кардинально змінюючи свій вигляд. Шарлотта
Зелінг у книзі «Мода ХХ: століття модельєрів», виділяє таких кінодів останньої чверті
ХХ ст., як Катрін Деньов, Лайза Мінеллі, Шарлотта Ремплінг, Джейн Біркін, Ізабелла
Росселіні, Меріл Стріп, Ізабель Аджані, Шерон Стоун та Джулія Робертс [1]. Кожна з
них створювала яскраві кінообрази, що надихали дизайнерів та копіювалися
прихильниками, проте ці образи досить швидко змінювалися і часто були мало схожі на
позаекранні іміджі актрис. Тому вони – лише рольові моделі, яких часто й успішно
залучають до реклами фен-брендів, але особистий стиль яких важко ідентифікувати та
назвати певним прототипом моди. Можливо, таке «зниження» фен-статусу пов’язане
також з тим, що в другій половині ХХ ст. мода циклічно повернулася до тенденцій
минулих десятиліть, стилізуючи не лише костюми, а й «іконічні» образи, що були фешн-
символами попередніх періодів.

Таким чином, можемо зробити висновок, що «ікона стилю» – це особистість, яка
вважається символом певного періоду розвитку моди і сприймається учасниками моди
як певний зразок для наслідування.

«Ікона стилю», з одного боку, є продуктом своєї епохи та створює свій імідж
відповідно до вимог часу і пануючої моди, а з іншого – завдяки символічній владі над
масами прихильників, привносить у моду власні елементи та стає своєрідним втіленням
модних стандартів. При створенні «іконічного» образу важливо, щоб усі публічні іміджі
знаменитості були виразними і зрозумілими широким колам публіки.

Подальші напрями мистецтвознавчого дослідження феномену «ікона стилю»
можуть бути пов’язані з аналізом стилізацій їх образів у художніх практиках початку
ХХІ ст.
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Рис. 3.1. Дизайн політичної реклами КПУ.

Ефективним чинником залучення уваги виборців є елемент дизайну під назвою
«білий простір», який полегшує роботу ока і дає змогу оцінити розмір елементів дизайну.

Результати психологічних досліджень, зокрема Т. Гертіна, свідчать про те, що
темний друк на світлому фоні читається з більшої дистанції, ніж світлий друк на темному.
Також по-різному сприймаються на відстані різні кольори. Все це особливо важливе
при створенні білбордів, на яких необхідно з відстані не тільки розгледіти зображення,
а й прочитати текст і «схопити» його зміст.

Поглянемо з цієї позиції на передвиборну рекламу блоку Юлії Тимошенко (2008 р.).
На більшості білбордів слогани були надруковані темним кольором на білому фоні.

Рис. 4.1. Дизайн політичної реклами Юлії Тимошенко.
Особливу роль при створенні візуального образу в дизайні політичної реклами

відіграє вибір зображення. Образ самого політичного лідера – фотографія,
ілюстрований портрет, зображення процесу «отримання вигоди» від підтримки даного
кандидата. Зображення виборців – радісних, веселих, задоволених результатами спільної
з кандидатом діяльності. Фотографії при цьому викликають більше довіри до політичної
реклами і містять більше інформації порівняно з малюнками [3; 111].
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маса вибирає для поклоніння не кожного, хто з’являється в її полі зору, а лише тих, хто
відповідає стану її свідомості та перцептивним особливостям. В історії кіно багато
прикладів безуспішної популяризації акторів, які, навіть при потужній підтримці студій,
не викликали у публіки значного інтересу. Водночас, завжди існували такі, які критично
оцінювалися продюсерами та пресою, але з захватом сприймалися масовою аудиторією.
Таким чином, масова популярність забезпечується, в першу чергу, відповідністю
суспільним настроям – так званому «духу часу» (zeitgeist).

«Дух часу», не зважаючи на все різноманіття властивих йому явищ та подій,
проявляється у певних стереотипах суспільної свідомості. Тому здатність створити з
актора «зірку» визначається не так метою й завданнями її творців (в даному випадку
кіностудій), як її резонансу з поточними ідеалами суспільної більшості.

Серед перших кіноакторів суспільним ідеалам 1910 – 1920-х рр. найбільше
відповідали образи фатальної і таємничої Теди Бари та стійкої й лагідної Мері Пікфорд.
Перша втілювала потаємні гріховні бажання публіки, друга – чесноти, пропаговані
суспільними інститутами на чолі з церквою.

Перша світова війна спричинила розчарування у цінностях попередніх поколінь.
Настроям нової епохи – «епохи джазу» – найбільшою мірою відповідали образи Глорії
Свенсон та Луїзи Брукс. Обидві втілювали образи вільних від будь-яких приписів та
умовностей гедоністок, для яких головне – встигнути насолодитися всіма «радощами
життя».

Економічна криза 1929 р. призвела до масового безробіття. У більшості людей
не було можливості задовольняти потребу в модних речах і це призвело до посилення
ролі екранної моди – моди, про яку лише мріяли. Саме в цей період кіно виходить в
авангард фешн-тенденцій. Не випадково у своїй пісні «Мода» (Vogue) Мадонна віддає
данину зіркам екрану цих «золотих» часів Голлівуду, називаючи серед законодавців
стилю Грету Гарбо, Марлен Дітріх, Джин Харлоу, Кетрін Хепберн та Бетті Девіс. Кожна
з них, як і Мей Вест, Джоан Кроуфорд, Лоретта Янг, Норма Ширер та Керол Ломбарт,
створила цілий напрям у моді.

У воєнні 1940 р. найбільшою популярністю глядачів користувалися фільми-нуар,
які передавали тривожну атмосферу того часу. Кумирами публіки й законодавицями
мод стали підступно-фатальні Хеді Ламар та Вероніка Лейк.

Лихоліття Другої світової війни повністю змінили суспільний ідеал жінки і на
екрані цей ідеал повною мірою втілили Рита Хейворт та Бетті Грейбл. Ці принадні секс-
бомби матеріалізували фантазії солдатів на фронтах і саме завдяки їх образам у моді
поширилися простенькі трикотажні светри, що підкреслювали груди та привертали увагу
чоловіків, чисельність яких значно скоротила війна.

Повоєнні оптимістичні настрої 1950-х рр. позначилися в моді популярністю образу
«справжня леді». На екранах такі аристократично-витончені ідеали втілювали Грейс
Келлі та Одрі Хепберн, проте найбільше масової ували та наслідування викликала Мерлін
Монро, яка стала секс-символом не лише свого часу, а й усього ХХ ст. Її образ поєднав
у собі жіночу принадність з дитячою безпосередністю, актуальною в контексті
молодіжної культури 1960-х рр.

Уявлення молоді 1960-х рр. про ідеальну зовнішність та поведінку втілював образ
Бріджит Бардо, яка проголосила, що «висока» мода «для старих» і пропагувала джинси

«ІКОНИ СТИЛЮ»: ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ВПЛИВ НА РОЗВИТОК МОДИ ХХ СТ.



89

Важливе значення у створенні дизайну ефективної політичної реклами має колір
– «кольорові ілюзії». Кожен колір і колірне поєднання мають певну цінність, проте в
рекламі найважливіше – психологія сприйняття.

Проаналізуємо з цієї позиції кольори в дизайні політичної реклами Арсенія Яценюка.
Зелений колір традиційно сприймається як колір життя, проте дизайнери цього політика
відкинули позитивну тематику такого наповнення і обрали колір «хакі», що асоціюється з
війнами, що не могло не сприйматись щонайменше суперечливо. Образ похмурої політичної
реклами, до того ж оливкового кольору з обличчям кандидата на такому ж оливковому
фоні, вочевидь, зображально покликаних пропагувати «Фронт Змін», навряд чи сприяли
проясненню думки про те, що мова йде про «фронт» інтелектуальний, а не силовий.

Рис. 6.1. Дизайн політичної реклами Арсенія Яценюка.

Аналіз сучасного дизайну політичної реклами в Україні засвідчує, що більш
професійним став підхід до розроблення рекламних кампаній, в більшості яких
використовують результати соціологічних досліджень, бліц-опитувань, здійснюється
стратегічне і тактичне планування, впроваджуються інноваційні рекламні технології.

З’ясовано, що, на жаль, владу здобуває не той, хто розуміється на суспільних
проблемах і може запропонувати ефективні шляхи їх розв’язання, а той, хто вміє
«найефективніше представити» себе. Виявлено, що дизайн політичної реклами є на
сьогодні недостатньо вивченим, тому необхідно робити нові дії для ретельного аналізу
та подальшої класифікації понять.
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Масовий успіх «зірок», здебільшого, засновувався на однотипності їхніх ролей
та стилістичній подібності екранних та позаекранних іміджів. Відповідно до «системи
зірок», кожен актор чи актриса спеціалізувалися на певному типі кіногероїв: «серцеїда»,
«ковбоя», «невдахи», «любоньки», «світської леді», «фатальної красуні» тощо.

Образ «зірки», здебільшого, був центром задуму фільму і складався у свідомості
публіки як з виконання, так і з біографії актора. Для знаменитостей така система часто
ставала своєрідною «кліткою», яка, з одного боку, не давала можливостей повністю
розкрити свій талант, виконуючи різнопланові ролі, а з іншого – змушувала продовжувати
грати закріплені ролі у реальному житті. «Зірка» була заручницею своєї слави і студія
диктувала їй як поводитися та виглядати, а постійна увага преси змушувала «бути в
образі» завжди.

В іміджах зірок та екранних образах їхніх героїв кіно представляло глядачам
найбільш вражаючі та впливові авторитети. Кумири стали об’єктами ідентифікації –
рольовими фешн-моделями. Свідомо чи рефлекторно люди копіювали їх поведінку й
зовнішність, прагнули володіти схожими речами, вважали модним все, що «зірки»
носили на екрані чи в житті. Таким чином, можна стверджувати, що кумири задавали
моду. З іншого боку, костюмери, стилісти й візажисти створювали іміджі кумирів у
реальному житті та викликали потрібне відношення до їх екранних персонажів,
орієнтуючись на тенденції моди. Оскільки старомодність часто викликала комічний
ефект, то навіть у історичних стрічках красиві, благородні й романтичні герої завжди
стилізувалися відповідно до останніх фешн-тенденцій.

Особистий стиль багатьох кінозірок був внеском в історію моди не менш значним,
ніж творчі доробки провідних дизайнерів. Аура «зірки», здебільшого, створювала певний
контекст сприйняття кіногероїв, сенс якого перевершував художній зміст конкретної
стрічки і робив вторинними інші характеристики кінообразу (реалізм, психологію,
вмотивованість поведінки). Це пов’язано з ефектом фасцинації.

Фасцинація (від лат. fascinatus – «чари», «ворожити») – це властивість повідомлення
приваблювати і втримувати увагу адресата за допомогою супутніх (фонових) впливів.
Психологи доводять, що образ кумира додає його прихильникам відповідного
емоційного стану і на створеному таким чином фоні інформація сприймається останніми
набагато ефективніше. Фасцинація є важливим елементом фешн-комунікації,
ефективність якої підсилюється залученням «зірок».

Культ кінозірок у моді засновується на тому, що вони є миттєвою візуальною
матеріалізацією естетичних ідеалів свого часу – безпосередньою видимістю
актуальних тенденцій. Завдяки фасцинації образи «зірок» не оцінюють, їх відчуття стилю
і фешн-трендів не ставлять під сумнів. Тобто, на прихильників не діє ні логіка, ні система
доказів: «зірка» ними абсолютизується. Зачіска, макіяж і вбрання кумира, що, крім
кінообразів, відтворюються в численних репортажах засобів масової інформації,
популяризують її стиль. В результаті це призводить до трансформації образу «зірки» у
безумовний поведінковий стимул і все, що потрапляє до її «аури», стає бажаним та
охоче споживається публікою.

Але кожен «зірковий» образ, як і кожна фешн-тенденція, є продуктом своєї епохи,
потреба в якому обумовлена конкретними соціально-історичними обставинами. Тобто,
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- виявити вплив екранних і життєвих образів актрис на моду XX – початку ХХІ ст.;
- виявити принципи формування феномену «ікона стилю».
До ХХ ст. моду диктували представники вищих прошарків суспільства – члени

сімей правителів та вузьке коло придворної знаті. Але різні суспільні ритуали, збори, а
згодом бали, прийоми, театральні прем’єри та інші світські раути, на яких еліта
показувала себе, носили переважно містечковий характер. Наслідувати (та навіть і
бачити) модні образи у представників нижчих соціальних прошарків не було ні потреби,
ні можливості, а часто й права. Все, що відбувалося у сфері, пов’язаній з виготовленням
і поширенням модних костюмів, з оформленням зовнішнього вигляду, носило локальний
характер і не було модою в сучасному значенні цього слова.

В історію моди ввійшло багато видатних особистостей, які завдяки власному
іміджу впливали на поширення певних мод, але, на нашу думку, відлік «ікон стилю»
варто розпочати з кінодів, оскільки лише з появою кінематографу відкрилися практично
рівні можливості залучення всіх прошарків суспільства до цього нового виду мистецтва.
Театри, бродвейські шоу та кабаре були достатньо дорогими для незаможних міщан, їх
не могли бачити на периферії, тоді як вхід у кінотеатр коштував недорого, а мережа
кінозалів сягала багатьох віддалених від столиці регіонів. Кіно швидко стало важливим
явищем життя, масовою культурою. Люди з нетерпінням чекали нових стрічок, емоційно
їх сприймали та активно обговорювали, наслідували улюблених кіногероїв. Крім цього,
саме екран зробив образи всесвітньовідомими: побачити «зірку» на екрані за один день
могло більше людей, ніж світську даму чи театральну актрису за все її життя.

Не зважаючи на нові можливості кіно, перші кіноактори вважали фільми
другосортним видом мистецтва, театрали часто називали їх позерами, дорікали їм у
вульгарності, непристойності їхньої роботи. Але поступово таке сприйняття змінювалася
завдяки глядачам.

Глядачі симпатизували певним акторам, забезпечуючи більшу виручку від фільмів
за їх участю і це підштовхнуло студії до створення власних «зірок». Першим у
кінематографі прикладом «розкрутки» актриси вважається історія Флоуренс Лоренс. Її
продюсер поширив у газетах чутку, що вона загинула під колесами трамваю. Ця трагедія,
а згодом її заперечення, викликали значний інтерес у публіки та підвищили відвідуваність
стрічок за участю актриси.

Починаючи з Флоуренс Лоренс, в Голлівуді поступово утворилася так звана
«система зірок» (star system), яка за допомогою кіно та мас-медіа «фабрикувала»
жаданих глядачами кумирів. Оскільки значна частина публіки почала ходити не «на
фільми», а «на акторів», то імена «зірок» почали писати на кіноафішах перед назвами
стрічок. Паралельно набували масового поширення журнали про кіно і до 1930-х рр.
більша частина розважальної преси вже була переповнена фотозображеннями, інтерв’ю,
новинами зі знімальних майданчиків та з особистого життя улюбленців публіки.

Популярності «зірок» сприяла своєрідна дихотомія: з одного боку, разом з
кіногероями глядачі переживали перипетії сюжетів, що робило кіноакторів близькими
й зрозумілими, але, з іншого боку, преса висвітлювала недосяжний для пересічного
глядача стиль життя знаменитості, поширювала її ретельно відретушовані світлини, на
яких «зірка» подавалася як певний ідеал, зразок для наслідування.
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В статье проведено исследование возникновения термина («world music»).
Определено социокультурную природу и художественно-эстетические
особенности явления, которое получило название «World-music», рожденное
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Глобалізація та швидкі темпи розвитку інформаційних технологій попри супротив
представників антиглобалізму та альтерглобалізму відкривають можливості для світової
інтеграції етнонаціональних культур. Свідченням цього є поява такого напряму у
музичному житті різних країн, як «World-music» (англ. «Світова музика»).

Про «World-music» існує вже багато літератури. Про це явище писали К. Беннетт,
Р.О. Нідель, П.С. Кембел, С.Маркус, Б.Нетль, К. Бохлмен, Б. Раймер, П. Райс, Т. Соліс,
Т. Тейлор, Д. Т. Титон, С. Бротон, які досліджували етнічну музику та «World-music»,
але в основному в цих дослідженнях описуються стилі, стилістики, інструменти та
виконавці цього музичного напряму і немає ґрунтовної аналітики.

На жаль, в цьому ряду відсутні імена вітчизняних дослідників, які в основному
розглядають похідні до «world-music» жанри (рок, фольк, джаз, поп-музику) та
молодіжну культуру, молодіжну музику.

То ж не дивно, що залишається поки що малоз’ясованим це явище: його
соціокультурна сутність та художньо-естетичні особливості. Цим і зумовлений вибір
теми дослідження. Мета статті полягає в тому, щоб з’ясувати соціокультурну природу
та художньо-естетичні особливості явища «World-music».

Отже, що таке World Music?
Дослівний переклад терміна виглядає як «світова музика». Але насправді «світової

музики», як і «світової культури» чи «світового мистецтва» як цілісного явища не існує.
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З використанням «іконічних» образів не лише продаються різноманітні фешн-
товари та послуги, але й створюються певні зразки для масового наслідування. В
результаті молодь захоплюється популярними особистостями та програмується на те,
що здобування і втримання слави може стати головним завданням життя, а творча
самореалізація неможлива без потрапляння на екрани чи шпальти часописів.

Засоби масової інформації активно висвітлюють стиль одягу й поведінки великої
кількості нових знаменитостей, надаючи їм статусу «ікон», але до переважної більшості
з них досить швидко втрачається суспільний інтерес. Люди, в свою чергу, прагнучи
чергових «15 хвилин слави», підміняють наявність таланту епатажною зовнішністю,
скандальною поведінкою чи подробицями приватного життя. На такому тлі особливої
актуальності набуває аналіз образів тих особистостей, які ввійшли в історію завдяки
своїм неординарним якостям, творчим знахідкам, майстерності, таланту, іміджу. Тобто
тих, чий «іконічний» статус не втрачається з часом.

Найповніший та найбільш об’єктивний перелік «ікон стилю», на нашу думку,
наводить Герда Бухбаум у виданні «Iconsoffashion: The XX–thcentury» (1999): Мері
Пікфорд, Глорія Свенсон, Мей Вест, Грета Гарбо, Джин Харлоу, Лоретта Янг, Норма
Ширер, Джоан Кроуфорд, Кетрін Хепберн, Керол Ломбарт, Марлен Дітріх, Рита Хейуорт,
Вероніка Лейк, Грейс Келлі, Мерлін Монро, Елізабет Тейлор, Бріджит Бардо, Одрі
Хепберн, Фара Фоусетт, Джейн Фонда [2].

Кожна з перелічених «ікон стилю» створила знаковий фешн–образ, що
наслідувався не тільки їх сучасниками, але й наступними поколіннями учасників моди
та неодноразово надихав дизайнерів, фотографів, стилістів, візажистів тощо.
Дослідження їхніх іміджів на екрані й у реальному житті актуальне ще й з огляду на той
інтерес, який продовжує викликати як творчість, так і особистість кожної з них. Їх образи
багато разів ставали предметом досліджень в зарубіжному мистецтвознавстві, проте
майже не розглядалися вітчизняним. Разом з тим, в Україні, хоч і повільно, розвивається
індустрія моди й краси, телебачення та шоу–бізнес, для яких аналіз цих
всесвітньовідомих «еталонних» образів має важливе практичне значення.

Образи більшості розглянутих актрис досліджувалися в їхніх біографіях,
мемуарах, журнальних статтях тощо. Кількість присвячених кожній з них публікацій
залежить від їхньої життєвої активності та популярності. Наприклад, згідно з часописом
«The Guardian», про одну з найбільш відомих широким масам «ікон стилю» – Мерлін
Монро – написано майже 300 книг та дисертацій.

Закономірно, що в більшості літературних джерел дослідники приділяють
основну увагу перипетіям особистого життя чи таємницям смерті актрис, лише побіжно
зупиняючись на їхніх екранних образах: цілісного комплексного аналізу іміджу
практично в жодній з проаналізованих нами праць не представлено.

Мета даного дослідження, ґрунтуючись на аналізі образів найпопулярніших актрис,
– виявити принципи формування і складові феномену «ікона стилю», що здійснюється
шляхом вирішення наступних завдань:

- прослідкувати взаємозв’язок «іконічних» образів з культурно-історичним
контекстом епохи, виявити основні причини їх популярності;
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Насправді термін треба розшифровувати як «Музика Світу», тобто «Музика Народів
Світу».

В літературі є кілька визначень.
Американський вчений-етнограф Річард Найдль у книзі “World Music: The Basics»

пише: «… поняття world music є набагато ширшим, ніж будь-які його визначення.
Набагато легше загалом погодитися з деякими речами; звернутися до тих термінів, які
найчастіше свідчать наступне: традиційна, фолк або автентична музика – (а) створена
або зіграна місцевими музикантами; (б) природно поєднана з іншими музичними
формами; і (в) є частиною практично кожної культури і соціального ладу на планеті.
Точніше визначення цього стилю – це те, що world music включає багато форм музики
різних культур, які нагадують близьку за змістом або місцеву музику регіону або
місцевості» [1].

«World Music – музична категорія, що охоплює багато різних стилів музики зі
всього світу, включаючи традиційну музику, квазітрадиційну музику і музику, де більше
ніж одна культурна традиція змішується», – пише британський музичний журналіст Кріс
Ніксон [2].

Інформаційний інтернет-портал «wiseGEEK» дає своє визначення World Music –
термін, який взагалі раніше визначав ряд музичних жанрів, що походять з різних
місцевих культурних традицій. Різні види цієї народної музики часто прив’язуються до
історій і традицій певних країн. Різні пісні, що категоризуються як World Music, можуть
бути досить різноманітними, і деякі з них можуть датуватися століття, тоді як інші
можуть бути відносно новими. Залежно від культури походження і артистичного вибору
окремих музикантів, інструменти етнічної музики можуть коливатися від простих
ручних барабанів до електронних синтезаторів, сполучених з поворотними столами і
комп’ютеризованими міксерами. Деякі прихильники цієї музики слухають її, щоб
з’єднатися з їх етнічним минулим, тоді як інші віддають перевагу їй, як альтернативу
стандартним пропозиціям на пануючих радіостанціях» [3].

Карл Рехконен, американський професор Університету Індіани, доктор філософії
в галузі фольклору та етномузикології стверджує: «World Music (незахідна, етнічна і
народна музика) – нині популярна альтернатива для примітивної музики. Із зростанням
міжнародних систем комунікації і торгівлі, музичні бібліотеки відчуватимуть
збільшення вимог про матеріали, що характеризуються як етнічна музика. World Music
– велика категорія, яка охоплює етнічну музику, народну музику і певні популярні стилі
з незахідними елементами» [4].

На американському інформаційному інтернет-порталі citizendia подано наступне
визначення World Music: «Традиційна музика (що іноді називається народною музикою
або автентичною) будь-якої культури, яка створюється і грається місцевими
музикантами або місцева музика з областей їх походження, включаючи Західну музику
(тобто кельтську музику). Термін World Music наразі замінив народну музику як опис
широкого діапазону записів традиційної місцевої музики і пісні зі всього світу. Інша
незахідна музика (включаючи незахідну популярну музику і незахідну класичну музику).

Етнічна музика не включає: західну популярну музику; західну класичну музику;
будь-який музичний стиль пост-ска ямайської музики; реггетон (музичний стиль і танок,
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«ІКОНИ СТИЛЮ»: ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ВПЛИВ НА РОЗВИТОК
МОДИ ХХ СТ.

Визначається поняття «ікона стилю». Виявляються основні характеристики
іміджів кіноактрис, зовнішність і манери яких копіювали та наслідували учасники
моди. Аналізуються причини «іконічного» статусу кіноактрис, які втілювали моду
1910 – 1960 років.

Ключові слова: ікона стилю, кінозірка, мода, імідж, образ.

Определяется понятие «икона стиля». Выявляются основные характеристики
имиджей киноактрис, внешность и манеры которых копировали учасники моды.
Анализируются причины «иконического» статуса киноактрис, которые воплощали
моду 1910 – 1960 годов.

Ключевые слова: икона стиля, кинозвезда, мода, имидж, образ.

Theterm "styleicon" is defining. Themainfeaturesof the imagesofactresses,
who’sappearanceandmannerismswerecopiedandimitatedby the fashionparticipantsare
identifying. Thereasonsthe "iconic" statusesof actresses, whichhas embodiedfashionof
1910 – 1960-th are analizing.

Key words: styleicon, moviestar, fashion, image, appearence.

Поняття «ікона стилю» часто вживається у сучасному фешн-дискурсі, проте його
обґрунтоване трактування практично відсутнє. Саме слово «ікона» походить від
грецького  — «малюнок», «образ», «зображення». У традиційному, «вузькому»»
значенні слова, — це живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Ісуса Христа,
Богородиці, ангелів, святих і подій Біблії. Саме в цьому сенсі воно вживається в теорії
та історії мистецтва. Але в англійській мові слово «icon», крім цього, має також ряд
значень, серед яких – «особистість, яка вважається секс-символом чи символом
певного культурного руху» [3]. Саме в значенні символу стильного іміджу, фешн-лідера,
фешн-моделі, знаменитості, яка вшановується та наслідується учасниками моди, у
даному дослідженні розглядається поняття «ікона стилю».

Актуальність дослідження зумовлена тим, що в ХХ – на початку ХХІ ст. виник
своєрідний культ «ікон стилю», який активно експлуатується популярною культурою.
Стилізації та реплікації «іконічних» образів періодично з’являються в кіно і
телепрограмах, театралізованих постановках, різноманітних проектах шоу-бізнесу. Про
них виходять публікації у найпрестижніших виданнях, їм присвячують Інтернет–сайти
та блоги, виставки в найкращих музеях світу; їх образи надихають живописців і
скульпторів, режисерів і акторів, модельєрів і візажистів – вони стали своєрідними
«священними ідолами» масової культури, індустрії моди та краси.
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що виник у Панамі і Пуерто-Ріко під впливом реггі, денсхолу і хіп-хопу, і який одержав
широке поширення в латиноамериканських країнах Карибського басейну, а також серед
латиноамериканців, які мешкають в США)» [5].

Російський рок-журнал альтернативної культури Zabriski Rider пояснює «набуття
однієї з основних тенденцій в музиці 80-х і 90-х етно-рок і етно-музика – це строкатий
світ синтетичних стилів і форм, що сполучають елементи музичних культу різних епох
і народів – причому в різній пропорції і з настільки різноманітним звучанням, що
загальним тут можна вважати тільки одне: прагнення вийти за межі усередненої
космополітичної стилістики популярної музики і – ширше – європейської культурної
традиції взагалі. Сюди відносяться автентичні записи істинно фольклорних виконавців
– вони мають незначну аудиторію, в основному зі знавців і "присвячених", бо звучать
занадто екзотично для європейського або північноамериканського слухача. Правда,
останніми роками інтерес до живої і первинної музики настільки зріс, що навіть
з’явилося декілька комерційних серій з подібними записами: від японських барабанів
какко до тувинського і монгольського горлового співу сигит і хоомей, від індіанської
церемонії викликання дощу до обрядових пісень Папуа-Новой Гвінеї. Все разом це
прийнято називати етнічною, світовою, або планетарною музикою (world music).
Поняття це набагато ширше, ніж музичний фольклор: сюди відноситься і музика "високої
традиції" розвинених незахідних цивілізацій: релігійна і світська, придворна, військова,
музична драма тощо. На відміну від пригладженого офіціозно-державного
"філармонічного" фольклору, етнічна музика підкреслює язичницький, шаманський, той
що ґрунтується на обрядовій техніці трансу і екстазу характер традиційної музики, –
саме те, що так ріднить її з рок-музикою» [6].

Російський інтернет-портал Музична енциклопедія "Звукнот" визначає цей напрям
наступним чином: «World music (музика народів світу, музика світу) або етнічна музика
(етника, етно) – це в першу чергу азіатська і африканська музика, адаптована під
північноамериканські та європейські стандарти комерційного звукозапису, а також
сучасна "західна" музика з широким використанням запозичених з традиційної народної
музики (різних культур світу) і класичної музики неєвропейських традицій звукорядів,
інструментів, манер виконання тощо. У музичній індустрії словосполучення world music
може використовуватися як синонім народної музики. Таке використання слід визнати
свідомою або несвідомою дезінформацією слухача, оскільки (якщо виходити з
синонімічності понять "Етнічна музика" і "World music") запис у комерційній студії, і
взагалі будь-який акт, пов’язаний з отриманням прибутку за виробництво музики, ні за
яких умов не є традиційною дією, і відповідно, має лише символічне відношення до
народної музики» [7].

Підсумовуючи, можна сказати, що музичний напрям World Music є окремими
напрямами автентики та фольклору, а також своєрідним синтезом різноманітних етнічних
(фольклорних) музичних стилів та жанрів (рок, поп, джаз) в єдиному цілому, що
супроводжується сучасним поданням матеріалу, актуальним звучанням, роботою з
сучасними технологіями. В єдиному колективі мають змогу грати музиканти із різних
країн, створюючи своєрідний коктейль, що може добре поєднуватися із звучанням
синтезаторів та електронними ефектами.
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Визначення напряму виникло в кінці ХХ ст. як категорія маркетингу та наукової
класифікації для незахідної традиційної музики. Глобалізація сприяла розширенню
аудиторії світової музичної літератури та сфери застосування. Термін включає гібридні
суб-жанри, такі як об’єднання світу, всесвітньої гармонії, етнічного об’єднання і
Worldbeat (Worldbeat – музичний жанр, що в першу чергу відноситься до змішування
західної поп-музики та/або рок-музики з традиційними/народними або World Music
впливами).

Термін був запропонований етномузикознавцем Робертом E. Брауном, який ввів
його на початку 1960-х рр. в Уесліанському Університеті у штаті Коннектикут, де він
розробляв бакалаврат до докторантури в дисципліні. Для підвищення ефективності
процесу навчання він запросив більше десятка різних виконавців з Африки та Азії, і
проводив концерти серії World Music. «Походження терміну world music на
початку1960-х в Уесліанському університеті, коли я придумав його, щоб відрізнити
нову програму доктора філософії від вже існуючих ethnomusicology програм», – згадує
у статті «World Music – минуле, теперішнє і майбутнє» Р.Е. Браун [8]. "Це була
філософська концепція розуміння людей", – сказав Льюїс Е.Петерман, давній колега
д-ра Брауна в Державному університеті Сан Дієго. "Брауна будуть пам’ятати, як
далекоглядну людину, яка просувала мир в усьому світі за допомогою музики" [8].

У 1980-х роках на заході стався черговий сплеск зацікавлення етнікою. З одного
боку – західні музиканти шукали нових впливів і відкривали для себе народну музику, з
іншого боку – етнічна музика була перспективною з точки зору маркетингу і музичної
індустрії. Тоді з’явилися радіопередачі ("World of Music" на радіостанції "Voice of
America", "D.N.A: DestiNation Africa" на "BBC Radio 1Xtra", шоу Andy Kershaw на "BBC
Radio 3"), фестивалі (WOMAD), лейбли ("Real World" Пітера Гебріела, заснований у
1988; "Luaka Bop" Девіда Бірна), що спеціалізуються на етнічній музиці. Як зазначає
Британська енциклопедія (Британіка, Encyclopaedia Britannica, Encyclop?dia Britannica,)
«історія етнічної музики (World Music) – історія маркетингу іноземної музики західними
звукозаписними компаніями. Незважаючи на це комерційне походження, до початку
1990-х термін прискорив зміну у свідомості музикантів і виробників, і етнічна музика
стала добросовісним музичним жанром» [9].

«Наприкінці 80-х рр. з’явилися диски, орієнтовані на синтез року з етнічною
музикою (world music) – серед них роботи Пітера Гебріела (екс-Genesis) і Пола
Саймона (екс- Simon and Garfunkel). Особливим піджанром стала рок-музика з
використанням елементів музики аборигенів Австралії – aboriginal rock (Us Mob, No
Fixed Address)» відмічає російський сайт Rock-Book [10].

««World Music» одержала широке визнання в 1986 році, коли Пол Саймон випустив
свій альбом «Gracelands». В концепцію альбому було покладено об’єднання його
власних почуттів зі звуками, в які він встиг закохатися, слухаючи артистів з Південної
Африки» зазначає Британський журналіст BBC Стюарт Ян Барнс. – «До 1987 року, доки
world music, не виникла як новий потенціальний гравець даного ринку, було важко
зацікавленим сторонам продавати цю музику в більш великих музичних магазинах; хоча
спеціалізовані музичні магазини мали важливе значення в розвитку жанру протягом
багатьох років. Важко повірити зараз, що рекорд-компанії, диктори і журналісти були
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уся музика могла б говорити та належала усім людям. …це визнає потребу зберегти
широку різноманітність музики в соціальному оточенні, основна ідея полягає в тому,
щоб розглянути музику, одержану з багатьох несумірних культур..» [19].

Головна причина моди на world music в тому, що із зростанням можливості
спілкування між народами і культурами росте і взаємний інтерес, людство стає усе
більш єдиним, але одночасно прагне зберегти різноманіття. Чуйність навіть до архаїчних
("відсталих") культур, готовність запозичувати – характерна риса і запорука
життєздатності європейської культури. Цьому сприяє розуміння музики не як розваги
або "тла", але як таїнства, що безпосередньо впливає на життя, - на увесь Космос, музика,
яка викликає особливий емоційний стан. Виявилось, що саме world music віртуозно
володіє щонайтоншими засобами такої дії.

Завдяки сучасним засобам комунікації світ став "маленьким", і в той же час люди
відчули, який він величезний і багатоликий. World music виражає гуманістичну тенденцію
до вселюдського діалогу культур і народів. У світі, де відстані зникли, необхідно
навчитися розуміти один одного.

Причиною популярності World Music є і те, що world music різноманітна настільки,
наскільки може бути різноманітний прояв людських думок і емоцій, і об’єднуючим тут
можна вважати тільки прагнення вийти за рамки стилістики популярної музики і
європейської культурної традиції взагалі.
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переконані в тому, що ця музика сама по собі є посередньою і навіть убогою. Вони
були націлені на Джазовий і Класичний ринки музики. Саме тому найкращим шляхом
вперед мала бути колективна стратегія донести музику до широкої аудиторії» [11].

Британський музикант Роджер Армстронг пояснює, чому щось має бути зроблено
у «промоушні» цієї музики. "Він вважав, що головна проблема у продажу цього роду
музичного матеріалу у Великобританії через роздрібну торгівлю у тому, що вони не
знають, до якої музики це прив’язати. Через це відмовлялися від запису і покупці не
могли ознайомитися з каталогами, в яких не було цієї музики" [12].

У 1987 р. термін World Music був прийнятий, щоб характеризувати неанглійські
записи, які були випущені у Великобританії і США.

Андрій Горохов, російський музичний критик, журналіст, письменник у книзі
«Музпросвет» так описує виникнення терміна «World Music»: "Влітку 1987 року в
одному з лондонських пабів зібралася група представників незалежних компаній
звукозапису, концертних агентів і співробітників радіостанцій – всього чоловік двадцять
п’ять. Вони обговорили деталі кампанії по впровадженню на британський музичний ринок
записів з Африки, Азії і Латинської Америки. Власники музичних магазинів
відмовлялися торгувати цими записами часто просто тому, що не знали, як назвати
відповідну полицю – Ethnic, Folk, International або якось ще. Після досить гарячого
обміну думками було вирішено зупинитися на терміні World Music (музика світу). Він
був значно коротший, ніж Popular & Roots Music From Outside The Anglo – American
Mainstream (популярна і одвічна музика, що знаходиться по той бік англо-
американського мейнстріму).

При цьому малася на увазі не класична, не художня і релігійна музика, а та музика,
яку слухають по радіо і під яку танцюють звичайні люди» [13].

Завдячуючи, передусім, ЗМІ та магазинам звукозаписів ця музична категорія
одержала своє життя та набула популярності в світі.

Засновник «Music of the World record label», продюсер Боб Хаддад, який є
дослідником світової традиційної музики, і є автором музики освітніх начальных
програм, спрямованих в першу чергу на старшокласників під назвою “World Music:
Культурна Спадщина” і “Америка Музика: Хіти Через Історію”, які і досі
використовуються по всьому світу – одним з перших почав вводити в комерційну
свідомість термін “world music”. Записи «World music» на основі його касетного лейблу
були єдиною світовою музикою, доступною на заході. Компанія почала представляти
етнічних музикантів у концертах та записах високоякісних касет, які були використані з
рекламною метою і продавалися у музичних магазинах. Його каталог швидко
розширився за рахунок артистів з Африки, Індії та Латинської Америки, і в доповнення
до відкриття великих роздрібних мереж в США, в компанії було запроваджено експорт
записів для розповсюдження за кордоном. Тут можна відзначити комерційний успіх
багатьох записів, у тому числі “Vintage Beausoleil” (Michael Doucet and BeauSoleil;
лауреат премії «Греммі» “Рага Aberi” (з L. Shankar, Zakir Hussain і Vikku Vinayakram; і одного
лейблу кращого продажу записів “Talking Spirits” (різних індіанських артистів) [14].

Відбувся перетин World Music з такими стилями як рок-музика (деякі роботи
Пітера Гебріела і Роберта Планта, Ят-ха), поп-музика (наприклад: т.з. latin pop, Шакіра),
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сполучити елементи модних трендів ска, реггей, даб, психоделіки, електроніки і джазу
з мелосами різних етнокультур світу. Окремі елементи фолку нині використовують геть
усі – і металеві «Мерва», і поп-роковий «Скай», і готичний «Кому вниз»», – говорить
Олександр Євтушенко [16]. Тут необхідно згадати про вітчизняних виконавців напряму
World Music «Древо», його наступників — «Божичі», «Буття», «Володар»,
«Гуляйгород», а також "AtmAsfera", «ВВ», «Тартак», «Мандри», «Оркестр Янки Козир»,
«Гайдамаки», «ДахаБраха», «ВІЙ», «ТаРута».

Серед вітчизняних виконавців, які здобули всесвітню славу в царині World Music,
можна виділити українського (кримськотатарського) віртуоза-гітариста, композитора
народного артиста України Енвера Ізмайлова. «Гітарист-віртуоз, виконавець, який
винайшов унікальну техніку та звуковидобування. Використовує так званий "теппінг" –
засіб, який дозволяє грати незалежні музичні партії обома руками. Ізмайлов, мабуть,
один з найвідоміших українських музикантів, який здобув справжнє визнання в Європі
та Америці завдяки тонкому та вишуканому використанню фольклорної музики у
поєднанні із джаз-роковими ритмоформулами. Музикант переконливо грає татарський,
узбекський, індійський, балканський, український, російський, єврейський та
молдавський фолк, додаючи до нього власну гармонізацію. За влучним визначенням
французьких фахівців він грає "уявний фольклор", – пише журналістка «України молодої»
Ольга Жук [17].

Так само можна відзначити Романа Гриньківа – бандуриста, народного артиста
України, який брав участь у фестивалі Ієгуді Менухіна “All the World’s Violins” в
Брюсселі, виступав з концертами у Сполучених Штатах, Канаді, Голландії, Німеччині,
Латвії, Бельгії, Новій Зеландії. Грав концерти “Бандура і гітара” разом з видатним
гітаристом Ел ді Меолою (Al di Meola), з яким продовжив співпрацю і видав у США
спільний альбом “Winter Nights”. Довгий час грав і викладав у США і Канаді. Учасник
проектів “всесвітнього фолку” британця Пітера Гебріела (екс-«Geneziz”) у 1996–98 рр.

Серед українців, які увійшли до книг по World Music, можна згадати ще
бандуристів Юліана Китастого та Юрія Фединського, а також співачку Ніну Матвієнко.

Серед вітчизняних телевізійних програм, які працюють в напрямі World Music,
можна виокремити авторський вітчизняний продукт й програму «Фольк-мюзік» (такої
програми немає не тільки на українському телепросторі, а й у всій світовій
телекомунікаційній імперії), популярність та високі глядацькі рейтинги якої досягнуто
за рахунок сучасного аранжування української музичної спадщини. В концепцію
програми покладено пошук та відродження українського музичного етносу, автентичних
мелодій та народних пісень різних регіонів України. А також – це популяризація
автентичної музики, насамперед серед молоді. «Адже сучасне аранжування української
музичної спадщини вдихають у неї нове життя», – зазначає ведуча програми Оксана
Пекун [18]. У кожному випуску перед глядачами Першого телеканалу постають як
професійні, так і аматорські колективи з різних куточків нашої країни. А зіркові учасники
програми нерідко представляють на розсуд аудиторії власні варіації відомих музичних
творів, або й оригінальні пісні з домішками українського автентичного стилю.

Едвард Т. Хол у праці «Поза культурою» пише, що «поняття world music чекає
світову культуру майбутнього, в якій, через дуже прискорені комунікаційні технології,
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електронна музика (етно-електроніка: Волга, Токе-Ча, Deep Forest, Yarga Sound System,
Іван Купала), Ят-ха, State of Bengal). Особливо варто відмітити вірменського дудукіста
Дживана Гаспаряна, який записав саундтреки до декількох голлівудських кінофільмів.
Не можна також не згадати Миколу Ооржака, одного з чудових шаманів Західної Тиви,
які виконують традиційну музику (горловий спів) свого народу.

Часто відомі рок- і поп-виконавці записуються спільно з професійними
музикантами Азії, Африки, Океанії, а то і з виконавцями ритуальної, обрядової музики.
Роберт Бірн «Talking Heads» наймав латиноамериканських музикантів, які мали грати
на записах його сольних альбомах і започаткував музичний лейбл Luaka Bop з серією
добре задуманих компіляцій музики з Бразилії, Куби, Кабо-Верде і Перу. Гітарист Рай
Кудер повторно почав свою кар’єру із запису в 1990-х рр. спільно з індійським
музикантом В.М. Бхеттом, гітаристом Малі Алі Фаркой Турі і групою старих кубинських
музикантів в Гавані, колективно названою Буена-Вистой Соціальний Клуб.

До World Music сьогодні відносять і музичний фольклор, і музику "високої
традиції" розвинених незахідних цивілізацій (релігійна і світська, придворна, військова,
музична драма). Етнічна музика (World Music) підкреслює язичницький, шаманський,
ґрунтований на обрядовій техніці трансу і екстазу характер традиційної музики, саме
те, що так споріднив її з рок-музикою.

Аналізуючи стадії розвитку напряму "World Music", російський етно-музикант та
музикознавець Олександр Бочагов відмічає її зв’язок з історією фестивалю "WOMAD":
"Якщо на початку 80-х рр. Пітер Гебріел запрошував на фестиваль колективи, які
представляли свої етнічні традиції (окремо – африканців, окремо – азіатів,
латиноамериканців тощо), то у кінці десятиліття почав обережно додавати до етнічного
колективу сучасні інструменти або музикантів, які представляють іншу традицію".

Так, шляхом об’єднання на одному музичному фестивалі представників різних
культур сформувалася тенденція до їх спільних творчих експериментів. І якщо перші
досліди Пітера Гебріела були локальними, і не носили характеру системи, то з часом
ситуація змінилася. Аналізуючи ситуацію на фестивальних майданчиках, Гебріел
навмисно став запрошувати в студію різних музикантів, наприклад, африканця, ірландця
і сучасного ді-джея, об’єднуючи їх у межах одного запису. "У цей момент і починалося
найцікавіше, що представляє жанр "World Music" – починалася алхімія, небачений досі
музичний експеримент", – вважає Олександр Бочагов [15].

У 1982 р. англійський музикант, продюсер та пропагандист World Music Пітер
Гебріел з однодумцями організовує в Лондоні перший фестиваль WOMAD (Світ
музики, мистецтв і танцю, або ж «the World of Music, Arts and Dance», сама організація
WOMAD створена ще в 1980 р.). Сьогодні це центральна щорічна подія в " World Music".
З 1988 р. фестивалі почали проводитися по всьому світу: в Данії і Канаді, Австралії і
Сполучених Штатах, Японії та Італії. Проте головним майданчиком фестивалю все-
таки вважається Великобританія. Зазвичай, фестиваль проходить на двох-трьох сценах,
присвячених різним темам. Крім усього іншого, WOMAD організовує майстер-класи,
на яких можна навчитися співати або танцювати. Артисти, які виступають на сцені
фестивалю, можуть бути і супер-зірками, і маловідомими виконавцями, але завжди вони
грають виключно талановито.
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Офіційна місія WOMAD – через музику і яскраві етнічні перфоманси
продемонструвати цінність і потенціал мультикультуралізму в суспільстві і підкреслити
безглуздя расизму. Впродовж року WOMAD організовує різні тренінги у світових
університетах і коледжах. Також ця організація видає літературу про етнічну музику. У
1993 р. Пітер Гебріел заснував лейбл "Справжній світ" (англ. Real World Records) для
допомоги в створенні і поширенні подібної музики, що виконується музикантами зі
всього світу. Гебріел виконав істотну роботу для ознайомлення західної публіки з
творчістю таких музикантів, як Yungchen Lhamo, Нусрат Фатех Алі Хан, Юссу Н’Дури
і Ансамбль Дмитра Покровського, Романа Гриньківа.

Відколи зусиллями продюсера і музиканта Пітера Гебріела world music увійшов
до розряду помітних явищ світової сцени, фестиваль WOMAD вважається реальним
рупором цього жанру, що збирає кращих етно-артистів з тисячі держав. У 2001 р.
WOMAD законно одержав титул "найбільшого інтернаціонального музичного
фестивалю" від Книги рекордів Гіннесу.

У Франції проходить фестиваль "Поріднена музика" (Musique Metisse) у м. Ангулем.
У марокканському місті Фес з 1994 р. щорічний Фестиваль священної музики світу
збирає найбільш близьких до стародавніх обрядових коренів виконавців сакральної
музики. Кельтській музиці присвячений лондонський фестиваль "Флах" ("Fleadh", що
ірландською і означає "фестиваль"), який проходить з 1990 року. Із зростанням інтересу
до кельтської музики свої "Флахи" з’явилися і в інших країнах. Головні свята музики
реггей – ямайські фестивалі Reggae Sunsplash і Reggae Sumfest (обоє проводяться
щорічно в серпні). У різних – в основному франкомовних – країнах Африки проводиться
"Свято Африки" (Africa Fete).

Громадське визнання етнічної музики (World Music) почалося в 1990 р., коли
впливовий американський торговий журнал Billboard ввів чарти World Music. Рік потому
Національна Академія Запису Мистецтв і Наук додала категорію етнічної музики до
своїх премій Греммі.

Народна артистка України Руслана Лижичко, отримавши в 2004 р. у Бельгії
нагороду "Золотий Диск" стала, таким чином, першою українською виконавицею,яка
одержала таку нагороду за межами України і взяла участь у престижній всесвітній
церемонії нагородження музичних виконавців World Music Awards як один із
переможців.

Відомий вітчизняний дослідник української молодіжної музики Олександр
Євтушенко у книзі «Україна InRock» пише: «В останні роки ростуть, наче дощової осені
гриби, українські етнорокові фестивалі. Наших радо запрошують і на європейські
імпрези, та поки що тотального прориву на світову сцену не сталося. Дещо подібне
свого часу переживала й маленька Фінляндія». Наразі, в Україні етно-фестивальний
(World Music) рух активно розвивається. Щорічно збирають тисячі прихильників
«Країни мрій», "Млиноманії", «Етноліта», «Етноеволюції», «Підкаменю», «Трипільського
кола», «Рурисько», «Шешор» (зараз – «Арт-Поля») та інші етно-фестивалі, на яких,
поряд з українським фольк-роком та українською автентикою, звучить також і етнічна
музика інших країн.

«Чим відрізняються групи, котрі належать до стилів «фолк-рок» і «етно-фюжн»?
Тим, що перші прямолінійно синтезують народний мелос і рок, а другі намагаються

«WORLD-MUSIC» ЯК ЯВИЩЕ, ПОРОДЖЕНЕ ПРОЦЕСАМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»




