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МЕТОДИКА ТЕАТРАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ
Проаналізовано проблему розвитку творчих здібностей та експресії у
професійній діяльності акторів. Розглянуто закономірності й особливості
відтворення сценічних емоцій акторів і режисерів театру та кіно. Обґрунтовано
методу театральної експресії.
Ключові слова: здібності, експресія, професійність, продуктивні функції
емоційної пам'яті, особистість, актор, режисер, сценічні емоції.
Проанализирована проблема развития творческих способностей и экспрессии
в профессиональной деятельности актеров. Рассмотрены закономерности и
особенности воссоздания сценических эмоций актеров и режиссеров театра и кино.
Обоснована метода театральной экспрессии.
Ключевые слова: способности, экспрессия, профессиональность,
производительные функции эмоциональной памяти, личность, актер, режисер,
сценические эмоции.
Problem of development of creative capabilities and expression in professional of
actors work are analysed. Law and features of recreation of stage emotions of actors
and producers of theatre and cinema are considered. Grounded method of theatrical
expression.
Key words: capabilities, expression, professionalness, productive functions o
femotional memory , personality, actor, rezhiser, scenice motions.
У даній статті аналізуються проблеми розвитку творчих здібностей та емоційності
майбутнього актора та режисера театру та кіно. Сутність експресії ґрунтується на
підсиленні (інтенсифікації, збільшенні) виразності. Експресивність тісно пов’язана з
емоційністю, що зумовило ототожнення деякими вченими цих понять. Але експресія,
експресивність може пронизувати як емоційне, так і інтелектуальне, і вольове у їх вияві,
що є нині першочерговим завданням фахової освіти, адже залежно від того, наскільки
буде реалізовано творчий потенціал кожного спеціаліста у своїй професійній сфері,
залежить прогрес країни і майбутнє держави в ХХІ ст.
Залежно від сфери використання (психологія, мовознавство, лінгвокультурологя,
мистецтвознавство, театрознавство тощо) розуміння експресії варіюється залежно від
точки зору і координат його використання.
Мета статті – розглянути можливість формування експресивності студентів
немузичних спеціальностей. Проаналізувати можливість удосконалення методів і
засобів роботи, педагогічні умови в галузі театрального та кіномистецтва.
Важливий внесок у дослідження проблеми видової специфіки мистецтва зробили
філософи: І. Кант, Г. Гегель, Г. Лессінг; науковці:Н. Таршиз, Ю. Борєв, В. Ванслов, Б. Галєєв,
М. Каган, В. Міхалєв, В. Скатерщіков та інші.
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Ґрунтовними є праці зарубіжних і вітчизняних театрознавців і практиків:
П. Саксаганського, Леся Курбаса, А. Таїрова , Д. Стреллера, М. Крапівки та ін.
«Суть театру можна пізнати лише через театр», – писав видатний театральний
режисер Д. Стреллер [11; 7]. Так, театральний режисер визначив деяку беззахисність
театру: «живе одну мить і відразу згорає».
«Театр – це один із найдавніших видів мистецтва дає змогу людині за допомогою
рухів, слів, жестів, одягу та «мови» тіла у лаконічній і розважливій формі відобразити
увесь навколишній світ та, напевно, усю гаму її внутрішніх переживань [8; 34].
Різноманітність творчих функцій актора та режисера вимагає такого ж багатства
творчих здібностей фахівця.
Експресія – це яскраве вираження почуттів, настрою, думок людини. Театр та
експресія нерозривно поєднані, при цьому перший можна сприймати як різновид
останньої і навпаки. Актор, режисер – це яскрава особистість, індивідуальність, дійова
особа театру, кіно та телеекрану, яка є співтворцем театральних, кіно та телевізійних
проектів, носієм і виразником почуттів, ідей, думок співвітчизників. Це професіонал,
поведінка якого повинна бути свідомою, органічною, цілеспрямованою, виразною,
енергетичною, артистичною, провідником цілісного задуму вистав, фільмів,
телепрограм різних жанрів [8; 34–36].
Необхідно навчитися керувати своїм тілом, голосом і емоціями, правильно
розрахувати сцену, правильно вести себе в кадрі. Театральна експресія – це один зі
способів самовираження та самоутвердження, ідентифікації себе як спільноти митців.
Актор і режисер театру та кіно повинен володіти і поєднувати найактуальніші техніки,
бути готовим практично до будь-якої творчої роботи в театрі, кіно та телебаченні.
Методика театральної експресії. Лесь Курбас писав: «Заперечуєте мою систему...
А яку ви обстоюєте? (Критикувати), не маючи за душею своєї власної конструктивної
концепції, не знаючи, що ствердити, бо ж заперечити всякий може... ...(Ви) не зробили
ширших принципіальних висновків, а саме – про порочність всієї системи російського
провінційного ремісничого театру – театру, мало сказати, старого чи буржуазного, але
театру закостенілого, аморфного...». «Про російський провінційний театр»» (1924 р.)
[9].
Творчість Леся Курбаса досліджують театрознавці Ю. Бобошко, М. Лабінський
(«Режисер Лесь Курбас», 1987; «Лесь Курбас. Березіль. Із творчої спадщини», 1988)
[1; 2; 9; 10; 15].
Театральна експресія більше відповідає ментальності українського актора, аніж
затверджена Й. Сталіним школа російського побутового театру. Слід враховувати, що
Театр Леся Курбаса вже існував, а записки пана Алексєєва ще не були ані написані, ані
поширені, завдяки учнівській старанності мадам М. Кнебель. Не треба забувати, що
М. Заньковецька саме через суттєву відмінність української та російської акторських
шкіл відмовилась від роботи в Москві [9].
Творчість актора є творчість пластичних форм у просторі, відзначає Е. Гротовський
[4; 5; 6; 7]. Мистецтво актора – це уміння правильно використовувати виразні засоби
свого тіла. На нашу думку, шлях до образу і до почуття треба починати не з переживання,
не «зсередини», а ззовні – з руху. Зокрема, це рух актора, натренованого, що володіє

музичною ритмічністю і легкою рефлекторною збудливістю, актора, природні дані
якого розвинені систематичним професійним тренінгом [7].
Подібні висновки зробив М. Чехов, відзначаючи феномен «психологічного жесту»,
що полягає в тому, що акторові необхідно породити зовні виразні, перебільшені жести
і рухи, потім вони в більш обмеженому, майже згорнутому вигляді, допоможуть зробити
роль виразною та яскравою [12; 13; 14].
Нині, акторська і режисерська над-довіра до тексту і слова на сцені не розкриває
повною мірою візуальні можливості театральної експресії. Завданням є – повернення
акторові його тіла, його фізичних можливостей та його відчуття театру як тривимірного
або навіть чотиривимірного мистецтва. Актор у просторі: ритмічне положення
акторського тіла, його рухів і жестів, відповідно, – предметів і сценічного простору
– головне правило тривимірності театрального мистецтва, яке «нібито послідовники»
К. Станіславського намагаються не пам'ятати і не враховувати у своїй творчості [14].
Сценічне мистецтво вимагає від актора максимально широкого діапазону
емоційних проявів. Все різноманіття емоцій можна розділити на три основні групи:
емоції радості, страху і гніву [2; 19]. Акторові мають бути властиві емоції всіх трьох
видів. Нудним і нецікавим є актор «однієї фарби». Завдання актора – зв’язати психологію
слова із психологією і технікою жесту. Театральна вистава – це текст, створений на
основі акторського руху. Вербальний компонент такого видовища є лише допоміжною
або відправною точкою для монтування візуального й енергетичного театрального
тексту. Акторська репліка будується на русі та енергетичному посиланні, які засновані
на техніці руху людини в житті, перетвореній «театральною ситуацією» та «геометрією»
положення тіла на сцені.
Акторам, що працюють нібито відповідно до «системи» К. Станіславського, це
дуже складно зрозуміти, тому що театральні принципи К. Станіславського, за своєю
суттю, анти-театральні як і всі інші системи, засновані на принципах фотографічного
відображення життя, переносу його на сцену.«Система» К. Станіславського – це
комплексне психологічне насильство актора над самим собою. Це абсолютно
недоцільна напруга. Вибудувати гру, домовитися про посилання – ось суть акторського
існування на сцені. Можна грати навіть не підіймаючись зі столу – ось ми п’ємо чай,
говоримо текст, намагаємося обтяжити змістом, значенням, смислом слова. А слова –
це лише оболонка дії, яку потрібно передати через простір і ритм тіла у просторі.
(Психологами доведено, що 95% того, що ми говоримо – брехня, а 93% того, що
сприймає людина, вона сприймає очима). [2; 19–20].
Що таке театральний реалізм? Це тільки гра актора, особливий психологічний і
фізичний метод існування актора в просторі. За допомогою такого «сценічного
реалізму» через найбільш зрозумілі фізичні дії на сцені можна представити будь-які
фантастичні явища. Це спосіб створення особливої динамічної театральності, коли актор
може тримати словесну паузу довжиною у дві години. Актор повинен мати особливу
схильність і відкритість до цього методу. Це своєрідна мова акторського мистецтва,
що не потребує загальних розмов, це цілеспрямований метод підготовки актора до
ролі. Рух – фаза етюдної форми, динаміка тіла у просторі, або створення ілюзії гри, що
включає побудову жесту.

6

7

МЕТОДИКА ТЕАТРАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ

МЕТОДИКА ТЕАТРАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ

Дія актора будується за такою схемою: відправною точкою є текст автора – його
ритмічна побудова, перенесення цього ритму в простір тіла і сцени. Поняття «дактиля»
як початку і кінця вправи. Однак кожний актор має свій ритм, що обумовлює ритм його
рухів. Акторське партнерство будується на взаємному контролі та визначенні спільних
й індивідуальних ритмів. Інша частина методу: гра із площинами тіла або з його
ракурсами. Актор повинен відчувати простір, відчувати ракурс і ритм тіла, вміти передати
динаміку площин спина-груди. Дія повинна бути стриманою і будуватися за схемою:
гальмо – контроль своєї дії. Етюд також є моделлю акторської дії у спектаклі. Кожну,
навіть невеличку, дію треба визначити за допомогою моделі або етюда, який також
створюється для всього спектаклю в цілому [3].
Напрям погляду актора – відображення внутрішньої дії. У кіно режисерська
композиція кадру полягає в тому, як він вибудовує свою відповідь на попередній погляд
актора, як він розставляє акторів у ракурсах і мізансценах стосовно основного плану
або точки – камери. У театрі працює така ж схема – режисер розподіляє тіла акторів у
просторі відносно предметів і глядача, до точки зору глядача. У театрі актор грає
ракурсами для глядача, тому що глядач не змінює точку зору. У кіно це робить камера
і режисер, коли він вибудовує динаміку тіла в кадрі стосовно глядача. Ця динаміка кадру
є контрастом і контрапунктом, що визначає динаміку дії. Ракурси облич визначають
оцінку глядачем і камерою думки і дії в кіно. Ракурси тіл та облич – це ігрові простори,
що режисер створює свідомо у театрі та кіно. Актор також створює свій ігровий простір,
в якому він формулює і формує посил свого персонажа, свої ігрові ідеї та грає
драматургію свого персонажа. З такого індивідуального ігрового простору актор
спрямовує свої імпульси в іншу точку простору, в іншу ігрову зону, іншого персонажа
[16; 86–93].
Вистава повинна складатися із серії «ЦІЛЕЙ», що змусять актора перебувати в
безперервній дії на сцені. Ці «ЦІЛІ» ґрунтуються на тексті та режисерсько-акторських
імпровізаціях. Через них вибудовується зв’язний сценічний текст, що демонструє
одночасне формування дії на сцені і видовище-показ глядачеві. Такий спосіб визначає
текст спектаклю як готовий театральний продукт, побудований на надконцентрованій
партитурі фізичної дії.
«Видовищність – спеціально організована у часі та просторі публічна демонстрація
соціально значущої поведінки» [8; 73]. На думку В. Кісіна, «cтворення видовища
психологічно забезпечене ігровим інстинктом, здатністю до наслідування та
перевтілення <…>. Ігрова стихія, соборна та комунікативна функції – визначальні
чинники "генетичного коду" всієї видовищної культури» [8; 79], кожен компонент якої
є «наступною сходинкою» історичного процесу.
Це зумовлює потребу з першого дня перебування в театральному вузі пояснювати
молодим акторам, що театральна дія ґрунтується на своїй особливій партитурі, точно
так само як балет або опера створюються з музики або ритму, а гра актора – хореографія
внутрішнього руху та дії ролі; що імпровізація можлива тільки в чітко вибудованій
формі та ґрунтується на зміні ритмів і динаміці різноспрямованих дій. Імпровізація –
це спільне режисерсько-акторське створення партитури дії. Театр – це колективна дія.
Це завжди партнерство між актором і режисером [15; 13].

Театр не терпить побуту. Вважаю, що всьому, що створив Господь Бог, – тому на
сцені місця немає. Наприклад, 50 хвилин триває спектакль («Полювання на носорога»
М. Гумільова, Київський ТЮГ, 1992 р., переклад українською та постановка заслуженого
артиста України О. Балабана) і в ньому майже немає слів, або вистава «Апокаліпсис
XXI» (Національний Центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, 2011р., сценарій
і постановка заслуженого артиста України О. Балабана), в якому взагалі відсутні слова,
а існують спокійні, непобутові рухи. Саме ці дійові психологічно виправдані жести
дозволяють акторові глибше проникнути в психологію героя. Пластика – форма
поведінки тіла, експресія -- його вираження. Єдине, що може виразити людина, це –
почуття. Виразність підкреслює енергетичну якість людського тіла.
Коли ми починаємо імпровізувати, то відкривається необмежений простір. Але у
процесі імпровізації виникають моменти, що подобаються. Ми повторюємо їх. Кожний
повтор створює штампи. Таким чином, з’являється замкнутість і завдання актора
полягає в тому, щоб відчути волю в цій замкнутості. Штампи – це сукупність малих
модулів, певна конструкція, усередині якої ми вібруємо, перелітаючи від штампа до
штампа. Воля виникає тоді, коли людинa усвідомить необхідність замкнутості і не
намагається з неї вирватися. Існує твердження: «Воля це – граничне самообмеження».
Але це не означає, що людина є замкненою у собі і не виходить за межі власного
простору. Навпаки! Виходить, сприймає все, що викликає емоції, опрацьовує і підкорює
собі. Тільки в цьому випадку можна говорити про сформовану особистість.
Несформована ж особистість не переробляє чужих ідей. І ось саме на цьому етапі
починається плагіат.
Режисер – це, насамперед, особистість, що приваблює глибиною і вимогливістю.
Лесь Курбаса зазначав, що робота режисера – це виховання актора, а не створення
спектаклю [15]. «Вчіться будити свою думку, бо думка будить почуття. Акторові
необхідно виховувати чуйність до всього, що його оточує. Бійтесь, як вогню,
байдужості, як своєї, так і чужої, бо у байдужих людей немає серця. Воно в них висихає.
... Доки ви не знаєте, чого хочете добитись від актора, доки не відчуєте потреби
розкривати драму насамперед через акторський образ, ви не готові до початку
репетицій». ( Лесь Курбас, перша половина 1920-х рр.) [9]. Режисер повинен мати
здібність „вигадувати історії” за мотивами літературних першоджерел. Це необхідно
для того, щоби ставити вистави та фільми за класичними творами, враховуючи сучасний
контекст. МЕТА режисера та артиста – це пристрасне і глибоко особисте прагнення
повідомити людям «свою правду» про «любов, добро та справедливість». Такого роду
потреба безумовна складова таланту лицедія. Ця МЕТА – справжнє, головне й основне
джерело енергії, що «керує» поведінкою сценічного персонажа завдяки професійному
вмінню артиста трансформувати свою художницьку потребу повідомлення в ієрархію
потреб особи, що зображується на сцені. Найефективніше піддаються такого роду
трансформації не потреби вузькоегоїстичного характеру – прагнення виділитися, зробити
сценічну кар’єру, – а потреби вищого естетичного типу. Зрозуміло, що МЕТА актора
має виняткове значення лише в театрі та кіно, де безпосередньо реалізується глядацька
потреба осягнення. Саме тому в реальному житті, де ця потреба не має домінуючого
значення, актор «сіріє» в очах глядача. І навпаки. Приваблива в житті людина, що не має
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специфічно художньої потреби повідомлення або, що не володіє професійними
здібностями трансформації цієї потреби в ієрархію мотивів дійової особи на сцені, в
світлі рампи або перед камерою втрачає привабливість. Реалізація МЕТИ високого
рівня узагальненості, позбавленого вузькоегоїстичного забарвлення, дає певні
«енергетичні» переваги роботі режисера і артиста при реалізації конкретного художнього
завдання.
У процесі навчання майбутнього актора (також і режисера) роботі над роллю треба
домагатися не миттєвого ефекту, – щоб студент повторив за педагогом рух або
інтонацію, – а розуміння цілісної побудови образу поведінки персонажа у всій його
повноті, включаючи внутрішню та зовнішню ланки. Тільки через самостійну реалізацію
побудови конкретного образу студент почне опановувати способи, методи, правила
створення різних образів з їх подальшою сценічною реалізацією. Це дуже важливий
момент. Саме на першому та другому курсах «досвідчені» викладачі і знищують
назавжди власну природню органіку майбутніх акторів, нав’язуючи їм власні кліше.
Люди мистецтва йдуть до результату різними шляхами. І шлях кожного підказує йому
Його темперамент, спосіб мислення, психо-фізична органіка [5]. Один йде до
зовнішньої виразності «від нутра», другий спочатку створює зовнішню характеристику
свого персонажа, а вже потім вибудовує внутрішній світ свого героя; один режисер
дає настанови за допомогою дієслів, другий підказує виразні „знакові” жести, певний
спосіб пластичного існування, третій створює сценічні етюди-ситуації, в яких актор–
людина–особистість не може діяти та існувати інакше. Один митець вибудовує
мізансену заздалегідь – до напряму руху мізинця; інший, точно знаючий який смисловий,
емоційний результат він хоче отримати, створює мізансцену безпосередньо на репетиції,
керуючись органікою та «сценічною поведінкою» саме цього виконавця. І завдання
педагога не нав’язати свої досвід та уподобання, а запропонувати студентам декілька
основних, щоб їхня підсвідомість обрала СВІЙ. Часто викладачі забувають, що вони
готують акторів не для власного домашнього вжитку, а для конкурентоспроможної
роботи з безліччю РІЗНИХ режисерів, у театрах і кіно різних напрямів. Якщо ж педагог
відкидає будь-який досвід окрім власного, не розуміється на різних методах і способах
роботи над роллю – це не педагог, а, в кращому випадку, вузький фахівець, який підробляє
з однією й тією ж лекцією. Можна опанувати одним-двома прийомами, отримати диплом
і канути в професійну провінційну (не за адресою, а за суттю) безвість. Але
конкурентоспроможного, вищого ступеню акторської виразності можна досягти лише
відштовхуючись від ВЛАСНОЇ органіки, ВЛАСНОГО психофізичного життя,
ВЛАСНОГО емоційного досвіду, досвіду ВЛАСНОГО тіла, опираючись на способи та
методи, які не нав’язані зовні, а обрані ВЛАСНОЮ підсвідомістю.

«Dialog». 1979, № 9, Варшава.]; перевод с польск. В. Климовского / Е. Гротовский. Режим
доступа: http://www.gnozis.info/?q=node/4339 5. Гротовский Е. От БедногоТеатра к
Искусству-проводнику / Е. Гротовский – М. : Артист. Режиссер. Театр., 2003. – 351 с.
6. Гротовский Е. Искусство, как средство передвижения / Е. Гротовский. Режим доступа:
http://libelli.ru/forarts/grotovsk.htm 7. Гротовский Е. Перформер / Е. Гротовский Режим
доступа: http://libelli.ru/forarts/grotovsk.htm 8. Крапівка М. В. Основи сценічного та
екранного мистецтва. Тези лекцій / М. В. Крапівка Мелітополь. Держ. педагог.
університет ім. Б. Хмельницького Режим доступа: http://socgum.mdpu.org.ua/ 9. Курбас
Лесь. Філософія театру / упоряд. Лабінський М. /Лесь Курбас / упоряд. М. Лабінський – К. :
Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 917 с. 10. Лабінський М. Г. Лесь Курбас : спогади
сучасників / за ред. Василька В. С. / М. Г. Лабінський / за ред. В. С. Василька – К. :
Мистецтво, 1969. – 358 с. 11. Стреллер Дж. Театр для людей / Дж. Стреллер. – М. :
Молодая гвардия, 1984. – С. 7. 12. Чехов М. Об искусствеактера / М. Чехов. – М. :
Искусство, 1999. – 271 с. 13. Чехов М. Путь актёра: Жизнь и встречи / М. Чехов. – М. :
АСТ; АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 554 с. 14. Чехов М. О техникеактера / М.
Чехов. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2008. – С. 371–485. 15. Чечель Н. Акторська
школа Леся Курбаса і кіно / Н. Чечель. Режим доступа: http://www.ktm.ukma.kiev.ua/
show_content.php?id=694 16. Якобсон П. М. Об экспрессии в искусстве актера / П. М. Якобсон //
Вопр. психол. 1977. – № 1 – С. 86–95.

Література:
1. Бобошко Ю. М. Режисер Лесь Курбас / Ю. М. Бобошко – К. : Мистецтво, 1987. –
197 с. 2. Волицька І. Театральна юність Леся Курбаса (проблема формування творчої
особистості) / І. Волицька – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1995. – 152 с.
3. Гиппиус С. В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус
СПб. : Издательство «Речь», 2001. – 346 с. 4. Гротовский Е. Действие буквально.
[Выступление на конференции в обществе Костюшко. Нью-Йорк, 19 апреля 1978 г.
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яка представлена багатоголосним мадригалом і танцювальними формами у творчості
лютнярів [8].
Краків як столиця Польщі у XI–XVI ст. (до того Малої Польщі) мав велику
кількість архітектурних споруд, що уособлювали її статус. На Вавельскому холмі –
Собор (XIV ст.), де розташовані усипальниця польських королів та видатних діячів і
Королівський палац (XIII–XVI ст.). У Старому місті – костел Діви Марії та будинок
Університету (XV ст.), єзуїтська Церква св. Петра (1597) за зразком церкви Іль Джезу
у Римі.
Не забуваймо, що Краківський університет є одним з найстаріших у Європі: 1364 р.
– відкриття Академії; 1400 р. – повторне відкриття вже у статусі Університету, де на
факультеті мистецтв вивчали теорію музики за трактатами знаменитих європейських
естетиків Ієроніма Моравського (1272–1304) та Жана де Мюр (Мер, 1290–1351).
Важливою ознакою міста було започаткування у 1475 р. у Кракові типографії, а у
1539 р. – оголошення свободи книгодруку. Завдяки цьому тут було надруковано перші
польські трактати Себастіан з Фельштина (бл.1490– бл.1544), пов’язані з літургійним
обіходом католицької церкви: Трактат “Opusculum utriusque musicae, ta choralis quam
etiam mensuralis” (1515, перевидання у 1519,1522, 1534, 1539) – основи
грегоріанського співу та мензуральної нотації; навчальний посібник “Opusculum musicae
compilatum…” (1518).
При королі Сигизмунді I Старому (1467–1548) 1 відбувається перебудова
Королівського палацу (1507–1536) та побудова Ягеллонового годинника (1519–1533).
Під впливом молодої королеви – італійки Бонни Сфорца, яка походила з відомої родини
міланських герцогів Сфорца, до будівництва запрошуються італійські скульптори
архітектори (Б.Береччі та Ф. делле Лоре) і навіть різьблярі по каменю.
Вавельський замок – це чотирикутний палац з внутрішнім двором, багатоярусними
галереями, верхній поверх яких має тонкі колони з прикрасами у вигляді кам’яних
глечиків, стрічок тощо. Каплиця Ягелонова на Вавелі споруджена як чотирикутна
центрально-купольна споруда, купол якої посаджений на барабан з круглими вікнамиліхтарями в стилі італійського відродження [2; 610].
Історик того часу Ст. Ожеховський (1513–1566) вихваляв Сигізмунда Старого за
те, що той перетворив «варварську Сарматію», розповсюдивши тут грецьку та італійську
культуру [1; 73].
Ще у XII ст. Краків утримував Капелу, а у XIV–XV ст. королівський двір мав
власних інструменталістів до 20 осіб. На початку XV ст. у капелі вже було три групи
виконавців: інструменталісти, які грали на духових інструментах для військової музики,
інструменталісти, які грали на струнних інструментах (особливо популярні лютнярі) та
співаки [4, 215–216; 8, 36].
За короля Ольбрехта (1492–1501) була, в основному військова музика, а за його
наступника Олександра Казимира (1505–1506)2 капела мала у складі співаків, солістівлютнярів, “пищиків”, трубачів та “бубністів” [8; 37]. Музика звучала у королівському

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОЇ КОРОЛІВСЬКОЇ ПРИДВОРНОЇ
КАПЕЛИ У КРАКОВІ (XVI СТ.)
У статті простежуються основні етапи виникнення та розвитку польської
королівської придворної капели у XVI ст. Представлено загальні європейські
тенденції становлення «концертуючого чинника у її творчій діяльності: сакральні
твори a’capella, світські багатоголосні мадригали, інструментальні композиції.
Ключові слова: королівська придворна капела, концертні форми у сакральних,
світських (мадригал) та інструментальних (лютня) творах.
В статье прослеживаются основные этапы возникновения и развития
королевской придворной капеллы в XVI в. Представлено общеевропейские тенденции
становления «концертного фактора» в её творческой деятельности: сакральные
произведения a’capella, светские многоголосные мадригалы, инструментальные
композиции.
Ключевые слова: королевская придворная капелла, концертные формы в
сакральных, светских (мадригал) и инструментальных (лютня) произведениях.
In article the basic stages of occurrence and development of a royal court thaw in
XVI item. Are traced is presented the European tendencies of formation of "the concert
factor» in its creative activity: sacral products a’capella, secular polyphonic madrigals,
instrumental compositions.
Key words: a royal court chapel, concert forms in sacral, secular (madrigal) and
instrumental (lute) products.
Метою даного дослідження є виявлення загальноєвропейських тенденцій у
діяльності придворних капел подібного типу на прикладі польської королівської капели;
визначення основ формування національних рис творчості та стилістичних ознак
залежності від іноземного впливу, а також розвинення нових «концертуючих» елементів
у сакральній та світській музиці даного періоду.
Дослідивши діяльність королівської придворної капели протягом трьох століть,
ми виділили окремо Краківський період у XVI ст., коли сформувались її особливі творчі
прикмети.
На думку З. Лісси, це другий етап польського Ренесансу, коли з’являться елементи
«нової функції музики», відбулася реорганізація придворної капели за італійським зразком
(1520–1543), почалася діяльність Kapela Rorantystov (1540–1543), а Н. Гомулка створила
мелодії до польського Псалтиря Я. Кохановського (1543–1580) [8; 24].
Дійсно, народилася ціла плеяда композиторських індивідуальностей, розвинулася
церковна поліфонічна музика під королівським патронатом (літургійна з латинськими
текстами) та реформаційна (костьольна) польською мовою, а також світська музика,
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1
Сигізмунд I Старий Ягеллон (1467–1548) – король польський, великий князь литовський з 1506 р.,
прийняв лінну присягу від прусського герцога Альбрехта Гогенцолерна, у 1526 р. включив до складу Польщі
Мазовію.
2
Олександр Казимир (1406–1506) – син Казимира IV, великий князь литовський з 1492 р., король
польський з 1501 р. Воював з Росією у 1492–1494 та у 1500–1503 рр. Королева – дочка Іоанна III.
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палаці не тільки в урочисті миті, але й кожного дня. А під час подорожей короля
добирали нових виконавців, яких брали до двору (лютнярів, арфістів, скрипалів,
органістів).
Про Миколая Радомського (Миколай з Радома, ? –? ) є інформація, що він мав
титул «clavicymbalista dominae regina Poloniae», тобто був клавіцимбалістом польської
королеви, руської княжни Софії у 1422 р. при дворі Владислава II Ягелло, а також
королевича Казимира Ягеллончика, майбутнього короля Казимира IV3. Відомі декілька
його світських творів: 3-частинна інструментальна композиція, так звана «польська
середньовічна симфонія» та 3-частинний панегіричний мотет з інструментальним
супроводом «Historigraphi», присвячений народженню сина короля Казиміра. Також
відомі його святкові твори, такі як гімн Кракова, жартівливий гімн студентів
Краківського університету [1; 31–33].
При Сигізмунді I Старому у 1520 р. було реорганізовано Королівську придворну
капелу. На бажання королеви Бонни Сфорца, яка полюбляла лютню і вміла грати на ній,
були запрошені італійські та німецькі музиканти: співаки, органісти, лютнярі, флейтисти,
гобоїсти, трубачі, арфісти, вірджиналісти та клавіцимбалісти.
Так, у 1521 р. придворним музикантом королеви став італієць Алесандро Пезенті
(Пезеті, пом. 1554), який організував хор з італійських співаків, які виконували твори
нідерландців та італійців. Про це свідчать Органна табулатура Яна з Любліна (1540) та
краківська Лютнева табулятура (сер. XVI ст.), де викладено мадригали Я. Аркадельта,
Ф. Верделло, шансон К. Жанекена тощо.
Більш як двадцять років у 1565–1586 рр. (можливо і у 1589–1595 рр.) капелу
очолював поляк Кшиштоф Клабон (?–бл.1616) – інструменталіст, співак, композитор
(меси та світські кантати), капельмейстер. Його батько у 1548–1565 рр. був трубачем
придворної капели.
Після завершення будівництва придворної церкви – Kapelli на Вавелі (Каплиця
Зигмудова, годинник Ягеллоновий) у 1530 р. Зігмунд I Старий замислив впровадити
тут співацький колегіум. Капела, а фактично це була друга королівська капела, під назвою
Kapela Rorantystov розпочала діяти у 1540 р., а перший її виступ відбувся у 1543 р. [8;
30].
Назва, напевно походила від слова «Rorate» (від лат. Rorаre) – окропляти, яким і
починалось богослужіння у часові [1; 65]. Іншу версію назви запропонував Р.Гінзбург
– початкові слова пісноспіву «Rorate», який вирізнявся складним мелодичним малюнком
[4; 396].
Це був чоловічий хор десяти з осіб на чолі з настоятелем церкви. Kapela
Rorantystov складалась з дуже майстерних співаків і була за задумом подібна до
Сікстинської капели у Римі (у якій на той час було майже двадцять співаків). Завдячуючи
покровительству королеви Бонни, до Польщі активно прибували італійські музиканти,
які розповсюдили тут італійську поліфонічну музику та жанри меси і мотету.
Поліфонічна музика зосереджується у церковному колі при Kapela Rorantystov
на Вавелі. Як колектив найвищої кваліфікації він включав до свого репертуару

найвидатніші твори європейських композиторів. І тому саме тут почнеться «процес
космополізації польської музики» [8; 72], саме тут буде центр «культу католицької
костьольної музики у її найвищих традиційних формах меси та мотету», вважає З. Лісса.
Стилістичною ознакою цих творів була нідерландська поліфонія з її імітаційністю та
самостійністю голосів. Представниками цієї музики були Кшиштоф Борек (пом. у 1557 р.),
Вацлав з Шамотул (1533– чи 1534–1568), Марцин Леополіта (1540–1589) та ін.
Кшиштоф Борек (пом. у 1557 р.) перебував з 1521 р. при королівському дворі у
Кракові: виконував доручення короля, був капеланом короля, керівником вавельської
капели. Відомі його п’ятиголосні меси – рукопис меси “La Deum laudamus”, помічений
надписом “Christophorus Borek Musicus Regius 1573”, що свідчить, що він був
королівським музикантом. Меси вирізняються контрапунктичною технікою, написані
у традиціях строго стилю з поліфонічною обробкою григоріанського наспіву.
Вацлав із Шамотул (Шамотульчик, 1529–1572) у 1547 р. був зарахований у
королівську капелу до співаків-хлопчиків, і був відомий як співак і композитор з ранніх
літ. При дворі він співав у капелі, брав участь у придворних службах. Його йменували
“lux musicorum” – світоч музикантів, “vates optimus” – кращий співак [1; 50].
У 1551 р. він перебував у свиті польського короля Сигизмунда II Августа4 під час
поїздки до Литви у складі 12 співаків капели. Вацлав був офіційним композитором
двору – на шлюбній церемонії Сигизмунда II Августа з Катериною Австрійською у
1553 р. виконувався його вокально-інструментиальний твір “tanto vocum concentu a
symphoniacis modulatum fuit”, можливо, це була восьмиголосна меса [1; 51].
У 1554 р. у збірці «Psalmorum selectorum» (Вибрані псалми) було опубліковано
чотириголосний мотет In Te Domine Шамотула поряд із відомими майстрами того часу
А. Вілларта, Н. Гомберта та ін. Мотети та псалми латинською вирізняються
поліфонічною технікою, імітаціями коротких поспівок та варіативним розвитком.
Зустрічаються «паралелізми», однак це «свідомий прийом, який спирається на ранні
зразки польського багатоголосся» [1; 54].
Відомі й чотириголосні світські вокальні мотети, написані на тексти сучасних
йому поетів, наприклад М. Рея (1505–1569), а також одноголосні пісноспіви з
протестантських канціоналів (1558).
Перша в історії польської музики вел публікація – це “Lamentationes…. (“Плачі”)
на тексти “пророцтв Ієримії” Вацлава, видані у 1553, де є відомості про композитора –
“…Venceslav Samotulino, Polono, Serenissimi Regis Poloniae Sigismundi Augusti
musico…” – музикант короля польського Сигизмунда Августа [1; 51].
Ян Вежбковський (Вержбковський ?–?) – ксендз, співак, регент – керівник
королівської капели тільки у релігійних службах, коли в ній працював Вацлав з Шамотул.
Єжи Ясиньчис, Язвич (пом. у 1572 р.) – лютняр, арфіст, бібліотекар королівської капели,
«світський» диригент капели.
Миколай Гомулка (бл.1535 – бл.1591) був хлопчиком-хористом, який виховувався
у королівській капелі на Вавелі в Кракові, у 1549 р. був на навчанні у фістуляторафлейтиста капели Яна Кляуса (служив у капеллі більше сорока років). Спочатку

3
Казимир (Казімеж) IV Ягеллон (Ягеллончик, 1427–1492) – син Ягелло, великий князь литовський з
1440 року, король польський з 1447 року. Завершив Тринадцятилітню війну (1454–1466) з Тевтонським орденом,
який за Торунським миром (1466 р.) визнав себе васалом Польщі.

4
Сигізмунд II Август (1520–1572 ) Ягеллон – король польський з 1548, (формально з 1530 р.), великий
князь литовський з 1529 р., учасник Ливонської війни (1558–1583), у 1569 р. підписано Люблінську Унію –
засновано Річ Посполиту.
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М. Гомулка служив у капелі трубачем, а у 1555 р. – фістулятором-флейтистом, а надалі
– член королівської капели. М. Гомулка грав на багатьох інструментах (орган, труба,
флейта, лютня, можливо, скрипка), співав, знав теорію музики та композицію.
У 1580 р. була видана збірка “Melodiae na Psalterz Polski, przez Mikolaia
Gomulke vczynione” – 150 псалмів у перекладі польською Я. Кохановського на
музику М. Гомулки. Це чотириголосні співи для змішаного хору без супроводу. Їх
мова вирізняється, з одного боку, гармонічними вертикалями, а з іншого – поліфонічною
імітаційністю.
У передмові до псалмів викладено творче кредо М. Гомулки, де він написав, що
його мелодії “неважкі для простаків”, що він творив “не для Влахів (тобто співаків
професоналів)”, а для “Polacow, для наших простих “Domacow” [8; 81].
Марцин Леополіта (1540–1589, Львівський, Львівчик, Marcin Leopolita,
Leopolitanus, Lwowczyk) одержав освіту у Краківському університеті – філологія та
музика. У 1560 р. призначений придворним композитором при дворі Сигізмунда Августа
у Кракові, у 1560–1564 – як “compositor cantus” він писав вокальну музику для двору.
У 1564 р. повернувся у рідний Львів, де був викладачем.
Відомі його п’ятиголосні мотети з циклу пісноспівів церковного року (з органних
табулятур) та його п’ятиголосна «Missa paschalis» (Пасхальна меса), написана на теми
чотирьох народних пісень як cantus firmus. М. Леополіта майстерно володів
контрапунктичною технікою. Так, у «Missa paschalis»: в “Agnus Dei” – на фоні теми
йдуть імітації на мотив з теми, в “Gloria” – всі чотири теми об’єднуються у контрапункті.
На посаді “compositor cantus” королівської капели М. Леополіту замінив у 1568 р.
співак Марцин Вартецький, який писав меси, мотети на літургічні наспіви у традиційній
манері з використання григоріанського хоралу.
Р. Грубер зазначає, що “віртуоз-лютніст – центральна фігура польської художньої
культури часів Відродження” [3; 413]. Ще у XV ст. була традиція запрошувати до двору
лютнярів-бандуристів: при перших Ягеллонах служив у 1415 р. лютняр Стечко, у 1441 р.
– бандурист Трашко, у Сигізмунда I Старого – бандурист Чурило. Сама королева Бонна
була прекрасною лютняркою.
Войцех Адальберт Длугограй (близькл 1550 – після 1619) – лютніст-професіонал,
співак, який у юнацтві був відомий як український бандурист Войташко. У 1583–1585 рр.
він служив у королівській капелі і отримував дуже високе жалування. «Табулатура
Длугограя» – це транскрипції творів західноєвропейських композиторів, власні твори,
у тому числі польські та українські танцювальні мелодії.
Якуб Рейс (бл.1545–1605 р., Якоб Польський, Якуб Рей) – знаменитий польський
лютняр, був популярний у Паризьких колах, де його звали Pollac. Писав фантазії,
прелюдії, транскрипції. У багатьох збірках друкували його куранти, транскрипції
популярних пісеньок під назвою «Музична насолода», а також «Польські танці» з їх
характерним ритмом та інтонаціями.
Твори Длугограя та Рейса увійшли до відомих збірок того часу: збірка Ж.Б. Безарда
“Thesaurus Harmonicus” (1603 р.), табулатура Длугограя, табулатура фламадського
лютняра Иоахімма ван ден Хове (1612 р.), збірка лютняра та видавця Г.Л. Фурмана
“Testudo Gallo-Germanica” (Галло-германська ліра, 1615 р.), табулатура французького
лютняра Н. Валле.

Серед придворних музикантів і диригентів капел слід виділити також відомого
поліфоніста саксонця Генрі Фінка (1445–1524), який працював при дворах Ягелоннів
Ольбрехта, Олександра Казиміра, Симгізмунда I Старого. Польські вчені, наприклад
З. Лісса, вважають, що Фінк перебував у придворній капелі ще при Казимірі IV і жив
тут до 1510 р., що дає підстави говорити про те, що він був вихованцем польської
школи [8; 38].
Пізніше Г. Фінк був відомий зібранням та обробками пісень, які були видані
М. Лютером (1483–1546): «Прекрасні, вибрані пісні високознаменитого Генріха Фінка
та інші нові пісні видатних музикальних талантів, приємних для співу, та для гри на
інструментах». Г. Фінк – автор німецьких Lied, про які Лютер казав, що вони вільні і не
пов’язані з суто технічними правилами, тобто строгої поліфонії [5; 150].
При дворі Сигізмунда II Августа у 1549–1565 рр. у Кракові служив німець
(угорець), лютняр-віртуоз Валентин Грефф (Бакфарк, Бекварк, 1507–1576). Під час
перебування у Польщі видав два томи лютневих творів, серед яких були модні світські
пісні, мадригали, шансон, мотети відомих композиторів К. Жанекена, Я. Аркадельта,
Ж. Депре, О. Лассо та ін., а також оригінальні власні ричеркари та фантазії, які
спираються на польські пісні (“Czarna krova” та “Albo juz dalej trwac moge”). За його
посередництва були розповсюджені польські мелодії у Австрії й Італії (Vietoris Codex,
1629 р.).
Знаменитий композитор Лука Маренціо (1533–1599) очолював капелу у 1586–
1589 рр., після чого повернувся до Флоренції, а у 1599 р. ще раз побував у Польщі. За
іншими джерелами – працював до 1595 р., після чого повернувся до Риму [1, 4, 9].
Л. Маренціо був визнаним придворним, “офіційним композитором” про що
свідчать місця, де він працював: від кардинальських капел до приватних капел Д’Есте,
Гонзаго, Медічі, Сфорца та Сигізмунд III, якому той пожалував дворянство.
Він писав у всіх жанрах того часу: дванадцятиголосні мотети, вілланелли,
неаполітанські арії, мадригали (близько 500). Ще при житті видано одну книгу чотириголосних, дев’ять книг п’яти-голосних, шість книг 6-голосних мадригалів та Madrigali
spirituali. В музиці Л. Маренціо немає нічого від традиційного капельмейстера, хоча
він і був представником італійської поліфонічної школи. Це «музика світської людини,
великого артиста», за що прозвали італійці – il piu dolce cigno – «солодкий лебідь» [9;
207–207].
Він виробив світську форму мадригалу, яка стала «художньою музикою»
світського товариства у XVI ст. Мадригал драматизується, відбувається тонке
слідування мелодії текстові, це «тонкий еротичний художній вірш про серце – cor gentile,
сповнене любові». Відомий мадригал «Solo e pensoso piu deserti campi» (Один я у мріях,
у полях пустинних) приклад творчого відголоску особистих переживань (неможливість
поєднатись із коханою) [7; 224].
Для творів Л. Маренціо характерні: виокремлення у п’яти голоссі невеликих груп,
імітаційні двоголосні пари, збільшення кількості голосів і поділ на групи (хори) для їх
антифонної взаємодії, розширення гармонічних засобів – хроматизація, ввідні тони,
передйоми у кадансовому звороті, синкопований дисонанс, секвенції, короткі імітації
з ефектом «луни», ілюстративність [6, 295–356].
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Як відомо, король Сигізмунд III Ваза (1566–1632)5, який був одночасно й королем
шведським, переніс у 1596 р. столицю з Кракова до Варшави. Королівська придворна
капела теж прибула до Варшави і продовжувала поповнюватись за рахунок іноземців –
починаючи з Л. Маренціо, капелу майже п’ятдесят років очолювали виключно італійці.
Отже, краківський період діяльності Королівської придворної капели та Kapela
Rorantystov на Вавелі можна характеризувати таким чином:
- розвиваються загальноєвропейські тенденції у діяльності придворних капел –
відбувається «процес космополітизації польської музики» [8, 72];
- здійснюється розрізнення храмового та світського середовища музикування,
утворення двох окремих капел (храмова та придворна);
- вирізняються напрями у хоровій музиці: наслідування нормам багатоголосного
літургічного співу a’capella «римського зразка» з використанням як cantus firmus –
григоріанського наспіву; уведення у традиційні методи контрапункту варіаційного
розвитку та імітацій; використання характерних інтонаційних зворотів і навіть повністю
тематизму польського походження;
- під впливом іноземних музикантів розвивається світське вокальне музикування:
багатоголосий італійський мадригал, німецька Lied;
- вирізняються напрями в інструментальній музиці: інструментальна підтримка
вокального багатоголосся; світське сольне виконавство, особливо лютнева гра, на яку
впливала італійська та французька традиція; введення польських елементів – танцювальні
ритми та мелодії, які стануть популярними за межами Польщі;
- «концертуючий чинник» розкрився: у мадригалі – свобода музичної композиції,
відсутність cantus firmus (всі голоси авторські), виразність музичних засобів
(хроматизація, ввідні тони, передйоми, синкопований дисонанс, секвенції, короткі
імітації з ефектом «луни»; у «концертуючої лютні», але не як змагальність хорових
груп, а як «показовість, бравурність»;
- вирізнення без самостійної публічності окремих кіл «музичного імпрезу» [8;
111]: придворні – гості, запрошені слухачі, тобто однорідна група людей та «вірні» у
костьолах, тобто міщанські.
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5
Сигизмунд (Зигмунд, Жигмунд) III Ваза (1566–1632) – король Речі Посполитої з 1587 р., король Швеції
у 1592–1599 рр. Син сестри останнього Ягеллона, що вийшла заміж за шведського короля Іоанна III.
Провідник контрреформації у Польщі. Здійснив інтервенцію у Росію: у 1609–1612 рр. та у 1612–1617 рр.
Спирався на магнатів (придворна партія «регалістів»), вище духовенство та єзуїтів.
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МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
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здобувач Київського національного університету культури і мистецтв

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
У статті, спираючись на виховну функцію музики, на конкретних прикладах
розглянуто необхідність звернення до українського музичного фольклору для
виховання національної свідомості.
Ключові слова: музика, музичний фольклор, національна свідомість.
В статье, опираясь на воспитательную функцию музыки, на конкретных
примерах рассмотрена необходимость обращения к украинскому музыкальному
фольклору для воспитания национального сознания.
Ключевые слова: музыка, музыкальный фольклор, национальное сознание.
In the article of leaning against an educate function of music, on concrete examples
the necessity of address is considered to Ukrainian musical folklore for education of
national consciousness.
Key words: music, national consciousness, musical folklore.
Сучасне українське суспільство становить складне перехідне суспільство, у якому
продовжується формування системи базових національних цінностей. На спільну
необхідність формування нової людини вказує, розрахована на 2009 – 2015 рр., програма
«Молодь України» [1; 120], у якій зазначається, зокрема, про відсутність
загальнодержавної системи формування ціннісних орієнтацій у сучасної молоді.
Мистецтво вишукує свої, історично найбільш дієві засоби впливу на людину й
суспільство. Завдяки цьому значно зростає роль мистецтва у формуванні національної
свідомості громадян, особливо молоді. Як зауважує Т. Борисова, «Історичною місією
сьогодення є формування людини-творця з високими громадянськими якостями, яка
була б соціально й духовно зрілою. І тут мистецтво повинно бути засобом духовнопрактичного освоєння світу» [2; 144].
Різні аспекти формування національної самосвідомості розглянуто в дослідженнях
філософів, психологів та педагогів (І. Бех. І. Бичко. Ю. Бромлей, Й. Вирост, О. Вишневеький,
О. Докукіна, В. Жмир, І. Зязюн, І. Касьянов, В. Кремень, С. Кримський, В. Кузь, І. Курас.
Ю. Римаренко, Ю. Руденко. З. Сергійчук, М. Стельмахович, М. Пірен, Г. Філіпчук,
К. Чорна та ін.).
Низка педагогічних досліджень підтверджує особливу роль музичного мистецтва
в духовному, національному та естетичному становленні учнівської й студентської
молоді (О. Апраксіна, Л. Масол, С. Мельничук, В. Ражникова, Л. Хлєбнікова та ін.).
Сучасна популярна естрадна музика, випереджаючи інші види музичного
мистецтва, стає пануючою формою дозвілля. Вплив популярного естрадного музичного
мистецтва на особистість, зокрема, на її естетичну свідомість, емоційно-почуттєву
сферу відображено в соціологічних дослідженнях А. Болгарського, Б. Бриліна,
В. Дряпіки, І. Климук, О. Семашка.
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Але багато питань щодо формування національно свідомої особистості саме
засобами музичного мистецтва залишились недостатньо вивченими.
Мета статті полягає у висвітленні ролі музичного мистецтва як засобу формуванні
національної свідомості.
Мистецтво – це особливий вид духовно-практичного освоєння дійсності за
законами краси. Особливість цього освоєння полягає в тому, що воно виступає в
художньо-образній формі, і визначається в тому, що: за його допомогою людина здатна
сприймати світ, що оточує її у цілісності; воно може проникати в найпотаємніші куточки
людської душі, хвилювати й робити людину величною; воно безпосередньо контактує
з емоційною сферою особистості, найбільш рухливою та пластичною сферою людської
психіки; за допомогою мистецтва ідея втілюється в такій формі, яка збуджує емоції,
активізує уяву, викликає особливі переживання, які називають естетичними, або
художніми.
Художні емоції виникають лише при зустрічі з соціально-історичним, вагомим,
важливим для багатьох. Вони є наслідком не механічного, пасивного, а неодмінно
творчого сприймання, яке підносить людину, розвиває її уяву та інтелект. Взаємодія
почуттєвої та інтелектуальної сфер під час сприймання твору мистецтва надає враженню
особливої сили. Тому визнають такі функції мистецтва: суспільно-перетворювальну,
пізнавально-евристичну, художньо-концептуальну, передбачення, інформаційну та
комунікативну, виховну, навіювання, естетичну, гедоністичну [3; 168 – 169].
Виховна функція мистецтва полягає у впливі на особистість через естетичний
ідеал, який виявляється як у позитивних, так і в негативних образах. Мистецтво дозволяє
людині пережити інші життя як свої, збагатитися чужим досвідом. Цей досвід виступає
як художньо організований, узагальнений, осмислений митцем.
Музика виникла ще на зорі існування людства. Спочатку вона виконувала ритуальну
функцію, повторюючи ритм трудових рухів, полегшувала виконання роботи та сприяла
цьому. Музика створює особливі звуки, які не існують у природі і які не існують поза
музикою. Але в основі своїй музичний звук має подібність до інтонацій людини, ці
інтонації завжди емоційно насичені, сплетені з людських почуттів.
Музика говорить з людиною «безпосередньою мовою душі», хвилює людину,
викликає багато емоцій. Тому музика – це не відображення предметного світу, а
відображення людських почуттів та думок.
Музичне мистецтво, впливаючи на емоційну сферу людини, її почуття, повинно
привертати її думки й волю на досягнення ідеалу. Воно володіє низкою рис, які виділяють
його як особливу форму людської життєдіяльності. У своєму змісті твори музичного
мистецтва виражають думки й почуття людей. Твори музичного мистецтва мають на
меті поєднання в собі певних соціальних цілей: соціальну дію на людину, можливість
дати їй естетичну насолоду, принести радість спілкування з мистецтвом і викликати
відповідну реакцію почуттів і думок, залишити слід у духовному світі особистості,
тобто закликати суспільство не тільки до відображення, а й до перетворення світу. Тому
стає цілком незаперечним вплив музики на формування різних сторін особистості,
включаючи й національну свідомість. А через спілкування з народною музикою людина
глибше пізнає його історію, трансформовану в думи, пісні тощо, розкриває невідомі
сторінки культури свого народу, живиться його духовними здобутками [4; 138].
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За О. Вишневським, одним з рівнів засвоєння національних цінностей у процесі
становлення національної свідомості є етнічне самоусвідомлення, так званий «стихійний
патріотизм», що ґрунтується на засвоєнні рідної мови, звичаїв свого краю, пісень,
історії тощо [5; 6 – 7]. Тобто серед чинників, що справляють найбільший вплив на
процес становлення національної свідомості, потрібно назвати музичне мистецтво.
Духовні цінності кожної нації визначають її місце й роль в історії людства. Питання
збереження та розвитку української культури, зокрема, музичної, нерозривно пов’язано
з проблемою відродження української духовності. За визначеннями Д. Чижевського
та М. Костомарова, характерною рисою української ментальності є емоційно-чуттєвий
характер української душі [6, 7]. Неодмінною рисою української душі стала її пісенність.
Пісенний фольклор містить у собі неоціненний матеріал для вивчення традиційних
етико-естетичних засад українського народу, а також відображає еволюцію ідеалів,
яка відбулася в процесі історичного розвитку нації.
Саме до народної пісні зверталися дослідники українського менталітету. На пісенний
матеріал спиралися у своїх наукових працях М. Костомаров, О. Потебня, М. Драгоманов,
В. Антонович, М. Сумцов, І. Франко, М. Грушевський та ін. фольклористи, історики,
літературознавці.
Зокрема, М. Костомаров наголошував на тому, що кожен народ має свій ідеал,
який можна виявити, звернувшись до фольклорних джерел. Д. Чижевський вважав
дослідження зразків народної творчості одним із способів пізнання світосприйняття
різних соціальних типів.
Народна пісня репрезентує традиційне бачення українцем прекрасного, огидного,
високого, низького, трагічного, комічного, героїчного, відображає стереотипи
поведінки етносу, які тісно пов’язані з його світоглядними уявленнями.
Також народна пісенна творчість є складовою народної педагогіки, оскільки
містить у собі систему етичних еталонів та ціннісних орієнтацій. Тому вона посідає
вагоме місце в системі народної педагогіки як сукупності емпіричних знань у справі
виховання, бо наповнена дидактичним змістом та пов’язана зі звичаями, обрядами,
святами, що супроводжують найважливіші події нації, окремої особистості. Сьогодні
у прогресивній вітчизняній музиці високо цінується музичний фольклор як важливий
чинник народних традицій.
У музичному фольклорі яскраво виражені гуманістичні ідеї, пов’язані з
розумінням людини як частини, природи й певних, властивих їй здібностей. Народна
музика – це найдавніша ланка етнопедагогіки. Усна пісенна творчість українців
підносила ідеал людини, яка прагнула до знань, цінувала розум більше за багатство.
Сповнена гуманізму пісенна творчість народу сприяла розвитку ініціативи, допитливості,
дієвості, уважного ставлення до духовних потреб людини, її естетичних запитів.
Наприклад, українські колискові пісні – перше, що чує дитина – містять величезний
шар соціально-етичних еталонів та настанов. У них особлива увага приділяється
засудженню вад і спрямуванню дитини на засвоєння бажаних якостей: «А-а коточок,
Украв у баби клубочок, Да поніс Галі, Положив на лаві, Стала Галя кота бити, Не вчись,
коте, красти, Да учись робити» [8; 256 – 257].
Значення музики як чинника національного виховання особистості полягає і в
морально-естетичному характері її впливу: емоційний зміст твору стає стимулом для

формування та вияву почуттів, емоційним фоном життя й діяльності людини. Ось чому
думи та історичні пісні, виконувані кобзарями та лірниками, відігравали значну роль у
житті народу. І. Франко мав усі підстави писати, що «думи та пісні виховували нові
покоління, вливаючи в них з материнським молоком того самого геройського духу,
котрим жили батьки» [9; 21].
У думах та історичних піснях, у конкретних образах, подіях, ситуаціях відображено
картини минулого нашої землі, уявлення про подвиг, мораль. Науковці виділяють три
основні теми історичних пісень — це боротьба проти турецько-татарських нападників
та польських і московських загарбників [10; 160].
Популярним у народі є цикл історичних пісень, у яких оспівуються перемоги
козаків у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. У пісні з цього циклу
«Засвистали козаченьки» оспівано битву під Корсунем (15 – 16 травня 1648 р.), що
була однією з перших великих перемог повсталих під час Визвольної війни українського
народу. Облога військом Богдана Хмельницького польського війська під Жванцем у
вересні – грудні 1653 р. оспівана народом у пісні «Ой з города Немирова» [11; 82 –
84]. У цій пісні гетьмана Хмельницького народ оспівує як мудрого полководця,
визволителя української землі з-під польського панування: «Вийшов пан Хмельницький
Під Жванці з кравчиною: «Ой, прощайся, ляше, Та із Волощиною!» Вийшов пан
Хмельницький по жванському полю, Ой, запекли хлівоньку ляхи Та тому Подоллю!»
[11; 84]. Інша історична перемога Визвольної війни українського народу середини
XVII ст. – Збаразька облога 1649 р. оспівана у пісні «Ой, що то за хижка». А відома
пісня «Чи не той то хміль» [11; 77 – 79] присвячена подіям битви під Жовтими Водами
і першій тріумфальній перемозі козацтва над поляками. У пісні возвеличується гетьман
Хмельницький, гіперболізовано представлена його мужність і звитяга: «Гей, поїхав
Хмельницький к Золотому Броду, Гей, не один лях лежить головою в воду» [11; 78].
Не менш знаменній перемозі під Корсунем присвячена популярна й сьогодні пісня
«Засвистали козаченьки» [12; 137].
Серед народних дум найпопулярнішою й найпоширенішою є «Дума про
Хмельницького і Барабаша». У думі чітко підкреслюється релігійний аспект, який був
рушієм народного повстання й одним з головних аргументів Б. Хмельницького при
збиранні козацького війська: „Тей, козаки, діти, друзі, молодці, добре дбайте, Од сна
уставайте, руський отченаш читайте, На лядські табури наїжджайте, лядські табури на
три часті розбивайте, Ляхів, мостивих панів, упень рубайте, кров їх лядську у полі з
жовтим піском мішайте. Віри своєї християнської на поталу в вічний час не подайте»
[11; 34 – 35]. У цій думі Б. Хмельницький показаний справжнім патріотом, він прагне
відстоювати інтереси народу, домогтися для нього відповідних прав і вольностей. З
такою благородною метою він вдається до викрадення королівських листів у Барабаша,
листів про призначення вольностей для козаків.
Досліджуючи українську народну пісню з часів Київської Русі й до середини XX ст.,
зокрема, Г. Ващенко виявив, що в ній передаються характерні риси українського
світогляду, а саме: щирий патріотизм, любов і пошана до батьків та свого роду, культ
дружби и побратимства, свідомість своєї людської гідності, почуття честі, чистота
почуття кохання, любов до праці, непереможна любов до волі й ненависть до рабства й
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неволі, працелюбство, любов до своєї хати та своєї землі, віра в Бога [12; 121 – 138].
Отже, звернення до народної пісенної творчості при формуванні національної
свідомості є досить логічним і дієвим.
Одним зі шляхів оновлення української естрадної пісні є творче переосмислення,
звернення на новому рівні до національних фольклорних джерел, які завжди були й
залишаються життєдайним струменем відродження та розвитку музичного мистецтва.
Саме тому сильні сторони української естради пов’язані із зображенням національного
«обличчя» при врахуванні впливу світової музичної гри.
Так, «зоряним часом» сучасної української пісні стали 60-ті рр. XX ст. [13; 260].
Прагнучи надати національній традиції оригінального, адекватного часові звучання,
композитори намагалися залучити до типових, апробованих професійним
мистецтвом зразків фольклорні мотиви. Народними стали вважати пісні «Два
кольори» слова Д. Павличка, музика О. Білаша та «Пісню про рушник» (слова Малишка,
музика П. Майбороди), які виконав Дмитро Гнатюк, тому що були наповнені великою
любов’ю до рідної землі, батьківського порога, рідної матері.
З відродженням національного духовного життя звернення митців до подій
вітчизняної історії, нових історичних фактів, що раніше залишалися поза увагою, сприяє
пробудженню національної свідомості. Це стосується й музичної культури, у якій поряд
з відродженням української класики відчутний вплив авангардистських течій.
Найбільш цікавим явищем останньої третини XX ст. стало злиття фольклору з
такими різновидами естрадної музики, як джаз, рок та поп-музика, що сприяло
створенню власних музичних напрямів на фольклорній основі в українській популярній
музиці. Водночас у колах широкої громадськості виникає занепокоєння у зв’язку з
поширенням у молодіжному середовищі явищ масової культури із заниженими
естетичними критеріями. Тому проблема українізації молодіжної музичної культури є
актуальною поряд з іншими як складник духовного відродження нації.
Прикладом прояву національної самосвідомості може бути відео та пісня групи
«Океан Ельзи» з промовистою назвою «Веселі, брате, часи настали...» (слова і музика
С. Вакарчука). У пісні та відео музиканти «у відвертій формі описують сьогоднішні
реалії України, та, звертаючись до нового покоління, закликають до Змін. Ці Зміни дні
саме зараз, оскільки далі споглядати на існуючий стан речей є не тільки
безвідповідально, але й небезпечно» [14].
Таким чином, потрібно сказати, що музичний фольклор і був носієм національних
ціннісних орієнтацій. І щоб зберегти національну самобутність у сучасній масовій
музичній культурі, потрібно повернутися до українських національних джерел як дієвого
формування національної свідомості. Це питання, на нашу думку, є актуальним, і тому
потребує подальших досліджень.
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У статті характеризуються основні риси модерністської художньої
літератури і театральної драматургії у контексті віднаходження їх спадкових
зв’язків з культурою постмодернізму. Здійснюючи порівняльний аналіз літературнотеатральних процесів модернізму та постмодернізму, автор вказує на риси їх
спільності і відмінності.
Ключові слова: модернізм, стиль, реалістичне оповідання, дискомфорт,
постмодернізм, авангардне мистецтво, «новий роман».
В статье охарактеризованы основные черты модернистской художественной
литературы и театральной драматургии в контексте обнаружения их
наследственных связей с культурой постмодернизма. Осуществляя сравнительный
анализ литературно-театральных процессов модернизма и постмодернизма,
автор указывает на черты их общности и различия.
Ключевые слова: модернизм, стиль, реалистическое повествование,
дискомфорт, постмодернизм, авангардное искусство, «новый роман».
The article characterized the main features of modernist fiction and theater drama
in the context of finding their ancestral ties to the culture of postmodernism. Through
comparative analysis of literary and theatrical processes of modernism and
postmodernism, the author points out features of their community and differences.
Key words: modernism, style, realistic story, discomfort, postmodernism, avantgarde art, «new novel».
Зрозуміти сутність сучасних культурних процесів і скласти прогноз розвитку у
майбутньому уможливлюється лише за умови ретельного вивчення минулого культури.
На початку ХХІ ст., коли культурологічна думка вже сформувала системне уявлення
про постмодерну добу культури, стало можливим по-новому поглянути на мистецтво
модернізму, яке безпосередньо передувало постмодерністським художнім шуканням.
Наявність певної історичної дистанції від досліджуваного явища, яким у нашому
випадку виступає мистецтво модернізму, дозволяє досліднику охопити його спадкові
зв’язки як з попереднім, так і з наступним періодом розвитку художньої культури. У
контексті заявленої теми вивчення літературно-театральних пошуків доби модернізму
дозволяє глибше усвідомити специфіку перебігу художніх процесів у сучасній культурі.
Західна культурологія загальновживаним терміном „постмодернізм” називає і
період в історії культури, і напрям або тенденції у мистецтві, і стиль, і коло образів, і
тип культури, і її стан. Насамперед, він використовується у дискурсі „модернізм –
постмодернізм”. На Заході усередині ХХ ст. розвивалось модерністське,
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авангардистське мистецтво. Термін „постмодернізм” був застосований культурологами
для назви нового, відмінного від попереднього етапу в розвитку мистецтва. Цей термін
не використовувався радянським мистецтвознавством, що переймалося проблемами
реалізму як єдиного істинного творчого напряму.
Сам же термін „модернізм” своїм кореневим походженням певним чином вказував
на відмінність нового явища, а саме – на його розрив з традиціями мистецтва минулого.
Модернізмом, як відомо, було названо сукупність різноманітних художніх напрямів і
течій, об’єднаних тенденцією до заперечення досягнень попереднього мистецтва, що
стало символом минулого. Це виділяло і відрізняло модернізм із загального художнього
ряду мистецтва минулого століття. Проте з позицій постмодерного етапу розвитку
культури все ясніше стають помітними причинно-спадкові зв’язки мистецтва
модернізму з іншими культурами, що свідчить про еволюційність процесу культурного
розвитку.
Спираючись на світоглядні положення культурологів і філософів ХХ–ХХІ ст., а
також на художні зразки, автор статті ставить за мету визначити основні риси модернізму
у художній літературі та театральній драматургії у контексті віднаходження спадкових
зв’язків модерністського мистецтва з попередньою та наступною культурами. Завдяки
такому ракурсу дослідження можна віднайти форми взаємодії власне постмодернізму
з іншими історичними типами культур, незважаючи на зовнішнє заперечення
постмодерністським світоглядом принципів тяглості і спадковості. Досягаючи
поставленої мети, автор здійснює порівняльний аналіз художньої літератури і театру
доби модернізму та постмодернізму, в якому вказує на риси спільності і відмінності
мистецтва двох періодів в історії культури.
Окремі критики вважають модернізм єдиним правильним «реалізмом» ХХ ст., а
постмодернізм – неповноцінним та патологічним явищем. Таке звинувачення походить
від того, що постмодернізм радикально пориває з культурою та естетикою, типом
соціально-політичних і економічних відносин, які домінували в суспільстві. Ганс Роберт
Яус (одна з ключових фігур герменевтики або, точніше, рецептивної естетики) майже
цілком присвятив свої найбільш відомі книги – „Історія літератури як провокація” (1970)
та „Естетичний досвід і літературна герменевтика” (1996) створенню механізму „зміни”
одного типу культури на інший [8; 70]. Г. Р. Яус поставив ідею художнього прогресу під
сумнів, обґрунтовуючи свою позицію. Починаючи з доби Просвітництва, вважалося,
що мистецтва розвиваються, рухаються вперед, прогресують, використовують досвід
„неперевершеного минулого”. Сучасний дослідник, спираючись на „суперечку про
давніх і нових”, яка виникла ще у V ст., уявляє розвиток європейської культури у вигляді
циклічних історичних протистоянь „старого” і „нового”. Функцію постмодернізму
Г. Р. Яус вбачає у визначенні епохального порогу, який породжує відчуття розриву між
„старим” і „новим” [8; 70]. Яус не просто відмітив наявність культурного кругообігу,
але й визначив контури „системи”, яка, в свою чергу, керує духовним буттям.
Постмодернізм ХХ ст. добре вписався в безкінечний історичний ряд. Наслідком
логічних міркувань філософа та культуролога стає висновок, що постмодернізм – вже
не просто „вигадка”, а щось органічно властиве людському буттю, адже історія
культури, на думку Г. Р. Яуса, складається із багатьох „модернізмів” та
„постмодернізмів”, які постійно змінюють одне одного.
27

ЛІТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНІ ПОШУКИ МОДЕРНІЗМУ:
ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЙ ПОСТМОДЕРНОГО СВІТОГЛЯДУ

ЛІТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНІ ПОШУКИ МОДЕРНІЗМУ:
ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЙ ПОСТМОДЕРНОГО СВІТОГЛЯДУ

На противагу концепції культурного розвитку Г. Р. Яуса існує й інша думка, що
постмодерністська установка на відміну від раціональних проектів Відродження і
Просвітництва виникла поряд із модернізмом, а не після нього. Цей погляд ми можемо
знайти в статті В. Ф. Мартинова „Естетика модернізму” [6; 247–260]. Тут зазначено, що
ще в середині ХІХ ст. з’явилася тенденція до розриву історичних зв’язків. Так, Шарль
Бодлер пропонує відмовитись від традицій, норм та зв’язків, фактично сформулювавши
цим концепцію культури постмодернізму. Проте у ХІХ ст. постмодернізм не був визнаний,
суспільство не було готове жити без опори на розум та минуле. У художній культурі ХХ ст.
з’явилися нові теми, яких не торкалися раніше. Постмодернізм відмовився від історії,
помилок минулого і, найголовніше – він відмовився від Бога. Цю ідею сформулював
ще Ф. Ніцше: „Бог помер”. Якщо модернізм вірив у Розум і Душу людини, то
постмодернізм відмовився і від цього, звужуючи знання до буденного мислення, яке
майже не помиляється.
У той час, коли офіційне мистецтвознавство радянського періоду створило собі
кумира з реалізму, на Заході в середині ХХ ст. віддавали перевагу модерністському,
авангардистському мистецтву. Найбільш важливими для його загальної характеристики
є не зовнішні, а внутрішні, глибинні відмінності між артефактами двох культурноісторичних періодів. Ці відмінності обумовлені, в першу чергу, наявністю або
відсутністю любові та співчуття до людини, бажання та уміння на прикладі історії
окремої особистості побачити загальнолюдські проблеми або, навпаки,
продемонструвати лише беззмістовність людського існування.
Не підлягає сумніву твердження, що постмодернізм виник у надрах модернізму.
Кожна епоха в історії культури схильна заперечувати та переосмислювати попередні,
при цьому залишаючи їх досвід. Вихідним принципом постмодернізму стало
переосмислення світогляду та ідеологічних схем попередньої у часі культури. Виникає
потреба в глобальному перегляді та запереченні модерністської системи уявлень про
світ, що стає наслідком розчарованості людини в ідеалах попередньої культури і
посиленні ідей песимізму, стирання контурів між формами і структурами, запереченні
усього, що не вписується у постмодерновий програмний погляд на світ. Постмодернізм
змінює саму природу пізнання, в якій переважає філософствування без суб’єкта і стає
принциповою проблема переводу знання в інформацію [1; 23].
Усі зазначені вище теоретичні положення можна проілюструвати конкретними
прикладами з галузі художньої культури. Так, специфічні особливості постмодерної
літератури унаочнюються в образно-стильовому літературному векторі „модерн –
модернізм – постмодернізм”. Драма і роман з їх формальною консервативністю
зазнають протягом XX ст. найбільш відчутної деформації. Цей процес – закономірне
явище культури, що можна помітити на прикладах не лише модерних, але й класичних
форм. Ще у XIX столітті єдина, як здавалося на перший погляд, структура роману зазнає
своєї деформації. У французькій літературі, у межах класичного реалізму, виникає стійка
опозиція у вигляді письменників Бальзака та Флобера. Останній виступає в літературі
сміливим експериментатором та новатором жанру роману. Наприклад, у „Пані Боварі”
та „Саламбо” він досить вільно організовує романну структуру, прокладаючи шляхи
літературному символізму і навіть авангардизму новітньої епохи. Такі пошуки

письменника Р. Барт пояснює тим, що творче мислення Бальзака відрізняється від
мислення Флобера завдяки належності до різних літературних напрямів [2].
Протилежність засобів їхнього письма пов’язується з рішучою зміною двох
економічних структур і, як наслідок, – докорінними змінами світорозуміння і свідомості,
що яскраво проявляються у культурі модерну.
Вже наприкінці XIX ст. створюється ситуація розмитості і невизначеності жанрових
канонів, а на початку XX ст. оповідний тип взагалі змінюється. Крах загальномистецьких
ідей про можливість гармонійної переорганізації соціуму на засадах художньої
творчості і стає поштовхом поступової кризи гуманізму в літературі й культурі. Такі
ідеї сповідають А. Камю, Щ. Андерсон, Д. Селін. Дійсність, світ, історія постають у
свідомості культури хаосом, розпадом, жахом. Тож не дивно, що художнє оволодіння
дійсністю керується естетикою суб’єктивізму. Так формується принципове творче
кредо, засноване на заміні класичного типу письма модерністським типом. Класичний
тип базувався на принципі творчого раціоналізму і пояснення, при якому автор все знає
і все пояснює. Модерністський тип засновується на відродженні готичного
світосприйняття, стилю мислення, мистецького прийому. Тут можна назвати таких його
представників, як Дж. Джойс, Ф. Кафка, В. Вулф, Д. Пассос. До Джойса і Кафки художній
твір був тлумаченням життя. Кафка пише твори, навмисно не пояснюючи їх, відкидаючи
можливість будь-якої традиційної інтерпретації. Естетичний міст „модерн-готика” стає
стильовим, формотворчим принципом новітнього мистецтва, у руслі якого виникають
такі феноменальні постаті, як Гемінгвей, Фолкнер, Набоков та інші.
Світова література глибоко засвоїла формотворчі уроки Ф. Кафки. На тлі його
художніх пошуків вирізняються декілька літературних тенденцій. Наприклад, традиційні
мотиви перетворення, загадки, сновидіння, що веде в нікуди, формує естетику
французького „нового роману”. Тут „прийом механічності й монтажності стає основою
художньої форми, техніч¬но ускладнює художній сюжет, циклізує оповідь” [5; 150].
При цьому „новий роман” не є рішучим запереченням класичної традиції. Швидше
навпаки, він відроджує реалізм ускладненням або спрощенням сюжету, ігрового
відтворення реалістичної форми. Завдяки художній традиції „нового роману” спрацьовує
визначальний стильовий чинник еволюції художніх форм.
Саме стильовий чинник набуває у літературі (а також у живописі і музиці)
постмодернізму особливої формотворчої функції. Стильове начало постає
визначальним у формуванні образів, композиції, ритму, інтонацій і охоплює не лише
мовні, але й „надмовні” елементи. У постмодерністській традиції елементи стильової
„надмовності” стають домінуючими, що і призводить до зникнення традиційного роману.
Жанр поступився місцем стилю, формі, без заідеологізованих домішок. Так, паралельно
з французьким „новим романом” у Західній Німеччині з’являється течія „нової”
літератури, представниками якої стали Р.–Д. Брікман, Г. Гербургер, Г. Зойрен.
Таким чином, розвиток європейської літератури у ХХ ст. призводить до висновку
про те, що світ вже не може творчо зображуватися за допомогою традиційних методів
чи засобів письма. Сьогодення оточують технічні шифри, і лише фрагменти, знаки,
„надмовні” елементи ще здатні висловлювати і символізувати розколотий світ. Саме
шифри, коди і символи стають чи не єдиним художнім втіленням ідеї незрозумілості і
примарності сучасної дійсності.
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Для сучасної художньої літератури (і мистецтва взагалі) характерне іронічне
ставлення до самої ідеї мистецтва як чогось самодостатнього. Аналізуючи вищесказане,
можна спостерігати чітке розмежування культурних ситуацій, що формували модернову,
модерністську і постмодерністську літературу. У XIX ст. ситуація дискомфорту
усвідомлювалася митцем, а художній твір скеровувався на утвердження гармонійної
цілісності світу. У XX ст. все кардинально змінюється. Художній текст рівнем свого
виконання унаочнив ситуації розпаду, відтворив соціальний дискомфорт. Віддаленість
жанру від реальності, виокремлення стилю формувалось протягом усього XX ст., а
постмодернізм підбив лише естетичний підсумок цього процесу. Він сформулював ідею
повної відсутності реальності, яку замінив текст. Така смислова корекція підбила творчі
підсумки XX ст., переформулювала ключові гасла постмодерністської літератури та
естетики.
У творчості більшості письменників-постмодерністів прослідковується тенденція
до документалізму, традиційних форм реалістичного оповідання і політичної
заангажованості. Постмодерністи багато го¬ворять про час, політику, використовують
велику кількість документів, історичних і політичних фактів, реальних людей. Головною
ознакою стилістичної манери постмодернізму є постійне виділення умовної природи
„словесного” мистецтва. З цим пов’язане систематичне використання пасажів, які
пояснюють сам процес написання твору, а також звернення автора та персонажів до
читача, впровадження невеликих розповідей, написаних у різних стильових манерах.
Отже, у літературному векторі „модерн – модернізм – постмодернізм” відповідно
проявляється специфіка викладення сюжету: раціональне реалістичне мислення, що
прагне до об’єктивності зображення (Г. Флобер) – некласичний тип письма з елементами
готичного світосприйняття, що відображає модерністське бачення світу як хаосу жахів
(А. Камю, Щ. Андерсон, Д. Селін) – постмодерністська заміна реальності текстом, яка
характеризується відсутністю у ньому системності, непослідовністю, культурною,
стильовою та лінгвістичною «багатомовністю» (Е. Гемінгвей, У. Фолкнер, В. Набоков).
Особливість театру як виду мистецтва – його безпосередній зв’язок із живою
людиною, при якому на сцені відтворюється реальність її існування, конструюються
соціальні моделі, взаємини, дії тощо. Театр – єдиний зі всіх видів мистецтва, в якому
творчим інструментом використовується сама людина, актор, а матеріалом для
творчості служить саме життя. Специфіку ж відношення до реального життя драматурга,
режисера та актора доби постмодернізму можна усвідомити у порівнянні з
особливостями попереднього етапу розвитку театрального мистецтва.
У театрі доби модернізму можна виокремити такі специфічні риси, що часто
суперечать одна одній:
–заперечення позитивізму і раціоналізму як способів мистецького усвідомлення
буття;
–заперечення реалізму як єдиного творчого методу його сценічного відтворення;
–перевага індивідуального над колективним, захист прав окремої особистості;
–акцент на естетичних і художніх цінностях;
–ствердження права митця творити за законами краси і досконалості;
–символізм мислення (символом виступає певна річ, біля якої зосереджені
інтереси усіх дійових осіб), що призводить до містерійного мислення;

–революційність засобів виразності.
Так, революційність і опозиція до раціоналізму у модерністському театрі
проявлялась у максимальній театральності, крайній умовності, різкості виражальних
засобів. Прикладом може слугувати московська режисура 20-х рр. ХХ ст., представлена
досвідом В. Мейєрхольда, Є. Вахтангова і С. Таїрова. Перший виступає за радикальне
оновлення виразних засобів акторської майстерності, яке дозволяє використання
методів російського балагану, „включення” публіки до сценічної дії. Є. Вахтангов
працює під лозунгом „фантастичного реалізму”, а С. Таїров – під прапором крайніх
сценічних форм. Революційне мислення українського театру проявилось у прагненні
європеїзації української сцени, втіленому у творчості Л. Курбаса, Г. Хоткевича, І. Тобілевича,
Б. Глаголіна та ін. Так, Л. Курбас визначає творчий метод заснованого їм театру як
„експресивний реалізм” і „монументальний реалізм”. Останній асоціюється з ідеями
„вселенського театру” Ф. Дюрренматта.
Незважаючи на лозунги незаангажованості театрального мистецтва,
модерністський театр відчував свою залежність від впливу державної політики та
ідеології, що спричинило особливості його розвитку. Так, німецький драматург,
письменник, режисер і теоретик театру Бертольд Брехт співпрацював із засновником
політичного театру Е. Піскатором (постановка його „Тригрошової опери” Брехта
режисером). Досягнення Брехта – створення особливого виду драми – параболи, яка
представляє собою масштабну притчу, насичену драматичними подіями і конфліктами
глобального характеру. Приклади параболи – „Матуся Кураж та її діти”, „Життя Галілея”,
„Добра людина із Сезуана” та ін.
Спільним для театру періодів модернізму і постмодернізму є відношення до
постаті режисера, яка стає культовою, одержує харизматичні риси. Режисер
(постановник, керівник вистави) є лідером у театрі. На відміну від традиційного
класичного театру, який сприймає режисера фоном, а постать актора – центральною у
реальності вистави, театр ХХ ст. (і модерністський, і постмодерністський) інтерпретує
функцію режисера на багатьох рівнях:
–як організатора ідей;
–як провідного генератора енергетичної основи вистави;
–як основного творця віртуальної реальності спектаклю, який поєднує в єдиному
творі гру актора, пластичні і візуальні мистецтва, музику, діалогічний текст.
Актору ж відводиться роль одного з елементів мови вистави, її особливої
пластичної форми. Окремо слід наголосити на важливій функції образу, який актор
створює на сцені – він є індивідуальним втіленням сфери колективного несвідомого,
риси образу, створеного актором, стають рисами ідеальних образів соціальної
свідомості.
Визначення основних рис модернізму у художній літературі та театральній
драматургії у контексті віднаходження спадкових зв’язків між модерністським і
постмодерністським мистецтвом дозволяє констатувати, що, незважаючи на зовнішню
протилежність, модернізм і постмодернізм часто базуються і на спільних
концептуальних засадах. Постмодерністська багатомовність стилів і технік, тяжіння
до своєрідної універсальності, що поєднує різні естетичні та світоглядні системи,
заперечення будь-яких стереотипів, багатовимірне і неоднозначне тлумачення
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постмодерністських мистецьких текстів походять з модерністських джерел, що
свідчить про послідовність та еволюційність культурних процесів у сучасному
суспільстві.
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СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ “ДОЛИНИ ОБЕРМАНА” Ф. ЛІСТА
У статті досліджено актуальні проблеми виконавської інтерпретації
фортепіанного твору “Долина Обермана” Ф. Ліста в річищі методологічних
принципів музичної семіотики.
Ключові слова: семантика, символи, музично-риторичні фігури, виконавська
інтерпретація.
В статье исследовано актуальные вопросы исполнительской интерпретации
фортепианного произведения “Долина Обермана” Ф. Листа в русле
методологических принципов музыкальной семиотики.
Ключевые слова: семантика, символы, музыкально-риторические фигуры,
исполнительская интерпретация.
The article investigates the actual problems of performing the interpretation of
piano works “Vallee d’Obermann” of F. List in line with the methodological principles
of musical semiotics.
Key words: semantics, symbols, musical and rhetorical figures, performance
interpretation.
Проблема інтерпретації змісту музичного твору на сучасному етапі постає досить
гостро та викликає неабиякі дискусії. Теорія аналізу дозволяє одержати різноманітні
аналітичні тлумачення музичного тексту. Найбільш перспективним постає семантичний
підхід, який дозволяє здійснити смисловий аналіз художнього твору. Розгляд музики з
позиції семіотики представляє особливу цікавість не лише для музикознавців, але й
для виконавців, оскільки мистецтво наповнене багатьма таємницями і загадками, котрі
потребують розкриття. Саме для вдалого виконання музичного твору, яке “робить твір
почутим з його характером і змістом” (І. Форкель), необхідні знання символікомовних
засобів, особливо музично-риторичних фігур зі своїм смисловим навантаженням.
Актуальність теми дослідження визначається практичною необхідністю пошуку
“глибинного” смислу “Долини Обермана” Ф. Ліста, закладеного в символ, адже
композитор досить активно використовував різноманітні символи та музично-риторичні
фігури для втілення свого таланту. Захоплюючись філософськими ідеями свого часу,
він сприймав життя як частину світового процесу, що не піддається раціональному
контролю та яке можна виразити за допомогою символу. Символ стає невід’ємною
частиною засобів виразності епохи романтизму і навіть сам романтичний герой,
вбираючи в себе весь титанізм свого часу, стає своєрідним символічним втіленням
“вищих потенцій людства”.
Багато наукових праць присвячено дослідженню творчої особистості Ф. Ліста, а
також його музичній спадщині, зокрема, монографії Я. Мільштейна, Б. Сабольчи,
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О. Рощенко, статті А. Коваля, А. Демченка, К. Зеніна, С. Калініна, Л. Кияновської,
В. Петриченко та інші. Проте творчість Ліста поки що не була представлена в світлі
методологічних принципів музичної семіотики, яка є надзвичайно важливою для вияву
особливостей художнього світу композитора. Таким чином, метою статті є виявлення
символічних тенденцій у творчій спадщині композитора-романтика Ф. Ліста та їх
проектування на виконавську інтерпретацію “Долини Обермана”.
Фортепіанна п’єса “Долина Обермана” символізує одну із вершин риторикосимволічного мислення Ф. Ліста. В даному творі композитор виходить на розкриття
образу літературного героя за допомогою риторичних прийомів та символічної
програмності. Нагадаймо, що в епоху романтизму своєрідного символічного значення
набувала програмна назва інструментальних творів. Вона проявлялася або у вигляді
літературного заголовку, або розгорнутого літературного сюжету, отож відбувалося
звернення до кількох мовних систем, що дозволяло перевести інформацію з одного
рівня мовної системи в іншу. Щоб досягнути символічної інформативності, музика
зверталася до синтезу з літературою, в результаті чого моделювала образи-символи.
Завдяки програмі до слухача доноситься система образів, які втілюють основну
ідею твору і, як зазначає Т. Лазутіна, програма дає орієнтир уяві слухача на певну
символотворчість, яку задає автор. Але це не означає “диктату автора, адже процес
символотворчості детермінується як авторською установкою, так і особливостями
самого суб’єкту, який сприймає, а також різноманітними умовами, які супроводжують
цей процес” [3; 67]. Тому, не зважаючи на задоволення зовнішньою стороною видання
першого тому “Років мандрів”, у Ф. Ліста викликає протест малюнок, який був
спеціально виконаний на замовлення видавництва художником Кречмером. Він у листі
до видавця Шотта пише: “Лише в одному-єдиному заголовному аркуші Кречмер
дозволив ввести себе в оману, а саме в “Долині Обермана”. Ймовірно, він шукав в
географічному довіднику місце, де знаходиться Оберман. Але географія з цим твором
не має нічого спільного, так як воно відноситься цілком до французького роману
“Оберман” Сенанкура, і дія цього роману створює лише розвиток особливого стану
людської душі” [цит. за 5; 797].
Задум твору виникає у Ліста в 1835 році під час мандрів з М. д’Агу по Швейцарії.
Звернення до вибору головного героя – Обермана – зумовлене не лише популярністю
в літературі XIX ст. образу людини, що переживала особисту драму, була “зайвою” та
чужою суспільству, але й близькими душевними почуттями, які на той час
переповнювали композитора. Адже згадаймо, що подорожуючи з М. д’Агу, Ф. Ліст не
відчуває себе цілком щасливим та хоче повернутись назад до Парижа. В листі до матері
він пише: “І все ж таки я всім серцем бажаю повернутись в Париж, щоб знову бути
разом із Вами. Матір не можна ніким замінити, а Ви для мене більше, ніж мати. Як же
я можу у далечині від вас бути щасливим… Завдяки господу богу все так складеться,
як я завжди хотів: я буду вільним (виділено А. Б.) і зможу присвятити життя Вашому
щастю” [цит. за 5; 191]. Вражаюча схожість слів із листа Ференца зі словами Обермана
– “Істинне благо людини – це його духовна незалежність”. Можливо, саме духовної
незалежності на той час не вистачало Ф. Лісту.
Фортепіанна п’єса “Долина Обермана” Ф. Ліста із циклу “Роки мандрів” (1834–
1883) є унікальним масштабним твором, де майстерно реалізувалась концепція та

образи роману сучасника композитора Е. де Сенанкура. Цикл “Роки мандрів” втілює
єдність поезії і музики, діалог людини з навколишнім світом, що виражає основний
принцип виконання творів Ліста – принцип образності.
Після переїзду в Веймар Ф. Ліст береться до кінцевої редакції циклу, вносить
деякі виправлення, щоб досягнути повної єдності програмного тексту із музикою, все
зайве забирає: “Він намагається виразити свою думку чітко, переконливо і “зручно”
для іншого, знайти такі образи і засоби виразності, в яких не було б ніякого розриву
між ідеєю та її втіленням” [5; 359]. І вже в 1855 році твори Першого року мандрів
виходять окремим томом.
Майже до кожної п’єси циклу Ф. Ліст запозичує епіграф із третьої пісні “Чайльда
Гарольда” Байрона та створює своєрідний “музичний коментар” даної пісні. Хоча й
основним літературним джерелом “Долини Обермана” є твір Сенанкура, але Ліст
намагається витримати його в дусі Д. Байрона, для чого додає до двох цитат із роману
Сенанкура вірші із третьої пісні “Чайльда Гарольда”, що посилює психологічний задум
музичного твору:
О, если бы нашел я воплощенье
И выразил хотя б не все, хоть часть
Того, что значит чувство, увлеченье,
Дух, сердце, разум, слабость, сила, страсть,
И если б это все могло совпасть
В едином слове “молния” и властно
Сказало бы, что жить дана мне власть, –
О, я б заговорил! – но ждать напрасно:
Как скрытый в ножнах меч, зачахнет мысль безгласно [1; 226–227].
Твір Сенанкура – це епістолярний роман-сповідь, побудований у формі вісімдесяти
дев’яти листів головного героя, адресованих невідомому другу. Ф. Ліст пише свою
фортепіанну п’єсу за таким ж фрагментарним принципом, який виражається зіставленням
окремих моментів, що виділяються змістовно-тематично, темпово, фактурно,
динамічно. В літературних листах Обермана ми спостерігаємо чергування “пасіонних”
тем з ліричними та пасторальними, аналогічну ситуацію бачимо в фортепіанному творі
Ліста. Можливо, для композитора стала близькою мета самого Обермана –
розкрити те, що в ньому залишилось таємницею для самого себе. Адже, як
підкр е слює О. Шелудякова, “особливістю пізньоромантичного героя є
багатоперсонажність всередині єдиної свідомості, поєднання багатьох голосів, позицій,
які часто різко розходились між собою… Романтичний психотип – поет, який несе
велику місію і тому відмічений митарським жеребом внутрішніх страждань...” [8; 16].
Пригадаймо, що в душі Ференца все життя відбувались протиріччя і навіть
роздвоєність, яку він так глибоко переживав. В літературному образі Обермана
композитор знаходить символ протиріччя мрії та реальності. Почуття, що
переповнювали Ліста після переїзду в Швейцарію та нестримне бажання повернутись
назад у Францію, ріднили його із думками головного героя Сенанкура: “… я все кинув,
і ось я на чужині”; “… вчинок, який руйнує все, що було влаштовано, раптово ставить
мене в новий стан і втягує в ланцюг подій, розвиток і наслідки яких я не можу навіть
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передбачити” [7; 31]. Погодимось із В. Петриченко, що Ліст, опираючись на жанр елегії,
створює ліричну епопею, симфонічну поему для фортепіано: “Подібно майстрам елегії,
композитор намагається передати не почуття чи переживання взагалі, а психологічно
індивідуальний обрис цієї людини” [6; 160].
Твір можна розглядати як сонатну форму без головної партії в репризі або як
складну тричастинну з рисами сонатності. Ми схиляємось до першого тлумачення.
Зокрема, перша тема експозиції набуває символічного значення та стає “темоюхарактеристикою” головного героя. Вона поєднує в собі цілий комплекс символів
“пасіонності” – риторичні фігури catabasis, passus duriusculus, теми хреста (це дві теми,
з яких одна відтворює саме тему хреста, інша – є її варіантом, слід відмітити, що в
самій темі хреста містяться дві інтонації lamento).
Головна тема у віолончельному регістрі відразу занурює нас в скорботний образ,
тяжкі думи, безвихідність героя. Повільно спускається вниз риторична фігура catabasis,
закінчуючись темою хреста, що символізує приреченість, жертовність – “я приречений
на вічну муку, позбавлений свободи і радості існування” [7; 47]. Риторична фігура
catabasis зливається та переходить у варіант мотивів хреста і знову випливає з них. Як
бачимо, головна тема розпочинається і обрамлюється низхідним рухом (catabasis), що
виражає безвихідне становище героя, а перехід одного мотиву хреста в інший –
символізує страждання та душевні муки Обермана й, можливо, самого Ф. Ліста
(страждання через муку на хресті та мука на хресті).
Всі мотиви початкових фраз і особливо синкопованість першого мотиву ведуть
до страждання. Ляментові витоки пронизують весь твір. Побудова теми на
декламаційно-мовній основі ще раз підкреслює її риторичність і символічність. Адже,
як зазначає Я. Мільштейн, “бажання Ліста зблизити музичну фразу з мовними
інтонаціями, надати їй широкого, “розмовного” характеру, вивести її поділ із звичайного
ритму слів нерідко приводило до того, що головний мотив твору витікав у нього із
тексту програмного вірша… чи, асоціювався з характерними інтонаціями героя” [5;
423]. Початковому мотиву “Долини Обермана” відповідають слова головного героя –
“Que veux Je?” (“Що я хочу? Що я таке?”). Вражає інтонаційна схожість даного мотиву
роздумів про життя із темою арії Ленського “Что день грядущий мне готовит?” з
“Євгенія Онєгіна” П. І. Чайковського.
Початкова тема в концентрованому вигляді відображає характер цілого твору.
Тому Ф. Ліст будує фортепіанний твір “Долину Обермана” за принципом монотематизму,
який у новаторстві композитора займає центральне місце. Беручи початковий
інтонаційно-мовний мотив “Que veux Je?” та проводячи його через весь твір, Ліст тим
самим підкреслює одинокість головного героя – Обермана, його монолог, хоча в
розробці він перетворюється в діалогічне висловлювання. Інтонація Обермана набуває
рис лейтмотиву, з якого в подальшому конструюються різноманітні теми характеристики
душевного стану героя. Тема подається в супроводі пульсуючих нонакордів S9, що
перериваються паузами – риторичним методом tmesis (введення однієї або кількох
пауз, що переривають мелодію). В завуальованому вигляді можна відчути висхідний
рух музично-риторичної фігури passus duriusculus, яка поступово піднімається з
нижнього звуку акорду в середній та поглиблює скорботний образ.

У наступному епізоді відбувається просвітлення звучання. Тихі спогади (sotto
voce) і світлі мрії героя: ляментові зітхання переносяться у верхній регістр на фоні
пульсуючих акордів, але знову ж таки завершуються passus duriusculus та наростаючим
звучанням драматичної головної теми, що протягом трьох октав спускається вниз і
обривається паузами у всіх голосах й ферматою (риторична фігура – aposiopesis), що
символізують думки про смерть, неминучий трагізм: “О, скорботна і жахлива мить,
зловісна смерть в нічній темноті… немає в мене ні радості, ні надії, ні віддиху, – я
втратив все, я навіть розучився плакати” [7; 80, 81]. Тяжкі роздуми героя підсилюються
суворим хоральним епізодом, зітканим із трьох фраз, які обриваються і розділяються
паузами у всіх голосах та ферматою.
Надалі знову повторюються теми в такому ж порядку, але з деякими
трансформаціями, поліфонічним та октавним проведенням лейтмотиву, що від
скорботного, стогнучого характеру (dolente) переходить в погрожуючий, невблаганний
(pesante) і завершується трикратними різкими акордовими ударами e-moll’ного тризвуку.
Після довгої паузи із лейтмотиву народжується нова світла тема побічної партії
(ПП). Семантика тональності – C-dur, верхній регістр, ремарки dolcissimo, pp – все це
вводить нас у світ ліричних мрій героя, його гармонійної єдності з природою.
Чергуючись із лейтмотивом та поступово драматизуючись, ПП підводить до
схвильованого, напруженого розробкового розділу, який Ф. Ліст позначає як
RECITATIVO, тобто речитатив як жанр другого розділу, що втілюється в образі діалогу.
Таким чином, монолог головного героя Обермана перетворюється в діалог із самим
собою. Для мелодики пізнього романтизму була характерна монологічність, яка стає
“формою досягнення цілісності, об’єднання матеріалу за рахунок єдиного погляду на
різнорідні явища” [8; 21]. Але часто це був монолог лише із зовнішнього боку, всередині
якого міг міститись діалог. Як справедливо зазначає О. Шелудякова, “ймовірно, що
однією із вищих художніх цілей епохи було вийти до певного синтетичного типу мови,
який ввібрав методи як монологічного, так і діалогічного висловлювання, до нової
гармонії і цільності монологу, заплідненого діалогом” [8; 21].
Відмітимо, що за допомогою психологічного діалогу Ліст виразив емоційний
стан душі Обермана, а можливо, і самого себе. Адже для головного героя характерним
було трагічне світосприйняття. Ідеальному світу мрій Обермана протистоять реальні
будні, що пригноблюють, вводять у відчай та наводять тяжкі думи про смерть:
“Спускаючись вниз на заселену землю, я відчував, як знову попадаю у володіння
безперервних клопотів і смутку” [7; 64]. Ґрунтовне тлумачення “трагічного” знаходимо
у філософа І. А. Ільїна: “Суть духовної трагедії полягає в тому, що в земному житті
людини з’являються нерозв’язані, непереборні труднощі, викликані не просто її
особистими характеристиками, а самою об’єктивно-сущою природою речей… в законах
природи, обтяжливих та принизливих для духу; у невідповідності цілей і засобів, в
неузгодженості належного і неминучого; у неможливості усунути неприйнятне; … у
зіткненні духу з чужою вульгарністю і сліпотою” [цит. за 4; 27]. Оберман – один із
перших літературних образів, що втілив “хворобу віку” – нерозуміння та неприйняття
суспільством особистості.
Отже, низхідний, повний відчаю речитатив (від аs до а) підводить до розробки.
На фоні тремоло в нижньому регістрі зловіще вриваються лейт-інтонації,
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трансформуючись у невблаганний фатум, його прорив з хаокосмосу (Лосєв).
Зіставлення крайніх регістрів фортепіано, октавні низхідні пасажі, гул басів, які
хроматично підіймаються вверх (passus duriusculus), створює вражаючу картину, що
символізує бурю в душі героя, яка завершується зіткненням ударів фатуму та жалібних,
стогнучих інтонацій лейттеми.
Третя частина (E-dur) вносить заспокоєння та просвітлення. Пасторальність
звучання середнього регістру знову повертає нас в ліричні думки героя. Відсутність
ГП у репризі підкреслює не знаходження відповіді головного героя на своє запитання
“Que veux Je?”, поставлене на початку твору за допомогою секундового лейтмотиву.
Трагічне світовідчуття Обермана посилюється за допомогою форми, її дисгармонії.
Вельми поетично зображує завершення твору В. Петриченко: “Торжествуюча
мажорність, крилатий політ гамоподібних октавних пасажів, ff, а пізніше і fff, діалогічна
повторність основного мотиву із трьох звуків в високому і низькому регістрі нагадує
екстатичне заклинання… Але дарма!” [6; 166]. П’єса закінчується першим мотивом
ГП – трагічним унісоном фігури catabasis, що переходить в тему хреста і немов повисає
в повітрі невирішеним запитанням. Саме “мотив запитання” в епоху романтизму набуває
символічного значення. Адже “не випадково мотив долі, що тяжів над родом
Вельсунгів, закінчується у Вагнера “запитанням”: ця доля тяжіє над самим романтизмом,
надаючи всім його виявам значення вектору, що веде за межі “тексту” і за межі
мистецтва – в надмистецтво, власне, романтизм – це “запитання, яке залишилось без
відповіді”… Мотив запитання, мотив шляху (“Куди?” – “В дорогу”) означає сутність
романтизму – явища, початок якого легко визначається, але межа губиться у далечині
“Зимового шляху”…” [2; 27].
Таким чином, тенденція насичення музики символічним значенням відображає
складний концептуальний зміст “Долини Обермана” Ф. Ліста, яка є яскравим прикладом
втілення трагічного світовідчуття головного героя роману Сенанкура – Обермана, думки
якого стали близькими композитору і майстерно вилились в сонатній формі без ГП в
репризі за допомогою конкретних символів та риторичних фігур – catabasis, passus
duriusculus, tmesis, aposiopesis, ляментових зітхань та теми хреста (яка теж зіставлена
з ляментових зітхань).

Вип. 8. – С. 159–168. 7. Сенанкур Этьен де Оберман / Этьен де Сенанкур. – М. :
Издательство художественной литературы, 1963. – 370 с. 8. Шелудякова О. Е. Феномен
мелодики в музыке позднего романтизма : автореф. дисс. на соискание учён. степени дра искусствоведения : спец. 17.00.02 “Музыкальное искусство” / О. Е. Шелудякова. –
Магнитогорск, 2006. – 48 с.
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акордеонного дитячого репертуару завжди була актуальною у педагогічній практиці
музикантів-народників. У процесі невпинного зростання професійного рівня народноінструментального мистецтва, «головними складниками якого виступають три
компоненти: інструментарій, виконавська майстерність, репертуар», нового змісту
набуває питання репертуарного забезпечення. Його висвітлення є однією з перших спроб
наукового обгрунтування еволюції естрадно-джазового дитячого репертуару для баяна,
акордеона. Сьогодні актуальною проблемою є впровадження саме естрадно-джазових
творів у навчальний процес як початкових, так і спеціальних музичних закладів, адже
учнівська і студентська молодь не одержує відповідних знань і навичок з основ
джазового музикування, не знайома з широким спектром стильових напрямів,
виконавською інтерпретацією відомих акордеоністів-баяністів М. Азоли, Арт Ван
Дамма, А. Астьєра, Р. Гальяно, В. Ковтуна, Ф. Марокко, А. П’яцолли, Б. Тихонова і
Ю. Шахнова. Причиною цього є відсутність «обов’язкового викладання «джазових»
дисциплін, а література з цього кола питань не завжди відповідає вимогам».
Розвиток мистецтва, в тому числі і музичного, завжди визначається ключовими
якостями, які характеризують знаковість фігури, особистості, здатної втілювати в тому
чи іншому жанрі найвизначніші, кардинальні напрями. Становлення сучасного
акордеонно-баянного виконавства тісно пов’язано з такою постаттю, як Віктор Власов,
до аналізу творчості якого зверталися українські та зарубіжні науковці. Однак їхні
дослідження лише частково торкаються питань формування стильових засад естрадноджазової музики композитора. Детальне обгрунтування важливої для науки проблеми
сприятиме розширенню уявлень щодо творчої суті авторського письма. Жанровостильовий простір інструментальних творів В. Власова охоплює обробки народних
мелодій, романтичні мініатюри, джазові п’єси тощо. Естрадно-джазовий напрям музики,
в якому плідно працює композитор, вийшов на якісно новий рівень виконавської
практики, що дозволяє говорити про Власова як автора оригінальних стильових зразків
виконання (або методів навчання виконанню) окремих творів чи композиторських стилів
взагалі.
Останнє двадцятиліття ХХ – початок третього тисячоліття ознаменовані появою
новітніх навчально-методичних посібників для початкового навчання баяністівакордеоністів, авторами яких є вітчизняні виконавці-педагоги й композитори. До них
належать Дитяча сюїта №1 «Пори року» А.Білошицького (1980), Дитячий альбом
«Прикарпатські візерунки» Е. Мантулєва (2000), «Баян відкриває світ» П. Серотюка
(2003), два випуски підручника «Баян» О. Миськіва (2005, 2-е видання – 2007), «Ой зза гір’я місяченьку» (2007) і «Біла хмара, чорна хмара» С. Паньківа (2007), а також
«Дитячий альбом для дітей та юнацтва» В. Власова (1988) та інші, що відповідають
вимогам сучасної музичної освіти й визначають основні стилістичні напрями розвитку
педагогічного баянно-акордеонного репертуару на сучасному етапі. Тому вважаємо за
доцільне зупинитися на «Дитячому альбомі для дітей та юнацтва» (1988) Віктора
Власова, який складається з 45 п’єс, розміщених у п’яти розділах: Альбом
першокласника, «У гостях у казки», Камерні п’єси, Народні мелодії, Естрадно-джазові
п’єси. Враховуючи особливості дитячого сприйняття та вікові категорії їх уподобань,
композитор укладає свій «Альбом» у так звані «блоки» – збірки інструментальних п’єс:
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У статті здійснено аналіз особливостей формування дитячого репертуару
баяніста-акордеоніста. Виявлено основні стилістичні напрями його розвитку.
Ключові слова: композитор, стиль, дитячий репертуар, баянно-акордеонний,
технічні прийоми гри, штрихи, естрадно-джазові композиції.
В статье осуществлен анализ особенностей формирования детского
репертуара баяниста-аккордеониста. Выявлены главные стилистические
направления его развития.
Ключевые слова: композитор, стиль, детский репертуар, баянноаккордеонный, технические приемы игры, штрихи, эстрадно-джазовые
произведения.
The article analyzes the special feature of development children repertoire for the
bayanists-accordionists. Тhе main of styles development directions was detected.
Key words: composer, style,children repertoire, bayan-accordion,innovative
playing technique, stroke, variety-jazz compositions.
Проблема вивчення різножанрових творів для баяна та акордеона є гостро
актуальною як в цілому, так і стосовно дитячого педагогічного репертуару, зокрема в
творчості сучасного композитора Віктора Власова, який зробив неабиякий внесок у
розвиток музичної культури кінця ХХ – поч. ХХІ ст. Цей процес пов’язаний, передусім,
зі специфікою виконавства на цих інструментах, який розвивався паралельно із процесом
вдосконалення їх конструкцій, а також проникнення та утвердження у сфері сольної,
ансамблевої й оркестрової музики. Адже художньо-виконавські можливості, закладені
у структурі будь-якого інструмента, певною мірою є вихідними умовами для створення
музики, яка повинна бути актуальною щодо рівня виконавського мистецтва.
Важливу роль, що стосується дослідження, відіграли джерела, які стосуються
історії вивчення оригінальної баянно-акордеонної музики. Її авторами є
провідні виконавці та педагоги – В. Бичков[1], М. Давидов [2, 3, 4], Є. Іванов
[5], М. Імханицький[6], А. Мірек [7,8], А. Сташевський [9] та М. Черепанин і М. Булда
[10]. До оглядового обігу варто залучити праці навчально-методичного спрямування:
І. Алєксєєва, В. Власова, П. Говорушка, Л. Горенка, М. Давидова, М. Коцюби,
А. Полєтаєва, І. Пуріца, М. Різоля, В. Самітова, А. Семешка, Г. Шахова, в яких
розглядаються проблеми навчання та виховання музикантів та головні принципи роботи
над педагогічним репертуаром.
Одним з дійових чинників, які активно впливають на популяризацію музичного
інструмента, є оригінальні, написані саме для нього твори. Проблема баянно-
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від простеньких невеличких мініатюр для початкового етапу навчання гри на баяні до
складніших сучасних творів зі зрілою стилістикою, різноманітним комплексом музичновиразових засобів, вищого рівня техніки виконання, призначених для виховання учнів
середніх та старших класів.
Слід зазначити, що в цьому «Альбомі для дітей» для готово-вибірного баянаакордеона тісно взаємодіють дидактична і художньо-естетична мета. Юним музикантам
відкриває багатий і чарівний світ музики цикл із 24 п’єс, а також розвиває в них почуття
смаку, пробуджує професійне ставлення і любов до свого інструмента вже з початкових
кроків навчання.
Виховне завдання цієї репертуарної збірки В. Власова не послабило її художньотворчої природи. Композитор, на відміну від безпосередньої інструктивно-педагогічної
літератури, пропонує молодим виконавцям індивідуально яскраву і образно цікаву
музику, написану сучасною мовою. Її персонажами, «сюжетами» є картини побуту, речі,
предмети, ігри, казкові персонажі, шумові ефекти, що характеризують дитячі
зацікавлення та враження у пізнанні навколишнього середовища. Тому альбом складають
образно конкретні, програмні п’єси, подекуди з натуралістичною спрямованістю та її
музичним втіленням. До них належать: «Авто прибуло», «Швидка допомога», «Як іде
годинник», «Зозуля».
До іншого тематичного блоку слід віднести твори пісенно-танцювального
характеру: «Калинова сопілка», «Український танець», «Вальс», «Гуцульський танок»,
«Билина». Ця музика легко і швидко піддається вивченню, у чому й полягає
демократичність й доступність цих п’єс.
В окремий розділ «Альбому» можна виокремити композиції, написані під
враженням прочитаних чи почутих казок. Звідси композитор запозичує назви для своїх
творів: «Загорівся кицькин дім», «Сорока-білобока», «Домовичок Кузя», «Козадереза», «Ріпка», «Дюймовочка», «Стійкий олов’яний солдатик», «Три медведі»,
«Скоморохи», «Теремок», «Хлопчик-мізинчик», «Бридке каченя», «Колобок»,
«Червоний капелюшок», «Королівський бал».
У цій тематичній рубриці автором втілений найбільш розповсюджений у навчальній
практиці пояснювально-ілюстративний метод, що в значній мірі сприяє розвитку
абстрактного мислення дитини. Він містить такі частини: словесну (пояснення,
розповідь, бесіда), наочну (художня література, фільм) та практичну.
Цей метод яскраво виявляється в активізації образного мислення юних виконавців,
вкрай необхідного для успішної роботи над музичним твором, п’єси із прикладами
художньої літератури, кіно чи образотворчого мистецтва.
Відповідно до змісту композицій «Альбому для дітей» В. Власова спостерігаємо
тенденцію їх поступового ускладнення на рівні форми, мелодичного тематизму,
метроритму, ладогармонічних і фактурних особливостей, технічних методів тощо.
Враховуючи дитяче виконання і сприйняття творів, автор на початку збірки використовує
одно та чотиритактові побудови («Авто прибуло», «Швидка допомога», «Калинова
сопілка», «Український танець»), а також періоди, що складаються з двох речень («Як
іде годинник» – 6+6, «Гуцульський танок» – 4+4 ).
Для втілення казкових персонажів композитор застосовує прості дво- та
тричастинні форми, де поруч із принципами повторності музичного розвитку («Загорівся

кицькин дім», «Сорока-білобока», «Три медведі») є риси контрастних побудов («Козадереза», «Ріпка», «Стійкий олов’яний солдатик», «Скоморохи», «Хлопчик-мізинчик»,
«Колобок», «Червоний капелюшок», «Королівський бал»).
Вивчення п’єс пропонованої збірки передбачає також освоєння молодими
музикантами певних технічних методів: синхронного виконання двома руками
гармонічних фігурацій на staccato («Як іде годинник»), подвійних нот («Загорівся кіцькин
дім»), штрихів: staccato («Коза-Дереза»), legato («Калинова сопілка», «Вальс»),
комбінованих («Зозуля») тощо.
Окремо слід зупинитись на прикінцевих композиціях «Альбому для дітей» В. Власова,
які вирізняються сучасною музичною мовою, яка є дещо складна фактурними,
метроритмічними та технічними засобами виконання.
Наприклад, у «Скоморохах» з’являється новий і досить нелегкий для учнів прийом
– «тремоло міхом». Складністю відзначається й музична мова твору: альтеровані
квартові співзвуччя, а також розшарування фактури у лівій руці, що призводить до
вибагливої ритміки та синкопованості, апелюють до джазової стилістики. Її ознаки також
виявляються і в «Теремку», «Бридкому каченяті», «Колобку», «Червоній шапочці» тощо.
«Теремок» виокремлюється багатоплановістю музичної тканини, насиченням
тематизму музичними ходами. Його розвиток наприкінці твору призводить до
кульмінації, яка досить оригінально вирішується автором: у лівій руці звучить кластер,
а на його фоні – зменшений ввідний септакорд тональності g-moll, що виконується
вібрато. Використання композитором змінного метру (4/4 – 5/4) надають композиції
рис імпровізаційності.
Згодом мелодична лінія потовщується акордовою вертикаллю і до кінця
композиції із середнього регістру переміщується у високий. Натомість акомпанемент
стає прозорішим, при цьому зберігаючи свою двоплановість.
До яскравих п’єс слід віднести композицію «Колобок». Автор настільки вдало
підібрав засоби музичної виразності, що дітям легко уявити сюжет казки. Наприклад,
використання композитором синкоп, а також тремоло міхом викликають в уяві картину,
як Баба місить тісто і з нього ліпить Колобка. Зміна ритмічного малюнку на
шістнадцятій, а згодом знову на четвертні та восьмій тривалості, відображає всі
перипетії казки – герой тікає від Зайця, Вовка, Ведмедя. У передостанньому такті
музично-тематичний розвиток зупиняється на гостро дисонуючому кварто-квінтовому
співзвуччі, що символізує небезпеку для головного персонажа. А в заключному –
форшлаг у високому регістрі досить вдало зображає момент, коли Лисиця з’їла Колобка.
«Червоний капелюшок» автор присвятив своїй доньці Оксані. Твір є досить
великий за обсягом, упродовж якого зберігається пунктирний ритм. Тому перед юними
музикантами постає завдання точно його відтворити від початку до кінця композиції, а
також витримати різними штрихами (detache, staccato) у контрасних темпах (Moderato,
Piu mosso).
Отже, збірка Віктора Власова поєднала у собі дидактичні та художньо-естетичні
завдання виховання майбутнього музиканта-професіонала. Вона містить яскраві образноконкретні п’єси, що характеризують дитячі зацікавлення та враження у пізнанні
навколишнього середовища; твори пісенно-танцювального плану, а також композиції,
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створені на основі казкових сюжетів. Окремі з них вирізняються сучасною музичною
мовою (кластери, гостро дисонуючі альтеровані співзвуччя, зокрема, нетерцевої
побудови), а також вибагливою ритмічною структурою (синкопи, пунктирний ритм), що
є однією із характерних рис джазової стилістики, включаючи і різноманітні технічні
методи виконання (тремоло міхом, вібрато; штрихи – staccato, legato та комбіновані.
Таким чином, «Альбом для дітей» В. Власова є цінним не лише з позиції
методологічного навчання, а й всебічного розвитку, сприйняття світу, що підтверджує
її велике практично-пізнавальне значення.
Як зазначалося вище, жанрово-стильова палітра композиторської творчості для
баяна, акордеона Віктора Власова яскраво представлена в естрадно-джазовому напрямі,
що пояснюється унікальністю музичного доробку композитора, який залишається
одним із перших, хто розвинув його на високому професійному рівні. Стосовно
дитячого педагогічного репертуару, то композитор створив для юних музикантів цикл
«Естрадно-джазових п’єс», які включають такі композиції: «Бугі-вугі», «Німе кіно»,
«Добрий день», «Улюблений мультик», «Давай посвінгуємо», «Степ», «Диско»,
«Сіамський кіт» та «У такому ритмі», що репрезентують показові жанровомоделі джазу
– інструментальний блюз, свінг, квік-степ та ін. Однак вони не просто реставруються
композитором, а переосмислюються і узгоджуються з його особистою концепцією, а
тематизм творів укомплектовано таким чином, що, опираючись на образноретроспективні алюзії, він не викликає нав’язливих паралелей.
У кожній з дев’яти композицій наявна фактично одна тема. Звідси, з’являється
всеможливість її ладогармонічних, ритмічних та інших декорувань. Стабілізує ж звукову
масу, координуючи взаємовідносини основних виразових елементів, фактура. У всіх
без винятку творах цієї збірки представлено чіткий план: соло – мелодичний рельєф і
супровід – акордові комбінації на міцному басовому фундаменті або акомпанемент,
типовий для того чи іншого жанру джазової музики.
Наприклад, у п’єсі «Бугі-вугі», що відкриває цикл естрадно-джазових творів В.
Власова, гармонічним тлом для проведення музично-тематичного матеріалу слугують
остинатні октавні ходи восьмими, що є характерним для цього різновиду
інструментального блюзу.
Низка творів композитора – «Німе кіно», «Добрий день», «Давай посвінгуємо»,
«Сіамський кіт» оригінально відтворюють стилістику свінгу.
Наприклад, п’єса «Давай посвінгуємо» витримана у типовому для цього жанру
джазової музики синкопованому ритмі, що утворює складну систему перебоїв
(розгойдування). Вона написана у чотиридольному розмірі, де сильна та відносно сильна
долі є протяжними, а слабкі відривчастими, мелодико-тематична лінія містить «ковзаючі
ступені», тремолювання, а також зміщення акцентів під час її повторення. Квартоквінтові співзвуччя підкреслюють колористичне звучання твору.
Окрім перетворення ознак свінгу композиція наділена рисами театралізації, які
виявляються в ударах музикантом правою рукою по кришці півкорпуса інструмента, а
лівою – по його клавіатурі.
Ці ж риси візуалізації акордеонно-баянного виконавства спостерігаються у
композиції «Диско», де наприкінці звучання переривається чергуванням ударів виконавця
по напіврозгорнутому міху спереду з ударами по клавіатурі лівою.

П’єси «Степ» та «У такому ритмі» характеризуються імпровізаційним типом
розгортання музичної тканини, яка є типовою для джазової стилістики. Це проявляється
у метроритмічних комбінаціях: «рваний» ритм мелодії, зміна акцентів, синкоповане
закінчення фраз, типових для степу, а також вільному чергуванні дво- та тридольних
метрів.
Підсумовуючи досліджене, треба зазначити, що композитор Віктор Власов зробив
неабиякий внесок і доповнення до дитячого репертуару, який формує і розвиває творчі
задатки, навики імпровізації та артистизм в юних виконавців. Поява оригінальних
композицій, написаних у сучасній манері (кластери, гостро дисонуючі акордові
співзвуччя), що поєднується із складними технічними методами гри на баяні, акордеоні,
а також елементами театралізації (удари по корпусу, клавіатурі та інші шумові ефекти)
потребують включення їх у навчальний процес саме на початковому етапі. Адже відомо,
що поліфункціональні уявлення і фізична пристосованість до сукупних паралельних
різновидів діяльності у дитячому віці сприймаються і засвоюються легше, ніж у більш
зрілому.
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ПРО ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
УКРАЇНСЬКОГО ТРАДИЦІЙНОГО НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА
ВИШИВАННЯ
У статті аналізуються навчальні заклади, які і до сьогодні навчають учнів
високій майстерності та які по праву зможуть носити звання «майстер народной
творчості» України. Саме з цих осередків народної творчості згодом по суті
«виросли» навчальні заклади із підготовки майстрів декоративно-прикладного
мистецтва, в тому числі й вишивального. Майстри, які мали високу підготовку післа
закінчення, працювали на виробництвах «Українських художніх промислів». Вони
застосовували українську традиційну народну вишивку в українському одязі під час
роботи виробничо-художніх об’єднань ХХ століття.
Ключові слова: український одяг, костюм, вишивка, техніки вишивання, народні
майстри.
В статье анализируются учебные заведения, которые и до сегодняшнего
времени учат учеников высокому мастерству и которые по праву смогут носить
звание «мастер народного творчества» Украины. Именно из этих ячеек народного
творчества впоследствии в сущности «выросли» учебные заведения по подготовке
мастеров декоративно-прикладного искусства, в том числе и вышивального.
Мастера, которые имели высокую подготовку после окончания работали на
производствах «Украинских художественных промыслов». Они применяли
украинскую традиционную народную вышивку в украинской одежде во время
работы производственно-художественных объединений ХХ века.
Ключевые слова: украинская одежда, костюм, вышивка, техники вышивания,
народные мастера.
In the article analysed, educational establishments which and to today’s time teach
students high trade and which legally will be able to carry a rank «master of folk
creation» of Ukraine. Exactly from these cells of folk creation afterwards in essence
educational establishments «grew» from preparation of masters decoratively applied
arts, including embroidery. Masters which had high preparation of after completion
worked on the productions of «Ukrainian artistic trades». What applied Ukrainian
traditional folk embroidery in the Ukrainian clothes during work production-artistic
associations of ХХ age.
Key words: Ukrainian clothing, costume, embroidery, sewing machinery
Загальновизнано, що в умовах сучасної активізації глобалізаційних процесів з
їхньою тенделізацією до нівеляції місцевих особливостей культури, побуту, мистецтва
гострої актуальності для справи збереження національної ідентичності набувають
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питання відродження, підтримки та сприяння подальшому розвиткові кращих народних
традицій. До таких в Україні, серед інших, належить зокрема мистецтво вишивання
взагалі та його використання у виготовленні одягу зокрема. Тому не дивно, що різні
аспекти цієї великої теми привертають до себе дедалі більше уваги як практиківдизайнерів, так науковців – істориків, філософів, культурологів, мистецтвознавців.
Фундаментальні дослідження традиційної української народної вишивки здійснила
Т.В. Кара-Васильєва («Творці дивосвіту», 1984 р., «Полтавська народна вишивка», 1993 р.,
«Українська вишивка», 1993р., «Шедеври церковного шитва (ХІІ–ХХ століття)», 2000 р.
та ін.). Вишивку в усіх її різновидах – як поширений вид народної творчості – розглянула
та ретельно проаналізувала Р.В. Захарчук-Чугай: «Українська народна вишивка. Західні
області УРСР» (1988 р.), «Народне декоративне мистецтво Українського Полісся.
Чорнобильщина» (2007 р.). Особливості орнаментики в українському вишиванні
відстежив М.Р. Селівачов («Лексикон української орнаментики», 2005 р.), символіку –
Є.М. Причепій («Вишивка східного поділля», 2009 р.), способи і техніки виконання основних
загальних швів – Г.К. Цибульова, Г.Ф. Гаврилова («Ручне вишивання», 1982 р.).
Оригінальним з огляду на першоджерельність є дослідження Н. Данилевської та
М. Ткача («Перетик», 2000). Українське народне вишивання подається як навчальна
дисципліна (К.Р. Сусак, Н.А. Стефюк «Український стрій», 2000 р. та ін.).
У названих працях і публікаціях інших авторів на тему українського народного
мистецтва вишиванння так чи інакше висвітлюються різні аспекти зв’язку українського
одягу з традиціями мистецтва вишивання, використання різноманітних технік та
технологій, проте такий важливий аспект його функціювання як форми та типи суспільної
організації праці у цій галузі поки що залишається малодослідженим. Цим і зумовлена
мета даної статті.
Вже давно і незаперечно доведено [2; 3; 4], що мистецтво як одна із галузей
людської суспільної діяльності, належить до сфери суспільного, матеріального у своїй
основі виробництва, отже, за всією своєю специфікою як виробництва духовного і до
того ж художнього, має всі найважливіші характеристики виробництва взагалі. А саме:
організаційні, технологічні та економічні. Економічні аспекти функціонування
мистецтва у суспільстві визначаються панівним типом власності на засоби виробництва,
технологічні залежать від рівня розвитку науки та техніки, а організаційні – від
попередніх двох. Отже, у мистецтві взагалі, в процесі його історичного розвитку (чи
еволюції) спостерігаються форми суспільної організації праці принципово такі ж, як і
у будь-якому іншому виробництві, тобто як у суспільному виробництві взагалі, які
послідовно змінюють одна одну під час історії. Первісно виробництво здійснюють
окремі, незалежні один від іншого виробники: спочатку для власних потреб, а згодом
– на обмін. Далі окремі виробники з метою підвищення продуктивності власної праці
об’єднають зусилля – кооперуються. Потім, на основі кооперації, виникають більш
складні форми суспільної організації праці, які дістали назву мануфактури, на зміну
яким з розвитком техніки та технології приходять фабрики. Це ми бачимо в історії
розвитку різних галузей художнього виробництва – від живопису до театру, не кажучи
вже про так звані художні промисли. Історія мистецтва вишивання, в тому числі
українського, не становить щодо цього винятку.
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Від початків виникнення і тривалий час мистецтво вишивання було справою окремих
індивідуальних майстрів – аж поки не виникла потреба у представників панівного класу
поставити цю справу на більш високий рівень суспільної організації для задоволення
дедалі зростаючих потреб в оздобленні церковних шат та одягу можновладців. Так
виникають майстерні при монастирях, князівських, взагалі панських маєтках.
Аналіз літератури засвідчує, що мистецтво вишивки на теренах сучасної України
має глибоке історичне коріння і було відоме ще в доісторичні часи. В епоху піднесення
Київської Русі мистецтво вишивки досягло високого художнього рівня і було складовою
виготовлення одягу практично всіх верств населення.
Функціювання (починаючи з ХІ ст.) школи-майстерні вишивання в Андріївському
монастирі (м. Київ) свідчить про існування давньої місцевої традиції гаптування.
Поширення виробів, що виходили зі стін цієї школи, засвідчує, що вишивка, яка до
цого часу використовувалась переважно, коли не виключно, у виробництві одягу, стає
поширеним видом декоративного мистецтва.
Гаптування ХVІ – ХVІІ ст. постає як подальший етап розвитку орнаментальних
форм українського вишивального мистецтва. В ньому знайшли відображення
переосмислені давньоруські, так і більш новітні вітчизняні техніки та технології,
органічно зсинтезовані із здобутками західноєвропейського та східного мистецтв.
Завдяки цьому істотно збагачується колористика вишивок, зокрема рослиний орнамент
набуває підвищеної рельєфності та манументальності, уподібнюючись різбленому та
скульптурному декору архітектурних споруд.
Наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. в Україні з’являються нові (колективні)
форми організації у галузі виготовлення вишиваного одягу: набувають поширення
майстерні при поміщицьких маєтках, де жінки-кріпачки вишивали речі панського побуту:
скатерки, подушки, одяг, гаманці, чохли на меблі. У цей час набуває поширення вишивка
білим шовком на тонкій прозорій тканині. Для підсилення святковості і піднесеності
додавали золоту і срібну нитку. У техніці поширюється вишивка білим шовком на тонких
прозорих тканинах, яка застосовувалась на шарфах, хустках, деталях жіночого одягу.
Основу орнаментів складають квіти, пишні букети, пов’язані бантами та стрічками [6].
Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. виробництво одягу «на замовлення та продаж»
відбувалось головним чином на дому (робота вишивальниць) та в невеликих майстернях
(пошив одягу). При цьому як у майстернях, так і на дому всю роботу виконували жінки
та діти (майже 70%), оскільки їх праця була найбільш дешевою.
Вишивання вважалось справою поважною і мало не природною, оскільки було
традиційним і по суті спадковим: від бабусі до онучки і далі без кінця. Укоріненість
традиції завдячувала ще сезонній формі організації селянської праці: зайнятість до
знемоги влітку і надмір вільного часу з пізньої осені до провесни.
Вишивальниці по найму у майстернях при повному робочому дні заробляли п’ятьшість карбованців на місяць. Найбільше часу забирала вишивка гладдю жіночих
сорочок. За кожну платили 28 копійок (якщо не знижували платню «за огріхи») [7; 43].
Для організації роботи надомних працівників утворювались «артілі», приміщення,
в яких працювали вишивальниці, розташовувались поблизу міст. Між артіллю і
«надомником» (надомним працівником) посередником – виступав так званий «хазяйчик»
[7; 43].

Успадковане від дореволюційного часу кустарне виробництво одягу посіло певне
місце і в народному господарстві пореволюційної України у 20–30-х рр. ХХ ст. Для
уряду України у цей період основним мотивом створення і підтримки кустарного
виробництва було не так піклування про збереження і подальший розвиток мистецтва
народної вишивки, як необхідність працевлаштування селянок (згодом – колгоспниць)
у зимовий період року. Для цього селянок як і раніше згуртовували в артілі, де
вишивались на продаж сорочки з українським національним орнаментом, а також
рушники із соціальними гаслами, скатертини, портьєри із зображенням побутових
картин. Вишивні ідеалізовані сценки життя радянських колгоспників, робітників,
портрети радянських вождів розвішували у сільбудах, клубах, радянських установах, в
будинках селян [11; 190]. Та це було вже пізніше.
У 1905 р. Полтавським губернаторським земством зразково-показової ткацької
майстерні була заснована Решетилівська майстерня художніх промислів в селищі
міського типу Решетилівська. На базі майстерні у 1921 році утворилась артіль (з 1926
року носила ім’я Клари Цеткін). Ця майстерня художніх промислів є правонаступником
фабрики імені Клари Цеткін, одного з найстаріших підприємств народних художніх
промислів України, із яким пов’язані важливі досягнення українського декоративноужиткового мистецтва.
З літературних джерел відомо, що 1910 рік у селі Скопцях Переяславського повіту
(тоді Полтавської губернії) поміщиця Анастасія Семіградова створила навчальнозразкову майстерню, художнім керівником якої запросила Євгенію Прибильську. Євгенія
Іванівна Прибильська народилась в 1886 році в місті Рибінськ (Росія). З 1893 р.
навчалась у Київському училищі живопису і після його закінчення працювала в галузі
живопису, проте з 1906 р. більше цікавиться народним мистецтвом, збирає зразки
народної творчості з 1910–1922 рр., вона керує килимовою та вишивальною
майстернями в Україні, створює малюнки для виробів. З 1922 р. Євгенія Прибильська
мешкає у Москві, займаючись відновленням та популяризацією народного мистецтва.
У 20-ті рр. ХХ ст. вона тісно співпрацює з Надією Ламановою, яка працювала в
майстерні сучасного костюма, з «Килимкустекспортом» (з 1925 р.), метою якого було
створення нових, функціональних форм одягу, в основі якого лежить прямокутник.
Вишивку у вигляді вставок, іноді як інкрустацію зі старих фрагментів, широко
використовували при конструюванні одягу [8; 64]. Починаючи з 1914 р., Є. Прибильська
відвідує Париж, де знайомиться з модельєром Полем Пуаре, було організовано виставки
робіт народних майстринь. Вишивки, створені за ескізами Прибильської, набувають
нових вражень. Атмосфера активних новаторських пошуків кольорів, нових
принципів орнаментації, яка панувала в Парижі, призводить до того, що
повернувшись, Є. Прибильська відходить від наслідування шитва ХVІІІ ст. [8, 64]. Після
від’їзду Є. Прибильської художнє керівництво майстерні в Скопцях 1913–1915 рр.
переходить до Ніни Генке-Меллер. Саме за її композиціями майстрині вишивають
декоративні панно, одяг.
У пореволюційні роки в Україні було організовано художні вишивальні промисли.
Найвідоміші серед них були у селах Клембівка на Поділлі, Оленівка, Кагарлик, Сунки,
Сміла на Київщині, Дігтярі, Решитілівка, Опішня, Скопці на Полтавщині. Їх очолювали
художники-професіонали [9; 263].
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Функціювали й інші осередки, в яких використовувалась народна вишивка у
моделюванні одягу та було відчутно вплив професіоналів-новаторів. Зокрема, у селі
Сунки діяв подібний центр, організований свого часу княгинєю Наталією Яшвіль,
хдожнє керівництво яким здійснювала М. Праховау. Ще одним осередком такого типу
була майстерня в селі Вербівка під керівництвом Наталії Давидової. У 1915 році сюди
запрошується художнім керівником Олександра Екстер, а згодом Казимир Малевич.
Упродовж 1915–1917 рр. Н. Давидова спільно з К. Малевичем розробляють нові
принципи моделювання одягу [8; 64].
На межі ХІХ – ХХ ст., як наслідок процесу індустріалізації різних галузей
вітчизняної економіки, відбувається радикальний злам у мистецтві виготовлення одягу
з елементами вишивання. Зокрема, це пов’язано з зверненням – на хвилі народницького
руху – зацікавленого інтересу професійних митців і науковців до галузей художнього
виробництва, народних традицій у виготовлення одягу. В народному господарстві, в
тому числі і в галузях художніх промислів, дедалі помітніше місце посідають
підприємства «кустарного» виробництва (артілі), що істотно сприяє процесу прилучення
до нього народних умільців та професійних художників. Починається двоєдиний процес
взаємовпливу: митці органічно вбирають багатий досвід народного мистецтва і, в свою
чергу, збагачують народне мистецтво стильовим розмаїттям тогочасного
образотворчого мистецтва.
Аналіз літератури засвідчує, що в радянські часи завдяки застосуванню машинних
технологій, а головне – індустріальним формам суспільної організації праці у галузях
художнього виробництва («виробничо-творчі об’єднання», «будинки мод») та державній
підтримці (датування) цих галузей – відбулися істотні зрушення у справі збереження
досягнень мистецтва традиційної української вишивки, їх використання, поширення та
розвитку. Особливе місце серед цих форм суспільної організації праці у вишивальному
мистецтві України належить «Укрхудожпрому».
Історія виробництв «Укрхудожпром» («Українська художня промисловість») бере
свій початок з 1936 р. Саме тоді більшість малих підприємств, які займались
художньою промисловістю, були об’єднанні в одне підприємство. В 40-х роках було
створено республіканське об’єднання художньої промисловості. В 1993 р. створено
державне акціонерне суспільство «Укрхудожпром», а в 1996 р., в зв’язку з початком
приватизаційного процесу, підприємство було реорганізоване в відкрите акціонерне
товариство «Укрхудожпром» [12].
Внаслідок змін в економіці країни, що відбулись у результаті так званої
індустріалізації, промислове виготовлення одягу, яке у попередні роки гніздилося в
майстернях та артілях, тепер зосереджується в основному на підприємствах легкої
(швейної) промисловості. Водночас здійснюються заходи щодо механізації робіт у
виготовленні одягу загалом, так і застосування вишивки. Відтепер ці роботи
концентруються, в основному, на підприємствах новоствореної галузі «Украхудожпром»
розташованих у традиційних центрах народної творчості. Саме на цих підприємствах,
починаючи з 50-х років, працюють як народні майстри, так і професійні художники,
діяльність яких спрямовується на дбайливе вивчення та використання кращих зразків
народної вишивки, збереження її художніх надбань [10; 146].

Природно, що в продукції цих підприємств знаходили своє вираження традиції
регіону їх розташування – Наддніпрянщини, Слобожанщини, Буковини, Прикарпаття,
Полісся, Закарпаття та ін. Для Київщини типовими стали легкі ажурні композиції.
Широко використовувались тут не тільки мережки, а й інші техніки ажурного вишивання.
Застосовувалась ця техніки, зокрема, при оздобленні чоловічих сорочок червоним та
чорним кольорами, її слід у візерунках – «манументальні» окреслені ажурні клітки [10,
146].
Впродовж 60–80-х років ХХ ст. Художньо-виробниче підприємство ім. Т. Г. Шевченка
випускало вироби як серійного, так і колекційного і навіть унікального характеру –
вишиті українські блузи і чоловічі сорочки, традиційні рушники та сучасний одяг з
вишивкою, узорно-ткані скатертини. Під художним керівництвом Н. Я. Гречановської,
була створена велика колекція оригінальних вишитих сорочок, жіночих блуз, рушників.
Домінуючим кольором завжди виступав червоний, кольорове «звучання» якого
підсилювали чорний, іноді жовтий та синій відтінки. Невелике вкраплення чорного в
середину «зірочки», і окреслення тонкою павутинкою «штапівки» поверх основного
малюнку, і контур «обвідочки» навколо основного малюнка надавало орнаменту рис
стриманості, чіткості [10; 146].
Художники та творчі майстри цього підприємства не лише зберігали, але й творчо
розвивали народні традиції. Для цього на підприємстві була створена художньоекспериментальна лабораторія, в якій розроблялись нові малюнки і композиції для
сучасних моделей жіночого й чоловічого вбрання, речі для оздоблення інтер’єру,
широкого вжитку у побуті (рушники, скатерки з серветками, декоративні наволочки,
доріжки). Асортимент виробів для прикрашення побутового інтер’єру характеризувався
полегшенням орнаментальної композиції, наданням виразним прикладом сучасності [5].
Художники та конструктори згаданої лабораторії не тільки займались особистою
творчою працею, пошуком нових форм та візерунків, але вели постійну кропітку роботу
по віднайденню, збиранню та збереженню зразків старовинної вишивки, їх вивчення та
творчого переосмислення, можливостей застосування в нових умовах.
Відтак багатовіковий досвід народного ремесла та велике мистецтво народних
майстрів органічно поєднувались у високохудожніх виробах. Широке визнання здобули
роботи талановитих творчих майстринь-вишивальниць, які працювали у Виробничохудожньому об’єднанні. Крім праць уже згаданої Г. Цибульової, це вишивки Л. Гордини
(м. Баришівка), Т. Ващюк (м. Київ), О. Козяр, Г. Верес (м. Обухів), Т. Біленко (м. Васильків).
Лауреата Шевченківської премії Ганни Верес та майстрині Ольги Козяр, які працювали
у філії художнього-об’єднання у селі Обуховичі Іванівського району Київської області,
що стали одним з осередків відродження ткацького промислу, яким здавна славився
творами народного мистецтва, зокрема тканинами.
Художня продукція Київського Виробничо-художнього об’єднання регулярно
експонувалась на республіканських, міжнародних виставках, де нагороджувалась
медалями та дипломами, експортувалась до США, Канади, Японії. Про потужність цього
підприємства свідчить кількість зайнятих на ньому робітників – майже 2 тис. осіб [1; 56].
Творчі майстри та художники Київщини під керівництвом Гречановської здійснили
вагомий внесок у розвиток національної художньої культури та естетичного виховання
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населення України на кращих зразках традиційного мистецтва вишивання. У 1991 р., у
65-річному віці Гречановська пішла на пенсію. У 2006 р. тихо, без уваги з боку держави
та мистецьких кіл, Наталія Яківна відсвяткувала свій вісімдесятий ювілей. Все своє
життя вона присвятила глибокому проникненню в образно-естетичну стихію народного
мистецтва, принципи побудови українського костюма, логіку та смисли орнаменту
народної вишивки, застосування її в створенні різноманітних виробів жіночого,
чоловічого й дитячого вбрання [5].
Після розпаду СРСР, внаслідок загальнодержавної економічної кризи в Україні,
відбулось згортання переважної більшості виробництв, які займались народними
промислами. Вони не витримали ринкової конкуренції. Порушились економічні зв’язки
між державами колишнього Радянського Союзу, з’явились великі проблеми здобуття
вишивальних ниток та тканин з натуральних волокон, технічно застаріло обладнання на
підприємстві, цілком втрачена підтримка держави цього сектору економіки та
культури, що і призвело до поступової ліквідації «Виробничо-художнього об’єднання
імені Т.Г. Шевченка», яке з 2004 р. перестало існувати. Вогнище підтримки та розвитку
національної культури згасло.
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ВЕРТИКАЛЬНЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЕКОЛОГІЧНОГО
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА
ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ
У статті розглянуто екологічні принципи формування предметнопросторового середовища офісних приміщень на прикладі фітоценозу, озеленення
всіх поверхонь офісного простору. Розглянуто способи вертикального озеленення,
конструкції та утилітарні й естетичні властивості вертикального озеленення.
Ключові слова: фітоценоз, вертикальне озеленення, фіто-стіна, фіто-модуль,
озеленення, предметно-просторове середовище, офісне приміщення, комфортне та
здорове предметно-просторове середовище.
В статье рассмотрены экологические принципы формирования предметнопространственной среды офисных помещений на примере фитоценоза, озеленения
всех поверхностей офисного пространства. Рассмотрены способы вертикального
озеленения, конструкции и утилитарные и эстетические свойства вертикального
озеленения.
Ключевые слова: фитоценоз, вертикальное озеленение, фито-стена, фитомодуль, озеленение, предметно-пространственная среда, офисное помещение,
комфортная и здоровая предметно-пространственная среда .
The article considers the ecological principles of forming the object spatial
surroundings of office premises in imitation of phytocenosis, arrangement of green
spaces of office space. Reviewed the methods of upright landscape gardening, the
constructions and utilitarian and aesthetic characteristics of vertical landscape
gardening.
Key words: phytocenosis, vertical landscape gardening, phytowall, phytomodule,
landscape gardening, graphically spatial surroundings, office premises, comfort and
wholesome graphically spatial surroundings.
Питання формування предметно-просторового середовища офісних приміщень
сьогодні є дуже актуальним, оскільки саме в цих приміщеннях людина проводить більшу
частину часу. На стан здоров’я людини та її працездатність безпосередньо впливає
атмосфера в офісі. Погана екологія, низька якість повітря в офісі і на відкритих
просторах, шум, візуальна забрудненість, електромагнітні поля тощо негативно
впливають на здоров’я людини і її працездатність. Екологічні принципи у формуванні
предметно-просторового серед офісів, а саме фітоценоз (озеленення) інтер’єрів
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допомагає вирішити ці проблеми. Сьогодні популярним напрямом в озелененні та
декоруванні інтер’єру є вертикальне озеленення. Сучасні технології дозволяють робити
різноманітні конструкції, декоративні рішення, використовуючи різноманітні рослини,
починаючи від трави і квітів і закінчуючи кущами. Вертикальне озеленення несе не
тільки утилітарні функції але й естетичні, допомагаючи зробити офісний простір
комфортним і здоровим.
Мета статті – розглянути існуючі підходи у формуванні предметно-просторового
середовища за допомогою фітоценозу, а саме вертикального озеленення.
На сьогодні інформації з екологічного дизайну таекологічності в формуванні
предметно-просторового середовища в офісах дуже мало, здебільшого, вона приведена
в зарубіжних джерелах. У нашій країні до сучасних досліджень з екологічного дизайну
відносяться роботи К.А. Кондратьєва, О.В. Бойчука, А.О. Орлова, А.В. Шатін. Серед
зарубіжних дослідників проблемою екологічності займаються У. Тішнер, П. Люкнер,
Є. Брамс. Але не дивлячись на наявність цих робіт проблема екологічного дизайну
залишається не до кінця вивчена, особливо дуже мало досліджень з формування
екологічного предметно-просторового середовища офісів.
Стаття виконана згідно плану підготовки кадрів вищої кваліфікації і планів науководослідної роботи Київського інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
ім. М. Бойчука.
Офісне приміщення – це штучне середовище, в якому людина проводить близько
70 відсотків свого часу. Офісний простір і його інтер’єр мають істотний вплив на
людину, продуктивність праці та імідж компанії. Основним завданням при формуванні
предметно-просторового середовища офісу має стати створення здорового і
комфортного штучного середовища, що позитивно впливає на здоров’я людини та стан
екосистем. В умовах сучасних міст стає все складніше підтримувати здорову атмосферу
в офісному приміщенні, так як більшість сучасних офісних будівель розташовані в
центральних частинах міста, поблизу шумних, загазованих доріг і промислових споруд.
Створити комфортне, здорове штучне середовище в офісі можна за допомогою
екологічних принципів проектування. Екологія в свою чергу розглядає будівлю та
інтер’єр як частини екосистеми, в їх природному гармонійному синтезі з живою
природою. Екологічний дизайн – це не що інше, як спроба відтворення природного
середовища в місцях повсякденного проживання людини, метою якої є єднання і
звернення до природи. Одним з екологічних напрямів, пов’язаних з об’ємнопланувальними, конструктивними рішеннями і формуванням предметно-просторового
середовища є озеленення (фітоценоз) всіх поверхонь. Крім численних екологічних
функцій, які виконує фітоценоз, а саме: формування сприятливого мікроклімату, захист
від пилу, загазованості, шуму, досягнення загального оздоровчого ефекту тощо,
озеленення приміщень декорує і покращує естетичний вигляд приміщень. На думку
екологів, весь вільний простір будівель і споруд, включаючи й окремі їх поверхні (стіни,
дах та в середині споруд), повинен піддаватися фітоценозному освоєнню, бути
біоадаптивним для існування живої природи.
Крім технічної оснащеності та ергономічних меблів до основних характеристик
сучасного офісу відноситься затишна і психологічно комфортна, здорова обстановка.

Оживити інтер’єр і поліпшити атмосферу офісу допоможе озеленення офісу.
Дослідження доводять, що рослини на 30% знижують втому, відповідно, живі рослини
покращують працездатність, що дуже важливо для офісної діяльності. Живі рослини
можуть стати живими фільтрами: вони зволожують і очищають повітря, виробляючи
необхідний для людини кисень; крім того, за допомогою рослин у приміщенні
змінюється атмосфера і створюється правильний психіко-емоційний комфорт. Красиві
живі рослини стануть прикрасою для будь-якого офісу, додадуть в атмосферу
доброзичливість і затишок для відвідувачів, що, звичайно ж, найкращим чином
позначиться на іміджі компанії.
Фітоценоз в інтер’єрі офісів – це особливий вид мистецтва, що виконує як
естетичні, так і утилітарні функції. Озеленення активно впливає на характер формування
інтер’єру і є таким же рівноцінним компонентом оформлення середовища, як обробка
стін, меблювання та ін. За допомогою озеленення можна підвищити художню виразність
внутрішнього простору, удосконалити його функціональну організацію. Утилітарна
функція рослин полягає в створенні певного мікроклімату в приміщеннях. Останнім
часом все більш популярним у сучасних мегаполісах стає вертикальне озеленення або
вертикальні сади із застосуванням нових технологій, які дають приголомшливі
можливості для дизайну інтер’єрів і дизайну фасадів. Технологія вертикального
озеленення повертає міським інтер’єрам і фасадам втрачений зв’язок з живою природою.
Заповнити живими рослинами вулиці та інтер’єри стало можливо без виділення
додаткової площі. При цьому емоційний вплив вертикального озеленення перевершує
звичні зимові сади або кімнатні квіти.
Звичайно, вертикальні сади – не новина, протягом століть вони представляли собою
або зарослі повзучих рослин, вкорінених в землі і густо обплітаючи фасад будівлі, або
горизонтальні лотки, наповнені землею (або навіть просто ряди горщиків) і встановлені
на вертикальній рамі один над одним.
Ідея вертикального саду належить французькому ботаніку і дизайнеру Патріку
Бланку, який довгий час вивчав тропічні дощові ліси. Зразком для нього стала сама
природа. Наприклад, в Малайзії 2,5 тис. видів рослин знаходять місце для життя на
найрізноманітніших поверхнях і без всякого грунту. Першу зелену стіну з тисяч рослин
Бланк створив у 1988 р. Одне з найвідоміших творінь – його своєрідна візитна картка
– розташоване на фасаді паризького Музею на набережній Бранлі. Стіна площею 800
кв.м повністю «заросла» травою, мохом, квітами, ліанами і навіть чагарником. Знання
ботаніки допомагає Бланку формувати найбільш ефектні композиції з рослин, що добре
уживаються одна з одною. Спочатку зелені стіни сприймалися, як відмінний спосіб
оживити міське середовище, зробити його привабливішим і комфортнішим для людини.
Досить скоро вертикальне озеленення стало з успіхом використовуватися і як елемент
внутрішнього оздоблення музеїв, виставкових залів, ділових центрів, офісів, магазинів.
Унікальні живі полотна П. Бланка відразу визнали справжніми витворами
художнього мистецтва. У той же час у ідеї є величезний практичний потенціал. За більш
ніж 30 років П. Бланк розробив свою технологію створення вертикально квітучих клумб
і зелених стін. Керуючись нею, можна виростити на будь-якій поверхні справжній сад.
До стіни кріпиться металева рама, на якій, у свою чергу, встановлюється пластиковий
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каркас з високо пористими поліамідними пластинами, що за зовнішнім виглядом та
фактурою нагадують войлок. У нього імплантують насіння. Надалі там же пускають
коріння рослини. Матеріалом для вертикальних садів служать рослини різних видів і
сортів. Всілякі відтінки зеленого кольору заспокоюють, розслаблюють, налаштовують
на позитивний лад. Фіто-стіна створює в приміщенні атмосферу тропічного лісу,
пом’якшує і очищає повітря, затримує пил, знижує рівень шуму і температури, радує
око, наближаючи нас до природи, незалежно від пори року і погоди за вікном. На відміну
від одиночних рослин у горщиках вертикальний сад формує потужну листову масу,
фітоценозна дія якої набагато сильніше. У вертикального озеленення є ще цілий ряд
незаперечних переваг: завдяки компактності конструкцій фіто-стіни дозволяють
економити корисну площу підлоги, а поверхня стін стає декоративною.
У вертикальних садах немає ніяких лотків – це сади, поставлені вертикально.
Товщина установки без самих живих пагонів не більше декількох сантиметрів. А її вага
досить мала, щоб не турбуватися з приводу недостатньої міцності стіни. Квадратний
метр такого «саду» з дорослими рослинами важить не більше 30 кг. Вкраплюючи до
тридцяти рослин на кожен квадратний метр композиції, можна створювати рельєфні
вертикальні ландшафти. По мережі трубок, схованих позаду пластика, подається
поживний розчин, що містить необхідні для росту рослин мінеральні елементи.
Полімерний волок просочується цією сумішшю за рахунок капілярного ефекту. При
цьому стіна будівлі не стає вологою: вода не досягає її поверхні.
Для нормального росту рослин і квітів потрібні світло, вода і харчування. Якщо все
це надати, то розвиток настінного саду не викличе проблем. Принцип пристрою модулів із
зеленими насадженнями представлений на схемі нижче (Мал. 1). Циркуляція насиченої
живильними речовинами води здійснюється за допомогою насосів. При недостатньому
рівні природного сонячного світла в інтер’єрах можна використовувати УФ-лампи.

Метал відокремлює зелений модуль від стіни, створюючи повітряний прошарок,
а також забезпечуючи хорошу тепло- і звукоізоляцію. Втім, при бажанні зелений модуль
може стояти окремо і не буде пов’язаним зі стіною. Універсальний полівінілхлорид
служить гідроізоляцією. Шар пластику товщиною 1 см забезпечує жорсткість всієї
конструкції. Як пористі шари використовується синтетичний фетр з поліаміду. Капілярна
структура шару сприяє рівномірному зволоженню і створенню умов для росту рослин.
Профілактичне обслуговування потрібно всього один раз у квартал. Стаціонарна фітостіна міцно і надовго кріпиться до стіни приміщення. Для фіто-стін великих розмірів
(більше 5 кв. м) передбачена можливість підключення системи поливу до водопроводу
і каналізації. Фіто-стіни можуть розміщуватися на будь-якій поверхні – ними
обрамляють дверні отвори і простінки, в разі необхідності маскують кут, заповнюють
нішу, виділяють і підкреслюють елементи декору. Конструкція фіто-стіни може бути
цілісною або модульною, геометрично правильної форми або фігурною, що залежить
від її функціонального призначення та смаку керівництва офісу. Але головне – фітостіни покликані змінити естетику інтер’єру, органічно поєднуючись з різними стилями
і концепціями оформлення. Органічно вписуючись у простір, фіто-стіни можуть
підкреслювати або приховувати окремі конструктивні елементи, обрамляти еркери і
отвори дверей, розділяти приміщення – надавати будинку унікальність. Сучасні
технології дозволяють озеленювати стіни, ніші, еркери, стелі та ін. Завдяки своїй
компактності фіто-стіни підходять для приміщень будь-яких конфігурацій. Вибір рослин
залежить від майбутнього режиму експлуатації зеленої стіни. Технологія дозволяє
виростити у вертикальному саду дуже широкий асортимент рослин. В основному, в
інтер’єрні фіто-стіни садять рослини тропіків, які не потребують зимового зниження
температури повітря.
Одним з різновидів вертикального озеленення є фіто-модулі. На відміну від
стаціонарної фіто-стіни, фіто-модулі, залежно від особливостей конструкції, можуть
висіти на стіні або стояти на підлозі, бути переносним і автономним або монтуватися з
підключенням до інженерних систем будинку. В обрамленні фіто-модуля
використовуються пластик, метал, дерево та інші матеріали. Настінні фіто-модулі
виробляються також у малому форматі (від 50 ? 50 см). Мініатюрний вертикальний
садок легко знайде собі місце на столі, на стелажі або на полиці. Підлогові фіто-модулі
універсальні за своїм застосуванням і розміщенням, оскільки не кріпляться до стін
приміщення. Підлогові фіто-модулі можуть бути односторонніми або двосторонніми,
мати форму стелі, куточка, колони, піраміди, куба. Якщо офіс спланований за принципом
вільного простору, настінні й підлогові фіто-модулі допоможуть розділити його на
функціональні зони. Встановлений на підлозі, фіто-модуль з успіхом впорається з роллю
живої перегородки, що радує око. Така зелена стінка гарна ще й своєю мобільністю.
Оскільки підлоговий фіто-модуль легко перемістити в будь-який момент, простір можна
перетворювати, розділяючи його або об’єднуючи.
Таким чином, система вертикального озеленення максимально раціональна і
естетична. Вона має ряд незаперечних переваг порівняно з традиційними видами
озеленення:
1. Приголомшливий візуальний ефект – килим із живих рослин, що покриває стіни
інтер’єру, вносить свіжість живої природи в приміщенні в будь-який час року. Унікальні
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композиції з різних, ретельно підібраних рослин, дозволяють створити живі твори
мистецтва.
2. Користь живих рослин для співробітників і клієнтів компанії:
- очищення повітря від шкідливих домішок і мікроорганізмів, збагачення киснем;
- регулювання вологості;
- шумопоглинання і пиловловлювання.
3. Економія горизонтальної площі – «живі стіни» розташовуються тільки на
вертикальних поверхнях.
4. Простота догляду – полив і освітлення регулюється таймером.
5. Ефективний рекламний інструмент – завдяки своїй незвичності і
приголомшливому зовнішньому вигляду «вертикальне озеленення» привертає увагу,
вигідно виділяючи приміщення з офісної маси.
Отже, «вертикальні сади» – універсальний екологічний спосіб зробити інтер’єр
комфортним і здоровим, естетично привабливим, який позитивно впливає на здоров’я
людини і екосистеми.

МОРФОЛОГІЯ ЕКСТЕР’ЄРІВ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ
ПАСАЖИРСЬКИХ ПРОСТОРІВ АЕРОВОКЗАЛІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ
Зеленкова В. А.,
аспірантка Національного авіаційного університу

МОРФОЛОГІЯ ЕКСТЕР’ЄРІВ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ДИЗАЙНУ
ІНТЕР’ЄРІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ПРОСТОРІВ АЕРОВОКЗАЛІВ У
ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ
У статті розглядається еволюція зовнішніх і внутрішніх форм дизайну
інтер’єрів пасажирських просторів аеровокзалів залежно від періоду їхнього
будівництва, трансформація архітектурно-планувального рішення, розмірів та
конструкцій.
Ключові слова: дизайн, інтер’єр, аеровокзал.
В статье рассматривается эволюция внешних и внутренних форм дизайна
интерьеров пассажирских пространств аэровокзалов в зависимости от периода
их строительства, трансформация архитектурно-планировочного решения,
размеров и конструкций.
Ключевые слова: дизайн, интерьер, аэровокзал.
The article deals with the evolution of external and internal forms of interior design
passenger spaces airports depending on the period of their construction, transformation
architectural solution, sizes and designs.
Key words: design, interior, air terminals.
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Історія будівництва аеровокзалів дуже широко представлена як у вітчизняній, так
і в зарубіжній літературі. Існує велика кількість наукових праць і статей, в яких
досліджені та висвітлені питання розвитку аеровокзалів, проте, на жаль, вони
недостатньо висвітлюють проблеми організації внутрішнього середовища аеровокзалів
і специфіку дизайну інтер’єрів цього виду громадських споруд.
А.І. Білеуш, І.А. Белінский, В.І. Блохін, І.А. Ципріанович розглядають аеродроми
цивільної авіації [1]; А.І. Закревский, В.Н. Золотоперий дають методичні рекомендації
з експлуатації аеропортів [2]; М.В. Комський та В.Н. Іванова досліджували проектування
аеропортів у контексті загальної інфраструктури – у взаємозв’язку та взаємозалежності
з її елементами [6]; архітектурі бізнес-центрів у системі аеропорту (на прикладах
об’єктів цивільної авіації України) присвячені праці О.В. Семикіної [11]; К.А. Парфенової
– формуванню архітектурно-просторових рішень світових аеровокзалів під час
реконструкції [8]; Попова Ю. зосереджувалась на архітектурній конструкції [9]. Окремі
питання дизайну інтер’єрів аеровокзалів висвітлені у статтях А. Лепорк та Д. Карпов
[7; 5].
Мета статті полягає у виявленні змін засобів формоутворення та дизайну інтер’єрів
пасажирських просторів аеровокзалів у різні періоди.
Історія будівництва аеропортів почалася ще перед Першою Світовою війною.
Архітектура та зовнішній вигляд аеровокзалів розвивались поступово і залежали від
економічних, політичних, соціальних та інших чинників. Спочатку аеровокзал
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розглядався виключно як транспортна споруда, поступово його архітектура ставала все
більш подібною до інших типів громадських споруд. Розвиток аеропортів та розміри
аеровокзальних комплексів залежали, крім того, від технічного прогресу в авіації.
Поступово літаки ставали все більшими, з’явилась реактивна авіація, яка вимагала
великих, бетонних повітряно-посадкових смуг, збільшувалась кількість рейсів, пасажирів
і нових технологій їх обслуговування [11]. Тому реконструювання та будівництво
аеровокзалів не припиняється в аеропортах і на сьогодні.
Проаналізуємо розвиток архітектурних форм аеропортів та дизайн аеровокзалів
найвідоміших аеропортів світу. Дослідники виділяють три основні етапи розвитку
будівництва аеровокзалів: перший період – зародження аеровокзального будівництва
(1928–1950 рр.); другий період – розвиток та поява різноманітних форм аеровокзалів
(1956–1970 рр.), третій період – розквіт будівництва аеровокзалів, у формах
переважають стилі хай-тек та біоморфізм (1970 р. – по сьогодні).
До одних із найстаріших аеровокзалів першого періоду будівництва аеровокзалів
відноситься Берлінський аеропорт Темпельхоф. Його два перші ангари були побудовані
у 1923 році. На той час це була найбільша та найдовша будівля в світі, яка в 1934 р.
була розширена Ернстом Загебілем. Аеровокзал мав єдину овальну архітектурну форму,
що мала окремі функціональні рівні для зон прибуття, вильоту, поштових та вантажних
перевезень (рис. 1). Під час будування аеропорту було враховано не тільки
функціональність зон, а й різноманітність інфраструктур: готелі, конгрес-центри,
ресторани, офісні приміщення авіакомпаній та інші. Великий, просторий термінал мав
дуже високу стелю.

Між дерев’яними балками прямокутні форми, на стелі розміщені скляні отвори,
через які подається світло. На другому поверсі стелю підтримують цегляні стіни (рис. 2).
Колір підлоги однотонний, світло-коричневий. Взагалі колорит інтер’єру був зроблений
у теплій коричневій гамі. Британський архітектор Норман Фостер назвав цей аеропорт
«матір’ю аеропортів». До цього періоду відносяться аеропорти Ганновер-Лангенхаге
в Германії, Сан-Франциско в США.
До другого періоду будування аеровокзалів належить Нью-Йоркський аеропорт
імені Джона Ф. Кеннеді (рис. 3.). Він побудований фінським архітектором Ееро
Сааріненом у 1956–1962 рр., який крім того, розробив дизайн внутрішнього простору.
Це був такий час, коли повітряні перельоти були доступні лише еліті. Тому це дуже
помітно в оформленні терміналу у стилі модерн (рис. 4.). Взагалі термінал аеровокзалу
в плані схожий на чотирикутну зірку або квітку. З точки зору самого Саарінена,
«архітектура повинна виражати хвилюючу і незвичайну суть подорожі, руху та
переміщення» [6]. Під час будування аеропорту не було враховано подальшу можливість
його розширення, тому, коли він не зміг виконувати свою функцію повністю, його було
зачинено. У конструкціях аеропорту неможливо зустріти хоча б одну пряму лінію –
периметр стін, форма колон та лінії сходів мають пластичні, гармонійні контури.
Архітектор спроектував будівлю без жодного екскалатора. Саарінену вдалося створити
цілісний інтер’єр, в якому всі елементи гармонійно перетікають один в одний –
інформаційні табло, поручні або стійки реєстрації (рис. 4). Одним з найкращих
вітчизняних аеровокзалів цього періоду був аеропорт «Бориспіль» у Києві, збудований
у стилі романтичного мінімалізму під керівництвом А.В. Добровольського.

Рис. 3. Загальний вигляд аеропорту Кеннеді
Рис. 1. План Темпельхофу

Рис. 2. Інтер’єр аеровокзалу Темпельхоф
Рис. 4. Інтер’єр аеропорту Кеннеді
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За принципом «волі й легкості» запроектовано аеровокзальний комплекс
міжнародного аеропорту Кувейту одним з найвизначніших архітекторів ХХ ст. Кендзо
Танге [5]. Він зробив аеровокзал у дусі необруталізму – стилі, здавалося б, зовсім для
цього непридатного. Але це тільки на перший погляд. У вибудуваному ним терміналі
міжнародного аеропорту Кувейту Кендзо Танге (1970 рік) змусив простори
геометричних і плавних форм гармонійно поєднуватись один з одним. Таким чином
висота стелі над пасажиром змінюється. Прості, майже аскетичні форми були
використані у цьому аеровокзалі. Зовнішня форма аеровокзалу нагадує крила літака
(рис. 5).

Рис. 5. Зовнішній та внутрішній вигляд аеровокзалу у Кувейті
До літніх Олімпійських ігор 2008 року Н. Фостером був спроектований
міжнародний аеропорт у Пекіні Чек Лап Кок, в якому вся пишнота хай-тека поєднується
із стародавньою китайською символікою. Аеровокзал зроблений у формі дракона (рис.
6). Дах Термінала 3 пофарбований у червоний колір, що у Китаї є кольором щастя. Білі
смуги на стелі термінала, крім художнього оформлення, слугують для вказівки напрямів
руху (рис. 7). Поряд з білими смугами головного кольору стелі розміщуються тоненькі
смуги жовтогарячого кольору – від темного до світлого, – що вказують на
місцезнаходження пасажира в будинку. Світло-жовтогарячий колір відповідає центру
будинку, колір стає темнішим при наближенні до термінала E і навпаки, у терміналі C
(рис. 8). Дах Термінала 3 має безліч вікон, у які попадає денне світло, до того ж сонячні
промені зігрівають повітря, знижуючи витрати на опалення в холодну пору року. Дах
зроблений з легких модульних конструкцій. Конструкція відрегульована таким чином,
щоб денне світло створювало найбільш гармонійне освітлення в приміщенні. Проте
частка скла в загальній поверхні перекриття відносно невелика, що дозволяє влітку
заощаджувати на кондиціонуванні. Зовнішня поверхня оболонки вкрита безліччю
трикутних ліхтарів верхнього світла, що нагадують луску й підсилюють загальну
подібність до образу дракона. Зимовий сад, побудований у залі очікування Термінала
T3E, зроблений у тунелі таким чином, щоб пасажири мініатюрного потягу могли його
бачити. В оформленні використано багато традиційних китайських декоративних
елементів.
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Рис. 6. Пекінський термінал

Рис. 7. Зона руху в Пекінському терміналі

Рис. 8. Інтер’єр термінала в Пекіні

Рис. 9. Пекінський аеровокзал
Також до цього періоду відносяться відомий Мюхненський міжнародний аеропорт
імені Франца-Йозефа Штрауса, Лондонський 5 Термінал в аеропорту Хітроу, Лондонський
аеропорт Стенстед, Сінгапурський аеропорт Чангі, Сеульський аеропорт Інчон.
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До третього періоду будування аеровокзалів відноситься також знаменитий
аеропорт в Осаці, що був запроектований у 1994 р. під керівництвом архітектора Ренцо
Пьяно. Термінал розміщений на штучному острові в морі. Ззовні будівля нагадує
величезну хвилю, яка накатується на штучний острів (рис. 10). Внутрішні перекриття
терміналу – ряд арочних металевих конструкцій, що підтримують пілони, розміщені на
великій відстані один від одного (рис. 11, рис. 12). Саме вони відповідають за відчуття
легкості та польоту в цьому просторі.

світу. Для побудови внутрішнього простору використані легкі модульні конструкції,
які підтримуються металевими балками, що за формою нагадують стилізованого лебедя
у польоті та кріпляться до інформаційних стендів (рис. 13). Термінал Стенстед має
дуже оригінальний – «плаваючий» дах, який кріпиться на каркасі з труб у формі
перевернутих пірамід (рис. 14). В середині кожної з труб конструкції прокладені
комунікації, що забезпечують освітлення, а також кондиціонування, телезв’язок і
електропостачання [13]. У денний час приміщення освітлюється через вікна у стелі,
оригінальні за своєю будовою (рис. 14). У цьому аеровокзалі простір спрощений до
мінімуму, шлях пасажира направлений та вирівняний. В будівлі терміналу все
розташовано в одному рівні, а рух пасажирського потоку влаштовано так, щоб пасажир
міг іти тільки прямо, від реєстрації до посадки у літак [8]. Просторове планування
аеропорта розроблено таким чином, щоб забезпечити вільне пересування пасажирів,
які перебувають в аеропорті, до короткочасної автостоянки, рух через зал реєстрації
та службу безпеки до виходів, які знаходяться на одному рівні.

Рис. 10. План аеропорту

Рис. 13. Аеропорт Стенстед
Рис. 11. Термінал Осака

Рис. 12. Аеровокзал в Осаці
Аеропорт Стенстед був запроектований у 1991 р. під керівництвом сера Нормана
Фостера у стилі хай-тек. Прозорість та простота – головні критерії дизайну аеропорту.
Крім природного освітлення та вентиляції, внутрішній простір терміналу був створений
такий чином, що захищає пасажирів від негоди та не відокремлює їх від навколишнього
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Рис. 14. Детальне зображення кріплення
Отже, для першого періоду будівництва аеровокзалів, пов’язаного з початком та
розвитком такого типу будівлі, властиві неординарність архітектурних образів, які легко
запам’ятовувались, та використання переважно традиційних для цивільного будівництва
матеріалів і конструкцій, як в інтер’єрі, так і в екстер’єрі. Це були камерні будівлі,
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співмасштабні людині, архітектура яких залежала не стільки від технологічних, скільки
від естетичних вимог. Вони не були розраховані на подальше розширення.
Архітектура аеровокзалів другого періоду характеризується спокійними та не дуже
виразними архітектурними обсягами терміналів, призначеними безпосередньо для
ефективної організації технологічного процесу, або ж, навпаки, претензійними та
оригінальними формами у традиціях ранніх терміналів. Конфігурація терміналів була
орієнтована на максимальне збільшення фронту посадки, що призвело до появи
архітектурних рішень колосального масштабу. Архітектура не була співмасштабною з
людиною, тому не сприймалася цілісно відносно загального комплексу аеропорту. При
будівництві дахів терміналів, крім металу, дерева, бетону, починають застосовувати
скло, вікна почали утворювати суцільну стіну.
Третій період характерний найрізноманітнішою формою терміналів, зміни в
рішеннях яких пов’язані з новим сприйняттям аеровокзалу, як соціально активного
простору, орієнтованого на залучення споживачів. Істотне збільшення соціальної ролі
аеропорту в житті суспільства зумовило доповнення основної транспортної функції
іншими, і не могло не вплинути на трактування образу будинку. Нове покоління терміналів
– це не тільки нова організація простору з використанням останніх технологій, але й
незвичайне трактування образу, контраст між простою організацією плану й складним
компонуванням зовнішнього обсягу в інтер’єрі будинку, а також використання
найновіших технологій. Термінали зроблені майже із суцільного скла та металу, просторі
та світлі.
Планується й надалі досліджувати зміну архітектурних форм у аеровокзалах;
виявити взаємозв’язок та залежність між зовнішнім та внутрішнім дизайном; дослідити
функціональне зонування в аеровокзалі; вплив дизайну інтер’єрів аеровокзалів на
людське сприйняття.
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МУЗИЧНИЙ КОНКУРС ЯК ФОРМА АКТУАЛІЗАЦІЇ
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИКОНАВЦЯ
У статті розглядаються питання функціонування музично-виконавських
конкурсів в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. Акцентується увага на виявленні
протиріч впливу музичних конкурсів на творчий розвиток виконавця.
Ключові слова: музично-виконавський конкурс, творча діяльність музиканта.
В статье рассматриваются вопросы функционирования музыкальноисполнительских конкурсов в Украине в конце ХХ – начале XXI века. Акцентируется
внимание на выявлении противоречий влияния музыкальных конкурсов на творческое
развитие исполнителя.
Ключевые слова: музыкально-исполнительский конкурс, творческая
деятельность исполнителя.
The article deals with the functioning of Music and performing competitions in
Ukraine in the late of XX th – early XXI th centuries. Its focus is to on identify the impact
of contradictions in Music Competitions on the creative actualization of an artist.
Key words: Music and performing competitions, creative activity musician.
Розвиток музично-виконавського мистецтва України кінця ХХ – початку ХХІ ст.
презентують музичні конкурси, які набули тенденції до поширення і зростання, та
спонукають до нового осмислення музичного виконавства з точки зору оцінки його
творчого потенціалу та відповідності вимогам часу. У сучасній Україні щороку
проводяться різноманітні музично-виконавські конкурси – міжнародні, всеукраїнські,
галузеві, регіональні, місцеві, які посідають гідне місце в концертному житті країни та
покликані сприяти розвиткові виконавської майстерності, професіоналізму, піднесенню
мистецького авторитету України в світі. Проведення таких творчих заходів надає
учаснику можливість не тільки виявити своє вміння, талант, а й одержати безліч вражень
від спілкування з вітчизняними та зарубіжними колегами, адже кожен конкурс – це
імпульс до творчих пошуків та наступних змагань.
Актуальність питання підсилюється і тим, що конкурсний рух сприяє інтеграції
музично-виконавського мистецтва України до світового музичного простору;
підтверджує конкурентоспроможність вітчизняної музично-виконавської школи серед
кращих виконавських шкіл світу; пропагує українську музичну культуру і сприяє
підвищенню престижу країни. Однак, факт інтеграції виявив одночасно негативні для
вітчизняної культури наслідки: через несприятливі економічні умови та матеріальну
незахищеність талановитої молоді відбувається від’їзд кращих виконавських кадрів.
У сучасних умовах музичне академічне мистецтво потребує серйозної підтримки і
захисту з боку національної еліти, національних державних структур, а також держави
загалом.
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Мета статті – виявити особливості функціонування конкурсного руху в Україні в
кінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Успішна активізація конкурсної практики в Україні спонукає до вивчення
особливостей їх функціонування. У доробку вітчизняних музикознавців виконавські
конкурси не були предметом спеціального наукового дослідження, що обумовлено
об’єктивними причинами, адже до проголошення незалежності України музичні
конкурси не мали широкомасштабного розповсюдження. Безпосередньо про конкурси
існує багато відгуків і публікацій в Інтернет-ресурсах, у періодичних виданнях, які
переважно дають оцінку виконавській майстерності, певним учасникам змагань,
композиторській творчості, наприклад “Дайджест Міжнародного конкурсу пам’яті
Володимира Горовиця”. Оптимістичним є той факт, що музичні фестивалі, які набули,
паралельно з конкурсами, розповсюдження в часи незалежності, українськими
науковцями вже досліджуються. Зокрема, дисертації авторів М. Шведа “Тенденції
розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні на новому етапі (1990 –
2005 рр.)”; С. Зуєва “Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю
(на матеріалах Харкова)”.
Однак актуальним і малодослідженим залишається вивчення музичних конкурсів
та фестивалів як соціокультурного явища, тобто соціального значення таких акцій у
розвитку української культури та, зокрема, музично-виконавського мистецтва.
Одночасно необхідним постає переосмислення функціонування музичних конкурсів в
аспекті їх впливу на творчу актуалізацію музиканта-виконавця та протиріч, пов’язаних з
цим питанням.
Визначаючи роль музичних виконавських конкурсів у соціокультурному просторі
нашої держави, слід зауважити, що українське суспільство ще перебуває в стадії пошуку
ефективних форм культурного розвитку, спостерігається неухильна тенденція до
виявлення своєї унікальності, самостійності. Через це великого значення набуває
залучення молодого покоління до опанування цінностями музичного академічного
мистецтва як запорука розвитку високоосвіченої, творчої та внутрішньо
цілеспрямованої молоді.
Вивчення музичних виконавських конкурсів передбачає звернення до теоретичних
основ самого поняття музичний конкурс, розуміння його сутності. Отже, музичновиконавський конкурс – конкурентна форма концертного виступу музикантів за
попередньо обумовленими умовами, що є чинником розвитку професійного музичного
виконавства та своєрідним засобом пропаганди академічного музичного мистецтва в
соціокультурному просторі. Сучасні музичні конкурси демонструють високий
професіоналізм учасників, однак цей факт, поряд з позитивністю, часом викликає
неоднозначне ставлення як до вітчизняного музичного виконавства, так і до конкурсів
взагалі.
Щодо визначення позитивних і негативних характеристик виконавських конкурсів,
з точки зору музичного виконавства, існують досить розрізненні думки. На наш погляд,
не є доцільним однозначне визначення всіх позитивних і негативних позицій конкурсу,
скоріше, їх варто сприймати як факт розвитку музичного професійного виконавства.
Так, сама ідея визначити “хто кращий” не виглядає беззаперечною: виконавці можуть
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бути в настрої чи ні, і не всім властива спортивна витримка. Сьогодні деякі музиканти
ностальгують за старими добрими часами, коли без конкурсних медалей можна було
робити кар’єру. Сьогодні це майже неможливо. А тому найрозумніше сприймати
конкурси як можливість спілкуватися з музичним мистецтвом. Більшість виконавців
стають відомими саме внаслідок перемоги в конкурсі, адже для молодого виконавця –
це єдина можливість заявити про себе та почути представників інших виконавських
шкіл.
Музичні конкурси – це, перш за все, форма актуалізації розвитку як музичновиконавського мистецтва загалом, так і підвищення виконавської майстерності окремого
музиканта зокрема. Однак не все так позитивно, як здається на перший погляд.
Головними протиріччями, які виникають у висвітленні цих питань, є: 1) “спортивна”
атмосфера музичних змагань, психологічний стан учасників; 2) віртуозність та
змістовність виконавців, ранній професіоналізм юних учасників; 3) виховна та
розвиваюча функція у професійному музичному виконавстві; 4) післяконкурсна доля
лауреатів, міграційні процеси [1,9].
Перша позиція вимагає відповіді на питання: наскільки домінуючою в музичних
конкурсах є “музична конкурентність” учасників над дійсним “святом музики”? Адже
те, що виконавець бере участь у міжнародному конкурсі, його слухають професійні
музиканти з багатьох країн, вже і є перемога. Головне, що на конкурсі перемагають не
музиканти та країни, а музика, тому розуміння конкурсу як змагання є дещо
перебільшеним. Одночасно не слід забувати про підвищену емоційність, нервозність,
нелегку працю учасників, педагогів, журі, які теж хвилюються, витримуючи
багаточасові прослуховування, тобто про те, що конкурс – це перевірка на витримку.
Часом досить талановитий виконавець, не витримавши психологічного навантаження
таких музичних змагань, не здатний достатньою мірою розкрити свою обдарованість
перед публікою. Так, конкурс фіксує миттєвий стан виконавця, його вміння
мобілізуватися, зібратися, показати себе.
Конкурс, невід’ємною рисою якого є визначення кращого, направлений також на
виявлення лідерських якостей у його учасників. Але загальна тенденція в конкурсному
виконавстві така, що максимальна увага приділяється зовнішньому аспекту виконання,
а мінімальна – внутрішньому, тобто на конкурсах спостерігається деяка смислова
“зверхність”, рідше – образна глибина у музичному виконанні.
Після завершення ІІ Міжнародного конкурсу пам’яті Володимира Горовиця
професор Рубінської академії музики (Тель-Авів) Д. Іоффе зазначила, що останнім
часом виникла тенденція щодо підготовки юних віртуозів – “спортсменів”, і застерігала
викладачів від зайвого захоплення гучністю та швидкістю. Професор Зальцбурзького
Моцартеума Р. Плагге висловив своє застереження в тому, щоб викладачі не
використовували своїх учнів як “коней для забігу” в досягненні нових “спортивних”
результатів. Важливо в процесі підготовки юних музикантів до конкурсів зберігати їхню
дитячу чутливість та невимушеність [4, 12].
Дані застереження досить справедливі та актуальні для сучасного стану музичних
конкурсів, адже часто окремі конкурсні виступи демонструють просто навченість і
високу технічність, майже без розуміння глибин художнього змісту твору. Внаслідок

цього програшне, невдале виконання супроводжується негативним психологічним
станом учасника. Навпаки, коли юний музикант на сцені грає із задоволенням, уважно
вслуховуючись в музику, відбувається співтворчість із залом, здатність спонтанно та
емоційно реагувати.
Отже, пріоритетна мета музичних виконавських конкурсів – відкрити нові імена,
представити новий тип виконання, дати нові орієнтири та стимули тим, хто вчиться
майстерності, а також створення позитивної психологічної атмосфери. Однак специфіка
конкурсного виконання вимагає від учасників сценічної витримки, вольових якостей,
впевненості, оптимізму, яскравої емоційності, віртуозності, артистизму. Не слід забувати
про “втручання” долі, адже конкурс – це також перевірка на удачу та випадок.
Друга позиція звертає увагу на ранній професіоналізм юних учасників. Часом,
зовсім не по-дитячому, не по-учнівські у виконанні юних виконавців представлено
інтерпретацію шедеврів світової, російської, української класики та сучасної музики.
Таке феноменальне явище розвинутого художнього мислення в дитячому та юнацькому
віці, яскравої музикальності, інтуїції стало предметом дискусії педагогів, музикознавців.
Дійсно, сьогодні діти одинадцяти років грають дуже глибоку музику (наприклад,
скерцо або балади Шопена). І завжди відчувається, що це дитяче виконання. Зрозуміло,
що моменти форми, стилю цих творів дитині пояснив педагог. Але одночасно є
усвідомлення, що навчити саме такому звуку або відчуттю часу просто неможливо,
тому таке “передчасне” музичне виховання – перш за все, позитивний чинник. Те, що
діти грають дорослу програму – унікальне явище. Адже зовсім юний музикант виконує
музичну програму не так, як дорослі виконавці, у яких більше досвіду, але немає тих
емоційних градацій, які є в дитячій психіці. Юний музикант вносить у свій виступ іншу
суть і якщо сьогодні його виконавський апарат настільки досконалий, то це не доцільно
стримувати.
Однак інколи передчасне професійне музичне виховання межує з навченістю, яка
завжди неприродна та нехудожня. Завдання педагога, поряд з вихованням професійності,
– знайти такі моменти, коли під пальцями дитини народжується щось щире, відверте,
те, чому неможливо навчити. Опанування складної виконавської програми не повинно
травмувати дитячі душі, а навпаки – їх зміцнювати.
Сучасні музичні виконавські конкурси демонструють розвиток професійного
музичного виконавства в Україні. Успішні зміни особливо помітні в конкурсних виступах
піаністів. Про це свідчать також висловлювання впливових закордонних музикантів,
які відзначають, що для гри українських піаністів властиво більше грамотності, чіткості,
точності.
Оригінальне пояснення належить Ю. Зільберману, який припускає: “те, що країна
перебуває у кризі, вижити все складніше, компенсується у нас таким злетом талантів.
Таке було в історії. Наші діти не просто гарно грають – це маленькі гладіатори. Вони
виходять на сцену та “б’ються” за успіх. Звичайно, є деякі моменти непевності, вони ще
занадто мало бачили в житті, у них мало досвіду, в тому числі виконавського ” [6, 15].
Отже, ранній професіоналізм юних учасників музичних виконавських конкурсів –
цілком позитивне явище. Раннє пізнання форми, часу, стилю, певних естетичних
орієнтирів сприяє професійному зростанню виконавців. Але педагогічна практика не
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повинна допускати навченості, неприродності, нехудожності; перш за все, вона має бути
направлена на виявлення щирості та відвертості у виконанні.
Третя позиція привертає увагу до питань щодо виховної та розвивальної функцій
конкурсів у професійному музичному виконавстві. Практика проведення музичних
виконавських конкурсів в Україні показує, що їх діяльність не обмежується лише
виступами учасників. У позаконкурсний час досить часто проводяться майстер-класи
відомих музикантів.
У музичному середовищі традиція майстер-класів існує здавна. Відносно новим
є лише сам термін “майстер-клас”. Проте ефективність форми пов’язана з додатковими
обставинами. Майже кожному музиканту властиве прагнення до творчого
самоствердження, активного пошуку, подекуди навіть до вироблення власного
виконавського стилю. Це прагнення реалізується, окрім іншого, у спілкуванні з іншими
талановитими музикантами такого ж чи майже такого ж віку. Набуття професійного
досвіду шляхом спостереження над виконавською майстерністю своїх товаришів
набуває рис прихованого від стороннього погляду творчого змагання. Це не змагання в
звичайному сенсі слова, тут переможців не визначають. Однак завоювати своєрідну
першість в оцінках соратників для молодих музикантів є подекуди не менш важливим,
ніж оцінка досвідчених майстрів, оскільки у багатьох учнів є очевидні індивідуальні
музично-професійні переваги, яким можна і треба наслідувати. В такій психологічній
ситуації відбувається колективне вдосконалення виконавської майстерності.
Сучасні майстер-класи передбачають роботу викладача з групою учнів; мають
відкриту форму проведення занять, а тому надають можливість навчатися іншим
музикантам (навіть наочно). На майстер-класах постійно присутні учні та викладачі з
фаху. Проведення майстер-класів у межах виконавських конкурсів свідчить про
паралельний вплив конкурсів на систему музичної освіти в Україні.
Четверта позиція найбільш проблемна, навіть “болюча”, адже акцентує на питаннях
післяконкурсної долі лауреатів і пов’язаних з цим міграційних процесів вітчизняних
молодих виконавських кадрів.
Основні завдання конкурсів: виявлення талановитих виконавців, популяризація
класичного мистецтва та укріплення музичного авторитету України в світі. На перший
погляд – ідея досить гуманна. Українські виконавці стають лауреатами престижних
вітчизняних і зарубіжних музичних конкурсів, їх можна зустріти на майстер-класах
кращих виконавців світу. Проте не завжди їхні досягнення стають позитивним явищем
культурного розвитку нашої країни.
Для успішної талановитої молоді такі заходи виконують роль трампліну, за яким
іде запрошення на фестиваль, гастрольну подорож або до навчання у європейському
музичному закладі. Така затребуваність часом приводить до негативних наслідків,
оскільки простежується тенденція стосовно міграції талановитих музикантів до країн
Західної Європи та світу. Причина цього у матеріальній незахищеності музичних талантів
України. Звісно, країна перебуває в економічній кризі, ще тільки стає на шлях розбудови
демократії та усвідомлення своєї ідентичності. Державою проголошуються заклики
про залучення української музичної культури до інтеграції у світовий культурний простір,
але ж не для того, щоб “музична гордість нації” була оцінена матеріально та забезпечена

гідними умовами лише за кордоном. На жаль, сьогодні від’їжджають кращі виконавські
та викладацькі кадри в країни ближнього та дальнього зарубіжжя, що посилено
економічними проблемами. В умовах сьогодення молоді музиканти буквально
“виживають”, а лауреати вимушені “заробляти” на міжнародних конкурсах.
Існує ще одна позиція, яка характеризує неоднозначність у функціонуванні
музичних конкурсів – оцінювання конкурсантів. Так, на кожному конкурсі, як правило,
ставиться питання щодо справедливості та об’єктивності журі. Часом думка слухацької
аудиторії, навіть професійної, має розбіжності з думкою членів журі. Однак слід
пам’ятати, що конкурс – певним чином лотерея, тож яким би не було справедливим
журі, все одно суперечки будуть. Часто одне і те саме виконання в різних слухачів
викликає діаметрально протилежні почуття.
Такі суперечності викликані ще однією обставиною – досить часто в конкурсі
беруть участь учні членів журі. Хоча у світовій конкурсній практиці таких ситуацій
намагаються уникати. Але зовсім оминути цю проблему неможливо, оскільки
попередньо запрошені члени журі повідомляють своїм учням про конкурс, які теж
мають право і бажання брати у ньому участь. Тому не треба сприймати це питання занадто
серйозно, слід враховувати, що якою б об’єктивною не була оцінка журі, слухачі завжди
будуть говорити та писати про вищезазначене. Вводити правило, яке забороняє учням
членів журі брати участь в конкурсі, – недоцільно, адже ситуацію учень – вчитель важко
проконтролювати, оскільки є різні форми таких стосунків: навчання чи майстер-класи,
консультації, просто дружні відносини двох педагогів тощо. У будь-якому разі, не дуже
добре для учасника, коли його вчитель є членом журі. Одночасно буває ситуація, коли
вчитель набагато суворіший до свого учня, і тому досить критично ставиться до нього.
Головна проблема в тому, що це питання є дискусійним для слухачів та музичної критики,
а сама проблема не занадто серйозна, оскільки такий вплив проконтролювати важко.
Сумніви щодо об’єктивності журі не завжди є справедливими, адже і слухачам, і
критичному журі важко не потрапити у полон власних симпатій, які інколи не мають
відношення до виконавства. Кожен виконавець намагається зачарувати публіку і суворе
журі, і це не дивно, адже мова йде про мистецтво.
Оскільки наші лауреати все ж таки мають успіх не тільки на батьківщині, а й за її
межами, є підстави стверджувати, що у виконавських конкурсах, які проходять в Україні,
є перспектива для подальшого успішного розвитку.
Підсумовуючи, можна стверджувати що є підстави для визначення позитивної
тенденції у розвитку українських музичних конкурсів: динаміка розвитку конкурсного
руху та соціальна затребуваність; як наслідок – творча потенційність і перспективність
подальшого розвитку музично-виконавського мистецтва. Однак варто все-таки
акцентувати увагу на певних проблемах у функціонуванні сучасних конкурсів і
можливості їх коригування.
На сьогодні не існує чіткого розмежування конкурсів за виконавським статусом.
Вони поділяються, переважно, географічно на міжнародні, національні, всеукраїнські
та регіональні, що є досить обмеженим.
Масовість конкурсного руху, яка простежується в останні десятиліття в Україні,
має неоднозначні наслідки. Поряд з позитивністю в соціокультурному контексті
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чисельні конкурсні змагання мають негативні риси для професійного виконавства.
Відбувається нівелювання самого поняття “лауреат міжнародного конкурсу”, адже
професійний рівень учасників різних конкурсів, навіть міжнародних, що проходять на
території України, суттєво відрізняється [1; 10].
Для розв’язання даної проблематики доцільно окреслити нові принципи розподілу
академічних музичних конкурсів не лише за географічним, а й за професійним
принципом, тобто правильно визначати спрямованість конкурсу: на розвиток
соціокультурної сфери, що заохочує виконавця та слухача, чи на розвиток професійного
виконавського мистецтва, розрахованого на підготовлену професійно публіку.
Узагальнюючи, можна визначити наступні функціональні характеристики музичних
конкурсів:
– виявлення і підтримка талановитих українських музикантів-виконавців, одночасно
запрошення кращих виконавських сил світу, що надає можливість спілкування із
закордонними музикантами;
– утвердження України як одного з центрів розвитку музично-виконавського
мистецтва та сприяння інтеграції у світовий культурний простір;
– популяризація як зарубіжної класичної та сучасної музики, так і творів
українських композиторів;
– поширення системи конкурсного виховання виконавця: школа майстер-класів,
фестивалі в межах конкурсу, гастрольна діяльність;
– вшанування пам’яті геніальних музикантів, біографія яких пов’язана з Україною.
У сучасній Україні, незважаючи на всі фінансові негаразди, музичних конкурсів
чимало. Здебільшого, вони цілком виправдовують своє існування, рік у рік збираючи
яскраві таланти, які згодом презентують Україну на міжнародній музичній арені. В
кожному консерваторському регіоні та в Криму вони не поодинокі, їх важко перелічити.
Внаслідок розвинутої рекламної кампанії в Україні кожен більш-менш впливовий
конкурс надає рекламу про свою діяльність у засобах масової інформації, адже такі
мистецькі акції досить популярні серед виконавської молоді, оскільки є реальною
можливістю показати себе світу. Адже природа людини має пристрасне бажання
боротися за першість. Така боротьба, якщо вона не переслідує безглуздої мети, якщо
це змагання за самовдосконалення – перспективна. Хоча сама ідея мистецького змагання
не є оптимальним розв’язанням проблем, пов’язаних з майбутнім молодих виконавців.
Тому завдання організаторів полягає не тільки в організації проекту, а й у тому, щоб
допомогти учасникам творчо реалізуватися після його закінчення.
Таким чином, розвиток музичних виконавських конкурсів і музично-виконавського
мистецтва загалом свідчить про соціокультурну зацікавленість нашої країни в даних
мистецьких проектах. Для підвищення якості та ефективності їх проведення необхідним
є залучення благодійних організацій, меценатства, а також створення сприятливої
законодавчої бази.
Саме через презентацію кращих здобутків української музичної культури за
кордоном Україна має шанс покращити свій зовнішній імідж, поширити інформацію
про нашу державу як цивілізовану європейську країну з давніми самобутніми
мистецькими традиціями й високим рівнем сучасного музичного професійного

виконавства. Влучно сказав відомий український композитор І. Карабиць: “…головне
– це можливість України показати себе у контексті світової культури. Стати, так би
мовити, в ряди культурних процесів, які відбуваються у світі. Ми всі ще пам’ятаємо
часи, коли не було ні міжнародних конкурсів, ні фестивалів. На те були свої причини.
Тому нині маємо кожного разу пишатися такою подією як гідним здобутком, адже саме
вони вводять нас у світовий процес” [5; 9].
Функціонування музично-виконавських конкурсів є певним показником рівня
розвитку музично-виконавського мистецтва країни. Завдяки репертуарній
різноманітності та розширеним регіональним межам вони одночасно є яскравим
свідченням взаємопроникнення української та світової музичної культури, адже
музично-виконавська творчість – це різновид музичної діяльності, пов’язаний з
багатовекторністю музичного мистецтва.
Аналіз функціонування музичних конкурсів в Україні дозволяє визначити загальні
характеристики і тенденції: кожен з музичних виконавських конкурсів має свою
оригінальну особливість, спільну мету: виявлення талановитих виконавців, сприяння їх
подальшій концертній діяльності, популяризація української музики; конкурси не
обмежуються лише виступами учасників, у межах конкурсів передбачені заходи:
майстер-класи, концертні виступи, семінари та конференції, гастрольна діяльність, запис
компакт-дисків. Здебільшого, організаційний колектив піклується про подальшу долю
лауреатів, учасників. Майже всі конкурси відроджують імена своїх талановитих
співвітчизників; привертають увагу суспільної думки, про що свідчать публікації в пресі;
функціонують як специфічна освітня система: професійне зростання музиканта
відбувається в межах певного конкурсу чи фестивалю; а також як міжконкурсне
зростання (коли юний лауреат менш престижного конкурсу з часом стає лауреатом більш
значного міжнародного конкурсу). Таким чином, музичні конкурси актуалізують творчий
потенціал виконавця та виявляють сучасний стан розвитку українського музичновиконавського мистецтва загалом. Їх функціонування можливе лише за умов
взаємовпливу виконавської, композиторської творчості, слухацької аудиторії, а також
за сприятливих соціально-економічних умов.

74

Література:
1. Зінська Т. В. Музично-виконавське мистецтво в соціокультурному просторі України
кінця ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та
мистецтвознавства : спец. 26.00.01 “теорія та історія культури” / Т. В. Зінська – К.,
2011. – 16 с. 2. Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця
(1995–2005 рр.) : дайджест. – К. : Міжнародний благодійний фонд конкурсу Володимира
Горовиця, 2004. – 168 c. 3. ІХ Mіжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира
Горовиця [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.horowitzv.org/eng-home.html
4. Муратова В. Знакомство с пианистами ХХІ столетия / В. Муратова // Зеркало недели. –
1997. – 8 мая. – С. 12. 5. Степанченко Г. «Золотий гомін» молодих талантів / Г. Степанченко //
Хрещатик. – 1997. – 31 травня. – С. 9. 6. Щеткина Е. Время сюрпризов / Е. Щеткина //
Зеркало недели. – 1999. – 8–14 мая. – С. 14.

75

КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ САДОВИХ ЛАНДШАФТІВ
Канєвський М. Є.,
старший викладач Київського національного університету культури і мистецтв

КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ
САДОВИХ ЛАНДШАФТІВ
У статті досліджуються композиційні особливості садових ландшафтів, їх
побудова та взаємозв’язок.
Ключові слова: садові ландшафти, композиційні особливості, садові композиції.
В статье исследуются композиционные особенности садовых ландшафтов,
их построение и взаимосвязь.
Ключевые слова: садовые ландшафты, композиционные особенности, садовые
композиции.
The article investigates the compositional features of the garden landscape, their
construction and interconnection.
Key words: garden landscapes, compositional features, garden composition.
Однією з важливих проблем розвитку садово-паркового мистецтва є дослідження
композиційних особливостей побудови садових ландшафтів.
Садово-паркове мистецтво сформувалося протягом декількох тисячоліть
водночас з іншими видами мистецтва – живописом, скульптурою, музикою,
літературою. Досягнення дендрології та архітектурно-інженерної майстерності різних
епох знайшли своє втілення в розвитку садово-паркового мистецтва, у вигляді
різноманітних методів, які систематизувалися і складалися в естетичні та технологічні
принципи формування невеликих ландшафтів.
У зв’язку з тим, що набуває розвитку ландшафтне проектування садів та парків на
невеликих ділянках міських територій, обмежених житловою забудовою, безумовно
актуальним є дослідження композиційних принципів побудови садових ландшафтів,
здатних вплинути на вибір проектного рішення.
Теоретичні аспекти композиції садових ландшафтів розглядалися у працях
А.Т. Болотова, А.П. Вергунова, І.Н. Гегельського, В.А. Горохова, Л.С. Залеської,
І.А. Косаревського, М.І. Яковлєва та інших.
На даний момент садово-паркове мистецтво вивчається переважно істориками
архітектури. Але цього недостатньо для сучасного ландшафтного проектування.
Необхідні детальні дослідження, які б визначали вплив особливостей композиції на
оформлення ландшафту.
Метою статті є визначення впливу композиційних особливостей побудови садів і
парків на здійснення проектування обмежених ділянок при будинках та прийняття рішень
з оформлення ландшафту.
Стильова та композиційна організація садових ландшафтів має багату історію.
Аналізуючи класичні, загальновідомі садові традиції (Італії, Іспанії, Франції, Британії),
а також досягнення садового мистецтва інших країн Європи (Німеччини, Голландії,
Швеції, Польщі, Чехії), можна сформувати композиційні принципи побудови сучасних
садів на обмежених ділянках.
Аналіз композиційної побудови історичних садів свідчить, що, наприклад,
плануванню садів, виконаних у регулярному стилі, були властиві прямі лінії, строга
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осьова композиція, розкішність, яку надавали широкі прямі алеї, що ставали
перспективними, стрижені дерева, орнаментальні квітники на газоні. Емоційною
складовою стилю була урочистість, велика кількість скульптур, театральність. Вода
була присутня у вигляді строгої форми басейнів з фонтанами, каскадами й фонтанчиками
поблизу стін. Для контрасту низькому партеру використовували боскети – рівно
підстрижені у вигляді стінок дерева й чагарники [1].
Як варіація на тему регулярного стилю, були сади в італійському стилі, що
нагадували собою невеликий садок біля вілли або парк, оточений стіною або
підстриженим живоплотом, з поверхнею розбитої на прості геометричні форми
діагональними й прямими доріжками. Центром композиції служила водойма або фонтан,
а довкола нього квітники або брукований майданчик. Клумби і водойми вирішені у
формальному стилі у вигляді кола, овалу, квадрата.
Характерним елементом італійського подвір’я є патіо – внутрішнє подвір’я,
заховане від сторонніх очей. Поява цього елемента в плануванні садів викликане
тіснотою італійських міст, що змусила домовласників досягти стовідсоткової
ефективності використання кожного квадратного сантиметра. У патіо розміщувалися
садові меблі, вазони із квітами й скульптури – як невід’ємний атрибут італійського
стилю. Саме скульптурне оформлення фонтанів, гротів, квітників, алей надавало
італійським садам сильне емоційне звучання. При цьому дерева й чагарники в італійських
парках звичайно стрижуть у формі куба або кулі.
Необхідно відзначити, що і сьогодні патіо широко використовується при
плануванні заміських будинків (мал.1.а ), а при переплануванні й проектуванні нових
майданчиків при висотних будовах можливе використання композиційних принципів
побудови класичних регулярних садів.
Наприклад, в оформленні квітників за допомогою фігурно підстрижених
вічнозелених чагарників (мал.1.б). Для одного куща досить двох квадратних метрів.
Два або чотири кущі, симетрично розташовані, можуть визначити характер усього саду.
Добре сприймається в центрі клумб кущ, підстрижений у вигляді кулі, конуса або іншої
незвичайної форми. Вічнозелені посадки можна відтінити білим або кольоровим гравієм
чи пожвавити квітучими рослинами. Якщо навколо лавки біля під’їздів будинків
розмістити напівкруглу нішу, відокремивши її від будинку або вулиці, непроникної для
поглядів живоплотом або трельяжем-опорою для рослин, що плетуться, можна створити
затишний куточок за рахунок внесення в композицію відчуття порядку, строгості й
урочистості.

а
б
Мал. 1. Планування сучасних садів з використанням композиційних принципів
побудови регулярних садів: а) патіо;
б) клумба з фігурно підстрижених вічнозелених чагарників.
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Широко відомий пейзажний стиль, що прийшов зі Сходу – з Китаю, де регулярного
стилю взагалі ніколи не існувало.
Пейзажний стиль, що з’явився в XVIII ст. в Англії, яка вважається родоначальницею
цього садово-паркового стилю в Європі, у протилежність регулярному стилю не
відокремлює сад, а, навпаки, органічно зв’язує навколишній ландшафт з ним.
Асиметричне компонування, властиве цьому стилю, налаштовує людину до більш
тісної гармонії із природою, тому що, звільнена від жорсткості симетричного плану,
кожна ділянка може бути вирішеною з більш повним обліком його природних
ландшафтних якостей. Рух по такому саду більш вільним й дає можливість побачити
кожен об’єкт ландшафту окремо й у співвідношенні з іншими елементами.
Квітники компонувалися біля будинку або водойми, при цьому всі посадки
різнорідні й висаджувалися групами, з урахуванням характеру рослин, сполучення їхньої
форми й кольору.
Застосувавши композиційні принципи пейзажного стилю в плануванні майданчиків
між будинками, можна розмістити не рівні за величиною й формою предмети так, що
створиться враження врівноваженості. Саме таке розміщення рослин і є в природі.
Вільне мальовниче планування, як правило, більше відповідає ділянці, її здійснення
вимагає звичайно менше земельних робіт, підпірних стін, екранів і конструкцій,
відповідно, є більш економічним. Особливо важливо, що воно викликає також менше
руйнувань і краще поєднується з навколишнім ландшафтом.

Композиції плаского саду створюються з одного піску або гравію, мхів і декількох
каменів, як наприклад, у саду Реандзи, на тлі обробленого граблями гравію, що зображує
море, розташована вільна композиція з п’ятнадцяти каменів і мхів. У горбистому саду
композиційний принцип може вирішуватися без застосування живого матеріалу.
Стрімчаки, пагорби, гори ближнього, середнього й далекого плану, камені, що
зображують морський берег, галька й пісок як символ ріки можуть створити складні
пейзажі, наповнені певним композиційним змістом.
Таким чином, японський сад створює просторове рішення, найбільш близьке до
сучасного поняття малого саду, як частини житлового будинку, і служить для пасивного
споглядання з певної точки зори – звичайно, з вікна або веранди будинку. У зв’язку з
цим він повинен розглядатися, як мальовнича картина на відміну від інших садів, де
весь ландшафт саду розкривається поступово, з рухом по саду.
Японський сад компонується головним чином з вічнозелених дерев, з
використанням каменів різних відтінків і форм, що створює в садах надзвичайна
розмаїтість. Вода вводиться в сад у вигляді озера, ставка, струмка або водоспаду,
збагачуючи його композицію [1; 2].
Невід’ємним елементом композиції японського саду є ліхтарі, які ставлять у
певних композиційних центрах у комбінації з каменями, чагарниками, деревами й
ставками: в підніжжі гори, на острові, на березі озера, біля входу, біля колодязя тощо.
Ліхтарики освітлюють сад і служать архітектурним елементом, що приємно контрастує
з натуральною природою. При проектуванні із трьох видів світильників: юкими-гата
(присадкуваті, із широкою кришкою, у формі будиночка для милування покривом снігу),
тачи-гата (ошатні ліхтарі на підставці) та ікекоми-гата (потайні ліхтарики), перевагу
віддають тим, котрі за розмірами відповідають простору, в яке вписуються.
В Україні все частіше при оформленні ділянок при заміських будинках у плануванні
присутні деякі методи оформлення японського саду, наприклад, мощення доріжок у
вигляді імітації хвиль на піщаному або гравійному покритті або символічних кам’яних
композиціях. Основний принцип японського саду – відчуття спокою й відпочинку,
споглядання природи й мініатюризація.
При відтворенні природи на невеликій ділянці порівняно обмеженими засобами,
створення враження просторової глибини веде до зміни пропорцій природного масштабу,
до застосування карликових дерев і скель.

Мал. 2. Планування сучасних садів з використанням композиційних принципів
побудови пейзажних садів.
Використовуючи композиційні принципи планування із цього стилю при
проектуванні міських майданчиків, можемо досягти ефекту оптичного збільшення
простору й посилення його глибини, що є надзвичайно важливим для малого по площі
сучасного саду. Доріжки звивисті, крім тротуарної плитки, широко застосовується
гравійне відсівання або натуральний камінь.
Третім, за популярністю, є японський сад, який невеликий за площею і кожна з
його деталей має складний внутрішній зміст.
У теорії японського садового мистецтва використовуються різні за складністю
композиції, від найбільш простої – плаский сад (стиль Син), до більш складної –
горбистий сад (стиль Дзио).
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Мал.3. Планування сучасних садів з використанням
композиційних принципів побудови японських садів.
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Із сучасних стилів можна відзначити стиль модерн, що відрізняється простотою
ліній і скульптурністю обсягів. Відповідно до цього стилю, сад трактувався як відкрита
кімната, що примикає до будинку, строга, позбавлена будь-яких прикрас архітектури.
Для нього характерні строгі лінії будинку в сполученні з архітектурними формами
рослин, спортивні майданчики, прості огородження – у вигляді ґрат темних тонів,
контейнери для рослин у вигляді бетонних ємностей, простих за формою, а також
мощення із плит, викладених у вигляді геометричних малюнків із чергуванням світлих
і темних тонів. Меблі – класичний модерн строгих ліній, без прикрас, із сучасних
матеріалів – пластик й алюміній. Планування саду найчастіше геометричне, але не
дотримуються симетрії [2; 5].
Елементи композиційних принципів побудови садів модерн також можуть
використовуватись в плануванні майданчиків між будинками, пріоритетним елементом
таких проектів буде розміщення басейнів, тенісних кортів й інших видів спортивних
майданчиків.
Не можна залишити без уваги й голландський сад. Він має невеликі розміри.
Центром його є добре доглянутий газон, по його периметрі висаджується міксбордер
із квітів і декоративно-листяних чагарників. Уздовж забору – стрижена огорожа.
Відмінною рисою голландського стилю є наявність атрибутів сільського життя –
маленький млин, колодязь, візок з поставленими на неї квітами, садова скульптура.
Такий підхід можна реалізувати при оформленні майданчиків навколо ресторанів,
при цьому використати атрибутику ужиткового мистецтва України.
Сучасні стилі малого саду – це естетика й індивідуальність. Використанням при
плануванні певних рослинних форм і сполучень, типу мощення й устаткування,
визначається вибір і характер сучасного стилю малого саду.
Слід зазначити, що при формуванні садів, створення штучного середовища
пов’язане з урахуванням природніх особливостей ділянки, таких як – рельєф, орієнтація
схилу, поверхневий і ґрунтовий водний режим, особливості ґрунтів, напрями вітру,
особливості оточення, зокрема навколишніх пейзажів. Аналізуючи вищезазначені
природнокліматичні складові, можна знайти визначальний чинник і на ньому побудувати
композиційну ідею саду з індивідуальною, неповторною зовнішністю.
Наприклад, можна побудувати композицію ділянки на матодах захисту від високих
ґрунтових вод, змінити його мікрорельєф, розмістивши будинок на піднесенні, а також
використавши характерні рослини. Для зниження рівня ґрунтових вод можна викопати
водоймище, яке стане найбільш активним елементом композиції ділянки. В іншому
випадку можна включити в композицію ділянки гарний пейзаж позаду, відкривши його
для огляду, відповідно оформивши кулісами і зробивши домінуючою визначною
пам’яткою маленької ділянки [6; 7].
Інший аспект, здатний виявити композиційну індивідуальність саду, пов’язаний з
активним або пасивним використанням ділянки людиною. Виходячи з цього, вирішується
образ і функціональне зонування ділянки. Якщо раніше переважала тенденція організації
рівномірного навантаження на всю ділянку, то тепер, з урахуванням екологічного
підходу, провадять розділення території «активного» використання і «пасивної» зони.
відокремленням «дикої» зони ландшафту, дерев і птахів від шуму [4, 6, 9]. Межами
зонування є доріжки.

З композиційної точку зору, на майданчиках біля будівель, де ландшафт ділянки
якоюсь мірою склався, краще робити мінімальні перетворення, але, слід враховувати,
що доріжки, замощені майданчики, територія, зайнята будівлі, — це вилучена земля,
яка призводить до порушення водного режиму, і як наслідок – загибелі родючого ґрунту.
Так як доріжки можуть бути вимощені гранітом, асфальтом або травою, слід
враховувати, що температура поверхні, що моститься гранітом, в спекотну погоду
складає майже 60°С, асфальтом – 80°С, газоном – 20°С і при значній поверхні мощення
можуть відбуватися порушення сприятливого повітряного режиму на ділянці. Висхідні
потоки повітря над розігрітими ділянками створюють непереборні стіни для
фітонцидних потоків. Можна бути упевненим: якщо навколо будинку влаштовано
суцільне мощення, навалені композиції з валунів — запаху квітів і свіжого повітря в
будинку практично не буде.
Отже, сила і насиченість враження, яке залишає ділянка, залежить не від його
величини, а від його «розробки». Відомо, що ландшафтна архітектура за своєю
природою найближча до сценографічного або кінематографічного мистецтва, коли
послідовно в часі розкриваються нові картини, або патерни, і виникають нові враження.
На обмежених ділянках біля будівель, для збільшення кількості картин для
спостереження, треба використовувати звивисті доріжки, які повинні сполучати між
собою вузли композиції. Це означає, що планування виникає не формально, а диктується
композицією і функціональним зонуванням ділянки.
У разі, коли планується перепланування діючого майданчика, або розробка плану
нової ділянки біля невеликих будівель, крім зазначених композиційних аспектів, слід
приділяти увагу створенню саду безперервного цвітіння, який має своєрідний, розкішний
стиль. У такому саду головне не планувальні і стильові особливості, а вишуканий
композиційний підбір рослин. Для створення враження повинно бути продумано все: від
гармонії колірних плям до гармонійного сусідства видів. Композиційні методи і елементи
можуть бути будь-якими, але головну роль відіграють квітучі рослини [8, 10].
Таким чином, при створенні романтичного саду, який є спробою досягти повного
злиття з природою, створити враження незайманого людиною куточка, композицію слід
будувати на перетині світла і тіні, та використанні не яскравих колірних плям. Елементи,
які слід використовувати: корчі, покриті мохом камені і кам’яні композиції, руїни, ставки
і струмочки в природному вигляді, з рослин, чагарники і дерева з гарним листям: хвойні,
рододендрони, папоротеві, а також непомітні квіти в невеликій кількості.
При створенні другого різновиду садів – саду відпочинку – набір доречних
елементів складає: помітна композиція біля входу, газон, фонтан або басейн, перголи,
навіси, зручні садові меблі, різноманітне мощення або доріжки з дерну, декоративні
ємкості для рослин. Вибір рослин необмежений, обов’язкові групи квітучих рослин.
Вважається, що такий сад допускає в своєму образі деяку недбалість.
І врешті, при створенні художнього саду в основу композиції як фон треба
використовувати газон, мощення з вишуканим малюнком із якісного матеріалу, великий
асортимент рослин і різні малі архітектурні форми: ротонди, бельведер, перголи,
трельяжі, вазони, огорожі, павільйони, альтанки, садові меблі, барбекю, містки,
устаткування дитячих майданчиків [6, 10].
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Малі архітектурні форми виконують не тільки практичне призначення, але є і одним
з головних елементів композиційно-декоративного оформлення саду в ландшафтному
дизайні [6].
Композиційне розташування ділянки, від якої залежать особливості її оформлення,
змінити не можна, проте за рахунок правильно підібраних зелених елементів ландшафту
можна змінити зовнішній вигляд садової композиції. У композиції будь-якого саду квіти
відіграють основну роль, роблять величезний вплив безпосередньо на загальну
зовнішність саду. Використовуються два види посадки квітів і декоративних чагарників:
одиничні – на газонах, лужках, біля водоймищ, в горщиках, і групові – на клумбах,
рабатках, в ящиках, для декоративних чагарників – в живоплотах.
Планування квітників може бути в ландшафтному стилі або класичному залежно
від вибраного стилю ландшафтного дизайну саду, ділянки в цілому. Ландшафтні
композиції з квітів – це міксбордери, групи, масиви, композиції з каменями, рокарії,
альпійські гірки. Регулярні композиції з квітів – це клумби, рабатки, бордюри і солітери.
Скошена трава сприяє інтенсивному випаровуванню вологи, тому в спекотні дні
температура повітря над газоном на три–п’ять градусів нижче, ніж над будь-яким іншим
покриттям. Крім того, доглянутий газон створює особливу атмосферу і сприятливий
психологічний фон.
При формуванні садових композицій виділяються основні типи освітлення, які
можна успішно суміщати: що заливає, супроводжуюче, декоративне і технічне.
Для рівномірного освітлення порівняно великих відкритих просторів може бути
використаний найпростіший метод, що полягає в установці на високих опорах і
відповідному націлюванні прожекторів світла, що заливає.
Безумовно, цей вид освітлення є виключно функціональним, тому його
рекомендується використовувати для освітлення допоміжних територій (наприклад,
парковок) або з охоронною метою. До істотних недоліків сліпучого світла відносяться
неминуче попадання прожекторів у поле зору людини і пов’язана з цим підвищена
сліпуча дія, що приводить до дискомфорту.
Найпростіший спосіб створити зовнішнє освітлення будь-якої території – це
рівномірно розташувати однотипні світильники. Не дивлячись на свою простоту, цей
спосіб ідеальний для функціонального освітлення всіляких доріжок, майданчиків і
головних алей садів і парків. Рівномірне освітлення світильниками, що знаходяться на
високих опорах, підкреслює грандіозність і офіційність простору і добре узгоджується
з рівномірним сліпучим освітленням фасаду будівлі. Їх прив’язку проводять до місць
установки садових меблів, перетинам або змінам напрямів, меж покриттів. Особливо
важливо зафіксувати перепади рельєфу – сходи, підпірні стіни, схили, забезпечуючи
безпеку пересування по ним.
Щоб підкреслити основні аспекти композиції садових ландшафтів, створити
візуальні контури або відзначити напрям і форму пішохідних і автомобільних доріжок,
використовується так зване маркувальне освітлення. При цьому світильники
розміщуються уздовж тих ліній і форм, які повинні бути виділені. Найбільш типовий
приклад реалізації маркувального освітлення заснований на використанні світильників
типу «боллард», або «світловий стовпчик». Ці світильники, зазвичай, розташовують з
боків паркових алей, уздовж рельєфних доріжок або в центрі квіткових клумб [5, 7, 11].

Цілеспрямована підсвітка рослинності і малих архітектурних форм ділянки є одним
з тих vtnjlів, завдяки яким ландшафт знаходить неповторне, «авторське» звучання.
Використовуються як мінімум два основні принципи автоматичного освітлення: із землі
(прожектори, переносні світильники на гострому стовпчику типу «спайк») і
підсвічування зверху. В останньому випадку застосовуються освітлювальні прилади,
що не наносять шкоди рослинам. Досить популярне розміщення в кроні дерев гірлянд
з малогабаритними лампочками, що протягом року створюють святковий «новорічний»
настрій.
Проект ландшафтного дизайну повинен передбачати розетки і освітлення в тих
місцях, де підводиться електроживлення: у насосній і очисній системах ставків, біля
автоматичних воріт, у системі електричного обігріву доріжок тощо.
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Мал.4. Види освітлення в композиційному плануванні: а) супроводжуюче; б) що
заливає; в) декоративне.
Штучне освітлення рослин – це серйозне завдання ландшафтного дизайну, що
вимагає ґрунтовного і комплексного підходу. Важлива не тільки краса освітлення, але і
користь рослинам від нього. Для цього якнайкраще підійдуть неодимові дзеркальні
лампи, які встановлюються в стандартні побутові світильники. У цих ламп колба
виготовлена із спеціального скла, яке містить спеціальний додатковий компонент
(неодим). Завдяки цьому жовта спектральна складова світла зменшена до мінімуму.
Такий тип випромінювання благотворно впливає на рослини, сприяє процесу фотосинтезу
в них.
Таким чином, на основі аналізу планування садів у класичних стилях визначено
вплив композиційних особливостей побудови садів і парків на здійснення проектування
обмежених ділянок при будинках та прийняття рішень з оформлення ландшафту.
Встановлені композиційні особливості, які активно впливають на формування
садових ландшафтів. Серед них слід виділити окремо головні композиційні особливості:
виявлення окремих складових композиції; використання природних та штучних домінант;
виявлення головного в другорядному щодо садових композицій; інтеграція елементів
садової композиції; максимальне використання існуючих природних компонентів.
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БІТБОКСИНГ: ГЕНЕЗИС І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
У поданій статті висвітлюються питання зародження та формування
оригінальної музичної техніки бітбокс, а також біографічні дані деяких її
основоположників. З’ясовується роль «бітбоксерів» у вокальних формаціях.
Ключові слова: бітбоксинг, мультивокальність, вокальна формація, скретч.
В данной статье рассматриваются вопросы основания и формирования
оригинальной музыкальной техники битбокс, а также биографические данные
некоторых ее основателей. Определяется роль «битбоксеров» в вокальных
формациях.
Ключевые слова: битбоксинг, мультивокальность, вокальная формация, скретч.
In this article the questions and formation of original music technology beatbox and
biographies some of its founders. Researching the role of “beatboxians” in the vocal
groups.
Key words: beatboxing, multivocalism, vocal group, scratch.
Останнім часом значну увагу діячів музичної сфери України привертає молодий,
але перспективний напрям, який одержав назву бітбоксинг. Сотні аматорів і професійних
музикантів експериментують та запозичують досвід зарубіжних виконавців. Це явище
безумовно викликає зацікавленість дослідників, адже ще на початку 90-х рр. ХХ ст. Україні
про бітбоксинг не було відомо майже нічого.
Існує значний обсяг літератури стосовно вокального мистецтва в цілому. Зокрема,
питаннями вокального виконавства займалися Т. Вороніна, А. Зибцев, Т. Гайдамович,
А. Готліб, М. Мільман, В. Зеленін та інші. Проте проблема появи та становлення бітбоксингу
як напряму до цього часу висвітлюється лише у засобах масової інформації та Інтернетджерелах. Активний розвиток даного напряму в Україні головним чином спричинений
потребою у новій оригінальній музиці, а також впливом зарубіжних музичних впливів.
Бітбоксинг – це мистецтво створення та імітації ритмічних малюнків (бітів) і
мелодій за допомогою голосового апарату та артикуляції органами мови. При цьому
сучасна техніка бітбоксингу включає також і безліч інших сфер. Найчастіше бітбоксинг
використовується як акомпанемент до хіп-хопових композицій. Бітбокс вважається
невід’ємним елементом хіп-хоп-культури.
Винахідником бітбоксу вважається Даг Фреш (Doug E.Fresh), проте аналогічна
техніка використовувалась і раніше (наприклад, у мультфільмі 1968 року «Шпигунські
пристрасті»). Назва «бітбоксинг» походить від слова «beatbox» – так називались перші
драм-машини (від англ. drum machine).
Бітбоксинг з’явився у Нью-Йорку та розповсюдився по всьому світові. У наш час
бітбоксинг переживає друге народження. Першими бітбоксерами були Doug E.Fresh, Biz
Markie та Buffy з «Fat Boys».
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У 80-ті рр. ХХ ст. біткосинг займав міцні позиції. Очевидно, його першим записом
варто вважати «La Di Da Di» Doug E.Fresh та Slick Rick. Коли «Fat Boys», які стали
опосередкованою причиною появи на світ слова «phat», вдалого позначення «загальної
командної ролі», записали “Stick Em”, реп-ком’юніті та народження «важкого»
вокального стилю Buffy. Навіть сьогодні, коли люди висміюють бітбоксинг, вони
імітують Buffy, шумно видихаючи та «пирхаючи» в долоні. Значний внесок у справу
розповсюдження бітбоксингу зробили фільми «Fat Boys», зокрема «The Disorderlies».
Найяскравішими представниками напряму є Gregg Nice, Ready Rock C із «Will
Smith’s crew» та The Jock Box із колективу під назвою «Skinny Boys crew» (Худі хлопці).
Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. бітбоксинг разом з брейкінгом дуже занепали. Вони
знаходилися на цьому рівні до випуску «Make the Music 2000» Rahzel ”The Godfather
of noyze” – першого справжнього бітбоксинг-альбому. Його назва переносить нас до
”Make the Music With Your Mouth”, одного з перших бітбоксинг-треків, записаного
хіп-хоп жартівником Bi Markie. Одного разу на MTV з’явилось відео Rahzel «Just a
Friend», в котрому він говорив: «Дівчинко, у тебе є те, що мені потрібно, але ти сказала,
що він лише друг, лише друг… О, дівчинко, у тебе є те, що мені потрібно…». Так він
намагався забезпечити комерційний успіх.
У 2002 р. британський бітбоксер Alex Tew aka A-Plus заснував найбільше
інтерактивне бітбоксинг-співтовариство. Цей сайт зіграв дуже важливу роль у
недавньому відродженні бітбоксингу: він розкручував мистецтво в Інтернеті та
організував перші Збори Бітбоксерів (Human Beatbox Convention), котрі відбулися у
квітні 2003 року. 2009 р. відбувся перший офіційний чемпіонат Росії з бітбоксу
(25 липня 2009, в Лужниках).
Часто можна зустріти терміни бітбоксинг (beatboxing), вокальна перкусія (vocal
percussion), мультивокальність (multivocalism), проте ці назви використовуються, щоб
підкреслити деякі особливості у техніці виконання, ритмі та ін. Терміни beatbox та human
beatbox використовуються, коли говорять про хіп-хоп чи інші урбанічні стилі музики.
Термін «вокальна перкусія» частіше використовують, коли говорять про вокальні
формації. Про мультивокальність згадують, підкреслюючи спільну імітацію вокалу та
звуків музичних інструментів. Бітбоксинг пов’язаний з мистецтвом створення бітів,
ритмів та мелодій за допомогою людського мовного апарату. Проте він також може
включати спів, вокальний скретчинг, звуків духових інструментів, струн та ін. Слова
«бітбоксинг», «вокальна перкусія» та «мультивокальність» часто використовуються як
взаємозамінні, але це не так: раніше, як і зараз, у різних школах бітбоксингу були різні
техніки та репертуари ритмів – звідси і різні назви. Мультивокальність – відносно новий
термін, який був уведений британцем Killa Kela для позначення колективного
використання бітбоксингу, співу, звукової імітації та взагалі всього музичного, що може
творити людський голосовий апарат.
Скретч (від англ. scratch, шкрябати) — слово, яке має досить багато значень. У
музиці скретчем називають звуковий ефект, який одержують ручним посмикуванням
звукової доріжки (вперед-назад, або окремо назад чи вперед), записаної на венілову
грампластинку або магнітну стрічку, під час відтворення на програвачі або «бабінному»
магнітофоні. Скретч є однією з базових технік діджеїв. Таким же чином цей ефект
одержується і на віртуальних системах «діджеїнгу».

Також у музиці скретчем називають звуковий ефект гри на гітарі, який одержується
при ковзанні по обмотці струн пальців руки, що притискає струни до ладів. Нас цікавить
перше значення, адже саме цей звук часто імітують бітбоксери, тим самим створюючи
ілюзію участі діджея та діджейської звукової машини в колективі. Саме цей ефект
називають вокальним скретчингом. Серед відомих бітбоксерів слід назвати Bobby
Mcferrin, Євгенія Манзина, Максима Gardex, Matisyahu, Dub Fx, Eklips, Faith SFX, hobbit,
Joel Turner, Killa Kela, Nakamaru Yuichi, Scratch from The Roots, Shlomo, Shodekeh, The
Fat Boys, Tom Thumb, Rahzel of The Roots, RoxorLoops, Beardyman, TMark, GodFather,
Kenny Muhammad, Vahtang, ZeDe, krNfx, Felix Zenger. До відомих російських
бітбоксерів належать Pibodi, Л0СЬ, ФЁ ПИЛЯ, Dak, Kanobu, AntZ, B.E.A.S.T., SLiKe,
BeatBull, Beatwell, coel, Drago, En-Jee, Fame, Goracio, Jipers, Krant, LADUB, Langress,
LekS, LObSTaRr, Shultz Maya Battle 2009 2nd place, TMark, Vardan, Arti, Вано Blackmann
Maya, Вахтанг (віце-чемпіон світу по бітбоксу 2009), Владимир Вдовин, Максим Gardex,
МАСТА МАЙК, Настя Функція, Сочний a.k.a. Мясистий, Трактор, Шераз (перше місце
Чемпіонат Россії), tomAZ, TD, StWheel, Dima Smile
Одним з найяскравіших бітбоксерів став Бенджамін Стенфорд (англ.Benjamin
Stanford). Відомий під псевдонімом Dub FX – вуличний музикант, бітбоксер. Не
використовує музичних інструментів, «конструюючи» музику тільки за рахунок власних
голосових зв’язок, семплера1 та педалей ефектів2. Музикант не співпрацює зі
звукозаписуючими компаніями, не має продюсера, продає свої диски через мережі
Internet та під час виступів.
Dub FX народився у Мельбурні, в сім’ї австралійця та італійки. У дев’ять років
разом з матір’ю переїхав до Італії, але через три роки повернувся до батька в Австралію.
Співати почав у чотирнадцять років, а в сімнадцять разом з друзями заснував гурт
«Twich», який пізніше був переіменований в «Never Or Now» («Зараз або ніколи»).
Записали демо-альбом. У вісімнадцять років він купив свої перші педалі ефектів, які
використовував з гітарою, оскільки вважав, що вони допоможуть покращити звучання.
Його сподівання справдилися, але звучання все одно було поганим. Тоді до нього
прийшла ідея підключити до педалей мікрофон (замість гітари). Учасники його гурту
одразу ж попросили припинити цей жах, але Dub FX вирішив на цьому не зупинятися та
продовжив вивчати основні принципи реверберації, компресії, затримки та інших
звукових ефектів. Розуміння призначення цих ефектів прийшло у 2005 році, коли більшу
частину року Dub FX провів у домашній студії, записуючи свій сольний альбом. У той
же час він подивився DVD-диск, який змінив його життя назавжди – це був запис з
концерту Bobby McFerrin.
Пізніше мати запропонувала йому переїхати в Італію, оскільки він міг би там
заробляти гроші своєю музикою. Dub FX сприйняв це як гарну ідею, вважаючи, що
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1
Семплер (англ. «sampler») – електронний музичний інструмент, який дозволяє записувати, редагувати
та відтворювати звуки. Його відмінність від електромузичних інструментів полягає у тому, що замість
генераторів хвиль використовується записаний у пам’ять семпл (відцифрований звук), який розкладається по
MIDI-клавіатурі, змінюючи висоту тону по заданим умовам. У даний час існує безліч таких засобів та
віртуальних аналогів.
2
Педаль ефектів – електронний пристрій, призначений для певної обробки звуку електромузичного
інструменту, наприклад гітари чи бас-гітари.

87

БІТБОКСИНГ: ГЕНЕЗИС І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

БІТБОКСИНГ: ГЕНЕЗИС І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

таким чином він міг би подорожувати по Європі та давати сольні концерти на вулицях.
Розпочавши з вуличних виступів у маленькому містечку в Тоскані, Dub FX вирушив у
Англію до друзів, де в результаті і став Dub FX, оскільки до цього часу він був просто
Бенжаміном. Як він сам говорив з цього приводу: «У той момент хвиля адреналіну
пройшла через мене. Нове ім’я допомогло мені створити свій звук. Я пам’ятав про
функції pitch shifting на моїй педалі, котра допомогла мені створити ефекти «МСмуссон» (глибокий голос) і «Маленького чоловічка» (більш високий голос)». У
подальшому Dub FX став широко відомим бітбоксером в Англії, а також серед
любителів цього напряму в усьому світі.
Слід зазначити, що такий розвиток «майстра бітбоксингу» є типовим і, можна
сказати, традиційним у становленні нових колективів. Все починається з експерименту,
з пошуку нового звуку. Більшість представників напряму у минулому були віртуозними
інструментальними чи вокальними виконавцями, але шукаючи нові варіанти
звукоутворення вже відомими засобами прийшли саме до бітбоксингу, який
спрямований, здебільшого, на кінцевий варіант (музичний продукт), а не на
видовищність процесу створення цього продукту. Тому можемо говорити, що даний
напрям в Україні є новим, але дуже перспективним і цікавим. Крім того, внаслідок
складності техніки сучасна естрада не перенасичена, і потребує подібних явищ як в
сольних, так і в колективних виступах.
Розглядаючи історію виникнення жанру бітбоксингу, можемо сказати, що це цілком
сформований самостійний новітній напрям у музичному мистецтві. Незважаючи на
нетрадиційний підхід до звукоутворення, все ж мусимо віднести бітбоксинг до вокальної
музики, оскільки майже всі звуки в цій техніці створюються голосовим апаратом людини
з допомогою лише мікрофона та звукопідсилюючої апаратури (іноді ще засобів
реверберації), які абсолютно аналогічним чином використовуються і у традиційних
вокальних формах. Хоча твори бітбоксингу можуть виступати самостійним жанром та
яскравим номером майже у будь-якій концертній програмі, зараз здебільшого
зустрічаємо майстрів бітбоксингу (а саме напряму в цій техніці під назвою «вокальна
перкусія») у складі вокальних формацій.
На теренах українського мистецького простору бітбоксинг з’явився порівняно
недавно, але дуже швидко та цілеспрямовано розвивається в межах вокальних формацій.
Стрімкий розвиток техніки значною мірою зумовлений сучасного молодіжною модою
на електронну та так звану «клубну», музику. Саме цю музику в першу чергу імітують
майстри бітбоксу.
За критерієм участі майстра бітбокс у колективі сучасні вокальні формації можна
умовно розділити на три групи:
1) ті, які ігнорують «модні віяння» та продовжують розвиватися без залучення
майстра бітбоксингу (напр., «Піккардійська терція»);
2) ті, які функціонують протягом тривалого часу, але йдуть за модою, включають
до складу гурту майстра бітбоксингу (додають нового учасника або один з учасників
поступово опановує техніку, напр., «ManSound»);
3) ті, які створені не так давно і формувалися вже з майстром бітбоксингу у складі
(напр., «Конкорд»).

У колективах з першої групи часто для компенсації відсутньої ритм-групи
використовують дрібні ударні інструменти (бубни, «шейкери», тамбурини, ложки) та
природні засоби (ритмічне клацання пальцями, плескання в долоні, тупіт ногами).
Використання цих елементів, як правило, викликає пожвавлення глядацького інтересу
та залучення залу до аплодування тощо.
Вокальні формації другої та третьої групи цілковито чи частково функції ритмгрупи віддають майстру бітбоксингу. Слід зазначити, що бітбоксер, який виступає у
складі вокальної формації, використовує тільки незначну частину того арсеналу засобів,
яким володіє бітбоксер-соліст. У вокальних формаціях головним завданням такого
учасника є чітке тримання ритму та вставка незначної кількості зукових ефектів, які
частіше всього мають жартівливий характер та спрямовані на пожвавлення глядацької
аудиторії. У той час, коли бітбоксер-соліст може будувати складні поліритмічні
комбінації, експериментувати з динамікою та зміною темпо-ритму і, вцілому,
створювати завершений музичний твір. Коли «співає» бітбоксер-соліст високого рівня,
то у слухача створюється ілюзія, що звучить принаймні три, чотири, а то і п’ять музичних
інструментів. Проте, зазвичай, у творах вокальних формацій значна частина творчого
потенціалу бітбоксера залишається не задіяна. Тому, якщо говорити про другу групу
подібних колективів, слід зазначити, що найчастіше вони рухаються саме шляхом
опанування техніки вокальної перкусії уже існуючими учасниками колективу, а не
включенням додаткового.
Слід відзначити також молодий гурт «Конкорд». Він належить до третьої групи.
Проте тут принаймні двоє учасників використовують засоби вокальної перкусії, крім
того використовуються «шейкери» і тамбурини, що ще раз підтверджує умовність такого
поділу, оскільки саме естрадне мистецтво не передбачає чітких та суворих меж, а
навпаки спрямоване на пошук нового та незвичайного.
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У статті охарактеризовано специфіку становлення виконавської техніки гри
на флейті у класі фундатора Київської флейтової школи В. Антонова.
Ключові слова: В. Антонов, методика флейти, виконавство.
В статье дается характеристика специфики становления исполнительской
техники в классе фундатора Киевской флейтовой школы В. Антонова.
Ключевые слова: В. Антонов, методика флейты, исполнительство.
In the article description characteristic specifics of performance technique in the
class of V.Antnov – the founder of Kyiv flute school – are given.
Key words: V. Antonov, performance, flute methods.
В. Антонов – один з найуславленіших українських флейтистів. Складовими його
творчого доробку є насичена виконавська діяльність, а також педагогічна робота у
Київській консерваторії (НМАУ імені П. І. Чайковського). Продовжуючи ідеї свого
вчителя – засновника Київської флейтової школи А. Проценка, – В. Антонову вдалося
створити власну методику викладання гри на флейті. На жаль, автор власноруч не
зафіксував її особливості у письмовому вигляді. Статті, що видавалися за життя
Антонова, він присвячував здебільшого історії виконавства: видатним українським
музикантам-духовикам, діяльності свого вчителя. В. Антонов часто згадував А. Проценка,
якого вважав взірцем для себе та своїх вихованців. Одна з його найважливіших якостей
– ототожнення професіоналізму та патріотизму. “Любов до рідного краю, співучої
української мови плекав А. Проценко, виконуючи пасторальні solo в операх українських
композиторів” [5].
Метою багатьох послідовників В. С. Антонова, його учнів стало збереження та
розповсюдження основних принципів його методики, традицій Київської флейтової
школи, закладених А. Проценком.
В. Антонов неодноразово наголошував: “Насичена, продуктивна виконавська
практика є запорукою успішної виконавської діяльності музикантів-духовиків. Вона
має гармонійно поєднувати у собі різноманітні види творчої роботи: виступи на
академічних концертах, участь у конкурсах, фестивалях, майстер-класах. Важливою
частиною виконавської діяльності є також робота у студії звукозапису” [5].
“Самостійна робота студента полягає у вивченні спеціальної літератури,
присвяченої історії розвитку виконавства, проблемам виконавської діяльності в цілому
та інструменту, який опановує студент, зокрема. Обов’язковим є відвідання концертів
провідних музикантів, знайомство з різними виконавськими школами та індивідуальними
стилями майстрів світового музичного виконавського мистецтва за допомогою аудіо
та відео матеріалів” [5].
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Складовими виконавської техніки є “виконавські засоби”, які визначено також як
“засоби виконавської виразності” або “виражальні засоби”. До них треба віднести:
звукоутворення (до цього компонента В. С. Антонов також застосовував визначення
“темброутворення” або “культура формування звуку”), звуковисотну інтонацію, вібрато,
динаміку, штрихи, фразування. Також до цієї групи традиційно відносять допоміжні
(щодо звукоутворення) ритм, метр, темп та агогіку, а також, враховуючи специфіку
духового виконавства, окремим виражальним засобом прийнято вважати прийом
філірування (здебільшого, у виконавстві на мідних духових інструментах). Друга група
складається із засобів технічного порядку як то: музичний слух, постановка, техніка
дихання, темброформуючий апарат (застосовуючи визначення “темброформуючий
апарат”, В. С. Антонов підкреслював важливість активного положення, стану гортані,
ротової порожнини), техніка язика та губ (артикуляційний апарат), техніка пальців
(останній засіб передбачає також освоєння виконавцем на дерев’яному духовому
інструменті усіх видів аплікатури) [4; 40].
Абсолютної свободи, мінімалізації та чіткості, естетичності виконавських рухів
при грі на флейті вимагав від учнів свого класу В. С. Антонов.
Перевага у використанні одного з різновидів виконавського дихання має істотний
вплив на формування якостей звучання, а саме на динамічні та тембральні
характеристики, вібрато та ін. Саме цим можна пояснити висловлювання деяких
представників Київської флейтової школи (А. Проценка, В. Антонова), що у виконавстві
на духових інструментах, а особливо на флейті, існує “чоловіче” та “жіноче” звучання
(як відомо, жінкам властиве “грудне” фізіологічне дихання, чоловікам – “черевне”).
Застосування змішаного типу дихання може забезпечити більш ефективний газообмін
у всіх відсіках легенів, створити не тільки оптимальну вентиляцію, але й рівномірне їх
кровопостачання. Не випадково фізіологи називають цей різновид виконавського
дихання гармонічним. Змішане дихання сучасна вокальна і духова методика вважає
оптимальним варіантом виконавського дихання [2; 95]. Такої ж думки дотримувався й
В. С. Антонов. Використання такого типу виконавського дихання він вважав основою
успішної діяльності музиканта-духовика. Як зазначав В. С. Антонов, враховуючи функції
діафрагми та її розташування в організмі, саме діафрагмальне дихання (зазвичай,
діафрагмальний різновид ототожнюють з черевним) потрібно визначати як змішаний
грудо-черевний тип дихання.
“Опора – тиск повітря у легенях, у порожнині рота і перед губами, свідомо
створений і постійно підтримуваний напруженими, сильними м’язами-видихачами
черевного пресу і спротиву пружних, тренованих губ, на всьому протязі видиху.
Утворюється ніби відносно замкнутий повітряний стовп з двома “опорами” – нижня –
це “черевний прес” і верхня (“гребля”) – губи. Діафрагма при видихові поступово
повертається у свій початковий стан разом з нижніми ребрами грудної клітини, що
звужується, і до якої вона прикріплена” [3; 14]. Наведене визначення, що належить
Ю. Должикову, об’єднує методичну думку багатьох поколінь педагогів і музикантів.
Перебільшенням у ньому, як стверджував В. Антонов, виглядає роль сили м’язів
черевного пресу. Надмірне напруження тих чи інших груп м’язів може викликати зайві
затиски у виконавському апараті музиканта і тому треба говорити про активність
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дихальної мускулатури, її комфортність, бережливу підтримку розширеного стану
грудної клітини. М’язи черевного пресу, що оточують діафрагму, повинні дати їй вільно
рухатися.
В. Пшеничний згадував, що А. Ф. Проценко “завжди категорично забороняв
витрачати повітря до повного видиху” [1; 104]. В. Антонов також поділяв цю думку,
пояснюючи її тим, що це може стати причиною певних затисків дихальних м’язів, що
негативно впливає на швидкість, провокує шумність послідуючого вдиху. Водночас,
він вимагав від учнів використання великих обсягів повітря, активної роботи дихальних
м’язів – у першу чергу, діафрагми.
Слід сказати про якість звучання флейти, якій у класі В. Антонова приділялася
особлива увага. Вона має назву “летючість” звуку, створюється та стає відчутною
завдяки присутності у спектрі кожної з гармонік коливань з частотою від 2500 до 3000
на секунду. У поставленому, професійному, сформованому тембрі флейти 30 %
займають обертони високих частот. Побудова спектру з максимальною концентрацією
енергії в зоні високих частот – найважливіше завдання при постановці тембру на флейті.
Це важливо і для одержання максимальної гучності при мінімальній затраті сил
виконавця. Така звукова активність можлива лише завдяки свідомим волевим діям
виконавця та оцінюється найчастіше лише суб’єктивними чинниками сприйняття
звукових коливань.
Розвиток інтонаційної культури – основа Київської флейтової школи. Велика
увага цьому приділялася у класі А. Ф. Проценка, традиції вчителя були підтримані і
В. С. Антоновим. Він наголошував: “Слід обрати належну позицію губного апарату у
співвідношенні до лабіального отвору, яка б дозволяла корегування інтонації окремих
звуків за допомогою зміни розміру губного отвору та напрямку надсилання повітряного
стовпа, відповідної сили (інтенсивності). Ступінь напруження губ також може суттєво
впливати на зміну висоти звуку. Чисте інтонування – це виконавська культура музиканта.
Тому регулярна, системна, усвідомлена, творча робота необхідна на всіх етапах
вдосконалення”.
Виконавське вібрато представляє собою періодичне, незначне змінювання
(модуляцію) звуку по висоті, інтенсивності і тембру. Основними визначальними
характеристиками цього прийому є частота таких звукових коливань, тобто певна,
належна кількість у проміжку часу (нормальною, як стверджував В. С. Антонов,
вважається кількість 5–7 коливань за секунду) [5].
При грі на флейті найбільш оптимальним є гортанне вібрато. За технологією
виконання воно споріднене з аналогічним прийомом, який використовують вокалісти.
Мета вібрато – “натхненність тону”. “Музичний звук – це майже живий організм –
завжди пульсуючий, вібруючий з цілим комплексом різноманітних частот, амплітуд,
що накладаються одна на одну. Відчути їх, підсилити, направити у потрібному напрямі
– ось головна мета виконавця” – наголошував В. Антонов [5].
“Активна артикуляція при грі на флейті створює умови для збільшення об’єму
звучання. Створення оптимальної роботи ротоглоточної камери, відчуття проходження
повітряного струменю через її основні складові (гортань, ротову порожнину (м’яке
піднебіння, тверде піднебіння) – передумова до активізації звучання, а значить і

динаміки” [5]. При грі на флейті на “forte” спостерігається природна тенденція до
зменшення губного отвору, через який спрямовується струмінь повітря та відповідно
до зміни напряму цього струменя, гра на “piano” викликає зворотнє явище. Така
тенденція спостерігається як при контрастній, так і при поступовій зміні сили звуку.
Таким чином, “виникає необхідність слухового контролю та корегування інтонації за
допомогою дихання, специфічних, спеціально спрямованих рухів губ та інструмента.
Виконання “diminuendo” на флейті потребує особливої уваги виконавця, активізації
слухового контролю, роботи дихального апарату. Виконавець має спрямовувати увагу
на циклічність процесу наростання-зменшення енергії мелодичного розвитку. В цьому
випадку, “вдих” і “видих” фрази у процесі виконання сприймається як дихання самої
музики” [5].
А. Ф. Проценко та В. С. Антонов у своїй роботі підкреслювали важливість надати
процесу роботи над штрихами спрямованості, спиратися на науково-методичні
обґрунтування, бо, на жаль, часом виконавці обирають інтуїтивний підхід для вирішення
цієї проблеми.
“Кожна нота має свою масу (тіло), яку формує та визначає її власне наповнення
(тривалість звучання, динаміка, вібрато, інтонація). Ведення (розвиток) звучання ноти
має такі різновиди: максимально витримані звуки (мартелє, деташе, портато, тенуто),
звуки, що поступово зменшують свою гучність (маркато, маркатоване легато), звуки,
що виконуються скорочено (стакато, стакатіссімо, нон легато)” [5]. З’єднання з
наступним звуком може відбуватися без паузи або з паузою і “залежить від витривалості
звуку, темпу, динаміки, стилю, манери виконання. Уміння співвідносити та поєднувати
різновиди закінчення звучання та звуковидобування за умови зберігання згаданих
характеристик забезпечить якісне та виразне виконання штрихів” [5].
Гра, що відзначається багатством артикуляції, видається швидкою, виразною.
“Артикулювання повинно стати усвідомленим процесом і через систематичну регулярну
роботу має дійти до автоматичних дій всього артикуляційного апарату”, – стверджував
В. С. Антонов [5].
“Техніка язика – це сформовані на основі природних рухливих можливостей та
системи занять специфічні, точні, рухливі дії язика, що забезпечують артикуляційні
прагнення виконавця, мають безпосередній вплив на звуковидобування, темброутворення
на флейті” [5].
Видатний український диригент В. Тольба так характеризував гру засновника
Київської флейтової школи А. Проценка: “Для його виконавського стилю характерні
ритмічна дисципліна і глибоке розуміння всебічного значення ритму. Мало хто може
зрівнятися з Проценком, коли йдеться про точність, чіткість і строгість малюнка,
ритмічну пульсацію, артикуляцію, виразність музичного тексту” [1; 169]. “Надчітке
артикулювання та ритмічна точність стали однією з характерних ознак Київської
флейтової школи”, – наголошував В. С. Антонов [5].
“Особливість роботи губного апарату, який на перший погляд знаходиться у
статичному стані при грі на флейті, полягає у тому, що губний канал – це рухомий елемент
губного апарату, що може змінювати свою конфігурацію та розміри, може
подовжуватись та скорочуватись, може рухатися догори та вниз, спрямовуючи
повітряний струмінь на лабіум під різними кутами” [5].
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“Для гри на флейті бажано мати здорові зуби, які повинні бути розташовані рівно.
Нерівність зубів не може радикально впливати на темброформування, на якість звуку,
але викликає негативні виконавські відчуття, тому на це все ж слід звертати увагу.
Деформація або відсутність деяких зубів може суттєво впливати на роботу м’язів
обличчя, що безперечно викликає певні труднощі при грі. Деякі викладачі вважають
також важливим чинником прикус, який утворюють верхні та нижні зуби виконавця на
духовому інструменті” [5].
В. С. Антонов радив своїм учням “при грі у нижньому регістрі закривати менше
половини лабіального отвору, у середньому – приблизно половину, у верхньому регістрі
– трохи більше половини отвору” [5]. Виконавець повинен сформувати губний отвір у
формі витягнутого овала. Його розмір у висоту, залежно від регістру та фізіологічних
особливостей губ виконавця, має сягати 1–2 мм, а у ширину у нижньому регістрі – 10–
12 мм, у середньому – 7–9мм, у верхньому – 5–7 мм.
Велике значення має естетичний бік постановки та роботи губного апарату
виконавця на духовому інструменті. Особливо актуальним це є для виконавців на флейті
– інструменті, при грі на якому губи лишаються доступними для зовнішнього
спостереження. Київські флейтисти вже традиційно приділяють цьому питанню велику
увагу.
“Виконавство на флейті, – відзначав В. С. Антонов, – вимагає скоординованих рухів
пальців, узгоджених з роботою дихального та губного апаратів, з рухами язика” [5].
“Виховання віртуоза починається з перших занять. Різноманітні вправи для
розвитку техніки пальців слід включати у систему щоденних тренувальних занять з
метою удосконалення окремих елементів виконавської пальцевої техніки. Надзвичайно
важливим є оволодіння окрім основної аплікатури, ще й додатковою (використовується
для подолання інтонаційних труднощів), допоміжною (використовується для подолання
технічних труднощів) та трельною” – [5].
Ретельне безперервне удосконалення виконавської техніки завжди є запорукою
високих виконавських досягнень. Останній, IV Республіканський конкурс виконавців
на дерев’яних духових інструментах радянського періоду відбувся у жовтні 1990 р. у
м. Рівному. I премію розділили студентки Київської консерваторії, клас професора
В. Антонова – О. Дєснова та Б. Стельмашенко. У роки незалежності лауреатами
конкурсів, у тому числі таких, що мали статус міжнародних, стали студенти В. С. Антонова:
Д. Медоліз, Т. Рой, А. Кушнір, О. Синякова.
Навесні 2011 р. у Києві було започатковано Конкурс молодих виконавців на
дерев’яних духових інструментах імені В. Антонова. Він вже зміг зацікавити широкі
кола музичної громадськості, і є надія, що його організатори у перспективі зможуть
перетворити його на престижне виконавське змагання європейського рівня.
В. Антонов надавав своїм вихованцям безліч прикладів вирішення виконавських
завдань. Проводячи низку аналогій, він спонукав студентів мислити, аналізувати, робити
власні висновки. Його спілкування з видатними музикантами ХХ ст. – композиторами
Д. Шостаковичем, А. Хачатуряном, диригентами Є. Мравінським, С. Турчаком, співпраця
з легендами української оперної сцени Д. Петриненко, Є. Мірошниченко, а також
колегами по сцені та по роботі на кафедрі згадувалося ним постійно. Це допомагало

його учням спиратися на досвід, накопичений багатьма поколіннями видатних митців.
Заняття постійно супроводжували історії, викладені у невимушеній інтерпретації з
елементами вишуканого гумору. Це було невід’ємною, характерною рисою
педагогічної роботи Володимира Сергійовича. Антонов був беззаперечним авторитетом
для усіх. Окрім самокритики, він навчав учнів знаходити, бачити, цінувати та розвивати
позитивне у своїй грі.
Його метою було не лише виховання професійних виконавців на флейті. Він
виховував особистостей – самостійних, творчих, активних, всебічно розвинених. Він
турбувався про своїх учнів як про власних дітей, щиро цікавився особистими проблемами
своїх вихованців, намагався допомогти з працевлаштуванням. Клас В. С. Антонова був
окремою спільнотою, приналежність до якої довгі роки була ознакою високого рівня
професійної майстерності.
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Продукт масового вжитку має максимально задовольняти потреби
споживача. Професійний художник-дизайнер вирішує багато спеціальних завдань,
прагне забезпечити високі естетичні якості промислової продукції відповідно до
актуальних уявлень масового споживача про красиве і одночасно виступає в ролі
координатора зусиль фахівців різного профілю у створенні якісного дизайнерського
продукту.
Ключові слова: дизайн, художник-дизайнер, споживач, дизайнерський
продукт, естетичні якості, креативність.
Продукт массового потребления должен максимально удовлетворять
потребности потребителя. Профессиональный художник-дизайнер решает много
специальных задач, стремится обеспечить высокие эстетические качества
промышленной продукции в соответствии с актуальными представлений
массового потребителя о красивом и одновременно выступает в роли
координатора усилий специалистов разного профиля в создании качественного
дизайнерского продукта.
Ключевые слова: дизайн, художник-дизайнер, потребитель, дизайнерский
продукт, эстетические качества, креативность.
Consumption requirements and consumer’s demands should be mostly considered
in a mass product. A professional artist-designer solves a great number of special tasks,
does his best to provide high esthetic characteristics of an industrial product in
accordance with the modern mass consumer’s idea about beauty. At the same moment
he coordinates efforts of various profile experts in creation of a design product.
Key words: design, art designer, consumer, design product, esthetic characteristics,
creation.
Задоволення в продукті дизайну потреб споживача і, одночасно, створення
яскравого емоційного образу продукту, надання йому естетичної форми – ця проблема
цікавить багатьох сучасних дизайнерів. Найсерйозніші дослідження належать саме
професійним художникам-дизайнерам з великим практичним досвідом. Репродукції
робіт графічних дизайнерів можна зустріти в багатьох книгах, але тільки в деяких
надається ретельний скрупульозний аналіз концепції дизайнерських проектів, стратегії
реалізації задумів, візуальних прийомів, які використовують дизайнери для вирішення
тих чи інших завдань, практичні поради для професіоналів. Про натхнення, робочий
процес, пошук шляхів втілення оригінальних ідей, різні підходи і креативні рішення
проблем розповідає цілий загін професійних дизайнерів.
Роксан Джуберт, французький графічний дизайнер і типограф, викладач Сорбонни,
автор великої кількості статей з дизайну, в своєму монументальному хронологічному
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дослідженні «Typography and Graphic Design» («Типографіка та графічний дизайн») [1]
простежує розвиток типографіки, аналізує вплив економічних, соціальних, політичних,
технічних чинників, сучасних художніх течій на оточуюче середовище і ретельно
досліджує процес змін у ньому. Наукові матеріали супроводжуються ілюстраціями з
розгорнутим аналізом матеріалу і детальною бібліографією. Захоплююче дослідження
для професійних дизайнерів дає розуміння мистецтва дизайну, як невід’ємної частини
культури та історії суспільства.
Британець Марк Гаттер у монографії «Друкований продакшн» («Production for
Print» – переклад з англ.) [2] детально розглядає основні проблеми конфлікту художникадизайнера з технічними вимогами виробничого процесу друку в сучасній поліграфії.
Допомагає зрозуміти, як створити інструмент бачення усього процесу в цілому – від
безпомилкового цифрового креативу до комерційного продукту.
Праця відомого американського графічного дизайнера Тіматі Самара, творчість
якого присвячена брендінгу та інформаційному дизайну (поліграфія, середовище,
пакування, дизайн споживацького інтерфейсу, анімація), «Эволюция дизайна. От теории
к практике» (переклад з англ.) [3] фокусує увагу на фундаментальних аспектах і принципах
графічного дизайну. Автор аналізує проекти, реалізовані на базі цих принципів, креативні
рішення, в результаті яких була досягнута виразна ефектна візуальна комунікація.
Демонструє в ілюстраціях як зображення, шрифт, колір працюють разом для втілення
загальної концепції проекту.
Інша книга Тіматі Самара «Стильное руководство» (переклад з англ.) [4] – виданняпосібник з графічного дизайну для практиків – дає читачеві повні та зрозумілі
рекомендації для роботи в поліграфії, знайомить з основними принципами формування
простору, побудови сторінок, створення зображення, застосування кольору і, головне,
дає пораду, як це все поєднати. Дослідження акумулює не тільки базові правила дизайну,
а й підказує, як їх можна порушувати, не наражаючи повідомлення, що передається, на
небезпеку і не бентежачи аудиторію.
Американський дизайнер Крістіан Кампос у книзі «Product Design Now»
(«Дизайнерський продукт сьогодні») [5] пропонує ознайомитись з революційними
ідеями промислового дизайну останніх років, втіленими в матеріалі. Автор
прослідковує, як відбувається процес створення кожного продукту – від ідеї до
готового виробу, як ламаються старі бар’єри – технологічні, технічні, та розробляються
моделі, які не існували взагалі до цього часу. Промдизайн вважається однією з самих
складних та невдячних професій у дизайнерському середовищі, хоча сьогодні художники
мають можливість використовувати найкращі комп’ютерні програми, різноманітні нові
матеріали. На думку автора, на початку ХХ ст. дизайнери «полегшували життя» споживача
своїми винаходами, вивчаючи його потреби і задовольняючи їх. У наш час все навпаки.
Дизайнери формують нові естетичні преференції в світі споживання, пропонують нові
образи, втілюючи в життя найсміливіші фантазії.
Хрестоматією для дизайнерів залишається книга всесвітньо відомого російського
урбаніста і дизайнера міського середовища В’ячеслава Глазичева «Дизайн как он есть»
[6], вперше видана в 1970 р., яка давно перетворилась у бібліографічну рідкість.
Сьогодні текст набув нової актуальності і в новому ракурсі розкриває соціальну природу
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дизайну, розповідає про використання його технологій в усіх видах проектних завдань,
розробку програм і проектів, просування готових продуктів, залучення великої кількості
людей, які постійно опиняються в ролі споживачів.
У перевиданні автор доповнив старий текст новими коментарями і заключною
главою з детальними характеристиками метаморфоз проектної діяльності, які відбулись
в сфері дизайну з часу видання першої монографії.
Дизайн – явище, яке має довгу історію. Різке збільшення речей, у створенні яких
бере участь художник, дало можливість сучасному дизайну стати самостійною
діяльністю, відокремленою від мистецтва, науки та інженерії. Суть діяльності дизайнера
при цьому не змінилась. Дизайн нерозривно пов’язаний з художньою творчістю.
Художники-дизайнери виробляють свою методологію дизайну, хоча іноді вона
знаходиться у безпосередньому зв’язку з постановкою завдань, абсолютно сторонніх
їх особистим етичним ідеалам професії. На відміну від тих, хто працював п’ятдесят
років тому, сьогодні дизайнери мають широкі можливості, які пропонують сучасні
технологічні зміни в сфері дизайну – новітня поліграфія, цифрове зображення,
комп’ютерні графічні редактори тощо.
Теоретиками дизайну і сьогодні не визначені чіткі межі дизайнерської діяльності.
При всьому розмаїтті поглядів на природу та історію дизайну очевидно, що його історія
нерозривно пов’язана з еволюцією предметного оточення людини, історією розвитку
техніки і технологій. Деякі з предметів оточуючого середовища завжди існували в
побуті людини, як вироби ремісництва і прикладного мистецтва, і вже пізніше
перемістилися в сферу дизайну. В основному, це предмети, які обслуговували життєві
потреби людини, і функція яких не змінювалась. Це посуд, предмети побуту, меблі,
одяг тощо. Одночасно формувались і розвивались естетичний смак та ідеал людини,
здатність до естетичного сприйняття і переживання, до творчості за законами краси,
створення естетичних цінностей у мистецтві та зовні його – в сфері трудової діяльності,
в побуті, поведінці та вчинках.
Оточуюче середовище, яке ми створюємо навколо себе, має колосальний вплив
на психіку і здоров’я, на естетичне сприйняття. В процесі його утворення треба
враховувати індивідуальність людини, відповідність проекту сучасним художнім
тенденціям і обраному стилю. Сполучення цих компонентів дозволяє розробити
комфортне і естетичне середовище.
Сьогодні, крім промислового (індустріального) дизайну, розвивається графічний
дизайн, ландшафтний, дизайн побутового і суспільного інтер’єру, дизайн виставкової
експозиції, популярний і піднятий сьогодні до рівня шоу-бізнесу дизайн одягу,
промислова графіка, реклама, нові системи організації виробництва і обслуговування.
Враховуючи речовий характер сучасної цивілізації, водночас технологічної та
споживацької, дизайнери формулюють завдання проектування в категорії життя речей.
Дизайн знаходиться в постійному русі. Ця діяльність міняє визначення свого
продукту, організаційні форми, фігурує не тільки в сфері товарного ринку та споживання,
а і в сфері культури. Сьогодні майже неможливо знайти сферу соціальної практики, в
якій не брали б участь професійні художники-проектувальники, дизайнери.
Вплив теоретичних концепцій на мислення практиків є сильнішим ніж вплив
практики на теорію, дизайн форми, конструкції та матеріал спрямовані на те, щоб дати

споживачеві максимально можливі зручності, задоволення від споглядання і дотик до
предмету. Завдання дизайнера – намагатися максимально пристосувати продукт масового
споживання до потреб споживача, знайти компроміс між своїми естетичними
преференціями і художніми уявленнями масового споживача, напрямами моди, смаками.
Дизайнер має пам’ятати про відповідність форми і конструкції виробу його призначення
і матеріалу, прагнути до максимальної економічності рішення, зниження вартості його
виробництва за рахунок більш вигідних матеріалів, які використовуються, або
спрощення технології. В той самий час, обов’язок дизайнера – намагатися забезпечити
максимальну прибутковість для промислової компанії, що виробляє продукт, у створенні
якого дизайнер бере участь.
Сучасному продукту дизайну властиві певні характерні якості – функціональність
(у технічно-експлуатаційному сенсі), економічність, конструктивність та естетична
виразність. Процес створення дизайнерського продукту – складний синтез художньоестетичних концепцій, проектних методик і функціональних якостей об’єктів
матеріального середовища існування людини.
Дизайн сьогодні займає важливе місце в повсякденному житті, в оцінці об’єкту,
чи то будівля, автомобіль, меблі, одяг, поліграфічна продукція, реклама, телебачення.
Цінність об’єкту підвищується при характеристиці: сучасний, модний, оригінальний,
елегантний. Відсутність художньо-естетичного оформлення різко знижує оцінку,
незалежно від інших якостей.
Продукт дизайну володіє певною автономністю від діяльності художникадизайнера. При розробці дизайнерських проектів приймається до уваги не тільки рівень
доходу споживацького середовища, а і рівень освіченості, загальний рівень культури,
конфесійні традиції, місцеві особливості. Сприйняття продукту дизайну включає
емоційну реакцію (перш за все, естетичну) не тільки від спостерігання самого продукту,
але й від особистих переживань індивідуального споживача. Продукт дизайну виглядає,
як реалізоване бажання і предмет престижу, або таким, що губить престижне значення.
Кожний індивід у сучасному суспільному механізмі, в багатошаровості культур
сучасного світу є споживачем матеріальних і духовних цінностей. Кожний індивід
реально входить у велику кількість формалізованих і неформалізованих груп, які
відповідають його дійсному економічному статусу і активно впливають на свідомість
своїх членів. Професійні або виробничі союзи, службова ієрархія, сімейні, сусідські
зв’язки – така приналежність є певною цінністю і вимагає дотримання правил таких
груп. Це дає людині відчуття стабільності. Суспільні стосунки в таких групах формують
і модель поведінки, і пріоритети, і смаки, і розуміння красивого.
Відомий американський соціолог Баррі Шварц у своїй праці «Парадокс вибору»
[7] приходить до цікавого висновку щодо участі людини у виборі: «Люди вибирають
не те, що є важливішим, а те, що простіше за все оцінити». Тобто вибирають те, що
найзручніше для розуміння і оцінки. Часто це робиться тому, що немає часу на глибоке
дослідження, яке необхідне для прийняття обгрунтованого рішення. Парадокс вибору
полягає в тому, що чим більше варіантів має людина, тим їй складніше зробити свій
вибір. Великий вибір не робить процес відбору простішим для людей. Але якщо люди
не мають вибору, віднімається частина їх свободи, як вони вважають.
Якщо дизайнеру запропоновано зробити проект на свій розсуд, який би шлях не
вибрав художник, він буде складнішим, ніж дизайн з обмеженнями, тому що творчі
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варіанти нескінченні. Обмежений вибір робить прийняття рішень простішим, відповідно
і дизайн використовується простіший. Дизайнер повинен розглянути всі можливі варіанти
– це в його інтересах, – але клієнту запропонувати вибіркові. Дизайн, який легше за все
оцінити (менше варіантів на вибір), переможе у більшості випадків. Якщо дизайнер
здатен зробити найпростіший і найкращий продукт на ринку, він може вважати себе
переможцем.
В. Глазичев пише в своїй книзі «Дизайн как он есть» [6]: «Дизайн – это всего
лишь мир прекрасных морфологий, то бишь вещей – и не больше». В сучасному світі
дизайн позиціонує себе, як «масове мистецтво», і поступово заволодіває людиною.
Вплив масового мистецтва не є насильством над особистістю. Підкорення є свідомим
і добровільним і полегшує орієнтацію в оточуючому цілому. Дві найважливіші
характеристики дизайну в сучасній уяві – масовий характер і реальна комерційна
значимість, впливають, перш за все, на збільшення попиту на промислову продукцію і
є засобами завойовування споживача. У своєму функціонуванні продукт дизайну сприяє
розвитку загального конформізму масової свідомості і активно формує споживчий
естетичний ідеал, як найвищу цінність у специфічному культурному середовищі.
Але дизайн залишається також і художньою діяльністю. Чи потрібні творчі
здібності та креативність дизайнеру? Дизайн – це практика, сталі принципи і доведені
моделі, але також і вихід за межі «звичайного» бачення речей. Творчість створює
інновації. Без творчого підходу індустрія дизайну, як і будь-яка інша індустрія,
зупинилася б на тому місці, з якого почалась. Креативність – це здатність генерувати
нові ідеї і реалізовувати їх, відхилення від традиційних моделей мислення, створення
чогось оригінального, а не копіювання класичних зразків.
У кожної людини є свій внутрішній потенціал творчості. Для його розкриття
потрібні правильний настрій для народження нових ідей і трішки свободи в думках.
Психологічні дослідження природи творчості спростовують міф про те, що тільки певні
типи людини є креативними. Існує поширена думка, що дизайнери та художники –
«творчі» люди. Але це лише означає, що ці професії потребують кожного дня більшого
творчого мислення і багато практики з креативністю. Виконуючи ці умови, людина стає
більш креативною, її частіше відвідують оригінальні думки. Нові ідеї приходять з
відкритої, вільної від стресу свідомості. Тому дуже важливим є робити перерви в роботі
і відводити вільний час для продуктивного творчого процесу. З точки зору психологів,
для креативності необхідними є розслабленість і відкрите мислення.
Якщо дизайнер буде робити будь що найкращим способом (можливо, не
найлегшим), здібності будуть розвиватися, а професійний рівень рости. Нові технології
з’являються постійно, і якщо художник-дизайнер буде розширювати знання, можливо,
винайде і свої унікальні методи. «Треба прагнути ідеалу в усьому, що робиш. Бери тільки
краще і роби ще досконалішим. Якщо досконалості не існує, винайди її сам», – слова
сера Генрі Ройса, інженера, конструктора моторів і автомобілів, підприємця і одного з
засновників всесвітньо відомої компанії «Роллс-Ройс».
Дизайн через естетичне начало виходить за межі мистецтва і укорінюється
безпосередньо у повсякденне життя, що надає йому значення прикладної естетики (в
тому числі і в сфері соціальних стосунків). Завдання професійного дизайнера – донести

інформацію до аудиторії та перетворити її на емоції, візуально відобразити
повідомлення, що передається, створити зрозумілий, виразний художньо-емоційний
образ, який запам’ятається.
Таким чином, при всій різноманітності поглядів на природу та історію дизайну
стає очевидним, що його історія нерозривно пов’язана з еволюцією предметного
оточення людини, з історією розвитку техніки та технологій.
Дизайн – мистецтво, орієнтоване на досягнення найбільш повної відповідності
образів і об’єктів, створених художником, можливостям і потребам людини, як
утилітарним, так і естетичним. Співвідношення емоцій і знань, трансформація новітніх
ідей у мистецтво дизайну визначають сьогодні вектор руху суспільства, висуваючи нові
вимоги до соціальної дійсності, формуючи і розвиваючи в людині здатність до
естетичного сприйняття та переживання, її естетичний смак та ідеал, здатність до
творчості відповідно до законів краси, до створення естетичних цінностей в мистецтві
та зовні його (в сфері трудової діяльності, в побуті, в поступках і поведінці).
У нових умовах сучасного світу виникає необхідність у формуванні нової
інформаційної культури, нової етики, набутті нових знань та умінь. Але в цьому процесі
криється основна небезпека – забуття того, що людина є мірою усіх речей. Необхідним
є розуміння того, що новітні технології – лише засіб, сучасний інструментарій для
втілення народжених особистістю художника творчих задумів і створення якісного
продукту, який відповідає усім вимогам споживача і має колосальний естетичний вплив
на людину.
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ОРКЕСТРОВІ СОПІЛКИ КОНСТРУКЦІЇЇ Б. ГУЛАШЕВСЬКОГО
ТА П. ЦИНКАЛОВА ЯК УНІКАЛЬНЕ ЯВИЩЕ НАРОДНОІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
У хронологічному зрізі аналізуються визначальні особливості й кардинальні
зміни форми, строю, технічні та функціональні можливості оркестрових сопілок
конструкції Б. Гулашевського та П. Цинкалова (м. Кам’янець-Подільський).
Ключові слова: народний оркестр сопілкарів “Фольклор”, оркестрові сопілки,
оркестрове виконавство.
В хронологическом срезе анализируются определяющие особенности и
кардинальная смена формы, строя, технические и функциональные возможности
оркестровых сопилок конструкции Б. Гулашевского и П. Цынкалова (г. КаменецПодольский).
Ключевые слова: народный оркестр сопилкарей “Фольклор”, оркестровые
сопилки, оркестровое исполнительство.
The article deals with genre defining features and fundamental changes in form,
line, technical and functional capabilities of orchestral pan-pipes designed by B.
Hulashevskyi and P. Tsynkalova (t. Kaminets-Podilskyi) in chronological cut.
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Народні інструменти завдяки “професіоналізації” народно-інструментальної
творчості геніальними народними талантами поринають у новий виток свого розвитку,
змінюючись за формою, конструкцією, технічно-виконавськими параметрами та
функціями. У середині ХХ ст. в практиці традиційного та академічного ансамблевооркестрового виконавства України відбулися значні еволюційні процеси в удосконалені
народних музичних інструментів, які стали об’єктом дослідження низки відомих
інструментознавців. На думку мистецтвознавця Л. Пасічняк „…удосконалені варіанти
цих інструментів стали основою розвитку професійного академічного ансамблевого
музикування” [4; 15].
У сучасних наукових працях висвітлення питання ролі удосконалення музичного
інструментарію та його впливу на рівень виконавства та визначення провідних
репертуарних тенденцій для традиційних та академічних народно-інструментальних
ансамблів, залишаються досить актуальними. Тому дослідження музичного
інструментарію ансамблю сопілкарів “Фольклор” Кам’янець-Подільського УТОС
(Українське товариство сліпих) Хмельницької області під керівництвом Сергія Касприка
необхідно розглядати лише в тісному поєднанні з чіткими завданнями
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інструментознавства, органології, етномузикознавства. Такий підхід сприяє чіткому
визначенню сутнісних характеристик й характеру функціонування низки оркестрових
сопілок, їх родовизначальних особливостей та кардинальних змін у формі, строю,
технічних й функціональних можливостей, конструкції, матеріалу, способу виготовлення,
акустико-технічних параметрів, які вперше в світовій практиці мали практичне
застосування в сопілковому оркестровому виконавстві.
У сучасній етноорганології різні погляди на актуальні питання вивчення народних
інструментів у своїй багатогранній науковій діяльності висловили вченіінструментознавці: Є. Бобровников, Є. Бортник, Л. Гайдамака, А. Гуменюк, Р. Гриньків,
П. Іванов, В. Комаренко, О. Незовибатько, І. Мацієвський, М. Хай, Л. Черкаський,
Б. Яремко, які вивчали історію походження та розвитку народного музичного
інструментарію, шляхи його вдосконалення, можливості реконструкції й використання
у складі українського народного оркестру тощо. У науково-дослідних статтях та
монографічних працях етноінструментознавців міститься значна кількість матеріалу
про народний інструментарій (у тому числі і сопілку), подаються графічні зображення,
технічно-виконавські характеристики, нотні приклади народної інструментальної
музики, виступи та записи фольклорних ансамблів. Зокрема, А. Гуменюк у своїй праці
“Українські народні музичні інструменти, інструментальні ансамблі та оркестри” (1959)
[1], В. Гуцал у методичних порадах для керівників самодільних колективів під назвою
“Грає оркестр народних інструментів” (1978 р.) [1], П. Іванов (1981 р.) у книзі “Оркестр
народних інструментів” [2] вперше описали стрій, технічні та функціональні можливості
хроматичних оркестрових сопілок, їх назви, діапазон тощо.
Мета дослідження – вирізнити сутнісні, родові властивості та кардинальні зміни,
які відбулися у формі, строї, технічних і функціональних можливостях оркестрових
сопілок конструкції Б. Гулашевського і П. Цинкалова, зазначивши їх вплив на спосіб
функціонування даного інструменту. Завданнями статті є: з’ясування в історикохронологічному зрізі поетапний процес удосконалення оркестрових сопілок конструкції
майстрів Б. Гулашевського та П. Цинкалова (м. Кам’янець-Подільський); окреслення
основних переваг техніко-виконавських, діапазонних параметрів та тембро-акустичні
характеристики оркестрових сопілок конструкції Гулашевського-Цинкалова в народноінструментальній практиці.
Над удосконаленням форми, конструкцій оркестрових різновидів працювали
майстри-конструктори Є. Бобровников, Д. Демінчук, В. Зуляк, Н. Матвєєв, І. Скляр,
О. Шльончик та інші. Вони зробили перші спроби обґрунтування на основі законів
акустики різні розміри сопілок (довжину, діаметр та місце свердління отворів). На той
час більшість майстрів виготовляла сопілки емпіричним шляхом, вибираючи з великої
кількості інструментів ті, які найбільше відповідали вимогам строю. Вони різними
шляхами вирішували одну проблему, а саме: усталення звукоряду сопілки й створення
нових її типів.
Ще у 1954 р. на Республіканському огляді художньої самодіяльності В. Зуляк
презентував ансамбль сопілкарів Мельнице-Подільського районного Будинку культури
Тернопільської області. “Нові типи сопілок (альт, бас) виготовленні ним (В. Зуляком)
були діатонічного звукоряду” – пише А. Гуменюк у науковій розвідці, – “…В. Зуляк
дещо випередив І. Скляра, зокрема у створенні сопілки-тенор” [1; 31].
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І. Скляр змайстрував хроматичні оркестрові сопілки, серед яких сопілка-бас
відповідала діапазону від до-малої октави до соль-другої октави. Звичайно, діапазонні
параметри сопілки-бас були далекими від ідеальних і на практиці не влаштовували
виконавців. Однак, істотною відмінністю цих сопілок було те, що діапазон звучання
сопілок-бас І. Скляра (хроматичної) і В. Зуляка (діатонічної) у нижньому регістрі
відповідали діапазону звучання сопілки-тенора конструкції Гулашевського-Цинкалова.
У той час музикознавці, конструктори-сопілкарі світового значення стверджували,
що добитися розширення діапазону вниз на сопілкових оркестрових інструментах є
неможливим завданням. Натомість, керівник оркестру народних інструментів
Кам’янець-Подільського підприємства УТОС, інвалід І групи по зору Борис
Миколайович Гулашевський не міг погодитися з цим твердженням. Починаючи із 1960
року, протягом десяти років він працював над удосконаленням тембро-акустичних
характеристик та розширенням діапазону у нижньому регістрі шестиотвірних
оркестрових сопілок (бас, контрабас). Він власноруч сконструював і виготовив сопілки
різних розмірів – від піколо довжиною 20 см до контрабаса – 2м 90 см з діаметром
отвору в 20 см. Таким чином, у 1964 р. у Кам’янець-Подільському, вперше в Україні
був створений повний сопілковий оркестр (від сопілки-контрабаса до сопілки-пікколо
з загальним діапазоном від мі-контроктави до мі-четвертої октави), здатний
відтворювати всі діатонічні звуки, які існують у музичному звукоряді. Оркестр був
створений за власною ініціативою Б. Гулашевського на підприємстві УТОС
(м. Кам’янець-Подільський) у складі десяти оркестрантів, який згодом збільшився до
21 особи.
Після виступу оркестру сопілкарів на заключному концерті працівників легкої
промисловості, який відбувся у м. Києві, фахова комісія зробила слушне зауваження
щодо примітивності виготовлення інструментів. Тоді Б. Гулашевський дійшов висновку
про необхідність виготовлення інструментів з хроматичним строєм, які б відповідали
професійним зразкам музичних інструментів, що значно розширили б технічні та
художньо-виконавські можливості колективу. Такими “подільськими страдиварі” стали
Б. Гулашевський (головний конструктор – “ідейний натхненник” у виготовленні
хроматичних оркестрових сопілок) і П. Цинкалов (музичний майстер – “втілювач ідеї”
Кам’янець-Подільського побуткомбінату). Три роки знадобилося Б. Гулашевському і
П. Цинкалову на створення ескізів креслень майбутніх інструментів, придбання всіх
знарядь, верстатів та спеціальних інструментів, які необхідні для виготовлення сопілок
різних розмірів. “Чого лише не доводилося нам придумувати, аби ті двометрові
контрабаси виготовити! Навіть зробили спеціальний токарний станок довжиною у чотири
метри, аби контрабас виточити…”, – згадує Петро Іванович перші кроки у створенні
унікальних сопілок [4; 3]. Для виготовлення інструментів за особливими критеріями
підбиралися відповідні породи деревини з груші, горіха, липи, дуба, ясена, осики, які
витримували для сушіння за певними технологічними вимогами протягом трьох років.
До 1979 р. оркестр сопілкарів повністю поповнився новими інструментами,
виготовленими за ескізами зразків Б. Гулашевського майстром П. Цинкаловим, які
відповідали естетичним, а найголовніше – сучасним художньо-технічним вимогам до
такого виду інструментів, що характеризувалися високими техніко-виконавськими

можливостями, висотою і глибинною діапазонних можливостей. До складу оркестру
увійшли від 20 до 40 сопілок різних розмірів (піколо, прими, альти, тенори, баси,
контрабаси).
Головною особливістю сопілок майстрів із Кам’янець-Подільського є те, що
вони у технічному плані, шириною діапазону, величиною розмірів переважають своїх
“конкуренток” із колекції сопілок майстрів Є. Бобровникова, Д. Демінчука, В. Зуляка,
І. Скляра. Наприклад, П. Іванов, описуючи діапазон і техніко-виконавську
характеристику сопілки-бас конструкції Бобровникова, вказує на її розмір довжиною
біля метра і зауважує, що “… інструмент із-за незручності гри в наш час не
використовується” [3; 63]. Інший науковець-практик, диригент Національного оркестру
українських народних інструментів України В. Гуцал про сопілку-бас зазначає: “У зв’язку
з тим, що мензура тут дуже велика, технічні можливості на басовій сопілці обмежені.
На ній можна виконувати мелодію лише в повільному темпі, хроматичні пасажі у
швидкому темпі практично не використовуються” [2; 36]. Натомість, колишній керівник
ансамблю “Фольклор” А. Твердохліб з цього приводу відначає, що “… сопілка-бас домажор конструкції Б. Гулашевського й П. Цинкалова має довжину 1м 45 см, а сопілкабас соль-мажор – 1м 90 см, що є значно більшими за розмірами своїх попередників,
але це ніяким чином не позначається негативно на темпових відхиленнях чи виконанні
хроматичних чи інших пасажів у швидких музичних темпах”.
Наступною суттєвою перевагою хроматичних сопілок-бас конструкції
Гулашевського-Цинкалова є значне розширення діапазону вниз, що значно відповідає
назві інструмента та його художньо-технічних параметрів. Діапазон сопілки-бас домажор становить: від ля – великої октави до ре – малої; сопілки-бас соль-мажор: від
мі – великої октави до ля-малої. Тоді як у порівнянні із сопілкою-бас до-мажор
конструкції Є.Бобровникова у нижньому регістрі виконавці могли лише добитися
звучання ноти до–великої октави. А все тому, що феноменальна конструкторська
винахідливість обох майстрів крилася у використанні резонансового підсилювача, який
вирізався всередині інструмента.
Але головним і, на даний момент, неперевершеним досягненням майстрів
Б. Гулашевського і П. Цинкалова є створення ними в єдиному ексклюзивному
екземплярі двох хроматичних сопілок-контрабасів: до-мажор довжиною 2м 60 см з
діаметром основи циліндра інструмента 16 см та соль-мажор довжиною у 2 м 90 см з
діаметром – 20 см. Таких великих розмірів параметрів сопілок немає у світі.
Основним матеріалом для виготовлення сопілкових контрабасів була липа з
використанням електрокар тону. Він наклеювався зверху на циліндричну форму корпусу
для його зміцнення після склеювання двох половин розтруба. Діапазон цих інструментів
повністю відповідав їх назві: сопілка-контрабас до-мажор – від ля - контроктави до ре
– малої октави; сопілка-контрабас соль – мажор - від мі – контроктави до соль – великої
октави.
У 1980 р. Б. Гулашевський виїжджає із Кам’янця-Подільського, забравши
комплект своїх перших сопілок, на постійне місце проживання до Йошкар-Оли (столиці
Марійської АРСР (Росія)), де створює новий ансамбль. Нині Б. Гулашевський є
відмінником народної освіти України та заслуженим працівником культури Росії.
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Майстер І. Цинкалов помер 1 вересня 2007 року в Кам’янці-Подільському у віці
96 років.
Обоє кам’янецьких майстрів-сопілкарів – це диво, варте золотих рядків в історїї
не лише української, а й світової музичної культури.
Таким чином, результати даного дослідження засвідчують, що переваги сопілок
конструкції Б. Гулашевського та П. Цинкалова із Кам’янця-Подільського у діапазонних
і техніко-виконавських характеристиках очевидні і на сьогодні є неперевершеними.
Водночас, вони передбачають всебічне вивчення інших аспектів сопілкового мистецтва
в Україні.
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Розглядається гламур як художній напрям фешн-дизайну. Досліджується
історична еволюція сприйняття гламурних фешн-образів, виявляються особливості
фешн-гламуру на початку ХХІ ст.
Ключові слова: мода, дизайн, гламур, глянець, розкоші.
Рассматривается гламур как художественное направление фэшн-дизайна.
Исследуется историческая эволюция восприятия гламурных фэшн-образов,
выявляются особенности фэшн-гламура в начале XXI века.
Ключевые слова: мода, дизайн, гламур, глянец, роскошь.
The article consider glamour as the artistic direction of fashion design. It examines
the historical evolution of the glamorous fashion images perception and identify the
main characteristics of fashion-glamour at the beginning of the XXI century.
Key words: fashion, design, glamour, gloss, luxury.
Актуальність дослідження теми визначається тим, що в науковому дискурсі
початку ХХІ ст. поняття «гламур» пов’язують з тотальним споживацьким культом і
вважають «духом часу». Гламурне життя демонструють численні кінострічки,
телепередачі та ріаліті-шоу, його переваги детально розписують У художній літературі
та глянцевих виданнях. Дослідженню гламуру присвячено монографії та наукові статті,
проте таке всебічне висвітлення цього феномену призвело до своєрідної моди на саме
слово «гламур», яким, здебільшого, спекулюють, щоб привернути увагу широких мас.
Метою даної статті є мистецтвонавчий аналіз гламурних образів у контексті
дизайнерської та масової моди, що досягається шляхом розв’язання наступних завдань:
уточнити зміст поняття «гламур», виявити принципи фешн-гламуризації, проаналізувати
історичну еволюцію фешн-гламуру, визначити специфіку сприйняття та різновиди прояву
гламуру на початку ХХІ ст.
Серед найбільш авторитетних літературних джерел, на яких грунтується дане
дослідження, можна виділити спільну роботу Стівена Гандла та Реки Баклі «Мода і
Гламур» (2000). Вчені виявляють прояви гламуру в кінці ХІХ ст., в Голлівуді 1930 –
1950-х років та в моді кінця 1990-х. Поняття «гламур» визначається ними як
«приваблююча сила моди; бездоганна, майже нереальна краса; фізична і сексуальна
привабливість; таємниче походження; натяк на екзотику; зумисна крикливість» [2; 63].
Стівен Гандл продовжує аналіз гламуру в своїй монографії «Гламур: історія» (2008),
де більш детально зупиняється на еволюції поняття в різних суспільно-історичних
умовах [4].
Цікавий підхід до розуміння гламуру подає доктор соціологічних наук Дмитро
Іванов у монографії «Глем-капіталізм» (2008). Автор підкреслює, що на початку XXI ст.
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гламур перетворюється на універсальну естетичну характеристику суспільства,
фундаментальну логіку його функціонування [6].
В Україні академічні дослідження гламуру тільки розпочинаються і представлені
нечисленними статтями та тезами наукових конференцій.
У статті «Гламурне тіло. Провінційна версія» Олександра Філоненко розглядає
історичні витоки культури гламуру, її місце і значення у сучасному світі. Автор аналізує
феномен «гламуру» як актуальний соціокультурний код і робить висновок, що на
пострадянському культурному просторі він здобуває специфічні провінційні властивості
[13].
Кінематографічні прояви гламуру розглядає Наталія Мусієнко в статті «Як у
магічному кристалі... Авангард і гламур у дзеркалі екрану» (2010). Вчена вказує, що
гламуризація проявляється у компенсації гибини змісту й новизни художніх рішень
скандалом та епатажем. На думку дослідниці, це загрожує небезпекою поглинання
мистецтва гламуром [8].
Фешн-гламур вивчає Л. Білякович у своїй статті «Гламур як культурно-мистецька
практика ХХ–ХХІ століття: етимологія, стильові ознаки, еволюція розвитку» (2009).
Вчена стверджує, що «гламур – це принадливий, добре зрежисований та сконструйований
образ реальності, що спонукає до споживання». На початку ХХІ ст., на думку Білякович,
гламур став повсякденністю, звичним явищем [1; 24 – 25].
Підсумовуючи, можемо констатувати, що в теоретичних дослідженнях фешнсфери оцінно-емоційний підхід превалює над науковим аналізом і єдиної теорії
походження та трансформації гламуру поки нема.
Англійське слово glamour перекладається як «чари», «романтичний ореол»,
«ефектність». Дослідники його етимології вказують на походження від середньовічного
grammar – «граматика», «книга», що пов’язують з чаклунською «книгою заклинань».
Знання і чарування були тісно пов’язані ще в первісному суспільстві, в якому окультні
практики асоціювалися з вченістю. Ці конотації збереглися до епохи Середньовіччя,
коли недогідних церкві науковців спалювали як чаклунів разом з їх книгами. Як
характеристика зовнішності «гламур», імовірно, пов’язувався з відьомською здатністю
причаровувати красою та вічною молодістю.
На нашу думку, імовірне також походження glamour від glimmer – «мерехтіти,
проблиск» (зі староанглійським коренем gl?m – «яскравість»).
Найбільш глибокий аналіз самого поняття «гламур» подає І. Казимирова у своїй
статті «Асоціативна аура концепту «гламур» (2009) [7]. Автор визначає сучасне
тлумачення glamour як певної якості, що змушує предмети і людей виглядати не такими,
якими вони є насправді, конотуючи із штучністю та ілюзорністю, зовнішнім, показним,
навмисним блиском. Вчена виділяє такі предметні складові гламуру: блискучий одяг,
стрази, біжутерія (масивна), золото, хутро, капелюшки, яскраві аксесуари, песики
маленьких порід, блискучий макіяж, накладні нігті. Казимирова підкресює, що гламур
неодмінно пов’язаний з соціально-майновим статусом (богема, бомонд, еліта, ма¬жори,
«золота молодь») і, особливо, зі світом моди та краси, глянцевих журналів, шоу-бізнесу
та голлівудських зірок, який визначається як «гламурний світ» [7].
В описах фешн-образів характеристика «гламурний» здебільшого оцінюється
позитивно. Його синонімами виступають прикметники «глянцевий» (від фр. glacier –

ковзати, робити слизьким), «розкішний» (від старосл. роскіш – нестриманість, насолода,
хтивість), «шикарний» (від фр. chic – стильність, вправність, витонченість), «люксовий»
(від лат. luxus – надлишок, марнотратство, надмірність).
Негативні конотації гламуру пов’язані з маскуванням внутрішньої порожнечі,
обмеженості за «гарною обкладинкою». В цьому переносному значенні словом
«гламурний» характеризують не лише зовнішність людей, але й їх стиль життя, світогляд.
Проте найбільше занепокоєння дослідників на початку ХХІ ст. викликає поширення
гламуру на такі далекі від індустрії моди та краси сфери, як політика, капіталізм,
марксизм і, навіть, тероризм чи фашизм. Гламуризація (англ. glamorize – вихваляти,
рекламувати) цих суспільних течій – це створення привабливого для масової аудиторії
іміджу шляхом додавання їм глянцю, «лакування». Це дозволяє привернути увагу,
підняти популярність, завоювати симпатії. Але це маніпулятивна технологія, повсюдне
використання якої викликає антигламур¬ні (контргламурні) настрої, що проявляються
в пропагуванні простого «природного життя» чи в зосередженні уваги на віртуальному
просторі.
Щоб виявити причини і краще зрозуміти суть фешн-гламуризації, проаналізуємо
історичну еволюцію цього складного соціокультурного процесу.
Людина прагнула прикрашати себе ще з первісних часів і першим актом
«гламуризації» можна вважати застосування ошатного одягу та блискучих прикрас. У
давніх культурах блиск золота пов’язували з Богом Сонця і вважалося, що золоті
аксесуари додають безсмертя, мудрості, величі, захищаючи в земному та навіть у
загробному житті (золоті ювелірні вироби та пластинки знаходять як в єгипетських
пірамідах, так і у скіфських курганах). Тобто, блиск і розкоші пов’язували з
божественною природою і найбільш «гламурними» були образи жерців та правителів.
По мірі того, як останні втрачали свій суспільний авторитет, блиск їхніх шат позначав
вже не близькість до Бога, а лише вище становище на соціальних щаблях. Так золото і
блиск стали архетипом – праобразом колективного несвідомого, безумовним символом
кращого, дорожчого, вищого.
У класовому суспільстві щедро декороване вбрання, а тим більше коштовності,
завжди були засобом соціального і культурного кодування, відмежовуючи «вищі»
прошарки від «нищих». Тому право їх носіння в багатьох країнах регламентувалося
законами і лише після буржуазних революцій і проголошення «суспільства рівних
можливостей» була легітимізована демонстративна розкіш буржуазії. С. Гандл пов’язує
гламур з постаттю Наполеона – людини не знатного походження, яка створювала імідж
імператора.
З розквітом буржуазної культури в ХІХ ст. розпочався новий етап «гламуризації»
суспільства: шляхом наслідування символічних цінностей аристократії буржуазія
утверджувала своє класове домінування. При цьому відбувалося не лише копіювання
культурних зразків, а й створенння нових, переважно з елементами крикливого штучного
розкошу, театральності. Саме своєю демонстративністю гламур відрізнявся від
аристократичних стандартів. Саме таке демонстративне споживання ще 1899 р.
проаналізував американський соціолог і економіст Торнстейн Веблен у дослідженні
«Теорія непрацюючого класу».
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У ХІХ ст. з’явилися романи про «гламурне» світське життя, які швидко завоювали
популярність, наприклад, трактат Оноре де Бальзака «Про елегантне життя». До кінця
століття вже з’явилися численні журнали мод, які, хоч тоді ще не друкувалися на
глянцевому папері, проте пропагували розкішний стиль життя як орієнтир для зразкової
жінки.
Маркером «вищого» становища людини гламур у ХІХ ст. став культурним і
соціальним інститутом, що легітимізував маргінальні суспільні кола: «світські левиці»,
актриси, танцівниці, манекенниці та ін. приховували «низьке» походження за зовнішнім
лиском.
У капіталістичному суспільстві зовнішній вигляд не лише позначав становище
його членів, а й відігравав роль засобу досгянення життєвого успіху – людина
перетворилася у «товар» на ринку особистостей і прагнула додати собі цінності красивою
«упаковкою». Тому в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. починається бурхливий розвиток
таких «гламурних» галузей, як індустрія моди та краси. Розкоші стають все
доступнішими, а вдосконалення косметичних засобів дозволяє створювати видимість
вроди.
У кінці 1920 – на початку 1930-х років найбільш гламурні фешн-образи широким
масам демонстрував кінематограф: поки Європа оговтувалася від наслідків Першої
світової війни, Голлівуд став символом розкошу, «солодкого життя» – своєрідною
«фабрикою мрій». Саме в цей час, витіснена з повсякдення злиднями, мода зійшлася з
кінематографом настільки близько, що екран був основним засобом формування і
пропагування фешн-тенденцій.
Холодні й фатальні героїні демонстрували з екранів усі переваги розкішного
стилю, а самі актриси були для глядачів еталоном вишуканості та краси. Перетворюючи
зірок на своєрідний концентрат гламуру, кіносистема приваблювала до екранів усіх,
хто мріяв про «красиве» життя. Рейтинги Glamour Girl складали преса та рекламні відділи
найпотужніших кіностудій. На «Метро Голдвін Майєр» їх очолювали Джин Харлоу,
Грета Гарбо та Джоан Кроуфорд, а на «Парамаунт Пікчерс» – Мей Вест, Керол Ломбард
та Марлен Дітріх. Всі ці «зірки» уособлювали такі якості як стиль, модність, бездоганна
зовнішність, сексуальна привабливість, екзотичність.
Від «зірки» Голлівуду очікували не лише зовнішньої привабливості й провокаційної
поведінки, їй також належало вести богемний спосіб життя і «купатися в розкошах».
Неодмінними атрибутами зоряності були багато обставлені особняки, лімузини з
особистими водіями, круїзи й подорожі, невиправдано величезні витрати – все це
виражалося поняттям «гламур».
Публіка вважала, що Glamour Girl могла стати лише нереальна особа, «ікона», на
яку всі дивляться з обожнюванням та довершеності якої ніхто не може досягти. Разом
з тим, «огламурювання» акторок проводилося за цілком певними відпрацьованими
«рецептами»: використання силуетів, що облягають тіло, часто з затягнутою в корсет
талією, глибокими декольте та високими вирізами, високі пальчатки і підбори, коштовні
прикраси. Для виготовлення костюмів використовували матеріали і декоративнооздоблювальні елементи, що підсилюють візуальну екстравагантність та завищену
чуттєвість образу. Це відтінки і кольори, що створюють ефект сяйва (блискуча бронза,
темне золото, мерехтливе срібло і платина), дорогі тканини (шовкові – прозорі та
блискучі – атлас і шифон, а також оксамит, мереживо, парча). Обов’язковими були

ефектні натуральні хутра та пір’я. Проте домінуюча роль відводилася декору костюма,
який і є основою гламурної стилістики. Гламур – це повсюдні блискітки й стрази, різні
за розміром, формою та технологією виготовлення, вишивка, аплікація, оздоблення
декоративним шнуром чи тасьмою, металеві накладні елементи, що імітують золото
чи срібло, камінці, друк металевими та метало-пластиковими порошками, лаковий розпис
тощо [1].
Одягнуті у все це, героїні ефектно виглядали, часто всупереч правдоподібності
сюжету: макіяж і зачіска були ідеальними навіть коли вони потрапляли в екстремальні
умови. Гламурність екранних образів підкреслювалася спеціальним розсіяним
освітленням та ретельно підібраним для кожного актора ракурсом зйомки. Але ця
гламурність існувала в реальності іншого порядку – у віртуальному світі – тому й
виглядала вона здебільшого гармонійно.
Паралельно з екраном до романтичної подорожі світом гламуру запрошували
глянцеві видання. Медіа-корпорація Conde Nast Publications 1909 р. викупила
американський журнал Vogue, а з 1916 р. почала видавати його регіональні версії в
Європі й перетворила це видання на найвпливовіше у фешн-світі. Потреба у глянці була
великою: виробникам він надавав рекламну підтримку, заможним споживачам – змогу
обирати товари, а незаможним – інформацію про тенденції недоступної, але бажаної
моди.
Глянсова подача інформації (перевага візуального матеріалу над текстовим і
детальне описування стилю життя знаменитостей) створювала у свідомості більшості
читачів бажаний життєвий орієнтир – гламур.
Сама назва «гламур» закріплювалася в свідомості публіки журналом Glamour of
Hollywood, заснованим 1939 р. видавництвом Conde Nast. Призначенням цього видання
було вираження «філософії сучасної жінки, яка хоче отримати від життя все і не шукає
компромісів». Присвячений моді, життю знаменитостей, новинкам індустрії краси, цей
журнал позиціонувався як «перепустка у красиве життя» і став одночасно модним та
масовим глянцем для «жінок, яким завжди 25».
Проте життя, а з ним і потреби людей, мінялися. Під час Другої світової війни
гламурні образи почали витіснятися з екранів простішими, більш земними: солдатам
для підтримки бойового духу потрібні були більш доступні сексуальні красуні і в
казармах вони вішали фото принадних Бетті Грейбл, Лани Тернер, Ріти Хейворт, Джейн
Рассел. Ці актриси привнесли в моду еротичні елементи: облягаючі светри, купальники,
шорти. Їх також називали гламурними. Це, імовірно, пов’язано з тим, що в англійській
лексиці моди поняття «гламурна світлина» і «гламурна модель» відсилаюь до жанру
еротичної фотографії, гламурність образів якої простежується в м’якому, приглушеному
освітленні, розкішних інтер’єрах, ілюзорно-ідеальних тілах моделей з блискучою
шкірою, бездоганним макіяжем, білосніжною посмішкою, у використанні розкішних
шовкових пеньюарів та білизни, прикрас тощо. Але в українській і російській мовах
конотації слова «гламурний» зі світлинами напівоголених моделей практично відсутні.
З 1947 р., разом з мріями про світле майбутнє, повною мірою вираженими в
колекції new look Крістіана Діора, гламур повернувся на подіуми та в життя модниць:
коштовні шовки, корсети, капелюшки, прикраси, косметика, парфуми перетворювали
жінку на «нереальну» тендітну й прекрасну істоту.
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У 1960-х рр. мода «дегламуризувалася», частково завдяки розвитку
малобюджетного європейського кіно: спочатку неореалізм в Італії, а згодом «нова хвиля»
у Франції та «вільне кіно» в Англії повністю оновлюють кіномову, відкидаючи будь-які
засоби екранного «лакування» дійсності з метою показати «справжнє» життя. Героями
стрічок стають «прості» люди – студенти, робітники, селяни, жебраки – люди, яких
турбують не розкішні вбрання й інтер’єри, а, частіше, проблеми виживання. Одягнуті в
прості сукні, майки та джинси, героїні молодих Сільвани Мангано, Софі Лорен, Жанни
Моро, Бріджіт Бардо втілюють нові еталони краси без гламуру, які миттєво стають
орієнтирами в повсякденій масовій моді.
Найпомітніші гламурні образи в кінематографі 1970-х рр. створив Ральф Лорен
для стрічки Джека Клейтона «Великий Гетсбі» (1974). В цей період вперше з’являються
версії чоловічих гламурних образів: Гері Гліттер, Девід Боуі, Елтон Джон та Род Стюарт
провокували публіку ефектними блискучими костюмами та макіяжем. Андрогінні іміджі
глем-рокерів були надто театрально яскравими для реального життя, проте їх популярність
сприяла фемінізації чоловічих фешн-образів.
У 1980-х рр. гламур не лише повернувся в моду й кінематограф, але й вийшов за
межі стилю оформлення зовнішності. У «суспільстві добробуту» система гламуризації,
як засіб прискорення споживання, охоплювала все більше сфер життя людини, що яскраво
демонстрували популярні в ті роки серіали – «Даллас» (1978 – 1991), «Династія» (1981
– 1989), «Санта-Барбара» (1984 – 1993). Костюми їх героїв, перевантажені декоративними
елементами та масивними прикрасами, були відвертою демонстрацією розкошу. Костюмер
«Династії» Н. Міллер запустив у виробництво лінію одягу «Колекція Династії»,
пропонуючи модифікації екранних костюмів головних героїнь серіалу, яких зіграли
Л. Еванс та Д. Коллінз. Остання продюсувала міні-серіал «Гріхи» (1986), де зіграла роль
засновниці журналу мод Елен Жюно. Для того, щоб відтворити світ Haute Couture у
всьому його «недосяжному блиску», Коллінз привернула до роботи відомих манекенниць
та дизайнерів (героїня Джоан протягом фільму змінює більше тридцяти туалетів від
Валентіно).
У моді 1990-х рр. переважали антигламурні настрої. На подіумах і в глянсевих
виданнях найбільше уваги приділялося демократичному стилю casual (з англ. «недбалий»).
Показовими є приклади нарядів «зірок» на найгламурнішій кіноцеремонії – врученні
нагород «Оскар»: так, 1997 р. Д. Фостер з’являється у сірому брючному костюмі, а
наступного року Ш. Стоун викликає захоплення, вдягнувши просту білу сорочку.
На початку ХХІ ст. оскарівські доріжки перетворилися на потужний промоційний
захід для фешн-брендів: будинки мод і ювелірні фірми змагаються за право одягати
знаменитостей, які (часто за додаткову платню від будинку мод) активно демонструють
найбільш гламурні образи.
На екранах 2000 – 2010 років найбільш помітною демонстрацією гламуру був
серіал «Секс і місто», костюмер якого Патрісія Філд отримала премії «Еммі» за дизайн
костюмів – у 2001 та 2002 роках. Героїні стрічки знаходять у розкішному житті
порятунок від будь-яких негараздів і показують, що ексцентричні дизайнерські наряди
та шопінг можуть бути сенсом безтурботного щастя. Серіал став «путівником» по
стандартах престижного життя, які включають певну культуру догляду за собою,
слідування моді та спеціальні види дозвілля.

У реальному житті на початку ХХІ ст. гламур почали сприймати як гедоністичний
спосіб існування, перенесення акцентів на зовнішній лиск, культ «молодості-стрункостірозкошу». Таку філософію агресивно нав’язуює більшість засобів масової інформації
через рекламу, промоційні публікації та репортажі з життя «зірок». Але цей гламур став
звичним явищем повсякденної культури і практично втратив свою «чарівність».
Оскільки призначення рекламного гламуру – привертати увагу масової аудиторії до
споживання банальних товарів, то він втрачає той вишуканий артистизм, який
демонстрували з екранів голлівудські зірки «Золотого віку».
Соціолог Дмитро Іванов виділяє «три кити» гламуру – тренд, бренд і проект. На
його думку, бути гламурним – означає потрапити в тренд, створити бренд і «розкрутити»
проект. Тренд і бренд вирізняють товар на перенасиченому однорідною продукцією
ринку. Це інструменти впорядкування хаосу в будь-якій сфері культури. Бренд гарантує
споживачу очікувану якість. В моді відомий дизайнер служить гарантією актуальних
ідей, а поважний будинок мод – гарантією якості їх втілення. Оскільки на початку ХХІ ст.
кількість фешн-брендів практично незліченна, то їх ранжують за допомогою всіляких
рейтингів – «топів» (англ. top – «верхівка»). ЗМІ включають у топові позиції своїх
рекламодавців, або тих, хто високим статусом чи епатажем «додає ваги» як самому
рейтингу так і ресурсу, що його публікує. При такому стані речей нові колекції – це
лише інформаційний привід для просування бренду, посилення його іміджу. А гламурний
імідж – ефективний засіб привернути увагу і справити враження на широку публіку, яка
потребує гіпертрофованої яскравості та прямолінійних асоціацій з розкішшю, богемним
життям, сексом і екзотикою.
У рекламному дискурсі гламур – один з головних аргументів впливу на споживача:
він улещує й розважає, обіцяючи доступні розкоші та досяжні ідеали. Такий гламур
оптимістичний, але поверховий, пропонує прості актуальні рішення будь-яких проблем.
Протилежна стратегія – залякування всілякими напастями, що неодмінно стануть
наслідками зовнішньої недосконалості: від втрати привабливості через появу лупи до
соціальної ізоляції через неприємний запах – також орієнтує на «гламур доступний».
Вульгаризований, вихолощений комерцією, такий гламур асоціюється з кітчем, викликає
іронію та суспільний спротив. У деяких країнах, наприклад у Франції, прийняті закони,
що зобовязують робити пояснюючі помітки на тих фотообразах, що представляють
«покращені» версії людини, створені за допомогою комп’ютерних технологій.
Опір гламуризації у фешн-практиках початку ХХІ ст. стає релевантною настроям
часу стратегією: з’являються такі іронічно-гібридні стилістичні напрями як трешгламур, готичний гламур, глем-панк.
Треш-гламур (від англ. trash – сміття) — це своєрідний прояв свободи від цінностей
моди. Це «свобода» представляти діамантові кольє, одягнутими на кінське копито чи
сукні Houte Couture, викинутими на сміттєзвалище. На такому «знущанні» над
гламурними цінностями базуються рекламні комунікації багатьох брендів – від Harry
Winston до Jusie Couture.
Готичний гламур заснований на додаванні блиску до похмурої естетики страждань
і смерті – це діамантові прикраси у вигляді черепів та кісток, принти у вигляді скелетів
чи плям крові. Такі мотиви помітні у колекціях провідних будинків мод: Givenchy, Tierry
Mugler, Alexander McQeen.
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Глем-панк поєднує гламурні кольори, фактури, аксесуари і оздоблення з
панківськими елементами: рвані джинси розшиваються стразами чи зачіски-ірокези
доповнюються діамантовими тіарами. Цей напрям у моді розвивають будинки Vivienne
Westwood, John Galliano, Versace та багато інших.
Отже, можемо зробити висновок, що фешн-гламур – це спосіб стилізації та
представлення образів, заснований на ілюзорній ідеалізації зовнішності, підкресленій
екзотичності й сексуальності та демонстративній розкоші. Він утвердився на початку
ХІХ ст. і набув масового поширення завдяки кінематографу «Золотого віку» Голлівуду.
На початку ХХІ ст. гламур виходить за межі кінематографічних та фешн-образів і, значно
спрощений рекламним дискурсом, стає орієнтиром суспільства масового споживання.
Втілення гламурних образів у повсякденне життя деформує їх сутність як ідеального
конструкту, що призводить до вульгарних мутацій та іронічних контр-гламурних модних
течій. Основним напрямом подальших мистецтвознавчих досліджень даної теми, на
нашу думку, повинно стати більш глибоке дослідження таких актуальних сучасних течій
як треш-гламур, готичний гламур та глем-панк.
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ПОРІВНЯННЯ СИМВОЛІКИ ЦЕНТРУ В МИСТЕЦТВІ
РОМАНТИКІВ XVIII–XIX СТ. З АНАЛОГІЧНОЮ ТРАДИЦІЙНОЮ
РЕЛІГІЙНО-МІФОЛОГІЧНОЮ СИМВОЛІКОЮ
Простежується міфо-релігійна символіка центру у мистецьких течіях
романтизму, а саме у західноєвропейському живописі та літературі. Зроблено
порівняльний аналіз значення традиційної символіки з її сприйняттям романтиками
XVIII–XIX ст.
Ключові слова: символіка, символ центру, Романтизм, міф.
Прослеживается мифо-религиозная символика центра в художественных
течениях романтизма, а именно в западноевропейской живописи и литературе.
Проводится сравнительный анализ значения традиционной символики с ее
восприятием романтиками XVIII–XIX вв.
Ключевые слова: символика, символ центра, Романтизм, миф.
Mythological and religious symbolism of the center in art romantic schools, namely
in Western European art and literature, is considered. Comparative analysis of the
meaning of traditional symbolism and its perception of the romantics of XVIII–XIXth
century is made.
Key words: symbolism, the center symbol, Romanticism, myth.
Своєрідним протистоянням раціоналізму в Європі став романтизм XVIII–XIX ст.
Романтики надають перевагу не розуму, як французькі просвітителі Вольтер і Дідро, а
людським почуттям, які за допомогою творчості символізуються певними художніми
засобами. Тому особлива роль у системі їхніх поглядів відводилась мистецтву – воно
розглядалося як найвищий прояв людських почуттів. Романтики протиставили
раціоналізмові своє мистецтво, проникнуте давніми міфами, героїчним епосом,
традиційною символікою, фольклором, народними казками, піснями і переказами. У
цьому романтики бачили проявлення душі народу, її несвідому творчість, яка має своє
божественне походження [7; 469]. Романтизм утворив цілу епоху в історії європейської
культури. Це була своєрідна реакція на абсолютизацію ролі природничо-наукового
знання. Одним з основних засобів у своїй творчості романтики застосовують давню
символіку. Тому стає актуальним дослідження первісного значення одного з
найпопулярніших символів, що зустрічається у мистецтві романтиків, а саме: символу
центру, який бере своє коріння з доісторичного періоду. Цікавим є також порівняння
традиційної міфо-релігійної символіки центру з аналогічними символами у творчості
романтиків.
Звичайно, що простежити усі приклади використання традиційної символіки в
творчості романтиків дуже важко. Тому ми сконцентруємось на одному з найважливіших
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символів, а саме – символі центру. Також нами окреслюється певна група поетів та
художників романтичної течії, у творчості яких найбільш наближене значення символів
до їхнього первісного смислу.
У статті розглянуті погляди представників романтичної течії, що висвітлюють
проблему символічного центру в бутті людини, а також використовують символи центру
у своїй творчості. Особлива увага приділена ідеям Ш. Бодлера, Й. Гете, В. Гюго,
В. Грім, Я. Грім, У. Блейка та Ф. Шеллінга, які протиставляють раціоцентризмові та
секулярності Нового часу світ ілюзорного, ідеального, міфологічного, що виражається
в традиційних символах, а саме у символах центру. Для більшої наглядності ми наводимо
приклади символіки центру в творчості таких художників, як У. Блейк, Б. Джонс,
Л. Жанмо, Г. Моро, Г. Россеті. Цікавим є той факт, що більшість із згаданих нами
художників одночасно були і поетами.
Для того, щоб порівняти трактування символіки центру традиційного сприйняття
з романтичним, треба для початку прослідити значення символу центру у міфологічній
свідомості.
Цілісність міфологічного холізму проявлялася у тому, що матеріальний бік
неможливо було уявити без духовного. В міфологічному сприйнятті усе ставало
символічним, якщо через нього виражалося священне. Символічність міфу виникає
внаслідок того, що в архаїчному сприйнятті реальність подвоюється на центр і
периферію, на взірець і копію. Кожна річ тотожна сама собі і водночас є символом
свого першообразу (архетипу), який знаходиться у священному світі. Першообраз, в
свою чергу, завжди виступає символічним центром світобудови для міфологічного
світосприйняття. Отже, міфологічний світогляд ґрунтується на символах центру, які
виступають у міфологічній свідомості праобразами або архетипами. Вони визначають
досвід людини і відсилають до священного першообразу – центру. Деякі символи, які
символізують центр, є універсальними та взаємодоповнюючими: точка, древо, гора,
хрест, печера тощо. Нами виділено певні групи символів, що символізують центрсвященне у міфологічній свідомості, які також спостерігаються у мистецтві романтиків.
Ці символи у міфологічному сприйнятті констатуюють ціннісну ієрархію: «оригінал –
копія», «взірець – наслідування», пов’язуючи емпіричну чуттєву реальність, що
знаходиться на периферії всесвіту, із універсальним та вічним, ідеальним та
всезагальним, що знаходиться у центрі.
Якщо звернутися до Європи XVIII–XIXст., то переміщення центру уваги із
зовнішнього світу людини у її внутрішній світ, із раціонального світосприйняття (розум)
в ірраціональне (почуття) відбувається у поглядах романтиків. Звертаючись до них, не
можна не згадати Й. Гете, в творчості якого ми спостерігаємо, як на фоні головуючого
в XVIII ст. раціоналізму в центрі пізнання мислителя починає виступати інтуїція
пластичної цільності явища, а не абстрактне і дискурсивне знання. Можна сказати, що
Гете заклав ту базу, на якій був збудований ірраціоналізм XIX–XX ст. Трагічним
підсумком періоду раціоналізму в Гете стає праця «Фауст» [6]. Фауст і Мефістофель –
це романтичні герої-символи, які уособлюють у трагедії Гете боротьбу двох начал:
безмежного поривання вперед і критичного сумніву. У боротьбі з Мефістофелем Фауст
приходить до пізнання сенсу життя. Та не було б Мефістофеля, не було б боротьби, і

Фауст залишився б зі своєю прекрасною, але нездійсненною мрією. Невипадково автор
намагається розуміти усе символічне в романі з традиційної позиції. У мислителя
символ – це матеріально-духовна єдність загального та особливого; у символі
здійснюється відображення «одкровенної таємниці природи», життєво-миттєве
одкровення неосяжного; у символі «ідея діяльна і недосяжна», «висловлена і
невисловлена».
Наприклад, у вірші «Насмішники» художник та поет У. Блейк критикує головуючий
раціоналізм: «Світлові частки Ньютонової дитячої гри – це тільки часточки на березі
Червоного моря» [1]. Проте важливе значення мала боротьба романтиків за утвердження
цінності духовного світу людини, її творчого початку. Особистість з її напруженим
духовним життям стала центральною проблемою романтизму, а пізнання світу –
самопізнанням. Романтичне переживання було пов’язане з усвідомленням
ірраціональності буття, безповоротності минулого, безвісності майбутнього.
Романтична втеча від дійсності стала намаганням повернення людиною свого
справжнього призначення у світі, свого духовного центру, який відібрала раціоналістична
реальність.
Як було зазначено вище, для подолання системної кризи раціоналізму
просвітництва в романтизмі збільшується інтерес до символу. Ця криза є свідком того,
що попередні системно-операційні цінності себе вичерпали, а розчарування у
швидкоплинності земного життя посилювало ретроспективне світовідчуття романтиків,
естетизацію міфологічного минулого, включаючи символіку центру. Романтики,
зокрема Шеллінг, актуалізували значення міфологічного типу культури і
проінтерпретували значення його базових символів. Релігійно-міфологічна
символічність широко застосовувалася романтиками у мистецтві, особливо в живописі
та літературі XVIII–XIX ст. Зазначимо, що найбільш наближена до традиційного вигляду
символіка центру проявляється у творчості художників символістів і прерафаелітів,
яких надихали саме романтичні ідеї та погляди.
Треба підкреслити, що символіка центру для домодерної людини є потужним
виразом священної реальності, яка уособлювала сукупність моделей-взірців,
першообразів. Іншими словами, символ був присутністю священного у земному житті
і за допомогою символу людина могла пізнати священне. Символи ж у романтизмі
символізують, скоріше, світ земних речей і почуттів, на відміну від символів у міфорелігійній традиції, що символізують священне і відсилають до трансцендентного.
Cимволи романтизму відсилають до несвідомого переживання людини (кохання,
пристрасть, благородство, фантазія).
У творчості романтиків символи часто трансформуються в міфологічно-казкові
образи (наприклад, казки братів Грімм) та інтерпретуються на свій лад. Отже, в мистецтві
романтизму ми можемо знайти традиційні біблійні і міфологічні символи центру, які
інтерпретуються вже по-іншому і перетворюються на символи іншого порядку. Символ
у романтичній поетиці та живописі будується на паралелізмах, системі відповідностей,
йому властиві чуттєвість, метафоризм та алегоризм (іносказання). У цьому сенсі
традиційна міфологічно-релігійна символіка наповнюється світськими моральними
проблемами.
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Розглянемо традиційну символіку центру більш детально, спираючись на
фундаментальні дослідження дослідника Р. Генона «Символи священної науки»,
«Символіка Хреста», «Народження Аватара», та порівняємо із аналогічною символікою
у мистецтві романтиків. Найчастіше символами центру виступають полярна, осьова та
солярна символіка, отже, універсальна. Проаналізуємо такі універсальні символи центру,
як точка у колі, колесо, хрест, серце, драбина, міст, що також знаходять своє місце в
романтичному мистецтві.
Наприклад, на малюнку Б. Джонса «Колесо Фортуни» (музей д’Орсе, Париж, 1875–
1883 рр.) з одного боку від колеса знаходиться Фортуна – богиня випадку та удачі, а з
іншого боку – фігури раба, короля і поета. Художник символічно показав мінливість
життя людини незалежно від її статусу, бо час не щадить нікого. Треба зазначити, що
саме символ колеса викликає в уяві ідею обертання, і це обертання є образом постійної
мінливості. Але це не остаточне значення даної символіки в традиційному розумінні.
Міфологічне уявлення про час також є циклічним. Наприклад, календар символічним
чином відтворює космогонічний процес і, пройшовши коло, повертається на початок.
У такому русі є лише одна нерухома й незмінна точка в центрі. А це повертає до циклічних
концепцій, де проходження будь-якого циклу або обертання окружності є послідовністю
– будь-то в тимчасовому або в будь-якому іншому аспекті. Нерухомість центру є образ
вічності, де всі явища співіснують у досконалій одночасності. Окружність може
обертатися тільки навколо нерухомого центру. Р. Генон у статті «Ідея Центру в давніх
традиціях» зазначає, що співвідношення між центром й окружністю досить ясно
позначене тим, що окружність не могла б існувати без свого центра, у той час як центр
абсолютно незалежний від неї [3].
На іншій роботі Б. Джонса «Золоті сходи» (галерея Тейт, Лондон, 1876–1880 рр.)
художник намалював сходи драбини чи моста, по яких здійснюється постійний рух вгору
і вниз. В цій роботі художник за допомогою символів показав постійний життєвий шлях
людини, яка на різних етапах життя або «піднімається», або «опускається». Таку саме
символіку знаходимо у роботі художника Л. Жанмо «Невірна тропа» (музей витончених
мистецтв, Ліон, 1814–1892 рр.). Зазначимо, що за міфологічно-релігійними уявленнями
дуже розповсюдженими «осьовими» символами є драбина і міст. По драбині
здійснюється постійний рух вгору і вниз. У цьому відношенні символ драбини нагадує
світове дерево, але конкретна форма драбини потребує деякого уточнення. Два
вертикальні стояки утворюють дуальність, жодний з них не є осьовим. Осьовою
частиною драбини є її невидима середня частина. Цей випадок можна порівняти з
невидимим центром всередині печери. Але стояки драбини поєднуються
горизонтальними сходами і тим самим утворюють середину на самій осі. Драбина є
складним символом центру: це вертикальний міст, що йде крізь усі світи і дозволяє
пройти усю їхню ієрархію. Проходження сходів драбини символізує проходження такої
самої кількості ієрархічних ступенів посвячення. Цікавим є той факт, що символічно
драбина продовжується униз, під землю і тим самим веде у печеру [5; 364]. Також
еквівалентом світового дерева і драбини є символічний міст. Символ мосту поєднує
два береги, які в той же час і роз’єднує. Ці береги вважаються небом і землею чи
станом людської свідомості. Тому міст розглядається як вертикаль, що подібна усім

іншим осьовим символам. Досягнення іншого берега сприймається як мета, звільнення
та реалізація. Символічне проходження мосту знаменується руйнацією того, що було
позаду, і поєднанням з єдиною точкою призначення, що вміщує в собі усе і яка є
центром цільності буття [5; 414].
Іншим, не менш значущим, символом центру, який часто знаходимо у творчості
романтиків, є символ хреста. Наприклад, у художника-прерафаеліта Г. Россеті у творі
«Паоло і Франческа» (Галерея Тейт, Лондон, 1855 р.) зображені закохані на фоні
символіки хреста. Символ хреста у роботі художника має християнський зміст, а також
несе в собі чоловічий і жіночий начала (вертикаль і горизонталь). Тим самим художник
надав коханню чоловіка та жінки сакральне значення. Треба підкреслити, що традиційне
значення хреста – це поєднання протилежностей: позитивного (вертикального) з
негативним (горизонтальним), вищого з нижчим, життя та смерті [8; 271]. Хрест є
системою космічних координат. Зауважимо, що ці координати не мають нічого спільного
з декартівськими. На відміну від плаваючої точки по осях x,y декартівської системи
координат, у хресті центр завжди закріплений, займає своє непорушне принципове
положення. Горизонтальні гілки хреста відповідають неосяжному розгортанню
особистих якостей людини, закладених у ній можливостей і здібностей, а вертикальний
стовбур чи промінь символізує напрям духовної реалізації – підйом до вищого стану,
до злиття з Абсолютом. Також вертикаль відповідає активному, чоловічому, а
горизонталь – пасивному, жіночому. Центр хреста – точка концентрації світла, де
розв’язуються усі протиріччя. Як було зазначено вище, вона абсолютно непорушна і
незалежна від простору, що розгортається в усіх напрямах від неї. Як бачимо,
найархаїчніша символіка хреста знаходить своє місце в різних релігіях, особливо у
християнстві. Хрест – це символ древа життя, світової осі, Логосу, слова, боголюдини
чи універсальної людини, перемоги життя над смертю, перетину небесного і земного,
напряму до єдиного світла. Але при цьому зазначимо, що початковий символізм хреста
відсилає саме до ідеї центру.
Наступні символи центру, які знаходимо у художників романтичної течії, це сонце
та серце. Так, у роботі У. Блейка «Створення світу» (музей Фітцвільям, Кембрідж, 1791 р.)
Бог-геометр з’являється із сонця і творить світ. Символіст же Г. Моро за основу свого
твору «Фаетон» (Лувр, Париж, 1878 р.) бере давньогрецький міф, у якому син бога
сонця Геліоса – Фаетон, не впорався з колісницею свого батька і загинув. Інтерпретація
символізму цими художниками показує як складний символ сонця вже персоніфікується
в міфологічні образи. Але на відміну від античної подачі символізму міфів, романтики
надають перевагу зовнішній ефектності та емоційності, а не витонченій стилізації.
Треба зазначити, що за міфологічно-релігійною традицією центр – точка початку,
то він також і точка кінця. Все виходить із неї, і все в неї повертається. Цей принцип
полягає у русі: «відштовхуванні» спочатку від центру до периферії і обов’язковому
поверненні до центру як до свого першообразу, «порятунку» (наприклад, повернення
Одіссея у рідну Ітаку чи біблійна притча про блудного сина). Неповернення у центр
означає вічне блукання по нескінченному колу периферії. Невипадково аналогом
символу кола є символіка уробороса, змії, що сама себе пожирає. Оскільки всі явища
існують лише завдяки дії принципу повернення, то між ним і всім виявленим повинен
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існувати постійний зв’язок, що зображається променями, які з’єднують у центрі всі
точки окружності. Саме так символічно, за давньою традицією (греки, скандинави,
єгиптяни), зображають Сонце. Але ці промені можуть проходити у двох протилежних
напрямах: спочатку від центра до окружності, а потім назад, від окружності до центра.
Тут дві взаємодоповнюючі фази, з яких першу персоніфікує відцентровий рух, а другу
– доцентровий. Дослідник символів Генон наводить приклад, що ці дві фази можуть
бути уподібнені з фазою подиху, а також з фізіологічною функцією серця. Справді,
кров виходить із серця, поширюється по всьому організму, який вона животворить, а
потім знову повертається в серце; роль останнього як органічного центру повністю
відповідає ідеї символічного центру. У зв’язку з цим у праці «Народження Аватара»
Генон підкреслює: «Духовний принцип завжди перебуває у центрі людини, у її серці»
[4]. Отже, коли розглядається символіка серця у міфо-релігійному сприйняті, то мається
на увазі не тільки серце як центральний орган людини, а саме як її духовний орган,
духовний центр.
Підкреслимо, якщо у традиційному розумінні розум асоціюється із Сонцем, то
теж саме стосується і серця, що зветься «Духовним Сонцем» чи «Серцем світу». Генон
зазначає: «Серце – це точка зіткнення з Божественним, точка контакту індивіду з
Універсумом, і одночасно воно – є центр особистості. Сюди потрапляє універсальний
Ум (трансцендентний інтелект) і опромінює його своїм світлом зсередини. Тепло і світло,
що виходить з серця, символізує дух і розум. Засобом таємного вдихання і видихання
людина єднається з Богом, а серце стає «живою думкою» [5; 444]. Символічно це
зображується променями, які виходять із серця. Тому серце і мозок традиційно
розуміються як два полюси, тобто як два взаємодоповнюючі, урівноважуючі елементи.
Ця точка зору властива усій міфо-релігійній свідомості. Така гармонійна дуальність не
має нічого спільного з антагонізмом серця і розуму Нового часу.
Саме людині модерну властиве співвідношення між серцем і розумом не в плані
кореляції і координації, а, скоріше, в плані субординації. Серце і розум вже не
сприймаються в одній площині, а навпаки: одне залежне від іншого. Заперечуючи цей
зв’язок, раціоналізм Нового часу наголошує на тому, що лише один розум є центральним.
Оскільки інтелектуальна інтуїція, що перебуває у серці, перестала визнаватися, серцю
лишили лише роль осередку відчуття. Згодом це призвело до того, що романтики почали
ототожнювати символіку серця більше з відчуттям пристрасті та кохання, що не повністю
відповідає традиційному символізму. Це можна побачити на прикладі малюнку Б. Джонса
«Амур, який знаходить Псіхею» (Манчестер Сіті арт гелеріс, Манчестер, 1865–1867 рр.),
де романтичне серце, простромлене стрілою Амура, запалюється від почуття. Або
французький романтик Ш. Бодлер у своїй поезії «Квіти зла» розглядає серце як
вмістилище людського почуття, що символізується різними міфічними образами: «У
цьому серці, що не знає зради, стань царицею єдиною пристрасть – плоть і оксамит під
маскою сирени» чи «амур на черепі людському сидить, як на престолі» [2].
Таку саме особливість романтичного бачення символіки можна прослідкувати у
романі В. Гюго «Собор Паризької богоматері», де храм як один з найвагоміших
символів центру стає місцем романтичної історії. У романі автор протиставляє похмуре
середовище готичного собору почуттям Квазімодо, що є властивим романтичній

концепції. Храм же в міфо-релігійному сприйняті втілює цілий комплекс символіки
центру. Будь-яке підвищення у просторі уявлялося як щось священне і не проявне. Але
будівництво храму може відбуватися тільки у правильно встановленому і освяченому
місці. Таким чином, будівництво імітує творення світу. Точка, де закладається перша
цегла, ототожнюється з омфалосом, пупом землі. Часто це місце потім всередині храму
займає олтар (чи піч, якщо мова йде про міську традиційну споруду). Важливо, щоб
центр земної поверхні, на якій знаходиться храм, тобто точка під поверхнею купола,
завжди віртуально ідентифікувався з «Центром світу». Значення цього місця
розуміється не в буквальному (топографічному) сенсі цього слова, а в сенсі
трансцендентному, першочерговому [5; 286]. Наприклад, орієнтованість християнських
церков, пише Р. Генон, є лише окремим випадком загального правила й співвідноситься
з тією ж ідеєю, загальною для всіх релігій [3]. Отже, дуже давня концепція храму як
образу світу, – ідея святилища, що відтворює всесвіт у його суті, – передалася
сакральній архітектурі християнської Європи: базиліки перших століть нашої ери, як і
середньовічні собори, символічно відтворюють Небесний Єрусалим.
Таким чином можна підсумувати, що після тріумфу раціоналізму в Європі настає
доба розчарування у безмежних можливостях раціоцентризму. Протистоянням
модерному раціоцентризму з його звеличенням розуму стає культурна течія романтизму,
що ставить у центр людського життя не розум, а людські почуття. Тому представники
романтизму звертаються до символів як до чогось ірраціонального, що не вкладається
у межі раціоцентризму. Проте тлумачення символів романтиками не сильно пов’язано
з духовними практиками, як це було в міфо-релегійному сприйнятті, а спрямовано більше
на переживання суто земних речей та почуттів. У романтизмі почуття виражаються у
мистецтві, де збільшується інтерес до міфологічних сюжетів і символів, зокрема
символів, що позначають центр. Але їх розуміють вже не буквально, як це було в добу
домодерну, а скоріше алегорично. У художників романтичної течії символи центру
спрощуються, а образність ускладнюється. Символи вже не мають того базового
глибинного змісту, який знаходив своє місце в до-модерній культурі. Романтики надають
перевагу зовнішній ефектності, а не чіткій символічності.
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ВИКОНАВСЬКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЇ РУКИ БАНДУРИСТА
Стаття висвітлює важливі питання виконавства на бандурі, пов’язані з
правою рукою бандуриста. Наводяться думки відомих бандуристів, сучасних
науковців з проблеми, що розглядається. Аналізуються конкретні проблемні
питання виконавського мистецтва бандуристів.
Ключові слова: бандура, виконавство, аплікатура, права рука, пальці.
Статья освещает важные вопросы музыкального исполнительства на
бандуре. Приводятся мысли известных бандуристов, современных научных
исследователей рассматриваемой проблемы. Анализируются конкретные
проблемные вопросы исполнительского искусства бандуристов.
Ключевые слова: бандура, исполнительство, аппликатура, правая рука,
пальцы.
Article clarifies the important questions of the bandura performance associated
with the right hand of bandura player. We give opinions of famous bandura players,
modern scholars on the issue in question. Analyzed specific problem questions of bandura
performance.
Key words: bandura, performance, aplikatura, right hand, fingers.
Права рука відіграє надзвичайно велику роль у бандурному виконавстві. За її
допомогою видобувається звук, який містить у собі всі виражальні властивості музики.
Його видобування безпосередньо пов’язане з мистецтвом контактування пальців зі
струнами, тобто роботою правої руки бандуриста.
Постановку правої руки можна визначити як доцільне вихідне положення і найбільш
раціональне пристосування її рухів для видобування звуку за допомогою основного
способу – щипка. Мета постановки – домогтися чистого, рівного і виразного звуку
протягом гри з мінімальною витратою сил. Постановку слід вважати доцільною тоді,
коли вона забезпечує свободу ігрових рухів правої руки. Остаточним же критерієм
правильності як анатомічної, так і фізіологічної сторони постановки є якість
досягнутого звучання. Тому розглядати постановку правої руки у відриві від музичного
розвитку не можна. Засвоєння кожного елемента постановки повинно супроводжуватися
постійним слуховим контролем.
Художньо виправданий звук у бандурній грі є наслідком раціональної роботи усіх
частин правої руки, але за умови неослабного слухового контролю і спрямовуючої
ролі музично-художніх уявлень виконавця. З цього приводу Ян Пухальський зазначає:
«Від того, як виконавець тримає руку та видобуває звук, залежать багато чинників, кожен
з яких є невід’ємною частиною виховання виконавця-бандуриста. До головних чинників
потрібно віднести: якість і силу звуку, моторність, можливість швидкого переходу від
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одного методу гри до іншого, ритмічність, фізичну витривалість, а також нюансування»
[5; 79].
Проблемам рухового апарату бандуриста-виконавця приділялося надто мало уваги
з боку науковців та дослідників бандурного мистецтва. Найпершими розглядали дане
питання в «Школах гри на бандурі» Г. Хоткевич (1909, 1929–1930), В. Кабачок (1958),
М. Опришко (1967), С. Баштан (1989), А. Омельченко (1973). Ґрунтовною методичною
розробкою ХХ століття вважається «Методика навчання гри на бандурі» (1978)
Я. Пухальського. Кінець ХХ – початок ХХІ ст. ознаменований появою дисертаційного
дослідження Н. Брояко (1997) «Теоретичні аспекти виконавської техніки бандуриста»,
методичних розробок В. Дутчак (2001), Л. Мандзюк (2004), в яких частково
висвітлюють питання постановки, аплікатури правої руки бандуриста.
Тому ставили за мету розглянути основні проблемні питання постановки рухового
апарата бандуриста, а саме – правої руки; висвітлити погляди відомих бандуристів,
сучасних науковців з проблеми, що розглядається.
Опанування техніки гри на бандурі вимагає, поряд із загальними вимогами до
музичного виконання, урахування низки супутніх обставин, котрі виникають через вагу
інструмента, його особливого положення щодо тіла тощо. Положення правої руки
бандуриста на інструменті, в силу самої його специфіки, дуже складне. Виконавець
несе значне фізичне навантаження, оскільки рука повинна утримуватися біля струн у
припіднятому стані. Окрім того, виконавець не має достатньої оглядовості струн, і
застосовує скісний огляд струнного звукоряду через майже перпендикулярне положення
бандури відносно корпусу.
Якщо порівнювати бандуру з іншими музичними інструментами, то потрібно
відмітити, що не знайдеться інструмента, де б виконавець зустрічався з такими
труднощами, як бандурист. Деякі паралелі можна провести із арфою, де права рука має
також безопорне положення, проте сама арфа, порівняно із бандурою, має більш
стабільний стан під час гри, поверхневу опору, в час коли бандура знаходиться у
постійному русі, пов’язаному із коливаннями корпусу виконавця.
Під зручним місцем потрібно розглядати таке положення, коли рука знаходиться
на мінімальній відстані від корпусу виконавця, тобто у межах малої і початку першої
октави. Дане положення правої руки мотивовано наступним: 1) для підтримання руки у
заданому положенні поблизу корпусу необхідно менше затрат фізичної сили, оскільки
рука знаходиться у напівзігнутому стані, плече вільно звисає і бандуристу потрібно
утримувати у заданому положенні тільки передпліччя і кисть, а не повністю всю руку,
що є обов’язковим при грі у більш високих регістрах; 2) краща оглядовість місця дії
пальців на струнах допомагає бандуристу більше зосередитись на основному завданні
і звільнить його від завдань другорядних (що є особливо актуальним на початковому
етапі навчання).
Нині занадто часто у педагогічній практиці зустрічаються випадки заниженого
положення правої руки бандуриста, що у свою чергу негативно позначається на якості
звуку під час щипка. Цю популярну проблему у свій час описує Г. Хоткевич у
«Підручнику гри на бандурі», де акцентує: «Права рука має йти не високо й не низько –
по лінії гри; там вона дасть найповніше звучання. Очевидно, що найприродніший звук
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струна буде давати тоді, коли її щиплють посередині – обі половини її тоді дрожать
однаково» [6; 28]. Також автор постійно наголошує про «благородний тон звуку» над
яким потрібно постійно працювати і контролювати слухом, та, на жаль, проблема
актуальна й досі.
До надто низької постановки руки на початковому етапі навчання, бандуриста
приваблює оманлива зручність при видобуванні звуку, що спричинена більшою вільністю
звуковидобувних рухів, за рахунок глибини струн хроматичного звукоряду. Ігнорування
цієї проблеми викладачем чи самим виконавцем дуже швидко призведе до нової
технічної незручності, пов’язаної із розширенням та ускладненням виконавського
репертуару, де застосування хроматизмів, особливо у творах із великою кількістю
зустрічних знаків та при виконанні хроматичних гам, трелей, мордентів, є неминуче. На
такому етапі процес перенавчання у постановці є занадто болючим та мало
результативним. Як показує практика, бандурист із подібною проблемою дуже рідко
може її подолати.
Звичайно, хроматизми представляють значну складність для виконання. Порівняно
із діатонічними звуками, хроматичні розташовані у п’ятиміліметровій відстані та дещо
глибше від них, а їх коливання здійснюється в іншій площині (так званий верхній ряд
приструнків). Стає зрозумілим, що потрібно говорити про ювелірну точність для
попадання на маленьку площу, якою є струна, турбуватися про раціональність рухів
пальців після звуковидобування для забезпечення безперервності у грі. Відхилення
пальця навіть на один міліметр вверх чи вниз призводить до непопадання на потрібну
струну, тобто до появи фальшивих звуків, порушення основного ритму музичного твору.
Також надзвичайні труднощі очікують подібних виконавців у грі музичних творів,
що вимагають швидкого темпу, не дозволяючи перемикання тональностей за
допомогою перемикачів. Права рука бандуриста у цьому випадку знаходиться майже
на межі перехрещення струн верхнього і нижнього звукорядів, де техніка вимагає
скрупульозності, акуратності та точності рухів як самої руки, так і пальців. У даному
випадку важлива роль раціонально підібраної, дуже зручної аплікатури, що повинна
мінімізувати кількість рухів у струнних площинах інструмента.
Значну складність виконання мають хроматичні пасажі, які, здебільшого,
побудовані на елементах хроматичної гами. Від сучасних бандуристів вимагається
володіння відповідною технікою гри, аплікатурними комбінаціями. Потрібно зазначити,
що аплікатура самої хроматичної гами у своїй основі опирається на природне
розташування пальців руки інструменталіста-бандуриста.
Виконання хроматичних елементів у сповільненому темпі, попри дотримання
точної аплікатури, вимагає скрупульозності і акуратності самого щипка, де пальці
обережно рухаються у будь-якому русі із найменшою артикуляцією та повною
нерухомістю кисті, а основне навантаження припадає тільки на пальці. Адже, як уже
зазначалося вище, тут потрібно володіти ювелірною точністю попадання на струни і
кистьові рухи будуть зайвими. У швидкому темпі елементи хроматичної гами дуже
складні для виконання.
Також досить високого положення правої руки бандуриста вимагає виконання
одного із характерних бандурних методів гри хроматичного ґлісандо. Цей метод

виконується на самому перетині струн діатонічного та хроматичного звукоряду і стає
неможливим до виконання при заниженій постановці ігрового апарата на площині струн.
Ще один вид ґлісандо комбінованого, що поєднує в одну лінію почергове виконання
діатонічного та хроматичного ґлісандо.
В аспекті даного питання вважаємо за потрібне привернути увагу до ще однієї
досить популярної проблеми серед бандуристів – «добігання» четвертого пальця при
грі чотиризвучних акордів, їх обернення та ламаних різновидів чотиризвучного арпеджіо.
З цього приводу Л. Мандзюк зазначає: «З точки зору раціональної витрати енергії під
час виконання акордів, дуже важливого значення набуває майже рівна горизонтальність
розміщення пальців на струнах, щоби при хапальній рефлексії, особливо крайніх пальців,
прикладені сили не були різнобічними» [4; 18].
Проблемним є застосування четвертого пальця при виконанні подвійних нот із
перемінною аплікатурою у висхідному та низхідному рухах. У процесі звуковидобування
чотиризвучних акордів найскладнішим є процес зупинки на струнах усіх чотирьох пальців
одночасно. Якщо у повільному темпі є деякий короткий проміжок часу, щоб приготувати
акорд у повітрі, над струнами, то швидкий темп подібних поблажок не надає. Ще
складніший варіант видобування чотиризвучного акорду восьмими тривалостями
штрихом стакато.
У наш час деякі педагоги та виконавці роблять спроби застосування мізинця у
практиці гри на бандурі. Проте, оскільки ця робота є епізодичною, не можемо говорити
про будь-яку результативність. Більшість виконавців-бандуристів і педагогів уникають
широкого застосування мізинця, це приводить до того, що не будучи розвинутим у
достатній мірі в ігровому відношенні, він є гальмівним елементом. З цього приводу
Я. Пухальський зазначав: «У наш час, коли такими швидкими темпами іде ускладнення
гармонічної мови, усієї музичної тканини, потрібно підіймати питання про застосування
мізинця» [5; 68].
Якщо звернутися до історії розвитку виконавства на інших музичних інструментах,
то побачимо значну кількість прикладів введення до застосування пальців, які раніше
не використовувались у грі. З процесом ускладнення музичної тканини стало можливим
використання великого пальця на клавішних інструментах. Віолончелісти, із розвитком
більш віртуозної техніки, стали застосовувати ставку, чим дуже розширили технічні
можливості свого інструмента.
Тому введення мізинного пальця до активної гри на бандурі не є чимось новим,
особливо якщо взяти до уваги той факт, що він уже активно використовувався
Г. Хоткевичем і знайшов методичне обґрунтування і практичне апробування у його
«Підручнику гри на бандурі». «Вочевидь, використання п’ятого пальця частково
зумовлювалося не паралельним (як на сучасних бандурах), а радіальним розташуванням
струн, що дозволяли його кращій постановці», – зазначає В. Дутчак [3; 74].
Отже, стає зрозумілим, що права рука бандуриста, виконуючи основну та ведучу
роль на інструменті київського типу, знаходиться у найбільш невигідному становищі
порівняно із іншими суміжними музичними інструментами. Безопорне положення правої
руки, рухомість інструмента під час гри, його вага (до 8кг – бандури чернігівського
типу), скісна оглядовість струнного звукоряду приструнків, сантиметрова відстань між
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звуками основного ряду та півсантиметрова між хроматичним рядом струн – ось лише
деякі аргументи, що свідчать про зовсім не простий процес виконавства на бандурі.
Разом з тим виконавцю-бандуристу є підвладними різні види бандурної техніки,
гомофонно-гармонічна та акордова фактури, подвійні звуки, специфічні колористичні
методи гри (ґлісандо, тремоло, тремоляндо), різноманітна мелізматика, де особливе
значення відводиться підходам у виборі раціональної аплікатури для якісного
відтворення художньо-образних завдань музичних творів.
На сучасному етапі розвитку бандурного виконавського мистецтва мало педагогів
та науковців привертають увагу до виконавських проблем на бандурі у своїх наукових
публікаціях, методичних розробках. Тому дане питання залишається не повністю
вирішеним і потребує послідовного, методичного аналізу, розгляду та обґрунтування.
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ТАНЦЮВАЛЬНИЙ СТИЛЬ «КРАМП» У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО
ТАНЦЮ
У статті проаналізовано зміст поняття «сучасний танець» і визначено
особливості танцювального стилю «крамп» як самостійного феномену.
Ключові слова: сучасний танець, танцювальний стиль «крамп».
В статье проанализировано содержание понятия «современный танец» и
определены особенности танцевального стиля «крамп» как самостоятельного
феномена.
Ключевые слова: современный танец, танцевальный стиль «крамп».
In the article from study of art positions analysed concept «modern dance», specific
of dance stile «kramp».
Key words: modern dance, dance stile «kramp».
Сучасний танець у вітчизняному мистецькому просторі пройшов складний шлях
становлення та розвитку. У радянські часи офіційно не існувало сучасного танцю, всі
приватні студії та школи пластики та сучасної хореографії, засновані у 20–30-х рр. ХХ ст.,
були закриті. Протягом тривалого часу в СРСР на означення проявів сучасної
хореографії використовували термін «естрадний танець». Лише в останні роки, з
руйнуванням «залізної завіси», демократизацією суспільства, глобалізаційними
процесами в усіх сферах людської життєдіяльності відбувається активне опанування
напрямами та стилями сучасної хореографії, що були сформовані в Європі та Америці
протягом ХХ – початку ХХІ ст., поступово формується термінологічна база сучасного
танцю, що переважно є англомовною.
За останнє десятиріччя вийшло чимало статей українських науковців, присвячених
сучасному танцю, його осмисленню у контексті сучасної культури, серед них статті
І. В. Михайлової «Проблемы современного хореографического искусства» (2009),
Д. І. Шарикова «Сучасна хореографія в контексті формально-технічних пошуків
ХХ ст.» (2003), «Джазові форми танцю у контексті розвитку сучасного хореографічного
мистецтва ХХ ст.» (2004) та ін., О. Г. Кравчук «Сучасні школи танцю у контексті світової
танцювальної культури» (2006), «Хореографічні школи Європи як творчі лабораторії
синтезу мистецтв» (2011); О. А. Плахотнюк «Стилі і напрямки сучасного
хореографічного мистецтва» (2007), О. І. Чепалова «Специфіка аналізу постмодерного
танцю» (2007) та ін. [3]. Однак праці, спеціально присвяченої стилю «крамп» як
самостійному феномену хіп-хоп танцю, знайдено не було.
Отже, завданням статті є з’ясування поняття «сучасний танець» і «хіп-хоп танець»,
виявлення витоків та стилістичних ознак «крампу».
Сьогодні в Україні активно розвивається сучасний танець поряд з іншими видами
хореографічного мистецтва. Існують різні школи, трупи, театри сучасного танцю, які
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відрізняються своєрідним стилем танцювання. Поняття «сучасний танець» є одним з
найбільш дискусійних як у фаховій літературі, так і у побуті. У відомій праці В. Нікітіна
«Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца» «сучасний танець»
визначається як поняття тимчасове, тобто танець, який на відміну від історикопобутового, існує зараз у наш час [2; 3]. Однак подібний підхід є скоріше історичним
(сучасність – те, що відбувається у наш час), не може задовольнити фахівців
хореографії. У вітчизняному мистецтвознавстві цей термін об’єднує всі напрями танцю,
які протиставляються класичному та народному танцям.
У праці «Класифікація сучасної хореографії» Д. Шариков визначив термін «сучасна
хореографія» як новітній вид хореографічного мистецтва і сьогодення, сформований
під впливом соціально-політичних, філософських, технологічних, стилістичних
характеристик культури ХХ ст., що виявили в танці імпровізаційність та індивідуальність,
а також стабілізували його синтезовану структуру [9; 180].
Російські науковці пропонують наступне визначення, що вміщено у «Глосарії»,
рекомендованому для використання при написанні освітніх стандартів: «Сучасний танець
(Contemporary dance) – напрям мистецтва танцю, що включає танцювальні техніки та
стилі кінця XX – початку XXI ст., сформовані на основі американського та
європейського танцю Модерн та танцю Постмодерн. У даному напрямі рух
розглядається як засіб вираження внутрішнього стану танцівника та хореографа і
служить для створення індивідуальної хореографічної лексики. Художніми засобами
цього напряму виступає синтез різних технік і танцювальних стилів. Для сучасного танцю
характерною є дослідницька спрямованість, обумовлена взаємодією танцю з
філософією руху, що постійно розвивається, та комплексом знань про можливості
людського тіла» [1]. Подібне визначення є досить обмеженим, оскільки охоплює лише
певне коло феноменів, що, на нашу думку, можна віднести до «вільного танцю» (як
опозиція канонізованій лексиці класичної хореографії).
Ми використовуємо термін «сучасні танці» на означення широкого кола
танцювальних зразків кінця ХХ – початку ХХІ ст., що досить умовно розподіляють на
вільний танець (модерн, джаз, контемпорарі, імпровізація), вуличні танці (хіп-хоп і
похідні форми), клубні (гоу-гоу, клубна сальса, беллі-денс та ін.). Це визначення дає
можливість відділити сучасний танець від інших самостійних видів хореографії
(класичної, народної, бальної).
Подібний розподіл за групами стилів та напрямів сучасного танцю не є
незаперечним. Наприклад, О. Плахотнюк та С. Забредовський пропонують розглядати
сучасне хореографічне мистецтво «у трьох його основних напрямках розвитку: джаз,
модерн танець і стріт денс (вуличні танці)» [3], [4; 24].
До вуличних танців (Street-dance) відносять танцювальні зразки, народжені за
межами сценічних майданчиків і хореографічних навчальних закладів. Зазвичай, вуличні
танці виникають під впливом сучасних музичних стилів на основі оригінальних рухів
однієї або групи осіб. Спочатку рухи під музику є імпровізаційними, найбільш вдалі з
яких згодом закріплюються у виконанні все більшої кількості вуличних танцюристів
та зазнають розповсюдження, із збереженням імпровізаційності у кожному випадку
виконання. Серед вуличних танців можна назвати стилі, що розвиваються у межах хіп-

хоп культури, такі як Break Dance, Popping, Locking, NewStyle, Krump, C-walk, DnB
(drum and bass step) та ін. [7]
У 70-х рр. ХХ ст. переважно в латиноамериканських і афро-американських
кварталах США, виникло явище, яке пізніше одержало назву «культура хіп-хоп» (HipHop). Хіп-хоп можна кваліфікувати як своєрідний напрям у сучасній молодіжній
культурі, який включає настінний розпис – графіти (анг. graffiti – нашкрябувати); танець
брейк-денс (break-dance); спортивний стиль одягу; музичний напрям реп.
Хіп-хоп (від англ. hір – стегно, hор – стрибок) – танцювальний варіант музики реп
– вид і танцювальна система авторських студійних технік масово-популярного
синтезованого танцю в сучасній хореографії американо-європейського походження.
Особливостями стилів хіп-хоп танців є емоційна передача настрою музики та співу, а
також висока віртуозність і динамічна виразність. Їм властива африканська пластика,
зустрічаються більш важкі стрибки (трюкові елементи). Хіп-хоп – контрастний танець
на фоні візуального послаблення корпусу (або загальної розслабленості рухів),
несподівано виникають силові, акробатичні або трюкові елементи. Танцювальні рухи і
власне їхнє виконання має характерну стрибкову дію, з типовими зіскоками, коливаннями
корпусу, розкачуванням.
Брейк-денс (Break-dance), або брейкінг, бі-боінг можна вважати альтернативним
розвитком попередніх форм танцю, настільки він є несхожим на все, що було до його
появи у хореографії. Брейк у перекладі з англійської (break) означає ламати, руйнувати.
Багато рухів у цьому танці здаються ламаними, незакінченими.
З опануванням брейк-денсу та виникненням груп, команд, які віртуозно володіли
цим стилем, виникла потреба у змаганнях, що називають батлами, де визначається краща
команда. Головне завдання на батлах – «побити» противника більшою винахідливістю
найрізноманітніших рухів, трюкової техніки. На початку 80-х рр. ХХ ст. в Америці та
Європі брейк-денс стає все популярнішим і модним, брейкери з’являються в
комерційних проектах (ТВ-шоу, рекламах, відеокліпах тощо), брейк-денс стає частиною
шоу бізнесу. Брейк-денс навіть почали показувати у кінофільмах в СРСР («Кур’єр» та ін.).
Одним з танцювальних стилів, що виокремився з конгломерату хіп-хоп хореографії
є, на нашу думку, «крамп» («Krump» або «Krumping»), який в останні роки набув значної
популярності на теренах України, чому сприяють поширення хіп-хоп культури на
пострадянському просторі, медіа-проекти танцювальної тематики, зокрема «Танцюють
всі!» в Україні, «So You Think You Can Dance» у Сполучених Штатах Америки та ін., та в
цілому, глобалізаційні процеси.
«Крамп» є самостійним стилем хіп-хоп танцю та помітним явищем у системі
сучасної хореографії в цілому. «Крамп» належить до вуличних танців Він виник на основі
«Танцю Клоуна» («Clowning»), стилю хіп-хоп танцю, частини хіп-хоп культури.
Історія крампу досить схожа на історію брейк-денс. Обидва стилі з’явились з
культури андеграунду. Танцювальний стиль бі-боінг (Bboy-ing), що відомий під назвою
брейк-денс, створювався у 70-ті рр. ХX ст. у Бронксі. Виконавці брейк-денсу змагалися
у майстерності танцювати на танцювальних битвах, крамп підхопив цю ідею боротьби
без зброї.
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Т. Пархімчик стверджує, що крамп має християнське коріння. Крамп (Krump) –
це скорочена назва від Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise (Імперія абсолютної
сили духовної хвали) [6]. Попри енергійність і зовнішню різкість, агресивність, цей
танець є своєрідною альтернативою вуличному насиллю, що було розповсюдженим у
Сполучених Штатах Америки наприкінці XX ст.
Крамп певною мірою можна вважати похідним стилем від «стилю клоуна», який
був створений на початку 90-х рр. ХХ ст. Томасом Джонсоном (Томмі Клоун). Джонсон
з’єднав різні елементи вуличних танців й створив унікальний стиль. «Стиль клоуна»
складається з елементів чорного танцю, типу гангстер бугі (gangsta(er) boogie),
ямайських кроків денсхолл (dancehall) та елементів брейк-денс, також тут активно
використовується міміка.
В одному зі своїх відео-інтерв’ю засновники танцювального руху крамп Мійо
(Mijo) та Тайт Айс (Tight Eyes) розповіли про зародження крампу: «Одного разу ми
прийшли до Томмі Клоуна, одного з танцюристів найвищого класу. Йому сподобалося,
як ми танцюємо, але перед тим, як у групі з’явився Мійо та інші, запросили лише мене.
Я почав танцювати, але зовсім не так, як інші танцівники клоуінг (Clowning). Я не міг
танцювати в цьому стилі. Згодом взяли Мійо. Ми створили новий стиль. Спочатку в
нього не було назви» [5]. Далі продовжує Мійо: «Ми з першого дня були крамптанцівниками. Спочатку людям не подобалося, як ми танцюємо. Поступово їм стало
подобатися, вони зрозуміли нас. Ми створили справжнього танцювального монстра»
[5]. Отже, рух крампу почався практично з декількох хлопців, які розважалися, хотіли
заробити грошей.
Терміни у крампі англомовні, до того ж існує своєрідний сленг. Багато хто з тих,
хто зустрічаються із крампом вперше, стикаються з незрозумілими словами, які досі
не зустрічали. Наприклад, того, хто тільки почав займатися крампом, називають «New
Bootie». Процес тренування, підготовки до виступу у батлі називається «Labbin». Того,
хто дуже захоплюється рухами та духом танцю, називають «Amped». Одним з
найголовніших термінів вважається «buck» – відчуття, що виникає на найвищому рівні
володіння технікою, характером, стилем, енергією танцю. «Buck» – це такий стан, коли
захоплює подих від того, що бачиш», – говорить Мійо [5].
Тайт Айс (Tight Eyes), відомий лідер танцювального руху крамп, пояснює його
зовнішню агресивність: «Коли люди бачать крамп, вони думають про його негативність:
один штовхає іншого, усі нападають один на одного, але все це лише спроба веселитися.
Так ми розважаємося. Це не просто рух, це танцювальний стиль, філософія життя… Для
цього потрібне життя, сповнене труднощів, щоб виразити, як ти позбуваєшся їх. Крамп
може здатися агресивним, але танцюючи його, людина позбавляється напруги» [6].
Танцюристи об’єднуються у групи – сім’ї («families»). Така організація схожа на
структуру груп у брейк-денс. Кожна з сімей створена навколо головного танцюриста
(Big Homie), який виступає як танцювальний інструктор та, певною мірою, як духовний
вчитель. Внутрішня структура сім’ї побудована ієрархічно. Місце танцюриста у ній
залежить від рівня професіоналізму та поваги з боку інших крамперів. Молоді та
недосвідчені знаходяться під опікою старших. У крампі існують наступні титули:
jr(junior), lil, young, boy, kid, baby, child, tiny, infant, twin, prince, Souljah, General [5].

Серед фахівців крампу можна назвати таких відомих голлівудських хореографів,
як Шейн Спаркс (Shane Sparks), Дейв Скот (Dave Scott), Ніколь Ленжвін (Nicole
Langevine), Роланд Табор (Roland Tabor).
Дейв Скот бачить масштабну перспективу розвитку крампу у світі, наголошуючи,
що «у крампі багато енергії, стиль доволі агресивний. Але крамп став справжньою
революцією у танцях. І, на мою думку, на наступному етапі він зможе підкорити весь
танцювальний світ. І найголовніше у стилі крамп – це те, що люди не обмежені у ньому
суворо визначеними рухами» [6]. Виконавці крампу вважають цей танець станом душі
та духу, намагаються вкласти у нього певну філософію.
В Україні інформацію про крамп, в основному, знаходимо у мережі Інтернет (відеоматеріали, офіційні сайти крамп-команд, спеціальні сайти, присвячені цьому стилю [10]).
Певну просвітницьку функцію у процесі поширення інформації про крамп відіграв
телевізійний проект «Танцюють всі!» (канал СТБ), де протягом чотирьох сезонів
кількість конкурсантів, які демонстрували на відбіркових турах та прямих ефірах крамп,
постійно зростала.
Вагомий внесок у поширення крампу роблять спілки, асоціації, федерації танцю,
що активно беруть участь у конкурсно-фестивальному русі у сфері сучасного танцю в
Україні та світі. Серед них – Спілка громадських організацій спортивного танцю України,
Українська Федерація Сучасного танцю, що входить до Української ради танцю,
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація сучасного й естрадного танцю
України». Змагання з сучасного танцю за версіями цих організацій йдуть за відділеннями,
до одного з яких (Street Dance) входить крамп [8].
Отже, крамп як один з новітніх танцювальних стилів зазнає потужного поширення
у світі, зокрема, в Україні, набуває ознак самостійного напряму cучасного
хореографічного мистецтва (своєрідна танцювальна лексика, певне філософське
підґрунтя, віртуозні виконавці-солісти та групи танцівників, ієрархічна система навчання,
окрема номінація на фестивалях і конкурсах).
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У статті розглядаються особливості становлення інфраструктури
гостинності в містах України ХІХ ст., з’ясовується роль і значення побутової
культури в цьому процесі.
Ключові слова: гостинність, міська гостинність, інфраструктура
гостинності.
В статье рассматриваются особенности становления инфраструктуры
гостеприимства в городах Украины XIX в., определяется роль и значение бытовой
культуры в этом процессе.
Ключевые слова: гостеприимство, городское гостеприимство,
инфраструктура гостеприимства.
The article considers the peculiarities of hospitality infrastructure in the cities of
Ukraine in the XIX century, the role and importance of consumer culture in the process.
Key words: hospitality, urban hospitality, hospitality infrastructure.
У ХІХ ст. починає формуватись інфраструктура гостинності в містах України.
Зайнятість жителів міст, і перш за все діяльність підприємців, орієнтована на отримання
прибутку, часто вимагала багатогодинного, а то й багатоденного перебування поза
місцем свого постійного проживання і потребувала відповідного облаштування побуту.
Представник американської школи готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,
Джон Уокер пише: „Перші згадки про гостинність сягають в глибину століть, коли
активізація торгівлі і пов’язаних з нею подорожей зробили абсолютно необхідною
організацію місць для нічлігу та харчування подорожніх” [14].
Темою гостинності міст початку ХІХ ст. пронизаний опис мандрівки князя Івана
Михайловича Долгорукова територією України. Князь відзначає: „Почалася Малоросія:
друга говірка, другі звичаї” [7; 20]. І.М. Долгоруков в „Путешествии в Киев в 1817
году” детально описує нічліг, харчування, пригощання та гостинність господарів
вумістах Чернігівської губернії – Кролевці, Батурині, Борзні, Ніжині [7; 21–57].
Етнограф, історик, письменник О.С. Афанасьєв-Чужбинський у своїй праці –
„Поездка в Южную Россию” – наводить детальний опис придніпровських міст Нікополя,
Берислава, Херсона, Каховки, зокрема закладів гостинності, відмічаючи гостинність
їхніх мешканців. Інформація про заклади гостинності, що міститься в нарисах
О.С. Афанасьєва-Чужбинського, дозволяє розглянути інфраструктуру гостинності в
українських містах, зокрема два заїжджі двори – „Новоросійський” і „Херсонський”.
Вчений описує функціонування магазинів в Каховці: „У так званому панському ряді...
магазини з Одеси і Херсона, з витонченими предметами розкоші і останньої моди
нарядами... торгівля іноземними винами” [2; 384].
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О.М. Дерібас у своїх історичних нарисах „Стара Одеса. Забуті сторінки” в контексті
історії заснування і розвитку міста Одеси розглядає становлення закладів гостинності
в місті – ресторанів, готелів, кав’ярень, трактирів, заїжджих дворів, заїжджих будинків
[6; 130–131, 218].
Окрему групу джерел з історії гостинності становлять описи міст ХІХ ст., зокрема
Києва, як найбільшого і найрозвиненішого міста України у складі тогочасної Російської
імперії. Так, М. Берлинський у „Короткому описі Києва” 1820 року подає відомості
про якісний і кількісний склад закладів гостинності [4; 121–130]. М. Закревський у
„Летописи и описании города Киева” 1858 р. вміщує інформацію про заклади
гостинності, розглядає зразки вияву гостинності киянами [9].
Цінними джерелами є також путівники, до яких включено докладний перелік
закладів гостинності – готелів, ресторанів, кафе, кондитерських, розважальних закладів
з коментарями та порадами [12].
Галицький громадський діяч О. Барвинський у „Споминах з мого життя” наводить
відомості про своє перебування в Києві 1885 р., а також про заклади гостинності –
готелі та кав’ярні Києва, Львова [3].
Письменник і культуролог, дослідник київської старовини А.Н. Макаров у своїй
„Малій енциклопедії київської старовини” на матеріалах мемуарів, спогадів, записок
розглядає характер міської гостинності киян ХІХ ст., наводить дані про інфраструктуру
гостинності Києва [10].
Мета статті – дослідити передумови зародження та подальший розвиток закладів
гостинності в Україні в ХІХ ст., обумовлені зростанням мобільності населення та
інтенсифікацією індустріального виробництва.
У процесі становлення індустріального суспільства виникла потреба в закладах
гостинності для тих, хто прибував до міста в різних справах. Заклади міської гостинності
в XIX ст. були досить різноманітними. З двох основних груп одна спеціалізувалась на
наданні послуг для нічлігу (готелі, заїжджі двори, заїжджі будинки, корчми, мебльовані
кімнати), друга – харчування (ресторани, харчевні, трактири, їдальні, кухмістерські,
ренські погреби з поданням закусок, кондитерські, кав’ярні, закусочні, буфети в театрах
і парках, на вокзалах, пароплавах).
У Києві в першій половині ХІХ ст. діяли такі заклади гостинності, як заїжджі
двори, будинки для приїжджих (постояльців). В місті Херсоні було кілька заїжджих
дворів, серед яких кращими вважались „Новоросійський” і „Херсонський”, де „можна
зупинитися і де, між іншим, набагато спокійніше, ніж в готелях”. Розміщення
мандрівників у місті було на низькому рівні, а заклади „знаходилися в запустінні” [2;
333].
Особливого значення набули заїжджі двори в портових містах. Так, населення
Одеси в ХІХ ст. з кожним днем збільшувалося, й всім цим прибульцям треба було десь
розміститися – для них і були влаштовані в місті заїжджі будинки і двори [6; 21].
Заїжджі будинки відрізнялися від дворів тим, що в них були житлові приміщення
для тимчасової зупинки. Заїжджі будинки були постійно заповнені безліччю дорожніх
екіпажів, тарантасами, поштовими возами, колясками, каретами, дормезами, в яких
приїздили до Одеси багаті польські чи бессарабські поміщики з родинами і численною

челяддю. Вони проживали тут, чекаючи, коли фактори підшукають їм в місті для
подальшого перебування відповідне житло [6; 112–114].
Так, наприклад, приїхавши до Одеси в травні 1821 року, О. Пушкін зупинився в
заїжджому будинку французького комерсанта Сікарда на колишній Італійській, нині
Пушкінській вулиці. Він зайняв тут кімнату у фасадній частині будинку [6; 125].
І. Долгоруков яскраво характеризує всі можливості міст України тих часів щодо
надання нічлігу мандрівникам. Так, в місті Глухові автор із своєю сім’єю зупиняється
в трактирі – „Скарб для мандрівника” [7; 20]. В Ніжині „Ми зупинилися в трактирі.
Напившись чаю, поспішили повечеряти й лягти спати, щоб, раніше вставши, цілий день
микатися по місту, а в ньому є на що подивитися, є з ким бачитися” [7; 55]. У Глухові
трактир був гарний, чистий і охайний: „Прибули обідати в Глухів; зупинилися в трактирі:
він дуже гарний і спокійно розташований, меблів доволі, все чисто й охайно....Всі ми
поїли й подрімали в Глухові. Нікого тут не бачили, ні про що не чули й поїхали далі” [7;
20].
Як зазначають дослідники, трактири не відігравали в житті Києва такої ролі, яку
вони мали в Москві, Петербурзі та в Одесі. Так, А. Макаров з цього приводу зазначає:
„Епохи «божевілля трактирів», характерної для московської і петербурзької старовини,
у нас взагалі не було. Київські трактири не вражали уяви” [10; 459].
М. Берлинський у „Короткому описі Києва”, виданому 1820 року, наводить
„Краткую ведомость, сочиненную в 1817 году о числе публичных мест и строений в
городе Киеве, о заведениях промышленных, о числе партикулярных домов и жителів”.
За даними цієї „Ведомости”, 1817 року в Києві було 4 міських заїжджих двори, з яких
3 розташовані в Києво-Печерській частині міста, а один в Пласкій слободі; трактирів
нараховувалося 17 кам’яних та 4 дерев’яних, більша частина яких була в КиєвоПечерській частині (11 кам’яних і 2 дерев’яних), а решта знаходилася в КиєвоПодільській (6 кам’яних та 2 дерев’яних). «Питейных домов» в місті на той час було
39 (по 15 на Києво-Печерську та в старому Києві, 2 в Подільській частині та 7 в Пласкій
слободі)» [4; 121–130].
Протягом ХІХ ст. в українських містах трактири були зведені до ролі закладів
харчування. Н. Закревський в „Летописи и описании города Киева” 1858 року надає
інформацію про заклади гостинності: „У 1858 році в Києві було 59 дерев’яних „питейных
домов”, трактирів та винних льохів – 17 кам’яних та 4 дерев’яних; 7 заїжджих дворів”
[9;62–63].
О.С. Афанасьєв-Чужбинський у своїй праці „Поездка в Южную Россию” в місті
Бериславі звертає увагу на заклади гостинності, на такі їх різні види, як ресторації,
трактири, шинки та на якість обслуговування відвідувачів в цих закладах: „Закладів в
роді ресторацій – два, але найпоганішого розбору. Крім чаю, вина і оселедців, місцеві
споживачі нічого не питають, а якщо трапиться, що проїжджий, обдурений назвою
трактиру, зажадає порцію-другу, то, по-перше, почекає, поки приготують, а по-друге,
йому доведеться піти з тим же невгамованим голодом, зрозуміло, заплативши гроші”
[2; 287].
Автор описує трактири міста Каховки під час ярмарку: „В цих трактирах,
величезних холстяних наметах, збирається надзвичайно різноманітна публіка, і кримське

134

135

ІНФРАСТРУКТУРА ГОСТИННОСТІ ХІХ СТ.

ІНФРАСТРУКТУРА ГОСТИННОСТІ ХІХ СТ.

вино і розбавлена горілка щохвилини поглинають, мені здається, велику частину
виручки тих, хто вступає до гостинних закладів....тут з’являються і танцюристи в сірих
шапках з баранчиків з голеними головами...в двері ввалився високий статний чумак,
весь в дьогті, з шапкою в одній, з батогом в іншій руці й пустився наприсядки,
похнюпивши голову, не звертаючи уваги на публіку і нерідко із зажмуреними очима.
Публіка проте опам’яталася, починається гомін, але чумак вимагає штоф або два
горілки, і пий кому тільки надумається, а сам під змішані звуки двох оркестрів вибиває
гопака, іноді приспівуючи: „гуляй душа без кунтуша” тощо” [2; 384].
Різновидом трактирів найнижчого розряду, що обслуговували малозабезпечені
верстви населення, були шинки. Це місця продажу горілки, пива і холодної закуски:
„...В Бериславі багато шинків, які відвідуються дуже старанно” [2; 287].
Мандрівники відвідували шинки та корчми, як, наприклад, в селі Веркіївці, що
належали графу Безбородьку: „...Корчма або шинок тут чистий й охайний. Старий жид з
молодою дружиною прислужують приїзджим, чим самі багаті” [7; 55].
Побут українських міст XIX ст. був, порівняно з селом, більш складним і
різнохарактерним, що зумовлювалось соціальною відособленістю різних верств
населення з їх специфічними формами соціальної поведінки.
На початок XIX ст. міське масове житло мало чим відрізнялося від сільського,
воно було розраховане на одну сім’ю, що визначало і характер гостинності. Так, 1817
року в містах Чернігівської губернії Кролевці, Батурині, Борзні можна зупинитися в
хаті або на квартирі: „Обідали ми в місті Повітовому, Чернігівської губернії, Кролевці.
Шлях сюди піщаний й дуже стомливий, місто ні на що не схоже: всі хати одна за одну
гірші” [7; 21].
У деяких містах зустрічалися навіть курні хати. Так, Яків Головацький, член
товариства „Галицько-руська матиця” (1848 р.), описуючи свою мандрівку по Галицькій
та Угорській Русі, в листах до приятеля у Л.[ьвів], характеризує добру гостину як
розміщення подорожуючого в домівці українського міщанина на Галичині: „Господарі
з дітьми й челяддю умістилися в курній хаті, а госте¬ві відступили світлицю, щоби
ніщо не заважало в спочинку” [5; 52].
До середини XIX ст. змінюється зовнішній вигляд міського житла внаслідок
типових вимог до проектування фасадів, будуються одно- і двоповерхові будинки. Хоча
у своїй більшості міське житло цього періоду залишається садибним будинком з
господарським двором, садом, допоміжними будівлями. Переважну частину міської
забудови становили помешкання міщан, ремісників і дрібних торговців, планувальне
вирішення яких було досить одноманітним. У зв’язку із зростанням купецького стану, з
появою в містах урядовців і напливом дворянства міняється і характер міського житла.
Для житла заможної частини міського населення характерними стає багатокімнатність,
спеціальне призначення кімнат, анфіладне їх розташування. Приміщення починають
спеціалізуватися на спальні, вітальні, їдальні. При цьому вважалося за необхідне
відділити панські і приймальні кімнати від господарської частини і прислуги, що
досягалося як розташуванням їх на верхньому поверсі, так і облаштуванням невеликого
коридору, через який проносили в їдальню страви з кухні, що знаходилася у дворі або в
нижньому поверсі будинку.

Різновидом міського житла стає особняк – впорядкований міський будинок для
однієї сім’ї, що належав багатому власнику [8; 5]. Серед заможних власників київських
особняків чверть від загальної чисельності становили особи вільних професій, а саме:
інженери, лікарі, архітектори, художники, професура, також підприємці (близько 20%),
а серед них половина — цукропромисловці, далі – чиновники, військові.
Найзаможнішими власниками київських особняків були насамперед цукропромисловці.
Саме їм належали розкішні будинки, часом майже палаци: родинному клану Терещенків,
Ханенку, Ліберманам, Гальперіну, Зайцеву, Заксу, Шестакову [8; 8].
У першій третині ХІХ ст. прибуткові будинки, що не відрізнялися від житлових,
використовували як готелі, саме тому їх можна вважати своєрідним „прообразом
гостинності”. Так, будинок на Приморському бульварі, 9 в Одесі, побудований 1830 р.,
згодом перетворився на Петербурзький готель [6].
Прибуткові будинки в Києві були по вул. Маложитомирській, 13 та 18;
Малопідвальній, 15; Кудрявській, 10. Квартирам прибуткових будинків Києва віддавали
перевагу урядовці, аристократи, інтелігенція [8] [12].
Багачі охоче вкладали капітал в будівництво багатоквартирних житлових будинків,
призначених для здавання внайм. Три-п’ятикімнатна квартира на центральних вулицях
Києва щорічно коштувала квартиронаймачу в 300 рублів. Прибуткові будинки мали попит
серед певної частини інтелігенції, яка не бажала обтяжувати себе податками і
обов'язками з обслуговування власної нерухомості. Попит на квартири в прибуткових
будинках завжди перевищував пропозицію. Внаслідок цього з’явилися прибуткові
будинки, збудовані за муніципальні кошти. В цьому випадку не тільки податки, а й повна
оплата йшли до міської казни [1; 51–56].
У першій третині XIX ст. у Києві з’являються перші готелі. 1824 р. в місті було
10 трактирів, 2 ресторації, 1 харчевня, 1 кав’ярня і лише 2 готелі – на Печерську
(„Зелений готель”) і на Подолі („Комерційний готель”, відкриття якого пов’язане з
розвитком Контрактів).
З побудовою в Києві залізниці комерція переміщується в далекі від дніпровської
набережної центри, що, у свою чергу, призвело до занепаду портового готелю та зміни
його статусу, відповідно до якого заклад було названо „Комерційні номери” [10; 211].
Заклад штучних мінеральних вод, відкритий 1834 року, згадується в
„Статистическом описании Киевской Губернии” виданому київським цивільним
губернатором Іваном Фундуклеєм 1852 року в інформації 1845–1850рр., при цьому
його називають одним з „кращих готелів”: „Заклад мінеральних вод.... При ньому є
кімнати для найму приїжджими. Головні приміщення виходять вікнами і дверима у
Двірцевий сад, і ця зручність неабияк підвищує плату за номери....” [13; 374].
Також до „кращих готелів” „Статистическое описание Киевской губернии”
відносить готель „Лондон”, розташований у Печерській частині Києва. Про інші заклади
гостинності зазначено: „Інші готелі, як і заїжджі двори, трактири й інші заклади, не
представляють нічого особливого і схожі на такі ж заклади в інших губернських містах.
Під час контрактових з’їздів багато з них переселяються тимчасово на Поділ і
виручають там значні гроші внаслідок посиленого попиту” [13; 375].
Активний розвиток готельного господарства в Україні розпочинається в другій
половині ХІХ ст. у зв’язку із зростанням мобільності певних груп населення, зумовленої
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інтенсифікацією індустріального виробництва. Особливим попитом користуються
готелі спеціального призначення, розраховані на різний контингент приїжджих. В них,
крім номерів для нічлігу, передбачені ресторани, буфети. Досить розгалужена мережа
подібних закладів сформувалася в Києві, Львові, Одесі, Харкові.
„Тільки з другої половини ХІХ ст. Київ починає рости з казковою швидкістю.
Відповідно до такого зростання населення зростає й саме місто – проводяться нові
вулиці, забудовуються пустирі, що розділяли раніше окремі частини міста;
споруджуються грандіозні будівлі” [12; 22–23].
У середині ХІХ ст. центр Києва поступово перемістився на Хрещатик. Тут
архітектор О. Беретті збудував перший київський готель європейського зразка з
рестораном, названий „Європейський”. У другій половині ХІХ ст. київські готелі
обслуговували певні категорії гостей. Так, „Гранд-отель” був розрахований на поважних
персон, іноземців, „Континенталь” – на бізнесменів і відомих артистів. Стійку репутацію
здобули „Пале-Рояль”, „Оріон”, „Ермітаж”, „Кане”, „Національ”. Свій контингент
відвідувачів мали готель Чарнецького, „Номери Ільїнської”. Для найменш забезпечених
гостей діяли дешеві заклади з обмеженими зручностями біля вокзалу і на Подолі,
поблизу річкового порту.
Гостей міста на вокзалі зустрічали комісіонери, найняті власниками готелів. Вони
залучали гостя до „свого” готелю. Це підтверджує у своїх „Споминах” галицький
громадський діяч А. Барвинський: „Вечірнім поїздом виправивсь я 21-го н.ст. серпня
1885 р. в дорогу (до Києва)... На двірці залізниці (або як там звуть „вокзал”) ледве
встиг я обігнатися від напасливої прислуги з гостиниць, що мене обскочила і, вириваючи
мій клунок, навперейми захвалювала свої гостиниці... Я сів у повозку і казав себе завести
в Одеську гостиницю” [3; 229, 232, 234].
Такою ж густою була мережа готелів у Львові: „Веllе Vuе” (1895–1896 рр.),
„Центральний” (1882–1884 рр.), „Гранд-отель” (1893 р.).
В центрі Одеси було споруджено готелі „Імперіал” (1875 р.), „Версаль” (1894 р.),
„Савой” і „Вікторія”, „Біржа” (1896 р.), „Лондонський” (1899 р.). Для більшості з них
були перебудовані житлові споруди. Одним з найбільш фешенебельних став готель
„Брістоль” (1898–1899 рр.).
Перші курортники в Ялті, а це була публіка переважно аристократична, яку
приваблювали лікувальні можливості моря, наприкінці 60-х рр. ХІХ ст., задовольнялися
елементарними умовами. До послуг приїжджаючих були два готелі – кращий
С.П. Галахова і Hotel de Jalta, утримуваний французом Собес. У 70-х рр. ХІХ ст. в Ялті
відкрилися готелі „Росія”, „Франція” (1886 р.) і „Маріно” (1895 р.). Найближчим до
пароходної пристані був першокласний готель „Бристоль” на вул. Бульварній. Його
реклама обіцяла „смачний, ситний і недорогий домашній стіл” [11; 104].
Починаючи з 70-х рр. ХІХ ст. Алупка стала дорогим містом Південного берега.
Наприкінці ХІХ ст. в Алупці діяв ресторан Долгова, при якому був і готель [11; 110–
111].
У м. Херсоні у 60-х рр. ХІХ ст., за свідченням О. Афанасьєва-Чужбинського,
діяли готелі „Одеський” і „Берлін”, в яких була досить низькою якість обслуговування.
В одному готелі номери були погано мебльовані, однак чисто утримувалися, а страви в
ресторації були добрими, в другому ж все було „однаково огидним” [2; 333].

Серед найкращих і найдорожчих ресторанів путівник називає „Континенталь”,
„Гранд-Отель”, ресторан в „Європейському” готелі – обід з п’яти страв там коштував
ледь дорожче 1 карбованця. В елітарних ресторанних закладах поєднувалися вишуканий
інтер’єр, зручні меблі, дорогий посуд, срібні прибори, кришталеві келихи, уважна
прислуга, найбагатший вибір страв і напоїв. Тут вечорами грали струнні оркестри,
виконували популярні пісні й романси. Ресторани такого класу були при великих готелях.
В першокласних – були табльдоти, за якими повноцінний обід обходився в один
карбованець. Кращий ресторан утримував міський підприємець Дяків. Він містився
при готелі „Метрополь”. Смачно і недорого (всього за 40 копійок) можна було
пообідати, вдавшись до послуг кухмістерських і „домашніх обідів” [12; 187].
Таким чином, у першій половині XIX ст., у результаті формування нових
економічних відносин, відбувалися суттєві зрушення в економіці міст. Змінюється їх
зовнішній вигляд, міста починають інтенсивно і планомірно розбудовуватися.
Внаслідок процесів індустріалізації та урбанізації спостерігаються зміни в
українській побутовій культурі міст ХІХ ст., які знайшли прояв у створенні побутових
підприємств, розрахованих на задоволення масових потреб і масове обслуговування і
спричинили сутнісні зміни в міському побуті.
Урбанізаційні процеси обумовили формування специфічної міської побутової
культури і сприяли розвитку міської гостинності, внаслідок чого у ХІХ ст. відбувається
формування інфраструктури індустрії гостинності.
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АСОРТИМЕНТ БАЯННО-АКОРДЕОННОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ
КРЕМІНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ФАБРИКИ
У статті розглянуто еволюцію розвитку баянно-акордеонного
інструментарію на Кремінській фабриці музичних інструментів. Особливу увагу
приділено загальним характеристикам кожної моделі: кількість кнопок-клавіш і
діапазон. Ретельно зроблено аналіз основної моделі баяна “Кремінне 55х100-ІІ”.
Ключові слова: асортимент, баян, акордеон, діапазон, клавіатура, бас, акорд,
регістр, конструкція.
В статье рассмотрено эволюцию развития баянно-аккордеонного
инструментария на Кременской фабрике музыкальных инструментов. Основное
внимание уделено общим характеристикам каждой модели: количество кнопокклавиш и диапазон. Тщательно сделан анализ основной модели баяна “Кременное
55х100-ІІ”.
Ключевые слова: асортимент, баян, акордеон, диапазон, клавиатура, бас,
аккорд, регистр, конструкция.
The evolution of the development of the bayan-accordian instruments at the
Kremennaya factory of musical instruments is considered in this article. The principle
attention is paid to general characteristics of every kind of musical instruments: the
quantity of button of the keyboard and diapason. The analysis of the original model of
the bayan “Kreminna 55x100-II” has been made thoroughly.
Key words: assortment, bayan, accordion, diapason, keyboard, bass, chord, register,
construction.
Включення баяна в систему професіонально-академічної освіти спричинило
стрімкий і зростаючий рівень баянного виконавства, який вимагав не тільки покращення
якості існуючих моделей, а й постійного пошуку нових конструкцій інструментів, тобто
нового асортименту. Наслідком цих пошуків та експериментів є багатогранний пласт
баянно-акордеонного інструментарію. Останнім часом цей феномен все більше
підлягає науковому дослідженню.
До проблеми вивчення вітчизняного (російського) асортименту баянноакордеонного інструментарію звертався А. Мірек, який висвітлює асортимент таких
вітчизняних (російських) фабрик як Московська фабрика ім. Радянської Армії [8; 130–
133,170], Калужська фабрика клавішних інструментів “Акорд” [8; 170–173],
Новосибірська гармонна фабрика [8; 173], Тульська гармонна фабрика [8; 128–173].
Дослідження Г. Отюгової, А. Галембо та І. Гуркова присвячені акордеонному
асортименту Ленінградської фабрики “Червоний партизан” [10; 165,169–170,177].
Проте дуже мало відомо про зародження та розвиток музичного асортименту баянноакордеонного інструментарію на українських фабриках. Винятком є дослідження
Є. Іванова, який висвітлює асортимент Житомирської фабрики [6; 46–59].
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Тому основною метою цієї публікації є дослідження та висвітлення маловідомих
раніше фактів щодо розвитку баянного асортименту на Кремінській фабриці музичних
інструментів.
Із усього музичного різновиду асортименту Кремінська фабрика спеціалізується
на випуску баяна “Кремінне 55х100-ІІ”, який є першою і основною моделлю фабрики.
Цю марку Кремінська фабрика випускала з початку 1930-х рр. і до 1990-х рр. Згідно із
загальнопоширеними даними, до 1930-х рр. конструкція правої клавіатури баяна
пройшла вже свою еволюцію різних систем розташування клавіш. Основними
різновидами розташування клавіш на правій клавіатурі баяна були такі системи:
“система П.О. Стерлігова” [6; 13], “петербурзька система” М.З. Синицького [6; 14],
“система В.П. Хегстрема” [6; 14]. Проте безпрецедентний винахід “системи Г. Мірвальда”
став основою сучасних конструкцій баянів і залишається неперевершеним до цього
часу [6; 13].
Вперше ця система виникла в кінці 80-х рр. ХІХ ст. на віденських шраммельгармоніках і одержала за кордоном назву “льєжської”, а пізніше розповсюдилась як
система B-griff. В Росії вона стала називатись “система московської хватки” (у зв’язку
з розташуванням пальців правої руки на грифі, яке нагадує “хватальні” рухи [7; 126].
Щодо еволюції винайдення повного хроматичного басо-акордового
акомпанементу, то існують такі відомості, що ще в 1561 р. італієць Ніколя Вічентіно
(Vicentino) сконструював арчицимбало – інструмент з шести клавіатур, у якому
застосовувався акомпанемент з готових акордів [8; 142]. У 1870 р. на замовлення
М.І. Бєлобородова тульський майстер Г. Чулков виготовив гармоніку, ліва клавіатура
якої мала три баси, три мажорних та три мінорних акорди [6; 11]. Пріоритет винайдення
повного хроматичного набору басо-акордового акомпанементу належить Маттіа
Беральді, який працював на фабриці Паоло Сопрані [8; 126]. З кінця 1920-х рр. з
налагодженням державного фабричного виробництва всі вітчизняні баяни мають будову
правої клавіатури “системи Г. Мірвальда”, а ліву клавіатуру “готових” басо-акордових
сполучень, винайдену італійським майстром Маттіа Беральді.
Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що перша модель Кремінської
фабрики баян “Кремінне 55х100-ІІ” відповідає загальній стандартизації.
Отже, висвітлимо загальні характеристики цієї моделі. Баян “Кремінне 55х100ІІ” – музичний інструмент з 12-ступінною рівномірно-темперованою (хроматичною)
будовою строю. Перша цифра вказує на кількість кнопок-клавіш на трьох рядах правої
клавіатури, друга – на кількість кнопок-клавіш басо-акордового акомпанементу лівої
клавіатури, третя – на кількість голосів правої клавіатури, які звучать одночасно.
Відповідно до загальноприйнятої класифікації баянів по конструктивним особливостям
та голосовому складу звукоряду правої клавіатури баян “Креміннне 55х100-ІІ” належить
до поширених двоголосних баянів з прямою декою. Діапазон правої клавіатури охоплює
майже п’ять октав: від “ля-дієз” великої октави до “мі” четвертої октави. Права
клавіатура має три ряди кнопок-клавіш, розташованих за малими терціями і три
резонатори, в кожному з яких по дві голосові планки. Резонатор першого ряду видобуває
такі звуки: “до”, “ре-дієз”, “фа-дієз”, “ля”. Цей ряд має 18 кнопок-клавіш, тобто 36
голосових планок. Резонатор другого ряду видобуває: “до-дієз”, “мі”, “соль”, “сі-
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бемоль”. Кількість кнопок-клавіш 19, тобто 38 голосових планок. І нарешті, резонатор
третього ряду видобуває: “сі”, “ре”, “фа”, “соль-дієз” – має як і резонатор першого
ряду 18 кнопок-клавіш, а значить 36 голосових планок [3].
Ліва клавіатура баяна “Креміннне 55х100-ІІ” має повний хроматичний набір басоакордового акомпанементу, до якого увійшло 100 кнопок акомпанементу: перший ряд
додатковий – бас (20 кнопок-клавіш), другий ряд основний – бас (20 кнопок-клавіш),
третій ряд мажорний акорд – Б (20 кнопок-клавіш), четвертий ряд мінорний акорд – М
(20 кнопок-клавіш), п’ятий ряд септакорд – 7 (20 кнопок-клавіш). Ліва клавіатура теж
має три резонатори. Перший басовий резонатор 3 і 4 тон має хроматичне розташування
від “фа” малої октави до “мі” другої октави (“фа”, “фа-дієз”, “соль”, “соль-дієз”, “ля”,
“ля-дієз”, “сі”, “до”, “до-дієз”, “ре”, “ре-дієз”, “мі”). Другий басовий резонатор 1 і 2
ряду (бас і підбасок) теж розташовано за хроматизмом лише від “фа” контр октави до
“мі” малої октави (“фа”, “фа-дієз”, “соль”, “соль-дієз”, “ля”, “ля-дієз”, “сі”, “до”, “додієз”, “ре”, “ре-дієз”, “мі”). Третій резонатор акомпанементу також має хроматичне
розташування тільки від звука “соль” малої октави до “фа-дієз” другої октави (“соль”,
“соль-дієз”, “ля”, “ля-дієз”, “сі”, “до”, “до-дієз”, “ре”, “ре-дієз”, “мі”, “фа”, “фа-дієз”)
[2]. Ліва механіка має свої особливості:
–чотиритонний бас;
–зворотна камера басових резонаторів;
–резонатор 1 і 2 ряду (бас і підбасок) має самостійний спосіб кріплення;
–басовий механізм і механізм акомпанементу мають принцип самостійного і
незалежного функціонування;
–механізм акомпанементу функціонує за рахунок подвійної дерев’яної драбинки,
яка вмонтована у верхній частині лівого напівкорпусу;
–баян 1950-х рр. мав повний набір звуків (основного, терцового, квінтового,
септімового) у септакорді, пізніше в септакорді усунули (ліквідували) квінтовий тон.
Наявність технічного паспорту баяна «Кремінне 55-100-ІІ» 1986 року дозволяє
зазначити вагу інструмента 7,5 кг та вартість баяна (1986 р.) – 95 карбованців, а футляру
– 15 карбованців.
Кожна подальша конструкція нового асортименту баянів має вищезазначену
конструкторську будову і властиві їй особливості. Різниця полягає лише в зміненні
діапазону інструментів, саме тому ми запропонували такий ретельний аналіз
конструкторської будови першої і основної моделі. Подальший розгляд виникнення
нового асортименту буде відбуватись у межах загальних змін.
Відкриття класу баяна в музичних технікумах, музично-педагогічних інститутах
та консерваторіях відіграло велику роль у становленні професійної викладацької і
виконавської майстерності на цьому інструменті [8; 127]. Включення баяна в систему
професіонально-академічної освіти спричинило зростаючий рівень виконавського
мистецтва, який постійно вимагав не тільки покращення якості існуючих моделей, а й
постійного пошуку нових технічних рішень щодо удосконалення самої конструкції
інструментів [6; 48–49]. Відгуком на зазначені події на кремінському підприємстві став
випуск у 1953 р. нового асортименту – баяна концертного спрямування “Кремінне
58х120-ІІ”. Діапазон правої клавіатури розширився з 55 до 58 кнопок-клавіш, який

тепер починався не з “ля-дієз”, а “соль” великої октави. За рахунок введення шостого
ряду (зменшеного септакорду) значно розширились якості акомпанементу. Нова модель
баяну концертного спрямування значно розширила репертуар баяністів. Тепер вони
виконували не тільки свої улюблені народні твори (пісенні, танцювальні), а й твори
класичних композиторів.
Крім удосконалення баяна концертного призначення (спрямування) в 1950-ті рр.
розширюється асортимент. В першу чергу потрібно виділити появу комплекту
оркестрових баянів: пікколо, прима, альт, тенор, бас і контрабас.
Баяни пікколо (діапазон мелодії від “соль” першої октави до “соль” четвертої
октави) і прима (діапазон мелодії від “ля-дієз” великої октави до “мі” четвертої октави)
виконують функцію ведення основної мелодії. Альт (діапазон мелодії від “соль” великої
октави до “соль” третьої октави) може виконувати дві функції – акомпанементу та
ведення фактури з підголосками. Тенор (діапазон мелодії від “до-дієз” великої октави
до “соль” другої октави) за фактурними ознаками виокремлює гармонічний супровід.
Баяни бас (діапазон мелодії від “соль” контр октави до “соль” першої октави) і контрабас
(діапазон мелодії від “мі” контр октави до “соль” малої октави) за фактурними ознаками
виокремлюють сильні долі. У всього комплекту оркестрових баянів є одна властивість
– вони не мають лівої клавіатури. Створення комплекту оркестрових баянів відіграло
велику роль у популяризації та розвитку колективного музикування не тільки на
Кремінщині, а і на теренах усього Радянського Союзу, зокрема тільки для Київського
Палацу піонерів у 1966 р. Кремінська фабрика виготовила 11 комплектів оркестрових
баянів.
Відкриття класу баяна в музичних школах спонукало до пошуку та винайдення
нових конструкцій баянного асортименту з урахуванням фізичних особливостей дітей
підліткового віку. Так, Московська баянна фабрика ім. Радянської армії в 1960 р.
починає випускати дві моделі підліткових баянів “Піонер” і “Студент” [8; 131].
Другим кроком у розширенні асортименту на Кремінській фабриці став випуск
двох різновидів баянів для дітей підліткового віку. Перша така модель з’являється
наприкінці 1950-х рр. – це баян “Юність 52х100-ІІ”. У цій моделі зменшено кількість
кнопок-клавіш на правій клавіатурі, діапазон мелодії від “ля-дієз” великої октави до
“до-дієз” четвертої октави. Головна ідея зменшення діапазону переважно в
компактності і зменшенні ваги інструмента, тобто його зручності для підлітків. На
початку 1960-х рр. з’являється друга така модель “Світанок 55-100-ІІ”. Враховуючи
підліткові фізичні особливості, на цій моделі зменшено відстань між кнопкамиклавішами, яка тепер мала більш компактний вигляд і сприяла музикуванню дітей
підліткового віку, оскільки ігровий апарат дітей цього віку дещо обмежений, особливо
при широкому розташуванні клавіатури. Ще одним із позитивних нововведень також
стало зменшення ваги самого інструмента, що теж сприяло всебічному технічному
розвитку підлітка, оскільки громіздкий і важкий інструмент спричиняє скутість ігрового
апарату школяра.
Слід особливо наголосити, що випуск цих двох моделей підліткових баянів має
передчасний характер, оскільки їх випуск було розпочато ще до відкриття не тільки
класу баяна, а і самої Кремінської дитячої музичної школи, яку було започатковано в
1966 р. Таким чином, можна стверджувати, що передчасний випуск підліткових баянів

142

143

АСОРТИМЕНТ БАЯННО-АКОРДЕОННОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ КРЕМІНСЬКОЇ
МУЗИЧНОЇ ФАБРИКИ

АСОРТИМЕНТ БАЯННО-АКОРДЕОННОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ КРЕМІНСЬКОЇ
МУЗИЧНОЇ ФАБРИКИ

створив передумови для започаткування початкової ланки музичної освіти на
Кремінщині.
Але передбачливі кремінські майстри не зупинилися на виготовленні лише
підліткових баянів, вони почали пошуки створення нових конструкцій не тільки баяна,
тепер вже і акордеона для дітей дошкільного віку. А. Мірек вказує на те, що дитячі
моделі акордеонів виготовлялися іншими музичними фабриками ще з середини ХХ ст.
Так, Ленінградська фабрика “Червоний партизан” у 1947 р. виготовляла акордеон 25х25,
Московська фабрика ім. Радянської Армії в 1946 р. виготовила акордеон 25х32, у 1959 р.
Молодечна фабрика почала випускати акордеон “Білорусь 25х32” [8; 169–173]. У
середині 1970-х рр. результатом пошуків кремінських майстрів у цьому напрямі став
випуск дитячих баяна 25х18 і акордеона 20х18.
Баян 25х18 має діапазон мелодії від “ля-дієз” малої октави до “ля-дієз” другої
октави, тобто охоплює дві октави. Ліва клавіатура має три ряди акомпанементу: перший
ряд – баси (“фа”, “до”, “соль”, “ре”, “ля”, “мі”), другий ряд – мажорний акорд, третій ряд
– мінорний акорд. Діапазон правої клавіатури акордеона 20х18 має півтори октави –
від “до” першої октави до “соль” другої октави. Ліва ж клавіатура відповідає розглянутій
моделі баяна 25х18.
Таким чином, приходимо до висновку, що своїми пошуками кремінські майстри
прагнули залучити до музикування ще й дітей дошкільного віку. Саме винахід дитячого
асортименту надав свої паростки: досягнувши шкільного віку, діти вже мали прагнення
навчатись грі на цих інструментах у дитячій музичній школі.
Є. Іванов зауважує, що одним із чинників, який сприяв затвердженню баяна в
професіонально-академічній виконавській практиці, була багатотембровість. За
допомогою системи тембрів, які “знаходяться в сфері забарвленого звучання
звичайного баяна”, можна відтворювати звучність, яка нагадує тембри фагота, кларнета,
органа, клавесина, челести тощо. Цим самим частково вирішувалася проблема
безобертонового звучання баяна. Збагачення звукової палітри на тембрових моделях
відбувається шляхом конструювання готових тембрів, які змінюються залежно від
різної величини “розливу” між настроєними в унісон голосів, октавних подвоєнь,
потроєнь тощо [6; 55].
Результатом пошуків збагачення звукової палітри баянно-акордеонного
інструментарію у вітчизняному (російському) музичному виробництві можна вважати такі
інструменти: трьохголосний акордеон 41х120 з двома регістрами Ленінградської фабрики
“Червоний партизан” (1946 р.), акордеон 34х80 з двома регістрами Калужської фабрики
клавішних інструментів “Акорд” (1950-ті рр.), трьохголосний акордеон 34х80 з п’ятьма
регістрами Новосибірської гармонної фабрики (1963 р.), акордеон 34х80 з п’ятьма
регістрами тульської гармонної фабрики (об’єднання “Мелодія”, 1962 р.) [8; 169–173].
У сфері вітчизняного (українського) музичного виробництва яскравим прикладом
моделі баяна із тембровим збагаченням є готово-виборний багатотембровий баян
“Україна” 101/64х120/58-4-15, який у 1978 р. почала випускати Житомирська фабрика.
Цей інструмент п’ятиголосний і має п’ятнадцять регістрів [6; 52].
Пошуки відомих майстрів щодо збагачення тембру баяна спирались не тільки на
принцип унісонних та октавних подвоєнь звичайного звука, а і на пошуки своєрідних
конструкцій розташування голосової планки. Так, результатом цих пошуків стало

винайдення “ломаної” і ступінчатої деки. Суть цієї конструкції полягає в тому, що дека
своїм вигином створює акустичну камеру, в якій додаткові резонатори розташовуються
перпендикулярно до резонаторів, встановлених у звичайному положенні. Заломлювання
звукових хвиль створює приємний приглушений тембр звучання. Інструменти з такими
конструкціями, як правило, трьох-, чотирьох- або п’ятиголосні [9; 8].
Вперше для змінення тембру акордеона ступінчату деку в 1958 р. використав
майстер-конструктор Ленінградської фабрики “Червоний партизан” Павло
Олександрович Олександров [8; 176]. Але існують і інші відомості щодо пошуків зміни
тембру гармонік. Так, ще в 1871 р. на замовлення М.І. Бєлобородова тульський майстер
Л.О. Чулков виготовив двохрядну гармоніку з новими звуковими якостями. Стосовно
цього винаходу А. Мірек пише: «Ця модель нової системи – справжній шедевр порівняно
з гармоніками, які на той час випускались відносно конструкторської думки. Головне
– звукові якості: гармоніка володіє ніжним, співучим звуком… Усередині гармоніки
вперше зустрічається резонаторна камера, в якій звук “перетворюється”, тобто
відбувається заломлювання звукових хвиль – як наслідок виникнення нових обертонів.
Від цього звучання набуває своєрідне забарвлення. Потім у грифі потік звукових хвиль
знову заломлюється і надходить крізь круглі отвори у бік виконавця. Цей акустичний
пристрій має великий інтерес з точки зору конструкторської думки» [8; 63–64].
На жаль, пошуки кремінських майстрів щодо нового тембру обмежились лише
принципом октавного потроєння звуку. Результатом розвідки дослідження у цьому
напрямі став випуск у 1970-х рр. баяна “Кремінне 58х120-ІІІ-2”. Для змінення тембру
звучання у кремінський баян до звичайних трьох резонаторів правої клавіатури було
додано ще два резонатори. Перший резонатор, який мав голосові планки акордів з обох
боків, надавав звучання на октаву вище. Другий резонатор з однобічним розташуванням
голосових планок акордів надавав звучання на октаву нижче. Для управління тембром
звуку було зроблено систему перемикачів, які мають назву регістри. Вони
розташовуються біля правої клавіатури і під час натискання пересувають усередині
деки модераторні пластини, які відкривають або закривають доступ повітря до того чи
іншого резонатора. Винайдений регістровий механізм надає два варіанти звучання
інструменту: унісонне та трьохголосне. Але, як показує практика, більшість майстрів
досягли більших результатів у цьому напрямі: їх пошуки були направлені на збільшення
тембральних варіантів, тобто регістрів. На превеликий жаль, кремінські майстри так і
не вдосконалили цю модель, адже, принаймні, можна було розширити ще на три варіанти
тембру, оскільки трьохголосний варіант має ще декілька комбінацій. Наприклад, регістр,
що має одночасне звучання трьох голосів, можна було розділити на три двохголосні
комбінації: “кларнет” з “пікколо”, “кларнет” з “фаготом” та “пікколо” з “фаготом”.
Результатом пошуків цих комбінацій, принаймні, було б шість регістрів: “кларнет” з
розливом, “кларнет” з “пікколо”, “кларнет” з “фаготом”, “пікколо” з “фаготом” та
одночасне звучання трьох голосів – “кларнета”, “пікколо” і “фагота”.
На думку директора Кремінської фабрики баянів С.М. Прасола, М.П. Мозжухін
мав таке прагнення, але передчасна хвороба завадила йому вдосконалити цю модель.
Є.О. Іванов зауважує, що з налагодженням промислового виробництва гармонік
різко впала їх якість [6; 43]. Основною причиною спаду якості баянно-акордеонного
інструментарію на кремінському підприємстві став перехід на більш дешеві матеріали
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виготовлення, зокрема на кускові голосові планки акордів з дюралюмінію. Перші ж
моделі кремінських баянів, що виготовлялись вручну, мали латунний голосовий акорд.
Цей факт підтверджує і В. Новожилов, який з цього приводу пише: “Серійні інструменти
мають кускові голосові планки з дюралюмінію, зроблені на замовлення – мідні
суцільнопланочні, що сприяє створенню соковитого, глибокого тону” [9; 8]. Тож на
кремінському підприємстві знову постало питання відновлення старих традицій.
Головний інженер фабрики В. Акользін у статті “Так працюють баянники” Кремінської
районної газети “Ленінський прапор” стосовно цього пише: “Нині експериментальна
дільниця, яку очолює О.Ю. Андрєєв і де працює ветеран підприємства, досвідчений
робітник М.П. Мозжухін, відновлює старі традиції фабрики: виготовляє баяни з латунним
акордом” [1]. Яскравим свідченням виготовлення баянів на замовлення з латунним
акордом є два баяна концертного спрямування “Кремінне 61х120-ІІ”, які сьогодні
складають “золотий” фонд інструментарію Кремінської районної дитячої музичної
школи. Отже, баян “Кремінне 61х120-ІІ” має розширений діапазон мелодії від “мі”
великої октави до “мі” четвертої октави, тобто охоплює діапазон у п’ять октав. Ліва
клавіатура відповідає стандартному набору басо-акордового акомпанементу: два ряди
басів, мажорний і мінорний тризвуки, септакорд та зменшений септакорд. Цій моделі
баяна також властиві конструкторські особливості основної моделі баяна “Кремінне
55х100-ІІ”. Різниця полягає лише у використанні більш якісного матеріалу, зокрема,
суцільнопланочний латунний голосовий акорд, який, до речі, значно збільшує вагу
самого інструмента. Конструктор, головний інженер (1970-х рр.) Кремінської фабрики
баянів О.Ю. Андрєєв стверджує, що суцільна голосова планка з латунним акордом надає
баяну кращі звукові якості.
У цій же статті головний інженер (1980-х рр.) фабрики В. Акользін надає відомості
щодо впровадження нового асортименту баянно-акордеонного інструментарію: “У
1980 році освоєно і пущено у виробництво два види дитячих музичних іграшок – баяна
25х24 і акордеона 20х24” [1]. Пригадаємо, що вперше такі моделі баяна 25х18 і
акордеона 20х18 було впроваджено у виробництво у 1976 р. Виходячи з аналізу цього
асортименту, можна сказати, що діапазон мелодії і баяна (від “ля-дієз” малої октави до
“ля-дієз” другої октави), і акордеона (від “до” першої октави до “соль” другої октави)
не зазнав змін. За рахунок введення двох додаткових басів з мажорними і мінорними
тризвуками дещо збільшився набір басо-акордового акомпанементу. Наведений факт
дає змогу стверджувати, що, як і раніше, кремінське підприємство своєю продукцією
приділяє велику увагу для розвитку дошкільного музикування.
У 1985 р. на кремінському підприємстві з’являється нова модель баяна “Колос
61х120-ІІ”. Діапазон нової моделі відповідає вже раніше розглянутої моделі баяна
концертного спрямування “Кремінне 61х120-ІІ”. На відміну від баяна концертного
спрямування “Кремінне 61х120-ІІ”, який виготовляли на замовлення, баян “Колос
61х120-ІІ” було впроваджено у серійне виробництво. На жаль, баян “Колос 61х120-ІІ”
звуковими якостями поступається баяну концертного призначення, оскільки він має
кускові голосові планки акордів з дюралюмінію. Ціна цієї моделі 425 карбованців.
Цього ж року Кремінська фабрика почала випускати дитячі музичні інструменти
баян 25х36 та акордеон 20х36. Як бачимо, кремінські майстри знову збільшили набір
басо-акордового акомпанементу за рахунок введення додаткових басів. Тепер перший

басовий ряд мав такий набір басів: “ля-бемоль”, “мі-бемоль”, “сі-бемоль”, “фа”, “до”,
“соль”, “ре”, “ля”, “мі”, “сі”, “фа-дієз”, “до-дієз” (знизу вверх). Другий і третій ряди, як
і раніше, мали мажорний та мінорний тризвуки. Діапазон мелодії не змінився. Якщо
порівнювати ці дві моделі баяна 25х36 і акордеона 20х36 з першими зразками баяна
25х18 і акордеона 20х18, то можна з впевненістю сказати, що басо-акордовий набір
акомпанементу збільшився вдвічі за рахунок введення додаткових басів з мажорними
і мінорними тризвуками. Продовжуючи працювати у цьому напрямі, кремінські майстри
створюють два нових зразки невеличких баянів “Родник 31х48” та “Руслан 31х60”.
Виготовлення баяна “Родник 31х48” має експериментальний характер, оскільки ця
модель була виготовлена лише для участі у ярмарку, в серійне ж виробництво була
впроваджена більш удосконалена модель баяна “Руслан 31х60”. Головний інженер
(1980-х рр.) фабрики І. Журавльов у статті “Реконструюючи виробництво” Кремінської
районної газети “Ленінський прапор” (1988 р.) стосовно цього пише: “Експериментальна
дільниця працює над виготовленням нових видів баянів “Родник 31х48” і “Руслан
31х60”. Особливо велика надія покладається на баян “Руслан 31х60”, який порівняно з
іншими дитячими моделями має цілий ряд переваг. Розглянемо діапазон цієї нової
моделі. Він охоплює 2,5 октави: від “соль” малої октави до “до-дієз” третьої октави.
Значно збільшився набір басо-акордового акомпанементу, який тепер відповідав
вимогам стандартизації. Тож до лівої клавіатури було добавлено додатковий ряд басів
та септакорд. Тобто тепер набір басо-акордового акомпанементу мав такий вигляд:
перший додатковий ряд – баси, другий основний ряд – баси (від “ля-бемоль” до “додієз”), третій ряд – мажорний акорд (Б), четвертий ряд – мінорний акорд (М), п’ятий
ряд – септакорд (7). Ця модель призначена для дітей 5–7 років для початкових класів
музичних шкіл, розвитку в них музичного слуху, почуття ритму, оволодіння основами
нотної грамоти. У 1989 р. фабрика приступила до серійного випуску цієї моделі у
кількості 1300 штук.
Окрім баянно-акордеонного інструментарію кремінське підприємство також
виготовляло дитячі музичні іграшки: органчик, дзиґу, рояльку, український та естрадний
бубон, піонерський барабан і піаніно “Нотка”.
Останньою моделлю баянно-акордеонного інструментарію кремінського
підприємства стала дитяча музична іграшка акордеон “Соловейко 10х6”. Діапазон
мелодії від “до” першої октави до “мі” другої октави. Особливістю цієї моделі є
діатонічний звукоряд. Ліва клавіатура має три баси (“фа”, “до”, “соль”) з мажорними
тризвуками.
З початку виникнення виробництва гармонік кустарні майстерні і фабрики
виготовляли виключно дитячі гармоніки, які мали усього декілька кнопок-клавіш. У
подальшому розвиток виробництва баянно-акордеонного інструментарію в абсолютній
більшості відбувався у напрямі збільшення кнопок-клавіш, тобто розширення діапазону
цього інструментарію. На підставі вищевикладеної еволюції розвитку баянноакордеонного асортименту кремінського підприємства стає зрозумілим, що кремінське
музичне виробництво пройшло і завершило свій шлях-еволюцію розвитком дитячого
асортименту. Інші ж музичні підприємства йшли шляхом створення багатотембрового
готово-виборного баяну. В цьому, мабуть, і є феномен кремінського підприємства.
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ФУНКЦІЇ МУЗИКИ В АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВАХ
У статті систематизовано дані про функції і роль музики в аудіовізуальних
мистецтвах (кіно, телебачення, відео) з перших днів появи звукового кіно до
сьогодні, що має суттєве значення для практики звукового вирішення кінофільму.
Ключові слова: аудіовізуальні мистецтва, звук, фільм, музика, функції шумів,
функції тиші, звукове кіно, німе кіно, звукові плани.
В статье систематизированы данные о функциях и роли музыки в
аудиовизуальных искусствах (кино, телевидение, видео) с первых дней появления
звукового кино до сегодня, что имеет большое значение для практики звукового
решения кинофильма.
Ключевые слова: аудиовизуальные искусства, звук, фильм, музыка, функции
шумов, функции тишины, звуковое кино, немое кино, звуковые планы.
The article is a try to systematize data about functions and role of music in visual
arts (film, television, video) from the days one of its occurrence till today that is of great
importance for practice of the movie sound decision.
Key words: visual arts, sound, movie, music, noise functions, silence functions,
sound movie, silent movie, audio plane.
Будь-яке художнє явище рано чи пізно створює свою власну теорію, що формує
його основні проблеми, естетичні та конструктивні принципи. Це стосується і звукового
вирішення в аудіовізуальних мистецтвах.
Усі мистецтва, що існують у часі та просторі, так чи інакше пов’язані зі звуком.
Мистецтва, в яких звук відіграє найбільш суттєву роль, є кіно, телебачення, відео.
У цій статті розглядається проблема функції музики в аудіовізуальних мистецтвах,
що має суттєвий вплив на теорію і практику створення звукового вирішення кінофільму.
Наукових досліджень, які б розглядали проблеми звукового вирішення фільму у
всіх його аспектах, небагато.
Вперше розгляд основних проблем існування звуку в звуковому кінофільмі був
зроблений С. Ейзенштейном у працях «Будущее звукового фильма. Заявка» [5; 315–
317] і «Вертикальный монтаж» [5; 189–268], але не в усіх аспектах. Останнім часом ця
тема зустрічається в роботах: В.Г. Горпенка [1; 71–110], монографія якого присвячена
проблемам режисури екранних мистецтв. У третьому томі розглядаються принципи
звуко-зорового монтажу; З. Лісси [3; 133–285], глава «Функции звукового ряда в кино»;
В.С. Маньковського [3; 28–49] у посібнику друга глава «Особенности художественной
передачи звука» частково охоплює також роль музики в художніх фільмах і програмах;
К.Є. Розлогова [2; 120–197] у посібнику розглядаються шляхи аудіовізуального синтезу;
Л.В. Рязанцева [4; 21–52] у посібнику декілька тем присвячені функціям звуку.
Найбільше досліджена роль мови у фільмі, але кіно і телебачення використовує
всі види звуку: мову, музику, шуми, тишу.
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Досі не з’ясована повністю функція музики. Спробуємо дослідити це питання.
Про роль музики в кіно і на телебаченні, відео існує багато точок зору. Адже
родові, жанрові, стилістичні й інші відмінності в аудіовізуальних мистецтвах визначають
особливості її будови, межі використання. Основна функція музики, головна її
особливість у тому, щоб виражати почуття, переживання, пристрасті людини.
Характеризуючи людину, музика, насамперед, передає почуття, виражає емоції як такі.
Проте роль музики цим, безумовно, не обмежується. Своїми засобами музика здатна
виражати думки людини, навіть абстрактно-філософські поняття. Прикладів тому багато
у Л. Бетховена, П. Чайковського, Д. Шостаковича, Б. Лятошинського, Є. Станковича.
Музиці разом з тим властивий і зображальний характер. Відомі музичні картини
страшного вовка, вкрадливої кішки, буркотливого дідуся, пташки-щебетушки в
симфонічній казці С. Прокоф’єва “Петя і вовк”. Музична зображальність – це здатність
втілювати природні звуки, зорові і слухові враження від різних життєвих явищ. При
цьому мова йде не стільки про імітацію (чим, до речі, також користується музика),
скільки про музичну асоціативність.
Яскравим прикладом музичної зображальності можуть бути такі загальновідомі
твори як “Пори року” П. Чайковського або “Картинки з виставки” М. Мусоргського. У
фільмі “Великий вальс” із пташиного посвисту, цокоту копит, звуків вівчарського ріжка
виникла у І. Штрауса мелодія безсмертного вальсу “Казки віденського лісу”.
Використовуючи свої виразні і образотворчі функції, музика може характеризувати
персонажі і також відтворювати їх внутрішні монологи. Вона здатна створювати у фільмі
або окремому епізоді певну емоційну атмосферу, може підкреслювати національний
або історичний колорит, коментувати розвиток дії, виражати авторське відношення тощо
[1].
Звичайно, музичний супровід німого фільму обмежується ілюстративною роллю.
Прихід звуку кардинально змінив статус музики у фільмі. По-перше, звук прийшов у
сам кадр. Взагалі історію звукового кіно відкрив музичний фільм, в якому музика стала
об’єктом відтворення.
Перші фільми – “Співак джазу” (1927) з О. Джолсоном (режисер А. Кросленд),
“Простаки в Парижі” (1929) з М. Шевальє (режисер Р. Уоллес) розпочали цілу епоху
музики в кадрі. Виникла внутрішньокадрова (або її ще навивають мотивована) музика.
Внутрішньокадрова музика – це, власне, певні музичні номери або їх фрагменти,
що звучать у кадрі. Їх виконують персонажі, вони звучать по радіо... Вони можуть
доноситися звідкись через видимі межі кадру, але глядач знає, що вони належать
зображеній дійсності. Наприклад, у фільмі “Імітатор” О. Фіалка музика починається на
фірмовій заставці об’єднання, тобто як авторська. Через цезуру переходить на
зображення дії, де спочатку є супроводом пантомімічному дійству персонажів, далі
стає нібито виконуваною в кадрі піснею, а виявляється фонограмою, під яку актори
репетирують номер.
У німому кінематографі автори намагалися додати багатозначність зображуваному
за допомогою монтажу, ракурсу, висвітлення, композиції. У звуковому кіно цю роль
значною мірою виконує музика.
Розвиток принципів використання закадрової музики відбувався, насамперед, як
розширення її драматургічних функцій. Художні (ігрові) структури в кіно і на телебаченні

будуються, в основному, на базі драматичного конфлікту. Одну зі сфер його розвитку
представляє музична драматургія, в якій певні музичні теми персоніфікують учасників
конфлікту, їх протиборство, переплетення, розвиток драматичної дії. Часто музику
використовують, щоб драматургічно об’єднати кілька подій.
Ще одна драматургічна функція музики в тому, що вона виражає переживання,
почуття персонажів. Слід підкреслити нескінченність драматургічних можливостей
музики. Конструктивні принципи об’єднання її із зображенням виникають, виходячи з
тих функцій, які музика може виконати в тому або іншому випадку [3].
Ілюстративність музики у фільмі. Музика в аудіовізуальних мистецтвах має свою
історію. Не всі способи функціонального сполучення музики із зоровим рядом
з’явилися відразу з виникненням звукового кіно. Кіно повинно було спочатку усвідомити
свої нові можливості і свої нові межі, воно повинно було перебороти свій зв’язок з
театром і німим кіно. Кінорежисери мали спочатку зрозуміти специфіку нового
мистецтва. Це могло відбуватися тільки поступово. Насамперед, вона набула різних
ілюстративних функцій. Зв’язок кадру з ілюстративною музикою носить діалектичний
характер: з одного боку, кадр дає конкретний десигнат музики, з іншого – музика вносить
у кадр узагальнений образ.
Музика в аудіовізуальних мистецтвах має бути переривчастою, епізодичною. Деякі
звукові структури можуть чисто музичними засобами пробуджувати в глядача уявлення
про той або інший реальний зміст. Ці уявлення однак, неоднозначні, їх зміст
проявляється тільки в узагальненому вигляді, особливо коли мова йде про тривалі за
часом явища. В аудіовізуальній музиці існують сприятливі умови для ілюстративності,
тому що ілюстративності вимагають і показані в кадрах явища і пов’язані із зображенням
звукові явища, що піддаються при потребі музичній стилізації. Основою сполучення
ілюстративних музичних мотивів з їх зоровими або звуковими десигнатами служить
момент руху. Статичні явища рідше стають десигнатами ілюстративних структур, хоча
і це може мати місце. Десигнатами ілюстративних мотивів можуть служити всі звукові
явища, характерною особливістю яких є здатність до музичного узагальнення, головним
чином тому, що вони, як і музика, розвиваються в часі.
Аудіовізуальне мистецтво користується також музичним узагальненням окремих
коротких звукових ефектів, причому звичайно в ілюстративних мотивах такого роду
функція ілюстративності з’єднується з функцією експресивності. В аудіовізуальній
музиці десигнатами ілюстративних мотивів часто служить зримий рух, що
характеризується якою-небудь певною якістю образу. Музика підкреслює цей зримий
рух, подається наочно в кадрі за допомогою звукової обробки [2].
Кіно, телебачення, відео – це та сфера, де ілюстративна музика виконує важливі
естетичні завдання. Проте захоплення ілюстративними функціями аудіовізуальної
музики вже відійшло в минуле. Свого часу воно відігравало найважливішу роль,
причому головним принципом було синхронне сполучення зображення і звуку. Роль
ілюстративної музики зменшувалася в міру того, як асинхронний зв’язок розширював
сферу дії аудіовізуальної музики і відкривав їй нові драматургічні можливості:
доповнення і заміни зорового ряду; інформації про речі, не показані у кадрі;
коментування раніше показаних явищ; виразні функції і функції символу. Однак
остаточно від ілюстративної вона не відмовилися і нині.
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Ілюстративність є основою двох функцій кіно, телебачення, відео: функції
підкреслення структурної якості зримо показаного в кадрі руху і функції музичного
узагальнення звукових явищ, пов’язаних з показаними в кадрі предметами. Це дві
принципово різні функції. Перша стосується винятково сфери руху в кадрі, друга –
сфери зображуваних предметів і співвідносних з ними звукових явищ.
Перша має справу з короткими зоровими уривками і вимагає у епізодичних звукових
структур, тоді як друга може повторюватися і зв’язувати різні кадри. Наприклад,
стилізація кроків людини часто може тривати досить довго у зв’язку з різними за змістом
сценами, в яких її “хода” має значення. Тим часом музична стилізація пожежі чи
блискавки має сенс тільки тоді, коли ці явища показані на екрані. Музична стилізація
щебетання птахів зовсім не вимагає, щоб птахи були показані, досить, якщо на підставі
музики в нас виникає подання двох щебетань, і тим самим і про птахів.
Музика та рух у кадрі. Найбільш раннім методом поєднання музики і зображення
було підкреслення характерних зорових якостей руху за допомогою музичних структур.
Пристосування музичних образів руху до глядача завжди пов’язане з певною
“предметністю”, відбувається за сформульованими вище принципами. Той факт, що дві
структури розвиваються в часі, є основою здатності звукової структури завдяки своїм
динамічним, ритмічним, мелодійним властивостям наслідувати зримий рух. Це
стосується як замкнутого в собі короткого явища руху, так і тривалих процесів. Головним
принципом тут є синхронність звуку та зображення.
Особливий акцент на таке функціонування музики зроблений у старих фільмах
Чапліна “Золота лихоманка”, “Вогні великого міста”, “Нові часи”, в яких майже кожний
елемент руху був ілюстрований музикою ходи Чапліна, його рухи біля конвеєра тощо
Аналогічне явище можна спостерігати в мультиплікаційних фільмах.
Цей вид ілюстрації навчає осягати аналогію між зримим і звуковим рухом, тим
самим звертаючи нашу увагу на форми руху в кадрі і на їх естетичне значення; у той же
час за допомогою цих найпростіших відносин глядач уявляє взаємодію музики і
зображення в кіно. Тут зрозумілий внутрішній зв’язок ілюстрованого мотиву зі своїм
зоровим об’єктом. Образ руху в кадрі дає пряме тлумачення звукової структури [5].
Погодженість досягається головним чином мелодикою, ритмікою і динамікою;
гармонія і темброве забарвлення не відіграють при цьому великої ролі. Повторне
відчуття цих аналогій створило навички сприйняття, при наявності яких така взаємодія
зображення та музики перетворилася на специфічно кінематографічну естетичну
цінність.
На перших етапах існування звукового кіно музика, всупереч своєму епізодичному
і, якщо дивитися з сучасної точки зору, примітивному характеру, виконувала важливу
виховну роль. Вона заклала основи нових кінематографічних умовностей.
Зрозуміло, композиторам і режисерам було мало чисто зовнішньої ілюстрації
рухів. Поряд з іншими функціями, ілюстративність сама по собі набула глибокої
виразності. У польському фільмі про фашистську окупацію – “Покоління” – у кадрі
показані ноги повішених заручників, а музика при цьому підкреслює їхнє коливання
глухими ударами литавр у тому ж ритмі; потім з цих ударів виникає сповнений болю
мотив скрипок. Ця, здавалося б, чисто ілюстративна музика не обмежується одним
підкресленням руху в кадрі; мотиви одночасно вказують на безжиттєвість повішених і

сприяють трагічній виразності всієї сцени. Таким чином, ілюстративні мотиви мають
тут подвійне значення.
Подвійну функцію виконує сильно дисонуючий акорд у тій сцені фільму “Наклеп”,
де герої вночі хапаються за зброю. Акорд – це ілюстрація не тільки раптового руху, але
і напруженої уваги, почуття небезпеки тощо. Подібну ж роль відіграє лейтмотив героя
у фільмі “Громадянин Кейн”: мотив раптом обривається, коли у вікні, до якого
наближається камера, гасне світло.
Від винахідливості режисера залежить, чи зможе він вивести синхронну ілюстрацію
за межі чисто структурної епізодичної сумісності руху і поширити її на сумісність з
іншими елементами зорового розвитку. Приклад знаходимо в фільмі “П’ятеро з вулиці
Панської”, коли переслідуваний гестапо герой гарячково шукає вихід з двору великого
населеного будинку і його божевільні зиґзаґоподібні рухи підкреслюються характерним
рухом музики. Цей наростаючий у своїй напрузі звуковий рух різко обривається в той
момент, коли втікач натрапляє у верхньому поверсі на товсті ґрати, що перешкоджають
виходу на горище і віднімають в нього будь-яку надію па порятунок. Тут теж музика
підкреслює весь комплекс руху в досить довгому епізоді і одночасно передає
внутрішній емоційний бік всієї сцени. Такі функції, що виконуються музикою протягом
досить тривалого часу, є в різних сценах переслідування в багатьох фільмах.
Але іноді музика сама бере на себе функцію подання руху, прискорення або
вповільнення його, у той час як візуальні кадри не вносять моменту руху: наприклад, у
фільмі показується людина за кермом або загальний вид дороги і тільки музикою
передається скажений темп руху машини. Музика передає тут характер непоказаного
руху, активізуючи уяву глядача.
Музика має функції подвійної ілюстративності також і в тому випадку, коли вона
одночасно відображає і рух у кадрі, і поєднує з цим рухом шуми. Як приклад, можна
навести сцену дуелі з “Пармської обителі”, де в музиці одночасно відображаються
рухи дуелянтів і дзенькіт шабель.
Сюди належать також сцени з фільмів про заводи і залізниці, де обертання коліс
машин і паровозів має свій звуковий корелят, і музика, узагальнюючи його, в той же
час з точністю пристосовується до рухів, що показані у кадрі. Музичні ілюстрації
світлових ефектів у кіно сприймаються важко, але і вони все ж таки іноді
застосовуються; сюди відноситься гра світла перед очима засинаючої дитини в
радянському фільмі “Серьожа”, що ілюструється високими піцикато скрипок і арфи.
Тут музика підкреслює вже не конкретні, показані в кадрі рухи, а суб’єктивні враження
від світла в дитини на межі сну і пробудження. Проте ілюстративна функція тут зрозуміла
і тому має естетичне значення.
Цікаво, що до використання чисто ілюстративних функцій музики раз у раз
звертаються всі мультиплікаційні, лялькові та експериментальні фільми, а також наукові
і абстрактні. Причина зрозуміла: у цих фільмах меншу роль відіграють сюжет і
психологічні переживання героїв. У результаті відпадають майже всі пов’язані з цими
чинниками функції музики. Крім того, зоровий ряд фільмів цих жанрів сам по собі вже
сконструйований і тому може бути краще пристосований до музичного ритму.
Ілюстративна функція тут є головною формою зв’язку музики із зображенням, зв’язку,
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заснованого на адекватності рухів у двох сферах. Цими можливостями користуються
для своєї мети режисери мультиплікаційних фільмів і у такий спосіб часом домагаються
ефектів музично-кінематографічного комізму. Такі ефекти можуть бути джерелом
комізму й у художніх фільмах, як, наприклад, у радянському фільмі “Веселі хлопці”.
Музика як коментар у фільмі. Чим створюється в кіно суб’єктивний, філософський,
моральний або іронічний коментар? Як основа для коментаря найбільше придатні, поряд
із монтажем, музичні засоби кіно.
Тільки вибір матеріалу і спосіб його показу, тобто стиль фільму (що завжди втілює
певну естетичну і загальну філософсько-соціальну установку), можуть виражати
відношення авторів фільму до зображуваних у ньому подій. У кіно, телебачення, відео
за допомогою музики можуть дати емоційний коментар. Але часто під емоційним
коментарем, що трактує сцену і виходить за межі показаних у кадрах елементів, криється
моральна оцінка, філософське узагальнення, критичний погляд, іронічний підтекст,
одним словом, суб’єктивне відношення автора до явища. Навряд чи тут можна провести
межу між тим, де закінчується емоційний і починається філософсько-моральний
коментар [6].
Наприклад, фільм “Доля людини”. Звуки вульгарної музики духового оркестру
або шлягеру “Донна Клара”, що супроводжують сцену добору ув’язнених у газові камери
Освенцима, не тільки повинні підкреслити жахливу, нелюдську байдужість одних людей
до трагічної загибелі сотень тисяч інших, але і служать у цьому контексті для вираження
морального осуду. Гротескний, солоденький “мотивчик” зустрічає людей, які йдуть,
нічого не підозрюючи, у газові камери; фасад уявної культури поряд із диявольським,
планомірним масовим вбивством, уявна “повсякденність” всієї цієї ситуації разом з
оптимістичним гаслом “Праця звільняє” і вже димучі печі крематорію – весь цей
контраст між змістом сцени і змістом із супроводжуючою її музикою створюють
художній силогізм, з якого кіноглядач повинен зробити правильний висновок. Щоправда,
певною мірою його змушує до цього вже одне зіставлення кадрів, але саме в поєднанні
з такою музикою це робиться набагато сильніше. При використанні таких засобів
проявляється власне відношення режисера і композитора до показаних у даній сцені
фактів, їх оцінка, осуд, що вони хотіли передати публіці.
До такого ж способу вдаються режисер і композитор у польському
експериментальному фільмі “Життя прекрасне”. Музика виражає зовсім протилежне
тому, що показано в кадрі за принципом свідомого застосування антитези двох чинників,
завдяки чому вона перетворюється в основу для виникнення третьої, нової якості, що
породжується саме цим протилежним співвідношенням двох сфер фільму. Режисер
виходить з того, що глядач зрозуміє це співвідношення не як таке, що виникло випадково,
а як негативний коментар і правильно витлумачить таку суперечливість. Так, при
зображенні спотвореного від болю обличчя льотчика в літаку, що летить з надзвуковою
швидкістю, звучить пісенька “C’est si bon”; до кадрів танцю мертвих Ієроніма Босха
додається рок-н-рол, до кадрів маршу інвалідів війни – розгнузданий джаз, до трагічних
кадрів, що показують муки в’язнів концентраційних таборів, їх трупи і черепи після
спалення, звучить пісенька “Як ти мені подобаєшся” або “І музика грає”. Вульгарні
шлягери (причому текст цих шлягерів теж викликає негативний коментар) звучать також

при зображенні атомного гриба. Послідовне застосування такого різкого музичнозорового контрасту змушує глядача прийняти цю умовність і одночасно зробити
моральні висновки, що виникають при такому зіставленні.
Наведемо ще два приклади, в яких музичні засоби містять суб’єктивний коментар
творців фільму, втім, трохи іншого характеру. У сцені з фільму “Покоління”, в якій
поляк відмовляється дати притулок своєму другу єврею, якого переслідують нацисти,
і той виходить на пустельну вулицю, зображення говорить лише про “голі” факти:
безлюдна, залита сонцем вулиця має звичайний вигляд, і бачимо на ній самотній силует
людини, яке йде на вірну смерть; ніщо не говорить про її подальшу долю. Але
довідуємося про неї з музики. В ній наростає жах, вона недвозначно інформує нас про
невідворотність долі цієї людини. Ще більш ясну моральну оцінку дає музика в одній
із сцен фільму про часи гітлерівської окупації “Прикордонна вулиця”: коли маленький
Давид, якого хочуть сховати і врятувати польські діти, відкидає їхню допомогу і
повертається в гетто до “своїх”, щоб умерти разом з ними, зображення показує нам
маленьку фігурку обірваного хлопчика, що зникає в тьмі стічного каналу. Але чим
меншою на очах у дітей стає фігурка їхнього друга, тим сильніше росте в музиці
внутрішнє напруження. У ньому закладена моральна оцінка цієї ситуації, музика
підкреслює справжню велич хлопчика.
Наведемо ще один приклад з радянського військового фільму “Спрага”. Група
матросів-героїв, пробравшись через фронт у тил до німців, рятує жителів відрізаного
українського містечка від загибелі через відсутність води. В останній сцені фільму
кадри показують воду; спочатку вона сочиться по краплі, а потім тече світлим потоком
з усіх колодязів, кранів і фонтанів міста. На веселий плескіт поточної води, біля якої
тісняться діти, старі, жінки, накладається музика, спочатку весела, а потім все більше
трагічна і напружена, і тільки вона інформує глядача про долю тих, хто пожертвував
життям заради цієї води. Всі матроси загинули, відновлюючи водопровід, але завдання
виконали.
Часто коментар автора може бути іронічним або пародійним. На перший погляд
може здатися, що мова йде про одне і те ж саме. Музика може містити іронічний
коментар автора, і при цьому не бути сама пародійно деформованою. Але вона може
бути також пародійно деформована сама. У першому випадку коментар виникає тільки
завдяки сполученню музики і сцени. У другому – коментар закладений у самій музиці.
Обидва засоби є ефектами відчуження. Зрозуміло, це стосується і немузичних звукових
ефектів [5].
У фільмі “Дороги життя” з труби старого грамофона лунають хрипкі звуки
несмачного сентиментального шлягеру в сцені, де стара майстриня наставляє молодого
робітника. Тут музика іронічно підкреслює атмосферу дрібнобуржуазної “чистої
кімнати” з її скатерками, зробленими без смаку фіранками, дешевими картинами,
характеризуючи естетичні потреби її хазяйки.
Трагічною іронією музика звучить у тій сцені з “Покоління”, де людина, яка втекла
з гетто, стоїть біла дверей квартири свого друга, який мовчки відмовляється його
впустити. Вся ця німа сцена розігрується на фоні хору пискливих жіночих голосів, які в
дворі того ж будинку підносять молитву Божій матері.
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Цей набожний спів діє як зла іронія в сцені, де християнин відмовляє своєму
ближньому в допомозі. Швидкість, з якою камера декілька разів перескакує від групи
жінок біля статуї Богоматері до німої сцени на темних сходах біля дверей квартири,
ще більше підкреслює музичний коментар.
Іронічно-веселий коментар подається писком тромбонів у фільмі “Три подруги”
в сцені, де безпідставно ревнивий чоловік впадає в лють.
Функції іронічного коментаря виконує “Весільний марш” Мендельсона у фільмі
“Лиходій спить спокійно”. Цей марш поряд із своєю природною функцією в сцені весілля
перетворюється в елемент пекучої іронії у зв’язку із зовнішнім виглядом нареченоїкаліки і ситуацією, при якій його виконують (гості на весіллі – це поліцейські і злодії,
під виглядом весілля прихований поліцейський наліт).
Навіть жалісний марш, всупереч своєму характеру, теж може звучати іронічно,
наприклад, коли його грають у сцені, де злодії ховаються з награбованим серед
похоронної процесії і видають себе за глибоко скорботних родичів покійного.
Гостро іронічні ефекти виникають тоді, коли музика, що супроводжувала
попередні сцени, виконується знову в деформованому вигляді; тоді можна говорити
про ефекти “музичної карикатури” або пародії. У заключній сцені польського фільму
“Попіл і алмаз” п’яна компанія спекулянтів у барі змушує оркестр грати на світанку
полонез A-dur Шопена. Оркестр ніколи його не виконував, і музиканти грають по пам’яті,
кожний в іншій тональності, з різними помилками. Огидно фальшива музика – це символ
іронії над фальшивим поводженням цих людей у перші дні після закінчення війни.
В останніх прикладах музика має подвійне застосування: у деяких місцях вона
внутрішньокадрова і виступає в одній зі своїх численних форм “як музика”, але в той
же час служить авторським коментарем до зображених сцен і ситуацій. В інших випадках
вона закадрова і звернена тільки до глядача, проте на неї покладене завдання коментувати
показані образи, події і ситуації. Отже, музика при різних формах її використання може
створювати ефект відчуження. Вона допомагає глядачеві розуміти показані ситуації і
судити про них відповідно до задуму авторів. У цій ролі музика функціонує вже не
тільки як середовище переживання, але і як засіб ідейного формування свідомості
глядача, як засіб його виховання. Виконуючи цю функцію, музика не тільки супроводжує
кадри, але і глибоко проникає в складні взаємовідносини між фільмом і публікою.
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У статті, присвяченій єврейській хореографічній культурі в Україні,
розглянуто історіографію та джерельну базу дослідження історичної теми. У
хронологічному порядку досліджено документальні відомості про розвиток
єврейського танцювального мистецтва, встановлено факти про його презентацію
у професійному сценічному середовищі, з’ясовано значення фольклорноетнографічних експедицій для збереження єврейської народної хореографії.
Ключові слова: єврейська діаспора, історіографія, хореографічна культура,
народний танець.
В статье, посвященной еврейской хореографической культуры в Украине,
рассмотрены историографию и родниковую базу исследования исторической темы.
В хронологическом порядке представлены документальные сведения о развитии
еврейского танцевального искусства, установлены факты о его презентацию в
профессиональном сценическом среде, выяснено значение фольк лорноэтнографических экспедиций для сохранения еврейской народной хореографии.
Ключевые слова: еврейская диаспора, историография, хореографическая
культура, народный танец.
Іn article devoted to the Jewish culture in Ukraine choreographic, conceded the
problem of historiography. In chronological order, studied documentary evidence about
the development of Jewish art of dance, t about he facts of his presentation in a
professional theatrical environment, studied the value of folklore and ethnographic
expeditions to preserve Jewish folk dance.
Key words: Jewish diaspora historiography, dance culture, folk dance.
В усі часи життя єврейських громад відрізнялося від життя корінного населення
тих країн, в яких вони мешкали, не лише у релігійному та побутовому, а й у правовому
та економічному відношеннях. Здебільшого євреї були вимушені жити у містах в
окремих кварталах, займаючись ремеслами, торгівлею, організацією виробництва,
кредитно-грошовими операціями. У зв’язку із родом діяльності, а також через
переслідування, євреям часто доводилося мігрувати, створюючи нові поселення у
різних країнах. У зв’язку з цим вони частково запозичували елементи культури тих країн,
у яких мешкали, збагачуючи тим самим власну духовну та матеріальну спадщину.
Зокрема, набуло нових аспектів єврейське народне хореографічне мистецтво.
На жаль, комплекс наукових матеріалів щодо розвитку народного танцю
українських євреїв є досить обмеженим, а тому дослідження їх танцювальної спадщини
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є важливим науковим завданням вітчизняних балетмейстерів, мистецтвознавців,
етнохореографів.
Вивчення історіографії та джерельної бази даного питання умовно можна поділити
на три періоди: перший тривав з другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст., другий – з
20-х рр. ХХ ст. й до 80-х рр. ХХ ст. (радянський час), останній період почався у 90-х рр.
ХХ ст. й продовжується нині.
Відзначимо, що на початку ХХ ст. у межах Російської імперії, до складу якої
входила й Україна, активізувався процес розвитку єврейської етнографічної науки,
літератури, освіти. У 1907 р. у Петербурзі бароном Давидом Гінцбургом було відкрито
“Курси сходознавства” (вищий інститут єврейських знань); у 1908 р. у Петербурзі виникла
“Єврейська літературна спілка” й понад 100 її відділень у провінційних містечках.
Практично одночасно було засновано “Єврейську історико-етнографічну спілку”, з якою
започаткувався розвиток вітчизняної юдаїки. З 1909 р. спілка почала друкувати у
Петербурзі багатотомник “Регест” (матеріали з історії євреїв Російської імперії) та
науковий трьохмісячник “Єврейська старовина”, в якому висвітлювалася проблематика
історичного та етнографічного характеру. Статті з новітньої історії євреїв друкували у
збірниках “Пережите” (1908–1912 рр. І–VІ т., за редакцією Д. Гінцбурга).
Багато наукових робіт групувалося навколо “Великої єврейської енциклопедії”,
що друкувалася російською мовою (І–ХVІ т., Спб., 1913 р.) й була укладена за зразком
американської “Jewish Encyclopedia” із багатьма доповненнями з історії польськоєврейських відносин за участю Л. Каценельсона, Д. Гінцбурга, А. Гаркаві, М. Вішніцера
та інших.
Перші відомості про єврейське народне хореографічне мистецтво в історіографії
проблеми з’явилися у 1864 р. У музичному збірнику “Васильковский соловей Киевской
Украины: Словяно-русский альбом для одного голоса с аккомпанементом фортепиано,
составленный из 115 малороссийских и некоторых русских, польских, червонорусских,
болгарских и молдавских песен, дум и романсов, с присовокуплением малороссийских
и еврейских танцев составленных Степном Карпенко, малороссийским певцом и
актером” було подано нотний матеріал до трьох єврейських танців, надрукованих під
загальними назвами (“Єврейський жіночий танець”, “Новий єврейський танець”,
“Старовинний єврейський танець”) [4].
Цінні відомості про народне танцювальне мистецтво українських євреїв з’явилися
на початку ХХ ст. й були пов’язані з ім’ям відомого дослідника єврейської етнографії
та фольклору С. А. Ан-ського (Шлойме-Зейнвил Афонович Раппопорт) [1; 641–686].
У 1912 р. за підтримки ЄІЕС (Єврейська історико-етнографічна спілка) відбулася
перша експедиційна подорож науковця по території України. Під час поїздки по
Волинській губернії (25 населених пунктів) С. Анський записав близько 1000
різноманітних танцювальних мотивів і пісень, велику кількість зразків усної народної
творчості, зібрав 169 предметів єврейської старовини (серед них 20 старовинних
рукописів), зробив 500 фотознімків історичних місць, пам’ятників, житла, описав значну
кількість різноманітних традиційних родинних обрядів.
Наступного року науковець збирав фольклорно-етнографічні матеріали на
території Подільської, Київської та Волинської губерній. Було зібрано значну кількість

свідоцтв духовної та матеріальної культури українських євреїв. Разом з тим, інформація
щодо народного танцювального мистецтва становила досить незначну частину від
загальної маси записаного матеріалу.
Більш яскраву картину побутування народних танців у єврейському середовищі
представлено тогочасною російськомовною єврейською мемуаристикою. Спогади
відомих громадських діячів Росії другої половини ХІХ ст. А. І. Паперни (“Из
Николаевской эпохи”), А. Г. Ковнера (“Из записок еврея”) та К. Б. Слиозберга (“Дела
давно минувших дней”) виразно змальовували різнобічне життя євреїв – підданих
Російської імперії, мешканців України, Литви та Білорусі [10]. Вихідці з єврейських
родин, автори мемуарів описали власний життєвий шлях, детально характеризуючи побут,
вірування, звичаї, свята, приділили багато уваги стосункам євреїв з оточуючим місцевим
населенням.
На особливе вивчення заслуговують мемуари А. Г. Ковнера, в яких детально
змальовано традиційні єврейські заручини та весільний обряд. Автор описує не лише
старовинні звичаї, що супроводжували свято, а й порядок проведення весільного
застілля, під час якого відбувалися танці. Зокрема, автор згадує серед народних
хореографічних творів польки, кадрилі, детально описує традиційний чоловічій танець,
але, на жаль, не називає його.
Відомостей про фольклорне танцювальне мистецтво українських євреїв в
історіографії проблеми першого періоду (другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст.)
існує не багато, до того ж, більшість матеріалу має описовий характер. Разом з тим,
велика заслуга всіх дослідників, які займалися вивченням визначеного питання, полягає
в тому, що вони збирали та друкували описові матеріали, зробили перші записи
фольклорного матеріалу.
Вивчення теми було продовжено у 20–80-х рр. ХХ ст. (радянський час).
У 20–30-х рр. ХХ ст. особливого підйому набув розвиток єврейської етнографічної
науки, що було пов’язано із заснуванням Єврейської історіографічної комісії при ВУАН
у 1919 р. Першим її гловою став віце-президент ВУАН – академік Д. Багалій, а у 1924–
1929 рр. – академік А. Кримський 1924 р. було відкрито Єврейську академічну
бібліотеку, до фондів якої увійшла релігійна література, історичні хроніки та старовинні
друковані книги. При ВУАН діяла кафедра єврейської мови та літератури (ідиш), на
базі якої у 1929 р. виник Інститут єврейської пролетарської культури.
У 20-х рр. ХХ ст. за сприяння Всеукраїнської археологічної комісії (ВУАК)
відбулася низка польових експедицій з метою вивчення пам’яток єврейського народного
мистецтва у регіонах. Активну участь у роботі взяли вчені-мистецтвознавці –
Ф. Молчановський, Г. Бриллінг, Д. Щербаковський, Є. Левицький, С. Таранушенко,
П. Жолтовський, В. Гагенмейстер, які під час польових етнографічних досліджень у
місцях найбільшого розселення євреїв, збирали культові, побутові, мистецькі експонати,
зробили кілька сот світлин єврейського архітектурного мистецтва (будинки, синагоги,
надгробки), записали цінну інформацію етнографічного та фольклорного характеру [2],
[8; 156–164].
У 1926 р. у журналі “Єврейський літопис” вперше була надрукована стаття
громадського та наукового діяча І. Равребе – “Весілля макаровського цадика”, яка стала
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цінним свідоцтвом культурного життя українських хасидів. Автор твору відобразив
реальне весілля доньки відомого цадика Якова Іцхака Тверського, яке він спостерігав
у 1900 р. у м. Макарові Волинської губернії [11; 174–189]. І. Равребе докладно описав
процес підготовки до весілля, обряд вінчання, застілля, музичне оформлення родинного
свята, зокрема танці, серед яких згадав (на жаль, не фіксуючи його назви) обрядовий
танець нареченої.
У 1928 р. у журналі “Єврейський вісник” вперше з’явився літературний твір
С. Черніховського – “Єврейське весілля” [15; 12–27]. Написаний на основі власних
спостережень автора (у віршованій формі), він відображав у своєму змісті декілька
описів традиційних обрядових весільних танців. Серед них: дівочі танці напередодні
весілля, танець нареченої з бабусею та матір’ю молодого, “Кошерний танець”,
“Фрейлехс”. Крім того, автор згадує такі європейські танці як полька, кадриль, ланс’є
та український козачок. Не зважаючи на те, що літературна праця С. Черніховського не
є безпосередньо етнографічним дослідженням, вона є цікавим джерелом для
узагальнення висновків щодо традиційної весільної обрядовості євреїв та пов’язаного
з нею фольклорного хореографічного мистецтва.
Значний внесок у вивчення історіографії питання зробив музичний фольклорист
М. Я. Береговський. За підтримки музично-фольклорного відділу Інституту єврейської
культури УАН він з 1927 р. по 1948 р. організував значну кількість фольклорних
експедицій у єврейські містечка різних регіонів України, Білорусі та Литви з метою
збору фонографічних і нотних записів єврейських пісень, танцювальних мелодій,
хасидських наспівів [3]. Пізніше у світ вийшли його книги (“Еврейский музыкальный
фольклор”, 1934 р.; “Еврейские народне песни”, 1962 р.), в яких було проаналізовано й
підсумовано етнографічну діяльність дослідника.
Протягом 20–30-х рр. ХХ ст. у Радянському Союзі було зроблено перші спроби
відродити та вивести на професійну сцену єврейський народний танець. Акторці
єврейського театру “Фрайкунст” (Москва) В. Шабшай за підтримки керівника Спілки
єврейської музики М. Гнесіна, вдалося не лише організувати на початку 20-х рр. ХХ ст.
у столиці декілька вечорів єврейського танцю, а й здійснити такі серйозні постановки
як “Алеф” – балет-пантоміму, музику для якого написали композитори М. Гнесін,
О. Крейн, Мільнер, а також “Донька Ієфая” – балетну казку на музику О. Крейна На
початку 30-х рр. ХХ ст. В. Шабшай підготувала хореографічну програму “Єврейський
танець та пантоміма” на підмостках московського театру “Огляд”, у якому брали участь
діти з Єврейського дому піонерів (м. Москва) – учні актриси [7].
Іншу спробу презентувати на професійній сцені єврейський народний танець
намагалися зробити у 1939 р. керівник ансамблю народного танцю СРСР І. Мойсеєв та
актор, режисер, керівник московського єврейського театру С. Міхоелс. Митцями було
розроблено драматургію, сюжет, підібрано відповідну хореографічну лексику, обрано
назву для танцювальної сюїти (“Сімейні радощі”), але, на жаль, через жорстку радянську
рецензійно-бюракратичну систему постановку було здійснено лише через 55 років у
1994 р. [13]. Разом з тим, у 1945 р. у репертуарі Московського державного єврейського
театру з’явилася поставлена С. Міхоелсом фольклорна вистава “Фрейлехс”, в якій було
широко використано єврейські обрядові пісні й танці.

Серед науковців, які збирали та вивчали культурну спадщину українського
єврейства, зокрема хореографічну, слід відзначити польові дослідження В. М. ВінклераСавченко. Протягом 50–70-х рр. ХХ ст. він записав у різних куточка України, а також
від колишніх мешканців Польщі та України, які проживали на території
Біробіджанського автономного округу, значну кількість зразків танцювальної лексики
народних єврейських танців. Найцікавішими матеріалами для вивчення стали: записи
весільного обряду “базецн ді кале”, зроблені у 60-х рр. ХХ ст. на Вінниччині та
Житомирщині; зразки обряду “змирос” (а також дівочих хороводів, що були тісно з
ним пов’язані), записані протягом 50–70-х рр. ХХ ст. у Дніпропетровську, Вінниці,
Житомирі, Бердичеві; варіанти обрядових танців “Мазилтов”, “Аміцвітенцел”, “Танець
із свічками”, “Балабуста”, “Хосид”, “Фрейлехс”, зібраних у той же період на
Житомирщині, Черкащині, Вінниччині, Тернопільщині, в м. Біробіджан і пограничних
територіях України, Білорусі й Молдови.
Вдалою демонстрацією єврейського народного танцю на професійній сцені стала
постановка хореографічної картини “Весільний кортеж” (“Єврейське весілля”), здійснена
у 1970 р. радянським балетмейстером Л. Якобсоном на музику Л. Шостаковича (в
обробці Т. Когана)1. Імпульсом до створення вистави стала творчість художника Марка
Шагала (зокрема, серія картин з життя євреїв – мешканців Вітебська – “Весілля”, фриз
“Весільний стіл”, пано “Танець”). В основу хореографічної мініатюри було покладено
тему любовного трикутника між нареченою, багатим нареченим та хлопцем з бідної
єврейської родини [5].
Сучасний період в історіографії проблеми, який охоплює 90-ті рр. ХХ ст. – початок
ХХІ ст., відзначається новим підходом до вивчення історії та культури єврейської
меншини України.
На жаль, починаючи з радянських часів й до сьогодні продовжує залишатися
актуальним вивчення єврейської хореографічної культури: повноцінних узагальнюючих
робіт за цією темою так і не було написано. Разом з тим, фрагментарну інформацію
щодо розвитку єврейського народного танцю можна знайти в окремих наукових
дослідженнях, енциклопедичних виданнях та Інтернет-ресурсі.
Певну роль в історіографії останнього періоду відіграє енциклопедичне видання
– “Російська єврейська енциклопедія” (1994 – 2000 рр.) у 4-х томах за редакцією
Г. Г. Брановера [12]. В ній надано цінну інформацію про відомих діячів культури і
мистецтва єврейського походження; розвиток єврейської народної музики й хореографії.
За допомогою електронних сторінок різноманітних періодичних видань,
енциклопедій, сайтів багатьох єврейських общин України, близького та віддаленого
зарубіжжя вдалося відтворити реальну картину побутування єврейського народного
танцю в аматорському та професійному середовищі за минулих часів та на сучасному
етапі. Зокрема, цінними стали відомості Електронної єврейської енциклопедії (розділ
“Хореографія”), в якій подано інформацію про витоки стародавнього єврейського
танцювального мистецтва, хореографічну культуру різноманітних єврейських общин
світу, сучасне становище народно-сценічного танцю в Ізраїлі та загальний внесок
єврейства у світову хореографічну скарбницю [7].
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Дозвіл на показ одноактного балету було одержано лише у 1975 р.
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На окрему увагу заслуговують електронні статті мистецтвознавців А. Віньковецького,
В. Лензона [9], З. Столяра [14], В. Щилкіна [16], присвячені дослідженню клейзмерської
танцювальної інструментальної музики. Досліджуючи сферу єврейської народної
танцювальної музики (жанрові ознаки, ладова структура мелодій), автори серед
іноетнічних витоків єврейського клейзмерського весільного репертуару, перш за все,
визначають молдавський музичний фольклор й наголошують, що на єврейське
інструментальне підґрунтя були перенесені такі музичні різновиди, як жок, оляндра,
хора, дойна, шаер.
На сучасному етапі спостерігається процес збереження єврейського народного
танцювального мистецтва, що відбувається шляхом його відродження у самодіяльних
хореографічних колективах, аматорських та професійних єврейських театрах, які виникли
протягом останніх п’ятнадцяти років на базі багатьох єврейських общинних центрів.
Серед них відзначимо: “Лехаим” (кер. І. Янчев, м. Бердянськ), “Кохавей Бікурім”
(кер. Н. Іова, м. Краматорськ), “Міколь Халєв” (кер. Г. Новоселецький, м. Вінниця),
“Керен-ор” (кер. Н. Мора, м. Одеса), “Кешет” (кер. Ю. Пуріна, м. Одеса), “Мазл тов”
(кер. Ю. Творилова, м. Одеса), “Йомтов” (м. Київ), “Фейгалах” (м. Кам’янецьПодільський), музичний театр “Мигдаль-ор” (кер. К. Верховська, м. Одеса), театральна
студія “Ор-Шалом” (м. Дніпродзержинськ) та багато інших.
Дослідження єврейської хореографічної культури в Україні тривало досить довгий
період (з другої половини ХІХ ст. й до сьогодні). Разом з тим, аналіз зібраної
історіографічної та джерельної бази дає підстави стверджувати, що спеціальних
узагальнюючих праць за визначеною тематикою, на жаль, так і не було написано. Крім
того, фактично відсутні наукові роботи, присвячені вивченню єврейського народного
хореографічного мистецтва (танцювальної лексики, морфології руху, композиційної
побудови). Саме тому для вітчизняних етнохореографів, фольклористів, балетмейстерів,
мистецтвознавців залишається актуальним відтворення цілісної картини побутування
народної танцювальної культури українського єврейства у її природному середовищі.
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СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ТАНЦЮ ЯК
ФЕНОМЕН ЕСТРАДИ
У статті проаналізовано діяльність Севастопольського академічного театру
танцю як феномену естради.
Ключові слова: Севастопольський академічний театр танцю, бальний танець,
танець, естрада.
В статье проанализирована деятельность Севастопольского академического
театра танца как феномена естрады.
Ключевые слова: Севастопольский академический театр танца, бальный
танец, танец, эстрада.
In the article analysed specific of Sevastopol Аcademic Dance Theatre as
phenomenon of vaudeville art.
Key words: Sevastopol Аcademic Dance Theatre, ballroom dance, dance, vaudeville
art.
Проблема наукового осмислення місця та ролі бальної хореографії у сучасному
естрадному мистецтві є однією з актуальних у вітчизняному мистецтвознавстві. Можна
говорити про активний розвиток сценічного різновиду бальної хореографії в Україні
наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. та відхід у минуле зневажливого ставлення до
бального танцю як лише до ілюстративного беззмістовного елементу виступів артистіввокалістів на естраді. Сьогодні сценічний бальний танець в Україні повноправно входить
до естрадного мистецтва як самостійний різновид хореографічного естрадного жанру.
Найяскравішим прикладом колективної діяльності в умовах естради є творчість
Севастопольського академічного театру танцю під керівництвом Вадима Єлізарова –
унікального професійного колективу бальної хореографії, творчість якого в останнє
десятиліття справила потужний вплив на розвиток бального танцю, стала помітним
явищем хореографічного мистецтва країни та світу. На жаль, діяльність колективу досі
не привернула увагу науковців – фахівців у галузі естрадного мистецтва.
Провідні дослідники танцювального жанру на естраді Є. Уварова та
Н. Шереметьєвська не приділяють бальному танцю належної уваги. Н. Шереметьєвська
не виокремлює бальний танець у самостійний різновид танцювальної естради, називаючи
його «побутовим» та відносячи до загальної групи «ритмічні танці» чи «танці у сучасних
ритмах» [8; 10].
Позитивним видається той факт, що проблеми розвитку сценічного бального
танцю стали потрапляти у коло інтересів провідних дослідників хореографічного
мистецтва України. І якщо у праці Ю.О. Станішевського «Балетний театр України: 225
років історії» (К., 2003) лише згадується про Севастопольський академічний театр
танцю Вадима Єлізарова, то в останній масштабній праці того ж автора «Украинский
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балетный театр» (К., 2008) вміщено декілька фотографій з вистав театру, який назвали
«інноваційним професійним хореографічним колективом» [6; 352]. Праця
В.М. Решетило «Театр танцю Вадима Єлізарова» (К., 2008) [5] не стала ґрунтовним
дослідження діяльності колективу, а лише барвистим виданням, наповненим
фотографіями фрагментів виступів Театру.
Фахівці бальної хореографії (мистецтвознавці, хореографи-практики О. Вакуленко,
О. Голубенков, О. Єлізаров, О. Касьянова, А. Крись, Т. Павлюк) при розгляді різних
аспектів сценічної бальної хореографії аналізують окремі аспекти діяльності колективу.
Однак діяльність Севастопольського академічного театру танцю як феномена естради
досліджено не було. Отже, аналіз специфіки творчої діяльності колективу, його
репертуару крізь призму естрадного мистецтва є основними завданням даної статті.
Джерельною базою даного дослудження стали публікації у періодичній пресі,
що першими відгукуються на мистецькі події життя в Україні. У газетах, журналах,
переважно, регіональних, знаходимо публіцистичні статті, присвячені історії створення,
прем’єрам вистав Севастопольського академічного театру танцю, особистості його
художнього керівника Вадима Єлізарова. Подібні публікації вміщені, переважно, у таких
виданнях, як «Слава Севастополя», «Севастопольская газета», «Севастопольские
известия», «Новый Севастополь», «Литературная газета + Курьер культуры: КрымСевастополь». Офіційний сайт Севастопольського академічного театру танцю Вадима
Єлізарова є достовірним джерелом інформації з питань історії та сучасного репертуару
колективу [1]. Власне, репертуар театру складає окремий масив джерел.
Можна провести певні паралелі між творчою еволюцією В. Єлізарова та
процесами, що відбувалися у хореографічній сфері при становленні ансамблів народного
танцю. Ансамблі народного танцю, створені в СРСР у 30–40-ті рр. ХХ ст. переважно
на основі аматорських танцювальних колективів, стали яскравим естрадним феноменом,
прикладом існування народно-сценічного танцю на естраді у його колективних формах.
Набувши практичного досвіду танцювання у дитячі та юнацькі роки, пропрацювавши
понад двадцять років керівником аматорських колективів бального танцю, В. Єлізаров
на базі одного з них (клуб спортивного бального танцю «Вікторія») 2000 р. створив
професійний колектив – Севастопольський театр бального танцю.
Демонструючи відданість бальній хореографії, В. Єлізаров зазначає: «Бальна
хореографія, як вид сучасного мистецтва, актуальна й максимально затребувана. Її
демократичність і багатоманітність форм здатні тримати сьогодні увагу
найвимогливішої публіки. Якщо класичний танець, який можна побачити тільки на сцені,
вимагає від глядача певної підготовки, то мова бального танцю є природною та
доступною. Вальс, танго, фокстрот легко входять у нашу повсякденність. Їх красиво
виконують у будь-якому віці в будь-якій обстановці. Народно-сценічному танцю, при
всій його щиросердечній широті й наближеності до глядача, властиві свої відмінні
характеристики – народний танець «пляшут», бальний танцюють. У цьому їхня
принципова різниця. Танцювати плясати можна «бариню», танцювати можна вальс» [9].
Визнаючи пріоритетним для театру використання лексики бального танцю, В. Єлізаров,
попри певну категоричність висловлювання, чітко формулює не тільки власні творчі
вподобання, а й вектор художнього розвитку колективу.
Розмірковуючи над специфікою естрадного мистецтва, Є.М. Кузнєцов стверджує,
що «естрадне мистецтво поєднує різноманітні жанрові різновиди, спільність яких
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полягає в легкому пристосуванні до різних умов публічної демонстрації, у
короткочасності дії, у концентрації художніх виразних засобів, що сприяють яскравому
виявленню творчої індивідуальності виконавця» [Цит. за 8, 6]. Про мобільність
Свастопольського академічного театру танцю Вадима Єлізарова красномовно свідчить
його напружений гастрольний графік, можливість давати вистави кожен день у різних
місцях, на різних сценічних майданчиках, часом – просто неба.
Вистави та концертні виступи театру демонструють прагнення художнього
керівника та артистів якомога яскравіше виявити власну творчу індивідуальність. У
В. Єлізарова немає солістів, кожен із танцівників – соліст, і по великому рахунку –
артист, актор, що підтверджує сам В. Єлізаров: «Танцюрист у нас є не просто
танцюристом, а артистом, який усю глибину власних почуттів та переживань передає
глядачам, примушує людей співпереживати, плакати, сміятися. Уся палітра людських
почуттів може бути піднесена в танці» [2; 75].
Саме врахування індивідуальних особливостей виконавців, зазвичай, стає
запорукою вдалого сценічного втілення хореографічного номеру, про що пише
Р. Захаров: «Працюючи над створенням танцю для естради, балетмейстер зобов’язаний
приділяти особливу увагу індивідуальності артиста-танцівника. Тільки в тому випадку
може бути гарантованим успіх нового естрадного номеру, якщо балетмейстер зуміє,
зрозумівши індивідуальність виконавця, знайти в ній особливі риси та саме йому
властивий творчий почерк, яскраво виявити їх у танці…» [3, 241].
Сцена Театру протягом тривалого часу була типовим естрадним майданчиком:
глядач сидів із двох сторін від паркетного майданчика за принципом амфітеатру, що
посилювало умовність декорацій, куліс тощо. Напередодні сезону 2011–2012 план зали
було змінено: залишилась одна трибуна, але в ній збільшили кількість рядів, з іншої
трибуни зробили подіум, що розширило сценічні можливості театру [11].
Севастопольський академічний театр танцю в цілому можна розглядати як
феномен естради, а також аналізувати його репертуар крізь призму естрадного
мистецтва. Театр бального танцю поєднує у репертуарі твори, що досить умовно можна
диференціювати на естрадний та драматичний напрям, коли більшою чи меншою мірою
діють закони побудови концертних, шоу-програм чи драматичної танцювальної вистави.
Першим шоу Севастопольського академічного театру танцю була «Історія
кохання», побудована на основі танцю «румба». Для шоу обрано чотири пари (тут можна
прослідкувати певні паралелі із балетмейстерським шедевром Л. Якобсона «Роден» з
циклу «Хореографічні мініатюри», втіленим засобами класичного танцю). В. Єлізаров
розвинув ідею скульптур, що ожили, та втілив її засобами бальної хореографії.
До репертуару театру входять вистави «Аргентинське танго» на музику відомого
аргентинського композитора Астора Пьяццолли, побудоване на основі лексики танцю
«танго»; «Exhibition» – з номерів різних напрямів танців (традиційних бальних – вальс,
ча-ча-ча та сучасних – хіп-хоп, брейк-данс); шоу «Гран-прі» та «Вибране» з найкращих
номерів театру різних років. Танцювальна шоу-програма «Весняна подорож»
складається з танців різних країн. Однією з нових постановок театру стала програма
«Jazz Sity», що є унікальним експериментом поєднання джаз-бенду та бальних танців.
У жовтні 2011 р. театр порадував прем’єрою, продемонструвавши виставу «Бродвей»,

що включає номери, поставлені на основі знаменитих світових мюзиклів: «Чикаго»,
«Ромео та Джульєтта», «Вестсайдська історія», «Красуня та чудовисько», «Копакабана»,
«Поргі та Бесс», «Бурлеск». Окремою танцювальною темою шоу стали образи таких
легендарних особистостей світової музики, як Френк Сінатра, Майкл Джексон, Лайза
Мінеллі, Шер, Барбара Стрейзанд, Крістіна Агілера [10].
У березні 2012 р. глядачі побачили концертну програму «Реквієм». В. Єлізаров
розповів про проект: «Це не вистава. Це концертна програма «Реквієм». Сама назва
визначає, що це вечір пам’яті людей, чиї імена увійшли до золотого фонду культури
нашого міста. Мова про севастопольців, кожен з яких є гордістю не тільки Севастополя,
а й Криму та України…» [9]. Концертні номери об’єднані у декілька груп: присвячені
танцівникам та балетмейстерам, артистам-вокалістам, театральним артистам та
режисерам, художникам, працівникам газети та радіо, композитору.
Усі перелічені програми можна віднести до естрадних. Концертні програми на
естраді створюються з номерів, побудованих за принципом контрасту, різних за
драматургією, темпоритмом, музичним супроводом, кількісним складом,
сценографією, але поєднаних єдиною темою та ідеєю заходу. Естрадний спектакль –
це сукупність номерів, логічно пов’язаних один з одним, але кожен з яких є самостійним
і завершеним твором мистецтва. Саме ці основи закладені у програмах
Севастопольського академічного театру танцю Вадима Єлізарова.
«В основі театралізованого концерту лежить концертна дія, що поєднує номери
різних жанрів. Відмінною рисою концертної драматургії є не побудова беззупинної дії,
а поєднання номерів засобами монтажу. А монтаж – це основа дієвості, це з’єднання в
єдине ціле різних блоків, епізодів, номерів, які після монтування будуть складати
цілісний художній твір», – зазначає М. М. Мельник [4; 57]. Саме вдалі засоби монтажу
дозволили тривалий час утримувати в репертуарі колективу перелічені концертні
програми.
«Говорячи про особливості концертної режисури, необхідно підкреслити те
загальне, що об’єднує всі режисерські спеціалізації. Це – закони режисури, які розкрили
К. С. Станіславський, В. Г Немирович-Данченко та інші видатні режисери-вчені. До
цих загальних законів відносяться: єдність форми й змісту, розкриття теми ті ідеї вистави,
вчення про надзавдання та «наскрізну дію», про художню єдність, запропоновані
обставини, події, конфлікт, мізансцену, темпоритм, метафору, гіперболу, умовності», –
зазначає у своїй книзі «Бесіди про режисуру театралізованих видовищ» Д. В. Тихомиров
[7; 143]. Викладені завдання режисера є актуальними для балетмейстера при створенні
концертних програм засобами хореографічного мистецтва.
Поєднання принципів театральної та естрадної режисури можна прослідкувати на
прикладі вистав, що входять до репертуару Театру. Драматичні вистави, вирішені
засобами бальної хореографії, є унікальним явищем у танцювальній культурі. «Я
знайшов принципову різницю між поняттями хореографічного спектаклю та
танцювального шоу. У хореографічного спектаклю є своя драматургія, лібрето, від
якого ми вже не відступаємо, а йдемо за заздалегідь обраним сюжетом. Шоу не завжди
несе в собі сюжет. Усе засновується на яскравих номерах, оригінальних технічних
рішеннях. У даному випадку кожен номер є міні-спектаклем, але між собою вони
можуть бути пов’язані», – пояснює глядачам В. Єлізаров, хоча складається враження,
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що він більшою мірою намагається для себе чіткіше розмежувати ознаки шоупрограми та драматичної вистави [2; 74 – 75].
Першою серйозною театральною роботою танцювальної трупи став спектакль
«Кармен» (прем’єрний показ відбувся 13 жовтня 2000 р.) за П. Меріме на музику
Ж. Бізе – Р. Щедріна. У листопаді 2003 р. у театрі відбулася прем’єра вистави
«Пігмаліон», де від сюжету відомої п’єси Бернарда Шоу залишено лише основу, на
яку нанизані танцювальні номери різних стилів (хіп-хоп, вальс, румба, рок-н-рол).
Дивертисментність багатьох епізодів зближує дану виставу з тематичним концертом.
Спектакль «Notre Dame de Paris» створено 2002 р. за твором В. Гюго на музику з
відомого однойменного мюзиклу французького композитора Ричарда Каччіанте.
Для найменших глядачів театр демонструє синтетичні видовища, де поєднані не
тільки танці, пісні, музика, а й аніматорська діяльність (активне словесно-рухове
спілкування з публікою, що можна вважати за ознаку руйнування так званої «четвертої
стіни», що є характерним для естрадного мистецтва): «Новорічне поле чудес»,
«Лускунчик», «Попелюшка», «Снігова королева», «Бременські музиканти», «Буратіно»,
«З Новим роком, Гаррі Поттер!», «Алі-Баба й сорок розбійників», «Летючий корабель»
та інші спектаклі
Музика усіх перелічених вистав відповідає одному з основних принципів підбору
музичної основи для спектаклів – врахування «дансантності» із точки зору бальної
хореографії, ритмічної структури, відповідність задуму.
Отже, репертуар Театру складається з шоу-програм та хореографічних вистав.
Постановки відбуваються відповідно до класичних вимог органічної єдності
хореографії, музики, драматургії та сценографії задля створення цілісного художнього
твору.
Репертуар Театру налічує декілька хореографічних вистав, що не позбавлені ознак
естрадного мистецтва. Їх умовно розподіляємо на дві групи: вистави за класичними
літературними творами («Кармен» за П. Меріме, «Пігмаліон» за Б. Шоу, «Notre Dame
de Paris» за В. Гюго) та синтетичні вистави дитячої тематики.
Кількісно переважають шоу-програми, створені за принципами театралізованого
концерту, де різножанрові номери, відповідно до законів побудови естрадного концерту,
співіснують у межах дійства. Досить умовно їх можна диференціювати на тематичні
шоу-програми («Історія кохання» на основі румби, «Аргентинське танго» на основі
танго, «Вальс про вальс» на основі вальсів різних часів, «Exhibition» – конгломерат
танців різних напрямів і стилів хореографії, «Весняна подорож» на основі танців різних
країн), збірні концертні програми з найкращих номерів колективу («Гран-прі»,
«Вибране»), експериментальні постановки («Jazz Sity», що гармонійно поєднує джазбенд та бальні танці; синтетична концертна програма «Реквієм» – танці, пісні, вірші,
присвячені севастопольцям, які залишили цей світ, вистава «Бродвей», що тяжіє до
драматичного напряму – подорож по всесвітньо відомим мюзиклам).
Аналіз діяльності Севастопольського академічного театру танцю Вадима
Єлізарова в контексті вимог естрадного мистецтва доводить правомірність визнання
його справжнім феноменом сучасної естради України та світу.
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ІВАН КАВАЛЕРІДЗЕ – НЕВТОМНИЙ ШУКАЧ,
ЕКСПЕРЕМЕНТАТОР І НОВАТОР У ЦАРИНІ КІНО
Стаття присвячена видатному кінорежисеру-новатору І. Кавалерідзе. В ній
досліджується творчий шлях талановитого, невтомного шукача,
експериментатора, який працював на ниві українського кіно.
Ключові слова: кінорежисер, драматург, кінематограф, сценарій, актор,
декорації.
Статья посвящается выдающемуся кинорежиссеру-новатору И. Кавалеридзе.
В ней отслеживается творческий путь талантливого, неутомимого искателя,
експериментатора, который работал на ниве украинского кино.
Ключевые слова: кинорежиссер, драматург, кинематограф, сценарий, актер,
декорации.
Paper is devoted to famous film director – I. Kavaleridze innovator. It explored
creative way talented, tireless searcher. Who worked in the field Ukrainian movie.
Key words: film director, cinema – tography, screenplay, actor, playwright, scenery.
Дослідники поділяють творчість І. Кавалерідзе в кінематографі на три періоди.
Перший період – з 1912–1915 рр. – робота в «Російській золотій серії» на фірмі
Тиман і Рейнгардт, де він працював художником-декоратором, гримером.
І. Кавалерідзе-скульптор ліпив з гумози у кінокартинах «Відхід великого старця»
і «Крейсерова соната» портретний грим Л. Толстого для акторів В. Шатернікова та
М. Тамарова, що став справжньою сенсацією, допомагає віднайти образ І. Тургенєва у
стрічці «Как хороши, как свежи были розы», створює серію статуеток популярних тоді
кіноакторів, які охоче тиражувались власниками кінотеатрів, ряд скульптурних груп і
композицій для кінокартин «Весна», «Ключі щастя», «Сильна, мов смерть» тощо, які
стають можливими деталями декорацій, бо несуть несподіване смислове навантаження.
Втілена у мармурі прекрасна балетна пара, наприклад, поволі оживає, поступаючись
місцем реальним виконавцям – видатним танцюристам К. Гельцер і В. Тихомирову у
стрічках «Ноктюрн» і «Весна».
Митець не імітує класичні зразки, як бачимо це на тогочасних знімках. Працюючи
над творами декоративної пластики, він вдало поєднує схожість з глибиною
характеристики своїх героїв, підкреслює в їх зовнішності головне.
Особливої уваги заслуговують пошуки І. Кавалерідзе в царині творення декорацій,
пов’язані з творчим кредом скульптора: нічого зайвого, вторинного у ліпленні образу,
крім підкреслення ідеї, змісту зображуваного. Характерні з огляду на це фільми «Війна
і мир», «Анна Кареніна» й «Енвер-паша-зрадник Туреччини», де впадає в очі відмова
від типових на ті часи надмірностей бутафорії, майстерне використання реквізиту,
уникнення будь якого натуралізму.
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Якщо автори інтер’єрів більшості тогочасних картин прагнули досягти
достеменності за рахунок фотографічного копіювання дійсності, І. Кавалерідзе обирає
інший шлях. Він майстерно використовує експресію умовності. Зняті на тлі чорного
оксамиту найхарактерніші деталі поміщицького буття (розкішна ваза, затишне крісло,
старовинне дзеркало) не відволікають уваги від актора, допомагають зосередитись на
його вчинках і переживаннях. Завдяки цьому герої романів Л. Толстого не губляться в
громаді дбайливо добраних меблів, а навпаки виглядають переконливими і значними,
домінують у кадрі. Як згадує митець, «це посилювало вплив від гри акторів, звеличувало
образи, збагачувало можливості перспективи» [1; 600].
Митець робить важливий експеримент щодо функціювання і втілення декорацій.
Шукання І. Кавалерідзе допомагали зробити героїв стрічок рельєфними, зменшуючи
водночас вартість декорацій.
Є ще один важливий момент: увага до світла, якому митець надає неабиякого
значення, усвідомивши, що кіно, як і малярство, базується на площинних образах. Він,
наприклад, не раз спостерігав, як дивовижно змінювалось обличчя М. Тамарова, який
грав І. Тургенєва, що нерухомо сидить у кріслі, зручно загорнувши свої ноги ковдрою.
Воно набувало іншого виразу у стрічці «Как хороши, как свежи были розы», коли
несподівано вихоплювалося з тіні й опромінювалося сонцем.
Цю властивість світла І. Кавалерідзе оригінально використав у кінокартині «Енверпаша-зрадник Туреччини». Він не радив знімати морські пейзажі, що переходили з одного
фільму в другий. Воду імітували за допомогою мерехтіння світла, яке подавалось на
апарат зі спеціальних отворів у декорації.
Другий період – самостійна робота у кіно з 1928 р.
З 1928 року Іван Кавалерідзе працює режисером Одеської кінофабрики ВУФКУ,
на якій створив свій перший історичний фільм «Злива» (Офорти з історії гайдамаччини).
Він спробував оживити на екрані скульптуру, використовуючи світло як основний засіб
пластичної характеристики героїв. Відгуки на «Зливу» були різні – від категоричного
заперечення до визнання цієї роботи, як оригінального експерименту на той час в
кінематографії.
«Мій різець – світло», – підкреслював режисер. Він наче вирізьблює світлом
дійових осіб – героїв селянського повстання XVIII ст. в Україні, очолюваного Максимом
Залізняком та Іваном Гонтою. Кавалерідзе своєрідно стилізував «під епоху» портрети
і декорації, надавав людським постатям скульптурної виразності. Уникнувши будь-якого
фотографізму, художник досяг цікавого зорового ефекту, що був майстерно
використаний у фільмі «Злива». Про цей фільм говорили, що «це був експеримент в
галузі кінематографічної форми, але ніяк не формалістичний, як це стверджувало багато
критиків. Спроба зближення кіно зі скульптурою була природною – митець прагнув
надати героїчним образам величності монументальної скульптури» [1].
Іван Кавалерідзе є експериментатором в галузі кінодраматургії. Сценарії до своїх
фільмів І. Кавалерідзе писав сам, маючи, крім хисту скульптора й режисера, ще й хист
літератора. «Тоді сценарних курсів не було, – згадував сам митець через багато років. –
Я не знав, як сценарій треба писати, але справа підказувала, що головне не сценарій , а
картина, що її треба бачити, до деталей жваво уявити, записати…» [2; 26].
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Драматургія фільму «Злива» будувалася на конфлікті антагоністичному – трудящих
і гнобителів. Недарма сильний і гарний Івась (С. Шкурат), який уособлює народну
мудрість і духовну міць, виграє порівняно з потворним товстуном-паном. «Пан і
Орач…дві скульптури. Присутність їх разом в одному виставочному залі уже викликає
уявлення про соціальний конфлікт, [2; 27] – пояснює І. Кавалерідзе драматургічний
принцип зображення дійових осіб. Він відтворює конфлікт твору, поєднуючи між собою
окремі епізоди авторської думки. Фільм «Злива» складався із шести офортів, які були
насичені вагомим змістом і свідчили про гостре соціальне почуття автора. Вони
відтворювали художню ідею фільму – незламність народного руху та живий зв’язок
часів.
У 1966 р. на шпальтах журналу «Искусство кино» було опубліковано статтю
І. Кавалерідзе «Ми – носії нової віри», де він розповідав про свої спроби поєднати
кіно зі скульптурою [2; 26–27].
Плугатар, воли, плуг і погонич знімаються в павільйоні на майданчику розміром
тридцять метрів на двадцять.
Землі справжньої немає, плуг відвертає брили, зроблені з дерева, прикріплені до
дерев’яного настилу крамними завісками.
Чому не справжня земля? Справжня земля розсипається і падає, як вона хоче, а
не так, як хоче того режисер. Режисер прагне, щоб брили підіймались великі,
підносились грізно і падали, створюючи зміну світла і тіні, потрібний ритм…
Гонта, Залізняк засмаглі, по фактурі ближче до бронзи.
Цариця, Станіслав Понятковський – ближче до мармуру. Їхні двори схожі до
порцеляни. Тут мають бути показані розкіш і облудність… в хаосі йдуть колони
озброєних селян під швидкоплинними променями прожекторів, подвійною і потрійною
експозицією йдуть вони у різних напрямах.
Це створює враження могутньої повстанської зливи…
У «Зливі» І. Кавалерідзе виступив як драматург, режисер і художник, але
зображальні досягнення були б неможливі без досвіду, здобутого в 1912–1915 рр.,
коли митець як скульптор і оформлювач співробітничав з кінофірмою П. Тімана й
Ф. Рейнгарта в «Російській золотій серії», адже його відкриття в монументалістиці не
від’ємні від експериментування в кіно, розробки зображальних експлікацій, нарисів
натурних і павільйонних сцен, творення ескізів декорацій і багатьох скульптурних
моделей для інтер’єрів.
Виразна і цікава композиція сцени, фігури виліплені по скульптурному впевнено і
широко, вишукано зроблені, монументальний образ народних мас і монументальність
у відтворені дій, творче поєднання образу і звуку, експериментальний новаторський
стиль – це ті головні характерні риси фільмів Кавалерідзе 20–30 рр. ХХ ст.
«Переглянувши фільм «Злива», – писав приват-доцент Кембриджського університету
Моріс Добб, – нагадує твори Леонардо і великих майстрів Відродження». «Для своїх
кінотворів він вибирав завжди значні теми, відтворював хвилюючі події з життя народу.
В його фільмах втілені великі й важливі ідеї», – згадують у своїй книзі А. Жукова і
Г. Журов [3].
Наступна робота майстра «Перекоп» (1930) – назва дуже містка. Фільм поставлений
за власним сценарієм, в якому було показано три «Перекопи», три перемоги: бої з

білогвардійцями і події сучасності – перемогу над куркулем, відбудову заводів і фабрик,
боротьбу за виконання першої п’ятирічки.
«Перекоп» – фільм, у якому створений героїчний образ народу, який піднявся на
боротьбу за перемогу революції на всіх фронтах – воєнному і господарському. Сюжет
емоційно насичений і яскравий окремими епізодами – жорстока боротьба за землю,
коли мертвому бідняку кулак набивав рот землею, або перехід через Сиваш по живому
мосту, який створили своїми тілами червоноармійці.
«Штурмові ночі» (1931) – останній німий фільм Івана Кавалерідзе, знімався він
зовсім по-іншому. На пустирях недалеко від Харкова розпочали забудову промислового
гіганта – ХТЗ (Харківський тракторний завод). Одночасно на Дніпрі будували
залізобетонну плотину з гідроелектростанцією – «Дніпрогес». Нова праця справила
великий вплив на формування і переродження селянської психології, нових, правдивих
характерів людей.
«Тоді вперше перед нашим кінематографом були поставлені нові проблеми:
індустріалізація і колективізація, залучення селян до промисловості. Ламались традиції
не тільки близь лежачих поколінь, але й всієї багатовікової історії народу» [4]. У цьому
фільмі І. Кавалерідзе продовжує свої творчі пошуки. Від символіки переходить до
показу конкретного життя, до реалістичного його відтворення. Героями кінотвору
стають радянські люди, які здатні будувати великі заводи і успішно боротися з грізною
стихією.
Українське кіно довго чекало своє власне національне обличчя, перші фільми
радянської України режисери знімали десятками. Кількість фільмів, знятих в Україні,
збільшувалась, але не з’явилось іще нового, українського, національного обличчя і
духу. В другій половині 20-х рр. ХХ ст. з’являється в українській кінематографії багато
імен режисерів-початківців з числа працівників усіх областей культури, які тяжіли та
мали інтерес до кіномистецтва. Багато хто з них терпіли поразку після одного чи двох
фільмів. Інші знімали тільки повсякденні фільми. Тернистими шляхами йшов у кіно
самобутній, талановитий митець – новатор Іван Петрович Кавалерідзе. Визначний
скульптор, театральний діяч, драматург, народний артист української РСР, він залишив
багатогранний творчий доробок у скульптурі, театрі та кіно. Деякі виділялись одним
чи двома прекрасними творами. Найбільш послідовно шукали власне національне
вираження фільмів українського народу режисери Олександр Довженко та Іван
Кавалерідзе. Як письменники і художники одночасно, не забували ні про духовну, ні
про художню частину національного характеру фільму. Вони обоє звертали увагу як на
історичне минуле свого народу, так і на сучасне життя. Також вони обоє писали сценарії
до своїх фільмів, у них були свої оператори і композитори. Але при цьому всьому кожний
із цих двох талантів, творчим розмахом і характером близьких один до одного режисерів,
створювали свої твори з різними наслідками і різними життєвими долями.
Аналізуючи фільмовий доробок майстра кінця 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст.
якого шанують поряд з О. Довженком й І. Савченком, кінознавці відзначили, що природна
обдарованість І. Кавалерідзе розкрилась на екрані не на повну силу, бо у своїх
дивовижних пошуках узагальнено-метафоричних, поетичних можливостей
кінематографа він змушений був зупинитись на півдорозі. Адже «Зливу» було визнано
формалістичним експериментом, що на привеликий жаль, до наших часів не дійшов.
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ІВАН КАВАЛЕРІДЗЕ – НЕВТОМНИЙ ШУКАЧ, ЕКСПЕРЕМЕНТАТОР І НОВАТОР
У ЦАРИНІ КІНО

Хочеться відзначити, що фільми Кавалерідзе – «Злива», «Перекоп», «Штурмові
ночі», «Коліївщина», «Прометей» – були далекі від побутовізму, несли яскраве
забарвлення. Фільми своєю епічністю і загальною художницькою атмосферою були
певною мірою близькі до українського народного духу, що споріднювало їх з творчістю
О. Довженка.
Коли йшов перегляд фільмів Кавалерідзе, завжди виникали гострі суперечки й
дискусії, що відстоювали творчу думку тодішньої громадськості, яка прагнула відійти
від старих традицій та стереотипів дореволюційного кіно чи наслідування закордонної
кінематографії. Не можна заперечувати й того, що експериментальні фільми
Кавалерідзе міцно поєднувалися з історією розвитку українського кіно та були плідними
в його зростанні. Хочеться згадати про неабияку роль у творчості Кавалерідзе
талановитого оператора М.П. Топчія, який починав працювати з ним, ще коли був
асистентом оператора О. Калюжного, коли знімали картину «Злива». Після «Зливи» він
самостійно знімав «Перекоп», «Штурмові ночі», «Коліївщину» та «Прометей». В цих
фільмах він подарував унікальні кадри, що на той час були оцінені як класичні зразки
операторського мистецтва. Дивлячись кінокартини І.П. Кавалерідзе, спадає на думку,
що не пройшло безслідно експериментування, воно було етапним у розвитку
національного українського кіно. Звернена до будівників, творців нового суспільства,
його творчість пройнята вірою і любов’ю до людини, до могутніх творчих сил народу.
Герої сценарію Кавалерідзе – це реальні люди і водночас – діючі особи великої історії:
вони створюють її своєю працею, натхненням, своєю вірою в щасливе майбутнє. Фільми
20-х рр. ХХ ст. відбивають формування нових якостей національного характеру,
народжених боротьбою та розумінням нового, все це ми зустрічаємо в стрічках
І. Кавалерідзе – «Злива», «Перекоп», «Коліївщина», а у творчості О. Довженка
«Звенигора», «Арсенал», «Земля». Вони відтворювали зміст нового життя, моральноетичних чинників тодішнього суспільства, зображення нової людини.
Література:
1. Історія радянського кіно. – Т.1. – С. 600. 2. Кавалеридзе И. П. Мы – разносчики
новой веры / И. П. Кавалеридзе // Искусство кино. – 1966. – № 12. – С. 26. 3. Жукова А. Є.
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ІСТОРИЧНА ТИПОЛОГІЯ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ДИЗАЙНУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСІВ
У статті досліджується історична типологія та стилістичні особливості
дизайну готельно-ресторанних комплексів, які використовуються в сучасному
проектуванні дизайнерських об’єктів.
Ключові слова: дизайн, готельно-ресторанний комплекс, типологія, стилістика,
композиційне вирішення, концепція.
В статье исследуется историческая типология и стилистические особенности
дизайна гостинично-ресторанных комплексов, которые используются в
современном проектировании дизайнерских объектов.
Ключевые слова: дизайн, гостинично-ресторанный комплекс, типология,
стилистика, композиционное решение, концепция.
In the article investigated historical types and stylistic featuresdesign of hotelrestaurant complexes, which are used in the modern planning of designer objects.
Key words: design, hotel-restaurant complex, types, styles, composition decision,
conception.
Проблемою вивчення історичної типології та стилістичних особливостей дизайну
готельно-ресторанних комплексів займалися такі провідні вчені як І.А. Дмітрієва,
І.А. Карягін, Ю.О. Колчанова, Н.В. Софієва, Л.Ф. Ходорков та ін.
У сучасному світі в епоху науково-технічного прогресу і розквіту нових
технологій, в період економічної інтеграції і глобалізації відбувається бурхливий
розвиток туристичного і готельного бізнесу. Процес об’єднання Європи, відкриття
«залізної завіси», широке поширення нових інформаційних технологій роблять світ
просторішим. З кожним роком росте кількість людей, які подорожують з діловою або
туристичною метою. Повноцінний комфортабельний відпочинок, можливість побачити
нові міста і країни, відвідати історичні місця і пам’ятки, насолодитися красою природи
– заповітна мрія багатьох. За здійсненням цієї мрії, за втіленням чарівної казки в життя
і вирушають сучасні мандрівники. Тому роль готелю в сучасній інфраструктурі туризму
важко переоцінити. Вона повинна виправдати усі очікування клієнта, стати для нього на
якийсь час затишним і комфортабельним будинком, запам’ятатися чимось
індивідуально-неповторним. Саме створення позитивного іміджу готельноресторанного комплексу, уявлення про нього у клієнта як про привабливе місце, куди
хочеться повернутися ще раз, і є метою власника і персоналу і, зрештою, запорукою
комерційного успіху підприємства [3].
До головних історичних типів готельно-ресторанних комплексів належать:
- Готелі-люкс;
- Готелі (середнього класу);
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- Готелі апартаменти (апарт-готелі);
- Мотелі;
- Флотелі;
- Гостинні двори.
Готелі "люкс" – сегмент готельного господарства, який швидко розвивається.
По місткості відносяться до малих або середніх підприємств. Зазвичай,
розташовуються в центрі міста. Добре навчений персонал забезпечує високий рівень
сервісу найвимогливішим клієнтам, якими є учасники конференцій, ділових зустрічей,
бізнесменів, високооплачуваних професіоналів. Характерна висока ціна номера, що
включає усі можливі види обслуговування.
У цих готелях номери мають декілька кімнат: гостинну та ізольовану спальню. У
деяких номерах "люкс" є кухня з холодильником і вбудованим міні-баром. У цих готелях,
як правило, менше площі відводиться під громадські зали і холи. Такі готелі також
розраховані на людей, які користуються номером "люкс" як місцем тимчасового
проживання і насолоджуються домашнім комфортом. Сім’ї, які приїжджають у
відпустку, знаходять таке місце проживання на відпочинку дуже зручним [5].
Схема такого типу ГРК – ступенево-геометрична на рельєфі.
Готелі середнього класу по місткості більші за готелі-люкс і розраховані на 400–
2000 місць. Найчастіше вони розташовуються в центрі міста або міській смузі.
Пропонують досить широкий набір послуг, і ціни в них дорівнюють рівню регіону
розташування. Готелі такого типу розраховані на прийом бізнесменів, туристівіндивідуалів, учасників форумів, конференцій, конгресів, симпозіумів. У таких готелях,
зазвичай, пропонується широкий вибір варіантів розміщення – від номерів "люкс" і
апартаментів до 2–3-містних номерів.
Схема типу ГРК – геометрично-прибудована.
Апарт-готелі по місткості підприємства малих або середніх розмірів – до 400
місць. Апарт-готелі найчастіше характерні для великих міст з непостійним населенням
і представляють квартирний тип номерів, використовуються як тимчасове помешкання
на умовах самообслуговування. Ціна в цьому типі готелів варіюється в широких межах
і залежить від якості і термінів розміщення. Апарт-готелі обслуговують переважно
сімейних туристів і бізнесменів, а також працівників, які їдуть у відрядження на тривалий
термін [6].
Схема типу ГРК – симетрично-радіальна.
Мотелі – заклади, що обслуговують, в основному, гостей, які прибувать на
автомобілях. Мотелі надають парковку для автомобілів гостей поряд з готелем. Мотелі
можуть розташовуватися в будь-якому місці, але зазвичай їх можна зустріти на околиці
міста або уздовж шосе. Більшість мотелів – двоповерхові, побудовані в районі
основних магістралей. Для них характерний середній рівень обслуговування при
невеликій кількості персоналу. Місткість мотелів найчастіше невелика – не перевищує
100–300 місць.
Схема типу ГРК – симетрично-геометрична.
Флотелі – готельні комплекси, розташовані на воді. Там можна не лише жити, але
відмінно відпочити як і на будь-якому морському курорті: дайвінг, підводне полювання,

риболовля, купання в басейнах, водні лижі – усе це надає флотель. Природно, що цей
готельний комплекс надає і обов’язкові для готелю послуги [5].
Схема типу ГРК – симетрично-геометрична на воді.
Гостиний двір (від слова гість, у східних народів базар) – комплекс будівель, що
надає послуги для оптової торгівлі товарами і життєдіяльності торговців (зазвичай, з
інших регіонів). У великих містах, зазвичай, існувало декілька віталень дворів,
практикувався поділ по географічному охопленню (розташування в різних районах
міста), за галузевою ознакою, за національною ознакою.
Гостині двори, зазвичай, включали:
- торговельні ряди, крамниці, в яких зосереджується оптова торгівля
різноманітними товарами;
- місце для зберігання товарів, проживання торговців і зберігання транспорту;
- місця для проживання (готельні номери) для приїжджих;
- обов’язково є ресторан і кафе [6].
Схема типу ГРК – природно-асиметрична.
Якщо розгядати історичні стилі готелів і ресторанів, то головними вважаються
такі, як:
- Античний (І–V ст.);
- Середньовіччя, яке поділяється на:
- Романський (ХІІ ст.) і Готика (ХІІІ–ХV ст.);
- Ренесанс (ХVІ – початок ХVІІ ст.);
- Бароко (ХVII – XVIII ст.)
- Класика (кінець ХVIII ст.) (Табл. № 7).
Античний стиль у сучасному інтер’єрі готельно-ресторанних комплексів нагадує
про культуру і пам’ятники Давньої Греції і Риму. Цей стиль – немов віддзеркалення
"досконалого" світу, він відрізняється продуманістю кожної деталі в інтер’єрі, в ньому
немає нічого, що вибивалося б із загальної концепції. Скульптури богів, колони, арки,
циліндричні склепіння і художній розпис – усе це зачаровує погляд, народжує відчуття
строгої ясності, парадності, монументальності і величності [4].
Зрозуміло, що створити подібний інтер’єр можна тільки в просторих приміщеннях
з високими стелями.
Античний інтер’єр завжди неповторний, і його неможливо сплутати ні з яким іншим.
У центрі будівлі повинно знаходитися основне приміщення прямокутної форми – атриум.
По периметру атриума розташовуються інші кімнати. Центральне приміщення
відрізняється великою площею, наявністю світла, простору, легкості. По кутах цієї
кімнати можуть розташовуватися колони, наприклад, виготовлені з гіпсу або поліуретану.
Стіни обробляються цокольним поясом, кольором, що виділяється,
прикрашаються настінним живописом з сценами мисливських і батальних сцен,
фресками, барельєфами, декоруються бюстами і скульптурами богів і мислителів,
великими вазами. В античному інтер’єрі може бути багато ліпнини, яка декорується
сухозлітним золотом з ефектом старовини. У деталях інтер’єру широко
використовується грецький орнамент з фігурними, рослинними або геометричними
елементами (зображенням лотоса, листя, спіралі, хвилястих ліній) [2].
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Для античного стилю характерне використання природних матеріалів: натурального
каменя, кераміки, мармуру, бронзи, дорогої деревини і слонової кістки. В античну епоху
цінувалася фактура природного каменю, але іноді для декорування приміщень
використовувалася тканина. Сьогодні стіни в приміщенні в стилі антик обробляють
однотонною штукатуркою або забарвлюють фарбою світлих відтінків.
При обробці підлоги краще всього використовувати мозаїку з натурального каменю
або керамічний граніт, що імітує старовинну кладку. Доречні будуть дорогі килими
ручної роботи. Стеля в такому приміщенні може бути розписана сюжетами з грецької
міфології; як правило, вона доповнюється рельєфними зображеннями і поглибленнями
декоративної властивості [4].
Колірна гама інтер’єру, вирішеного в античному стилі, може бути досить складною.
Для оформлення стін вибираються стримані природні відтінки: колір слонової кістки,
відтінок жовтого або золотистого кольору. Окрім цих кольорів, в обробці приміщення
і аксесуарах можуть бути присутні також чорний і синій, відтінки зеленого і червоного.
Меблі для інтер’єру ГРК в античному стилі виготовляються з дорогої деревини і
відрізняються простотою і витонченістю. Предмети меблів, як правило, мають срібне
або бронзове обрамлення, в окремих випадках оббиваються тканиною. Особливо
виділяються в інтер’єрі обідні столи – круглої форми, на трьох ніжках, поверхню столу
яких прикрашає мозаїка або просто вставки з коштовних каменів, слонової кістки,
деревини контрастного кольору (самшиту, чорного дерева). Ніжки крісел, стільців,
ліжок можуть виконуватися у вигляді лап тваринних, узголів’я ліжок прикрашають
квіткові орнаменти, мідні або срібні. Шафи часто інкрустуються слоновою кісткою
або мармуром [4].
В античному інтер’єрі широко використовується текстиль. Текстильні полотна
можуть бути прикрашені грецьким орнаментом, геометричними і рослинними
візерунками або дорогою вишивкою. Для декорування вікон застосовуються легкі
завіси з повітряних матеріалів, що легко драпіруються: блідо-жовті, ясно-рожеві,
кремові, фісташки. Добре, якщо завіса закриватиме стіну з вікном повністю. Для
оббивки меблів, скатертин і покривал добре використовувати однотонні тканини з
характерним стриманим грецьким орнаментом по краях.
Складно уявити собі інтер’єр в античному стилі без картин і гобеленів з сюжетами
міфів Стародавньої Греції, без високих грецьких ваз з малюнком, глиняного посуду,
невеликих теракотових статуеток, невеликих дерев’яних скриньок. Інтер’єр, вирішений
у стилі античності, чудово прикрасять світильники у вигляді факелів. Можуть
використовуватися також вбудовані світильники – вони дають м’яке розсіяне світло,
що формує відповідний настрій.
Сучасний інтер’єр, вирішений у стилі античності, припускає з’єднання, здавалося
б, непоєднуваного: розкішної монументальності античного світу з сучасним
комфортом. Тому головне при створенні такого інтер’єру готельно-ресторанних
комплексів – постаратися зберегти міру, не перестаратися з навантаженнях
орнаментальних навантажень [2].
Романський (лат. romanus – римський) – стиль західноєвропейського мистецтва в
епоху раннього середньовіччя (X – XIII ст.). Цей стиль початку відродження

архітектурних традицій Стародавнього Риму і в результаті дістав свою назву від слова
"Рома" лат. – Рим! Основними рисами романського стилю, окрім масивних кам’яних
стін, стали напівциркульні арки, циліндричні або хрестові склепіння, лаконічність і
простота, відчуття стабільності і непорушності. Потужні колони іноді замінювали
потужними хрестоподібними або восьмигранними стовпами. Романські капітелі мали
прості геометричні форми, часто їх прикрашали рельєфними різьбленими зображеннями.
Епоха цього стилю народжує особливе почуття дотику до віч- ної історії, що триває,
почуття значущості світу і прагнення показати не лише красу речового світу, а істинну
красу духу [4;1].
Основні кольори, які використовують в інтер’єрах готельно-ресторанних
комплексів: червоний, білий, коричневий, зелений.
Лінії: напівциркульні, вертикальні, горизонтальні, прямі.
Форма: циліндрична і прямокутна.
Елементи і аксесуари інтер’єру: зали з відкритими стельовими балками і опорами
по центру; плавні форми арок; велично-спокійний декор.
Конструкції: кам’яні, товстостінні, масивні; дерев’яні, обштукатурені з видимою
основою.
Підлога: мармурова плитка з малюнком.
Стіни: венеціанська штукатурка.
Вікна: маленькі, прямокутні, в кам’яних будинках – арочні.
Двері: прямокутної форми з масивними петлями, замком і засувом, дощаті.
Готичний стиль – художній стиль, переважно архітектурний, зародився в XII ст. у
Франції і в пізньому Середньовіччі, що поширився по усій Західній Європі.
Характерні риси: міська вишуканість, лицарство. У готичному стилі важливі
сполучуваність матеріалів, кольорів і стильова єдність в обстановці будинку, гармонія
старовинних предметів з сучасними, подолання відчуття громіздкості каменю [4].
Основні кольори: червоний, жовтий, синій, коричневий. Також дуже поширені різні
відтінки золотого, срібного, пурпурового, синяво-чорного, зеленого і рубіна.
Лінії: що ребристо-повторюються, стрілчасті; що утворюють зведення з двох
пересічних дуг.
Форма: стрілчасті арки, що переходять у стовпи; стрункі колони; складні форми
зведень; у плані будівлі переважають прямокутні форми.
Елементи і аксесуари інтер’єру готельно-ресторанних комплексів:
- кесонна стеля (оброблена дерев’яними плитами) і дерев’яні панелі стін або
віялове зведення;
- плиткова мозаїка; багата фурнітура; високі зали, вузькі і довгі або широкі, з
опорами по центру;
- складний ажурний орнамент; картини в прекрасних окладах, дзеркала в позолочених
рамах, гобелени і килими, затягнуті тканинами стіни, красиві драпіровки гардин.
Конструкції: каркасні, кам’яні, ажурні; стрілчасті арки. Підкреслюється основа
конструкцій [4,2].
Вікна: величезні, витягнуті вгору, часто з барвистими багатоколірними вітражами,
по верху будівлі вікна іноді мають круглу форму; вікна у формі троянди; вікна у
свинцевому обрамленні, з опуклого скла, без завіс.
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Двері: дубові фільончасті. Дверні отвори мають форму ребристих стрілчастих
арок.
Стелі: як правило, дерев’яні, балочної конструкції або з відкритими оформленими
кроквами; зустрічається декоративний розпис на стелі.
Ренесанс (фр. – відродження) – художній стиль епохи Відродження, що змінив
готичний, і прийняв елементи греко-римскої культури.
Характерні риси: великі приміщення з арками, що округляють, обробка різьбленим
деревом, цілісність і відносна незалежність кожної окремої деталі. Сучасники назвали
цей стиль стилем Відродження. Він привніс до мистецтва і культури середньовічної
Європи новий дух свободи і віри в безмежні можливості людини [4].
Основні кольори: пурпуровий, жовтий, коричневий і синій.
Лінії: напівциркульні, геометричний малюнок квадрат, коло, хрест, восьмикутник.
Поширене переважно горизонтальне розчленовування інтер’єру.
Форма: круглі ребристі куполи, еркери, круглий або пологий дах з надбудовами
веж, арочні галереї, високі і просторі зали.
Елементи і аксесуари інтер’єру : античні скульптури, кесонна стеля, розпис стін і
стелі, листяний орнамент.
Вікна: напівциркульні і прямокутні у поєднанні з круглими; іноді напівциркульні
арочні, спарені.
Двері: прямокутний і напівциркульний арочний вхід; пристрій порталів з важким
карнизом, фризом і колонами [1; 2].
Бароко – художній стиль, відмінністю якого були декоративна пишнота, динамічні,
складні форми і живописність. Симетрія в стилі, простір. У дизайні інтер’єру бароко
прагне до пишності, величі і просторового розмаху. На зміну спокійним класичним
формам кіл і овалів приходять звивисті спіралі і складні поверхні площин. Цей стиль
уперше в історії з’єднав в собі два поняття – стилю і способу життя.
Основні кольори: приглушені пастельні. Найпопулярнішими кольорами в інтер’єрі
готельно-ресторанних комплексів стає білий і золотий, а також різноманітні їх поєднання
[2].
Елементи і аксесуари інтер’єру: рясно декоровані колони, витончена обробка
багаторівневих стель. Стіни заможних палаців затягували коштовними тканинами,
прикрашали ліпниною або різьбленим деревом. Дуже модні квіткові орнаменти,
скульптурні групи, вази тощо. Особисті покої прикрашаються настінними шикарними
гобеленами.
Стелі: багаторівневі, розписувалися майстерними живописцями. Художники
використовували ефект "перетікання" простору в "захмарну далечінь" – це надавало
інтер’єру підкреслену театральність [2].
Меблі: поверхня меблів і предметів інтер’єру втрачає свою гладкість і стає
шорсткою, опукло-увігнутою, згори покривається лаком. Обшивка меблів стає
яскравою, виконується з багатої декоративної тканини. Меблярі освоюють техніку
дерев’яного набору і фанерування, активно використовують такі матеріали, як слонова
кістка, порцеляна, кам’яна мозаїка, черепашачий панцир, перламутр, дзеркало. Замість
дуба для виготовлення меблів все частіше використовується м’який горіх, який краще
полірується і придатніший для різьблення. Дерево, як правило, покривається позолотою,
а як декор використовуються бронзові позолочені накладки. В епоху бароко
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з’являються перші меблеві комплекти, в ужитку шезлонги (крісла з сильно відігнутою
спинкою і подовженим сидінням для ніг), комоди з висувними ящиками. Столи епохи
бароко були різної форми, але наймоднішими вважалися круглі і прямокутні столи.
Ніжки з кольорового мармуру або мозаїки, були багато інкрустовані. Дуже популярні
були консолі на двох ніжках, які урізноманітнювали інтер’єр, над ними встановлювали
дзеркало. Консоль (фр.) – виступ у стіні або закладена одним кінцем в стіну балка, що
підтримує карниз, балкон, фігуру і ін. У епоху бароко гостей часто приймали, лежачи в
ліжку, тому поступово ліжко придбало форму шатра з великою кількістю драпіровок і
різних прикрас. Необхідним атрибутом спальні став і туалетний столик з укріпленим на
ньому великим дзеркалом [4, 1].
Класицизм – стиль, який звернувся до античної спадщини як до норми і ідеального
зразка. Класицизму властиві ясні геометричні форми, строга співмірність,
монументальність і величність, гармонійність усіх складових, дорогі якісні матеріали
(камінь, натуральне дерево, шовк) і стриманий декор. Архітектори тієї епохи гармонійно
зв’язували античні форми з м’якістю природи і одночасно з досягненнями світової
культури.
Основні кольори при створенні дизайну ГРК насичені: зелений, пурпуровий із
золотим акцентом, рожевий, небесно-блакитний.
Лінії: строгі, горизонтальні, що повторюються, і вертикальні; плавний
узагальнений малюнок; симетрія.
Форми: чіткі геометричні; статуї на даху; ротонда – кругла або напівкругла
невелика будівля з куполом; для меблів характерні прямі або трохи зігнуті форми.
Елементи і аксесуари інтер’єру : круглі і ребристі колони, пілястри, статуї,
стриманий античний орнамент, кесонне зведення.
Конструкції: монументальні, стійкі, прямокутні, арочні.
Меблі: чіткий стик елементів, прямі або трохи зігнуті форми. Декор
використовується в мінімальних кількостях.
Вікна: прямо-вугільної форми, витягнуті вгору, скромне оформлення.
Двері: прямо-вугільні фільончасті; мають масивний двосхилий портал на круглих
або ребристих колонах, з левами, сфінксами і різними статуями [2].
Отже, підводячи підсумки історичної типології та стилістичних особливостей
дизайну готельно-ресторанних комплексів, можна визначити такі типи ГРК:
1. Готелі-люкс;
2. Готелі середнього класу;
3. Готелі апартаменти (апарт-готелі);
4. Мотелі;
5. Флотелі;
6. Гостинні двори.
Цим історичним типам готельно-ресторанних комплексів властиві такі стилі
дизайнерського проектуваня інтер’єрів та екстер’єрів:
- Античний (готелі-люкс);
- Середньовіччя: – Романський (готелі-люкс, готелі скреднього класу);
- Готика (готелі-люкс, готелі апартаменти);
- Ренесанс (готелі середнього класу, гостинні двори);
- Бароко (готелі-люкс, готелі апартаменти, гостинні двори);
- Класика (готелі середнього класу, мотелі, флотелі, гостинні двори).
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СЕМАНТИКА І ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ “СТИЛЬ” У КОНТЕКСТІ
ВИВЧЕННЯ АКОРДЕОННО-БАЯННОЇ ТВОРЧОСТІ
У статті здійснено аналіз дефініції поняття “стиль” у наукових працях
мистецтвознавців, виявлено сутність і основні компоненти означеної естетичної
категорії та визначено особливості дослідження стилю в контексті акордеоннобаянної творчості.
Ключові слова: стиль, семантика, дефініція, детермінанти і компоненти стилю,
інтеграційно-диференційні процеси стилетворення.
В статье осуществлен анализ дефиниции понятия “стиль” в научных трудах
искусствоведов, выявлены сущность и основные компоненты указанной
эстетической категории и определены особенности исследования стиля в
контексте акордеонно-баянного творчества.
Ключевые слова: стиль, семантика, дефиниция, детерминанты и компоненты
стиля, интеграционно-дифференциальные процессы формирования стилевых
явлений.
The article analyzes the definition of the concept of style in the scientific work of
musicologists, detected the essence and main components of definite aesthetic category,
determined peculiarities research of style in the context of accordion's creation.
Key words: style, semantics, definition, determinants and components of style,
integrational and differential processes in the formation of style.
Сучасний етап розвитку акордеонно-баянного мистецтва, зокрема його науковотеоретичної думки, відзначається увагою мистецтвознавців до проблем історичного
розвитку, закономірностей проникнення та поширення гармоніки на теренах України, її
еволюційно-конструктивних трансформацій з метою розширення виконавських
можливостей і стильових меж оригінального репертуару. В контексті окреслених
наукових інтересів значну увагу вчені спрямовують на вивчення стильових особливостей
акордеонно-баянного мистецтва та шляхів його розвитку. Такий напрям наукових
досліджень почав активно розвиватися наприкінці ХХ – початку ХХІ ст., що зумовлено
процесами академізації цього виду мистецтва, входженням акордеонної творчості та
виконавства в академічне інструментальне середовище.
Вивчення стильових тенденцій акордеонно-баянної творчості ХХ – початку ХХІ ст.
особливо зацікавлює з позиції динаміки виникнення, розвитку та співіснування різних
стильових ситуацій і течій у сучасному мистецтві, естетична основа яких виражає
характерні світоглядні та ціннісні орієнтири сучасного культурогенезу. Зазначимо, що
в контексті соціокультурних змін (глобалізації та інтеграції культур, побудови
інформаційного суспільства) відбувалися зміни і в стильових системах, які в процесі
історичного розвитку зазнавали значних трансформацій, що яскраво виражено в
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термінологічному визначенні сучасного стильового плюралізму з префіксами “нео” і
“пост”. З огляду на динаміку розвитку сучасних стильових ситуацій у музичному
мистецтві актуальним є питання не лише їхньої чіткої термінологічної визначеності,
але й тлумачення змісту означеного явища, його характерних рис, атрибутів і способів
реалізації, зокрема, в акордеонно-баянних творах українських композиторів.
Теоретичною основою зазначеної статті стали дослідження музикознавців, які
вивчали естетичні категорії стилю, напряму, художнього методу в музичному мистецтві.
Це роботи таких авторів як Б. Асаф’єв, А. Сохор, С. Скребков, М. Михайлов,
В. Медушевский, Л. Раабен, М. Лобанова, М. Горюхіна, Є. Назайкінський, Ц. Когоутек,
В. Варунц, Г. Григор’єва, В. Сиров, С. Павлишин, І. Коханик, С. Шип, О. Катрич,
А. Калениченко, О. Кушнірук, Л. Мельник. У процесі опрацювання статті ми також
звернулися до наукових праць А. Соколова, Г. Вельфліна, А. Лосєва, Н. Гартмана.
Мета статті – вивчення семантики поняття “стиль” на основі його дефінітивних
особливостей та естетичних детермінант.
На сучасному етапі поняття стиль тлумачать досить широко. Його застосовують
до музичного твору, творчості композитора, напряму, школи, у більш широкому значенні
вживають такі словосполучення як національний стиль чи стиль епохи. Крім цього,
вивчаючи еволюцію творчого шляху композитора і здійснюючи періодизацію його
авторського стилю, використовують такі поняття як ранній, зрілий, пізній стиль
композитора.
Таким чином, застосування мистецтвознавцями цього терміна в поясненні різних
явищ мистецької дійсності зумовило появу різних тлумачень цієї естетичної категорії,
а іноді й провокує своєрідну підміну понять, коли стилем вважають те, що не володіє
стильовими властивостями, або не є носієм стилю. Зважаючи на вищезазначену,
універсальну і всеохоплюючу специфіку поняття “стиль”, вважаємо доцільним на основі
наукових праць мистецтвознавців, музикознавців виявити його семантичні і дефінітивні
особливості, сформувати для дослідження стильових тенденцій акордеонно-баянної
творчості своєрідну методологічну основу для стильового аналізу музичних творів,
використання якої уможливило б виявлення загальних, спільних та індивідуальноособливих рис в акордеонно-баянній творчості українських композиторів.
Найпоширенішим семантичним зерном дефініції поняття стиль є його тлумачення
в значенні художньої цілісності (єдності), яка властива музичному твору чи творчості
декількох авторів (напрям) на основі низки характерних ознак. Такий погляд на означену
категорію формувався на основі структурної диференціації цілого (музичного твору)
та усвідомлення художньо-естетичного взаємозв’язку між його компонентами,
складовими до яких Б. Асаф’єв відносив мелодію, гармонію, фактуру (тип викладу
музичного матеріалу) і музичну форму.
Даючи визначення музичного стилю як “вищого виду художньої єдності” [8; 10],
С. Скребков звертає увагу і на ті особливості, які забезпечують означену єдність
музичного твору – тематизм, музична мова (фактура і ладо-гармонічна організація
звуків), формотворення. Слід наголосити, що значення ролі формотворення у створенні
художньої єдності С. Скребков виявляє через інтонаційний розвиток (наявність
експозиційного “ядра”, його розвиток і завершення), що складається в музичній формі
і зрештою проявляється в музичній драматургії.

Крім цього, вчений звертає увагу на взаємозв’язок між тематичним змістом,
жанровою визначеністю музичної теми і музичним образом. Зазначимо, така
взаємозалежність виявлена в наступній характерній взаємодії: тематичний зміст формує
музичний образ, однак на особливість цього образу впливає жанровий тип цієї теми –
речитативність (декламаційність), пісенність, танцювальність.
Таким чином, пояснюючи стиль як художню єдність, С. Скребков виявляє
характерні закономірності і прояви цієї єдності, яка, перш за все, виражена в тематизмі,
музичній мові та інтонаційному розвитку (драматургії, побудові як окремих тем так і
цілого твору).
Вивчення семантики “стилю” із залученням результатів наукових досліджень
літературознавця А. Соколова сприяло визначенню його носіїв і чинників. Зокрема,
А. Соколов, наголошуючи на близьких за значенням до поняття стилю таких слів –
єдність, спільність, система, тлумачить естетичну категорію стилю як “художню
закономірність, яка об’єднує як його носіїв всі елементи форми художнього цілого і
визначається такими чинниками як ідейно-образний зміст, художній метод і жанр даного
цілого” [9; 130]. Розглядаючи стиль як художню закономірність, внутрішню єдність,
вчений виявляє структуру твору мистецтва, в якій слід шукати означену закономірність
– ідейний (ідейно-тематичний) зміст, систему образів, композицію (іноді сюди
відносять сюжет), мову (“мовний стиль”), жанрову форму, художній метод. Крім цього,
А. Соколов зазначає, що елементи вищезгаданої структури твору в умовах
підпорядкування художній закономірності, властивій певному стилю, одержують
стильову характерність і стають носіями стилю. Слід наголосити, що в контексті
стильового аналізу вивчення кожного з означених носіїв є лише передумовою для
осмислення значення і ролі кожного компонента, виявлення співвідношень між ними в
загальному цілому – музичному творі. Такий підхід до вивчення носіїв стилю в контексті
стильового аналізу обумовлений тим, що “в конкретному художньому цілому носії стилю
представляють собою певну цілісність, об’єднану загальною стильовою
характерністю” [9; 70].
Характерною особливістю позиції таких вчених як Є. Назайкінський, А. Соколов,
С. Тишко, І. Ляшенко є розуміння закономірності формування стилю в контексті
процесів інтеграції і диференціації стилеутворюючих чиників. Зазначимо, що означена
проблема є досить актуальною для вивчення особливостей розвитку стильових явищ
минулого і сьогодення, однак в сучасному музикознавстві та естетиці не одержала
належного висвітлення, як, наприклад, у філософії науки, яка співвідносить тенденції
інтеграції і диференціації із закономірностями розвитку науки та наукового знання. В
контексті вивчення національно-стилетворчих процесів, етнофольклорної
зорієнтованості стилю композитора І. Ляшенко, згадуючи про вищевказані тенденції,
визначає їх як інтеграційно-диференційні процеси, а їхню сутність тлумачить з позиції
взаємодії одиничного та загального, зокрема “художньо-індивідуальне, відчувши на
собі вплив загальнолюдського, стає національним надбанням на ґрунті етнокультурного
“селекціонування”, незалежно від наявності в ньому жанрово-фольклорних зерен з
конкретним “адресатом”” [4; 245].
Таким чином, з огляду на вищесказане важливе значення у формуванні певного
стилю (індивідуального, національного, історичного) належить інтегративно-
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диференційним процесам, які є діалектично взаємопов’язаними і виступають як
закономірності стилеутворення, в основі яких спостерігається взаємодія парних
категорій діалектики – “одиничного – особливого – загального”. Інтерпретація
означеної категоріальної тріади в контексті проблематики формування стилю може
співвідноситись із наступною запропонованою нами понятійною тріадою: індивід
(особистість, композитор) – стиль1 – суспільство. Очевидним є й те, що остання
категорія в понятійній тріаді (а саме “суспільство”) є загальною і може
характеризуватися множинністю чинників які впливають на особистість композитора,
а відповідно, і на його стиль. Відтак, категорія “суспільство” є умовною і до певної
міри варіативною, оскільки залежно від особливостей вивчення конкретного стилю
може розглядатися як естетична, культурна ситуація чи своєрідна парадигма творчості
означеного періоду, в якому вивчається конкретний стиль.
М. Михайлов тлумачить стиль як особливу якість внутрішньої єдності, яка
“представляє собою органічно взаємозв’язані та взаємодіючі елементи, що в сукупності
утворюють цілісну, відносно стійку систему” [5; 119], для якої властивими є ідейноестетична, змістово-образна, тематична і жанрова єдність. У контексті вищесказаного
автор також визначає стиль як “вираження музично-інтонаційних зв’язків” [5; 121]. Такі
музично-інтонаційні зв’язки (як фундаментальні особливості феномену стилю)
М. Михайлов розглядає крізь призму традицій, що виражаються “в колі ідей, в
світоглядній позиції композитора або групи композиторів, в їхньому відношенні до
дійсності, у відборі певних явищ, які зацікавили композитора” [5; 132]. Крім цього,
традиції М. Михайлов тлумачить у двох аспектах: перший – спадкоємність по лінії
ідейних, естетичних, змістових ознак; другий – як безпосередній зв’язок в інтонаційному
плані. Таким чином, абстрагуючись від дефініції категорії “стиль”, М. Михайлов
приходить до висновку щодо тлумачення “напряму” в музичному мистецтві, визначення
якого зводиться до ідейно-естетичних і тематичних зв’язків у творчості низки
композиторів.
Інших підхід у тлумаченні поняття стилю виявлений у наукових працях А. Сохора
[10], який стверджував, що однією з ознак певного стилю є ідейність (або зміст у
цілому). Зазначимо, на важливість ідейності або ідейного змісту також звертав увагу
А. Соколов2 , у його наукових працях вона тотожна іншим стилеутворюючим чинникам
– таким як тематика, система образів, художній метод, жанр, між якими існує художньоестетичний взаємозв’язок. Крім цього, виявлення їхнього співвідношення, на думку
вченого, сприятиме усвідомленню художнього змісту і становить основу стильового
аналізу.
Характерною умовою виявлення конкретного стилю, в контексті наукових праць
А. Сохора, є співвідношення загального та особливого в творах одного чи декількох
композиторів. Загальне – фіксує наявність спільних рис та ознак у низці музичних творів,
особливе – вказує на своєрідність певної групи явищ, на її відмінність від інших груп,
які слід віднести до іншого стилю, напряму мистецтва. Співзвучну думку висловив
1
Ототожнення стилю із діалектичною категорією особливого властиве поглядам А. Соколова, А. Сохора,
Є. Назайкінського. Їхні думки щодо цього розглядатимуться в нашій роботі пізніше.

С. Скребков, який вказував на те, що розуміння стилю базується на усвідомленні
протиставлення спільного, типового і відмінного.
Таким чином, важливим методичним інструментарієм у вивченні стильових явищ
(стилю, напряму) є використання таких філософських категорій як особливе і загальне,
що уможливить визначення стильових тенденцій у творчості одного чи декількох
композиторів. Зазначимо, що застосування філософських категорій для тлумачення
поняття “стиль” властиве і Є. Назайкінському. Він співвідносить семантику стилю з
діалектичною категорією “особливого”, зокрема, вказує на те, що “стиль відповідає
середньому поняттю в категоріальній тріаді загальне – особливе – одиничне” [6; 21].
Застосовує термін “особливе” по відношенню до стилю також А. Соколов у твердженні,
що “художник в своїй творчості втілює загальне в особливому” [9; 159], однак у нього,
це слово знаходиться дещо в іншому контексті, а саме в проблемі взаємовідношення
загального та індивідуального начал у стилі.
Здійснюючи тлумачення поняття “стиль”, Є. Назайкінський характеризує цю
категорію в музичному мистецтві з декількох позицій. Одна з найбільш повних дефініцій
стилю в працях музикознавця характеризує стиль як “відмінну якість музичних творів,
що входять в ту чи іншу генетичну спільність (спадщина композитора, школи, напряму,
епохи, народу), яка дозволяє безпосередньо відчувати, впізнавати, визначати їх генезу
і проявляється в сукупності всіх без винятку властивостей музики, що сприймається,
об’єднаних у цілісну систему навколо комплексу відмінних характерних ознак” [6; 20].
Така дефініція Є. Назайкінського наближена до визначення стилю в працях А. Соколова
та М. Михайлова в тому аспекті, що тлумачить означене поняття з позиції цілісності,
системності (або єдності, як у С. Скребкова), вказує на важливість генези, традицій,
спільних характерних ознак. Однак відрізняється від їхніх дефініцій своєрідним
узагальненим характером (вчений зазначає: “в сукупності всіх без винятку властивостей
музики”), оскільки не конкретизує в чому саме проявляється вищезгадана “відмінна
якість” мистецьких творів, тоді як А. Соколов вказує на важливість ідейно-образного
змісту, художнього методу, жанру, М. Михайлов звертає увагу на ідейно-естетичну,
змістово-образну, тематичну, жанрову єдність. Проте, незважаючи на відсутність
переліку стильових ознак у дефініції, що очевидно зумовлено всеохоплюючою,
універсальною природою стилю, в своїх працях Є. Назайкінський теж виявляє ознаки
стилю, серед яких згадує наступні: фактура, ритм, мелодико-тематична організація,
ладові і гармонічні засоби. Крім цього, музикознавець зазначає, що віднести
вищеперелічені засоби музичної мови і форми до стильових ознак можливо лише за
умови перцептивної установки, коли слухач ставить перед собою завдання визначити в
музиці той чи інший стиль.
Інша позиція тлумачення “стилю” Є. Назайкінським проявляється у визначенні
детермінанти стилю, яка в значній мірі пов’язана з індивідуалістичною спрямованістю.
Однак, звертаючи увагу на значення особистісного (суб’єктивного) чинника у
стилетворенні, що є очевидним з його фрази: “Особистість, яка проявляється в
музичних звуках, – ось що таке стиль у музиці”3 [6; 18], науковець також не відкидає й

2
Пояснюючи взаємозв’язок стилю та ідейності, А. Соколов зазначає наступне: “Стиль становить ту
художню матерію, в якій втілюється ідея, що виникла в художника” [9; 87], а також “художня закономірність
стилю, складається на основі ідейно-образного змісту і художнього методу” [9; 91].

3
Зазначена цитата співзвучна вислову естета Н. Гартмана: “В будь-якому художньому оформленні
людина зображає, насамперед, саму себе” [1; 167].
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трактування стилю як атрибуту певної історичної епохи, соціальної, національної чи
будь-якої іншої регіональної спільноти. Розвиваючи вищезгаданий погляд
Є. Назайкінського, зазначимо наступне: такий підхід до вивчення стильових аспектів
творчості композитора зумовлений особливостями рефлексії людини (в даному
контексті – творця музичних композицій), здатністю відображати навколишню дійсність
і брати участь в її конструктивно-творчому перетворенні, застосовуючи мистецькі
категорії та форми. Таким чином, взаємодія авторського з національним (регіональним,
етнічним) чи історичним стилями перебуває у співвідношенні детермінант
індивідуальної та суспільної свідомості, алгоритм функціонування яких у зрілої творчої
особистості зводиться до моделі взаємного формування: суспільна свідомість (сюди
належить музично-культурне і стильове середовище, в якому формується особистість
композитора, та його “стильова апперцепція”4) - індивідуальна свідомість (у музичному
мистецтві виражена композитором в ідеальній формі художнього образу, створеного
музичними засобами виразності, які є важливим чинником стилетворення).
Визначаючи детермінанти індивідуального стилю, або те, що впливає на
становлення музичної мови, інтонаційного словника композитора, такі вчені як
М. Арановський, Г. Григор’єва, М. Михайлов, Є. Назайкінський, Є. Руч’євська
використовують наступні поняття: музичне середовище, музична свідомість, мовний
прошарок музичного мислення (М. Арановський), полюси стильового притягання
(Г. Григор’єва), інтонаційний фонд, внутрішньо-слуховий фон (М. Михайлов), стильова
аперцепція, стильове середовище (Є. Назайкінський), звукова атмосфера (В. Сиров),
загальні форми звучання (Є. Руч’євська). Очевидним є те, що вищезгадані поняття
характеризують зовнішній вплив на формування індивідуального стилю і виявляють
своєрідне середовище, в якому відбувається накопичення композитором
загальнолюдського музичного досвіду з його музично-логічним, інтонаційним
інструментарієм, характерним комплексом засобів художньої виразності, властивих тим
чи іншим естетико-стильовим парадигмам, які у переосмисленному варіанті втілюються
в конкретному музичному творі. Однак такі засоби, методи, звороти, одержані
композитором із загальнолюдського музичного досвіду і втілені ним у музичному творі,
“перестають бути позастильовими. Вони забарвлюються стилем цілого, зазнають на
собі відтінок стильового цілого. Не будучи моцартівськими, бетховенськими або
шопенівськими, вони звучать як природно моцартівські, або як немислимі за межами
бетховенського стилю” [6; 25].
Важливе значення в осмисленні проблематики стилю здійснює Н.А. Горюхіна.
Вивчаючи взаємозв’язок між музичною формою та стилем у контексті структури і
тематизму, а також їх елементів – художньої виразності (експресії), конструкції та логіки
побудов, вона тлумачить стиль як “систему стійких ознак художнього явища” [2; 7].
Дослідження цієї системи автор вбачає у відборі таких елементів, функціональна
взаємодія яких виявить специфіку явища з його характерними ознаками. Крім цього,
необхідним для встановлення стилю, на думку Н. Горюхіної, є не лише констатування
наявності цих елементів, але й визначення їхніх зв’язків у межах системи. Зазначимо,

що А. Соколов у своїй роботі, присвяченій вивченню художнього стилю, також звертав
увагу на взаємозв’язок, а саме – на співвідношення між носіями стилю, осмислення
їхнього значення в структурі загального цілого (в контексті нашої проблеми – музичного
твору). Таким чином, актуальним для стильового аналізу акордеонно-баянної творчості
є необхідність виявлення співвідношення й зв’язку між елементами та носіями певної
стильової системи для ідентифікації конкретного стилю і визначення його характерних
ознак.
Значний внесок у розвиток тлумачення категорії стилю здійснили В. Сиров,
І. Коханик. Незважаючи на різні підходи до вивчення семантики означеного поняття,
спільною позицією вищезгаданих вчених є усвідомлення стилю як “історично і
соціально детермінованої, рухливої, динамічної системи діалектичних відносин” [3;
185]. Якщо ж узагальнено розглядати індивідуальні позиції кожного музикознавця, то
очевидним є той факт, що розуміння стилю В. Сировим ґрунтується на таких
передумовах як ідейність5 (така позиція збігається з думкою А. Сохора, А. Соколова),
екстравертність та інтравертність особистості композитора (їх вчений пов’язує з
об’єктивним і суб’єктивним началом у творчості). Крім цього, на думку В. Сирова, на
індивідуальний стиль композитора також впливають національна своєрідність, стиль
епохи і загальнолюдський зміст універсальних “лексем” і риторичних фігур. Щодо
поглядів І. Коханик, то вона, пояснюючи стильову особливість сучасної музики зазначає,
що у класичній стилістиці композиторськими засобами були гармонія, мелодія, ритміка,
а виконавськими – динаміка, агогіка, характер звуковидобування, однак “у новітній
авангардній стилістиці композиторськими засобами часто стають, навпаки, характер
звуковидобування, динаміка, агогіка” [3; 184]. Отже, І. Коханик виявляє нову якість
стилю, обумовлену особливим типом композиторського мислення.
З огляду на вищесказане зазначимо, що універсальна і всеохоплююча природа
стилю зумовила виникнення різних підходів до його вивчення, а відтак і чимало
дефініцій. Суттєвий вплив на формування парадигми стилю здійснив Б. Асаф’єв через
диференціацію цілого (музичного твору) та усвідомлення художньо-естетичного
взаємозв’язку між його компонентами. Згодом ці ідеї розвинули і пристосували до своїх
наукових досліджень стилю С. Скребков, М. Михайлов, А. Сохор, Є. Назайкінський,
Н. Горюхіна, В. Сиров, Є. Ручьєвська, І. Коханик, звернувши увагу на художню єдність,
цілісність, системність органічно взаємозв’язаних та взаємодіючих елементів
музичного твору. В їх поглядах стиль сприймається як індивідуально, психологічно,
соціально так і історично детермінована динамічна система.
На основі вищезгаданих досліджень вчених ми дійшли до висновку, що в процесі
вивчення музичного стилю в акордеонно-баянній творчості українських композиторів
слід зважати на виявлення співвідношення (компонентів стилю) й зв’язку між
елементами та носіями певної стильової системи для ідентифікації конкретного стилю
і визначення його характерних ознак. Такими елементами, або компонентами стилю, на
які слід звернути увагу в процесі стильового аналізу музичного твору, ми вважаємо, є:
ідейно-естетичний, тематичний, змістово-образний, жанровий аспекти, а також музична

4

Словосполучення, введене Є. Назайкінським у книзі “Стиль и жанр в музыке” [6; 41–42].
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5
В. Сиров зазначає: “Ідеї творчості, формуючись під дією історичних, соціальних і психологічних
чинників, детермінують суттєві сторони композиторського стилю” [7; 58].
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мова (включаючи фактуру і ладо-гармонічну організацію), художній метод,
формотворення (у контексті наявності інтонаційного “ядра”, його розвитку і
завершення). Означені аспекти необхідно розглядати з позиції загального та особливого,
спільного та відмінного з метою виявлення загальних зв’язків і співвідношень,
художньої закономірності, тенденції в творчості одного чи декількох композиторів.
Крім вищесказаного, у процесі дослідження стильових особливостей акордеоннобаянної творчості українських композиторів потрібно зважати і на детермінанти стилю,
до яких належать музичне середовище (М. Арановський), стильова аперцепція
(Є. Назайкінський), інтонаційний фонд (М. Михайлов), полюси стильового притягання
(Г. Григор’єва), на основі яких відбувається формування музичної свідомості
композитора, накопичення загальнолюдського музичного досвіду – засоби, методи,
звороти, універсальні “лексеми” – та його індивідуально-переосмислене втілення у
музичному творі. Означені детермінанти знаходяться у площині соціокультурного,
естетико-історичного контексту й обумовлені алгоритмом функціонування і взаємного
формування індивідуальної і суспільної свідомості з характерною взаємодією
авторського з національним (етнічним), історичним чи, з огляду на інтертекстуальність
(термін М. Арановського) явища сучасної полістилістики, з чужорідним
(іншоавторським) стилями.
Таким чином, дослідження семантики і дефініції поняття “стиль” сприяло
визначенню особливостей вивчення цієї категорії в контексті акордеонно-баянної
творчості українських композиторів. Однак проблема осмислення цього поняття з
позицій сучасних тенденцій оригінального репертуару залишається все ще гостро
актуальною, оскільки триває процес входження акордеонно-баянного мистецтва в
академічне інструментальне середовище з появою нових опусів, музично-естетична
основа яких характеризується сучасними стильовими напрямами розвитку з префіксами
“нео” і “пост”, використанням новітніх технік композиції й модернізацією музичної
мови композиторів.
Література:
1. Гартман Н. Эстетика / Н. Гартман. – М. : Издательство иностранной
литературы, 1958. – 692 с. 2. Горюхина Н. А. Музыкальная форма и стиль: автореф. дис.
на соискание ученой степени доктора искусствоведения : спец. 17.00.02 „Музыкальное
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теоретичні проблеми стильового аналізу сучасної музики / І. Коханик // Науковий
вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. – 2003. – Вип. 29. – С. 181–189. – (Музична освіта в
Україні: теорія і практика). 4. Ляшенко І. Історико-стильові та етнофольклорні джерела
формування української композиторської школи / І. Ляшенко // Українська художня
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ВЛАДОС, 2003. – 248 с. 7. Сыров В. Типологические аспекты композиторського стиля /
В. Сыров // Стилевые искания в музыке 70–80-х годов ХХ века : [Сб. статей]. – Ростовна-Дону, 1994. – С. 21–34. 8. Скребков С. С. Художественные принципы музыкальных
стилей / С. С. Скребков. – М. : Музыка, 1973. – 448 с. 9. Соколов А. Н. Теория стиля / А. Н. Соколов. –
М. : Искусство, 1968. – 224 с. 10. Сохор А. Н. Стиль, метод, направление / А. Н. Сохор //
Вопросы теории и естетики музики. – Вып. 4. – Л., 1965. – С. 3–15.
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У даній статті автор робить спробу охарактеризувати перший етап
переосмислення українського новоріччя в радянську добу.
Ключові слова: свято, традиції, різдвяна новорічна обрядовість, «червоні»
колядки, щедрівки.
В данной статье автор пытается охарактеризовать первый этап
переосмысления украинского нового года в советскую эпоху.
Ключевые слова: праздник, традиции, рождественская новогодняя
обрядность,«Красные» колядки, щедровки.
In this article, the author attempts to describe the first stage of a rethinking of the
new year in the Ukrainian Soviet era.
Key words: holiday traditions, Christmas and New Year ritual, "Red" carols
schedrovki.
Українська святкова культура яскраво відображає традиції минулого та сучасного.
Виконуючи соціальну, морально-естетичну, рекреаційну функції, свято завжди було
дієвим інструментом впливу на духовність суспільства. Протягом століть народні свята
зазнавали впливу історико-географічних, соціально-економічних, політичних чинників.
Сьогодні актуалізується проблема переосмислення традиційної різдвяно-новорічної
обрядовості перших років радянської влади в Україні.
В українському дорадянському народознавстві було нагромаджено величезний
емпіричний матеріал щодо обрядовості календарного циклу загалом і різдвяноноворічної зокрема. Докладні описи, зроблені П. Чубинським, В. Милорадовичем,
І. Франком, Ф. Колессою, М. Дикаревим, М. Зубрицьким, А. Оніщуком, В. Доманицьким
та ін. Водночас, у працях М. Максимовича, М. Костомарова, О. Потебні, М. Сумцова,
Ф. Вовка, М. Грушевського було здійснене глибоке дослідження різних аспектів
багатопланових, складних за семантикою і структурою обрядів різдвяно-новорічного
циклу. Процес поступового накопичення матеріалу та об’єктивного наукового вивчення
українського новоріччя був обірваний у 20–30 рр. ХХ ст. Тоді ж, поряд із
широкомасштабними агітаційними й репресивними заходами, спрямованими на
викорінення усталених традицій різдвяно-новорічної святковості, розпочинається їх
переосмислення з позицій «марксистської методології» з метою використання в
антирелігійній пропаганді. Під таким кутом зору різдвяно-новорічний цикл
розглядається у численних працях радянських мистецтвознавців, етнографів,
фольклористів та діячів культури, як от «Вертеп на агітаційній службі» (1923)
Л. Курбаса, «Чи потрібен вертеп?» (1924) Ол. Ведмідського, «Чи потрібний вертеп?»
(1924) Ю. Смолича, «Перша редакція «Іродової мороки» Куліша» (1927)
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М. Грушевського, «Українська народна творчість (20–30 рр. ХХ ст.)» І. Березовського,
«Класовий підхід до радянської обрядовості» О. Капто, «Обряд у житті людини»
П. Дарманського, «Побут і релігійні пережитки» В. Келембетової, «Обряды за и против»
Д. Угриновича, «Новому человеку – новые обряды» Ю. Єльченка, «Новые советские
традиции» Е. Лісовцева, «Обычаи, традиции и обряды как социальное явление»
І. Суханова, «О формировании и распространении нових обычаев и праздников у народов
СССР» І. Кривелева, «О формировании новой обрядности народов СССР / Опыт
этнографического обобщения» Н. Лобочевої, «Календарь: прошлое, настоящее,
будуще» Н. Володомонова та багато інших. Досвід проведення новорічних свят за
новою радянською обрядовістю висвітлено у науковій та пропагандистській літературі,
зокрема, у збірних «Свята праці і достатку», «Нові обряди і звичаї – в побут»,
«Буковинські віночки», «Краса праці і побуту. Нові традиції Львівщини», а також у
авторських нарисах «Щедрий вечір» В. Юхимовича, «Народні свята радянського
Прикарпаття» М. Заковича. Серед найбільш значимих праць радянського періоду,
присвячених різдвяно-новорічній обрядовості українці, назвемо передмову О. Дея до
упорядкованої дослідником книги «Колядки та щедрівки» (1965) і ґрунтовну
монографію О. Курочкіна «Новорічні свята українців: традиції і сучасність» (1978).
Після поразки України в національно-визвольних змаганнях більшовицька влада
почала активно нав’язувати червоний календар, який встановлював перші радянські
державні (революційні) свята – свято Жовтня (7 листопада за новим стилем),
Першотравня, Паризької Комуни (18 березня) та ін. Поряд з цими святами офіційним
було визнане й новоріччя (1 січня). Як раніше в Росії, в радянській Україні набув
чинності декрет про відокремлення церкви від держави, скасовано супровід релігійними
обрядами будь-яких заходів чи дій державних і громадських установ. При цьому
дозволялося вільне використання релігійних обрядів, але за мовою що вони не
порушуватимуть громадського порядку і не викличуть посягання на права громадян.
Розпочався новий етап у багатовіковій історії українських календарних свят.
Радянські етнографи твердили, що у 20-ті рр. ХХ ст. продовжувався об’єктивний процес
розкладу й відмирання традиційних, зокрема, різдвяно-новорічних обрядів. Однак ці
твердження є безпідставними. «Українське село було запрограмоване добре, –
наголошує С. Білокінь у післямові до праці О. Воропая «Звичаї нашого народу», – у
традиційному ритмі воно могло тривати ще тисячі років. Село витримало польських
панів, витримало напади кримських татар, витримало постої московських солдат. Знову
звільнившись, воно розцвітало ще буйніше» [2; 580]. Українські календарні свята,
зазнавши у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. значних трансформацій, зумовлених
капіталізацією села, інтенсивними процесами індустріалізації, урбанізації тощо, все ж
виявляли свою життєздатність, засвідчену численними етнографічними матеріалами.
Однак природний процес їхнього розвитку був штучно загальмований у 20-ті рр. Тоді
розпочалася, за свідченням газети «Селянська правда» від 22 грудня 1922 року, «вперта
боротьба між старим і новим календарем, між церковними і радянськими святами» [5;
134]. Народний календар став об’єктом атеїстичної сатири.
Характеризуючи перший етап насадження радянської обрядовості, О. Курочкін,
зокрема, пише: «Нова радянська обрядовість… ввійшла в історію під назвою
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«червоної». Визначальними рисами її були політична актуальність, класова
загостреність, енергійна боротьба з усім реакційним, віджилим» [5; 136]. Таким
«реакційним» та «віджилим» було проголошено народні календарні свята, проти яких
спрямовувалось ідейне вістря «червоних» свят. Прагнучи витиснути з побуту календарні
й родинні традиційні свята, більшовицька влада створювала їх «червоні» антиподи:
«червоне» чи «комсомольське» різдво, «червону» пасху, «комсомольське весілля»,
«червоні» хрестини («октябрини») та ін.
У цей час з’являються пародії на церковне богослужіння, зокрема, такі як:
«Окапосць» (Пародія на акафіст), пародії на молитви «Отче наш», «Господи, помилуй»,
«Святий боже, святий кріпкий», «Вірую» та ін. Певне уявлення про зміст і художній
рівень цих пародій дають наступні тексти, вміщені у збірнику «Народ про релігію»:
«Святий боже,
Святий кріпкий,
Лучче дома,
Ніж у тітки.
Святий боже,
Ще й безсмертний,
Лучче жити,
Ніж умерти» [7; 67].
Або:
“...Говори, Грицю,
“Богородицю”,
А я буду
“Вірую”
За кобилу сірую...
«Вірую», «Вірую»,
По церкві бігаю,
Як би двері найти
Та із церкви втекти» [7; 68].
Певне місце серед подібних, малохудожніх за формою і блюзнірських за змістом,
текстів посідали пародії на колядки, а також так звані «червоні» колядки як спроби
наповнити близьку народові, самим народом створену традиційну форму релігійної
поезії новим змістом. Приклад такої колядки наведено як позитивний у збірку «Народ
про релігію»:
“Нова радість стала,
Яка не бувала:
Зірка ясна п’ятикутна
На весь свит засіяла.
Упали вівтарі,
Покотились царі –
Слава люду робочому,
Чабанам, шахтарям!
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Пера, господарю,
Усе зрозуміти:
Що Христос є для панів,
Щоби нас дурити...” [7; 191–192].
Поява таких текстів трактувалася в тогочасній пропагандистський і науковій
літературі, а також у науковій літературі 60–80-х рр. ХХ ст., як «перші кроки на шляху
творчого переосмислення народних традицій» [5; 138], важливе досягнення радянської
святковості. Насправді мова йшла про спроби використати фольклорну форму,
докорінно змінивши зміст. На старовинні народні мелодії колядок писалися злободенні
тексти, несумісні з жанром колядок як творів релігійного характеру. «Колядки – дуже
цікавий і яскравий зразок народної музичної творчості, де відбився колишній народний
світогляд, – писала у 1922 р. газета «Молоде село», – їх можна використати для
розвіяння релігійних забобонів» [6]. У кампанії по «перелицюванню» колядок і щедрівок
на радянський лад брали участь самодіяльні автори з числа комсомольських активістів,
а часом і талановиті професійні письменники – П. Панич, І. Сенченко, В. Поліщук та
ін., які повірили у можливість швидкої заміни «колишнього» народного світогляду новим
революційним. «Червоні» колядки були творами-одноденками, хоч у радянській
фольклористиці їх оцінювали по-іншому. Так, І. Березовський у праці «Українська
народна творчість (20 рр. ХХ ст. стверджував: «Новий час вдихнув у традиційні художні
форми життєдайну силу, і вони знову запульсували, почали своє нове життя» [1; 62] На
підтвердження цієї тези дослідник наводить ряд текстів «червоних» колядок, зокрема,
й так:
“Колядин, колядин –
Незаможний я син.
Куркулі, тікайте
Та книші ховайте!
Коляд-коляд-колядниця,
У вас сало й паляниця.
А у нас – сухарі,
Стережіться, куркулі!..” [1; 67].
Як видно з тексту наведеної та багатьох інших «червоних» колядок, замість
величання і шанування господарів, які тяжким хліборобським трудом, надбали паляниці
та книші, їм відверто погрожують, намагаються залякати. При цьому втрачається не
тільки традиційне призначення колядки як величальної пісні, а й сенс колядування, що
його М. Грушевський охарактеризував як прагнення “...словом і ділом, словесним
твором і магічними актами, всією обстановкою інсценіювати образ багатства, щастя,
миру і спокою в своїм домі і своїм дворі в сей святочний момент і заворожити, таким
чином, се багатство і щастя на цілий будучий рік в сю таємну хвилю» [4; 177–178].
Червоні колядники приходили під вікна добрих господарів не з тим, щоб заворожити
багатство і щастя, а з погрозами селянське багатство експропріювати.
Перетворення величальної колядки – перлини української народної творчості на
агітку, ідейний зміст якої зводився до деструктивного прагнення викорінити
сформований упродовж тисячоліть народний світогляд, навряд чи сприяла утвердженню
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позитивного іміджу нової влади в очах переважної більшості українського селянства.
«Червоні» колядки ні в чому новому не переконували селянина, натомість ображали й
лякали його, провіщаючи не мир, а війну, не достаток, а голод, не життя, а загибель
традиційного укладу життя, загалом селянської цивілізації. Антигуманний зміст
«червоних» колядок і «червоного колядування» суперечив народній моралі. Задля
справедливості слід сказати, що в певні моменти суспільного життя «червоне»
колядування до певної міри виконувало й позитивну функцію, зокрема під час голоду
1921–1922 рр., коли комсомольські активності під час новорічних обходів збирали
продукти для голодуючих. У тогочасних умовах актуально звучав заклик у пресі
напередодні Різдва: «Гей, юнаки! Колядуйте та голодних нагодуйте» [4], хоч невідомо,
якою мірою червоні колядники зарадили справі боротьби з голодом.
Неефективність «комсомольського» різдва й «червоного колядування» швидко
усвідомило партійне керівництво, а тому на ХІІІ з’їзді більшовицької партії (1924) у
Москві такі форми антирелігійної роботи на селі було вирішено заборонити. Після цього
з’їзду практика «червоного» колядування припинилася назавжди. Це засвідчує його
природу як політичної кампанії, а не зародку справді нової народної форми календарної
обрядовості. «Звичай «червоного колядування» не ввійшов у традицію і перестав
практикуватись в УРСР невдовзі після того, як була припинена й антирелігійна кампанія
«комсомольського різдва», складовою частиною якого він був, – констатує О. Курочкін
і наводить ряд причин, які зумовили провал «першої спроби переосмислення і
використання давнього народного обряду в радянський час».
Зокрема:
- соціальний зміст новорічного обряду не знайшов відповідної форми,
використовуючи вже напрацьований досвід і методи масових громадсько-політичних
заходів;
- похід «червоних колядників» під час проведення «комсомольського різдва» не
стільки утверджував нове, скільки витісняв традиційне, не даючи позитивної
альтернативи;
- «червоне колядування» часто перетворювалося на брутальну «лівацьку»
пропаганду, котра лише ображала релігійні почуття віруючих;
- надзвичайну живучість виявляли «пережитки», тобто, народні традиції
колядування, у яких церковні й дохристиянські елементи складали нерозривну цілісність
двовир’я;
- в обряді 20-х років домінувала атеїстична функція, а всі інші, насамперед –
функція величання як високохудожній вияв гуманістичного характеру народної моралі
– відсувалися на другий план;
- гострота боротьби з «пережитками» призводила до відкидання здорових
народних культурно-побутових традицій (засівання, власне колядування, щедрування,
драматизована Маланка, Коза тощо) [5; 141].
У 70-ті рр. ХХ ст., коли створювалася праця «Новорічні свята українців: традиції
і сучасність», О. Курочкін, звичайно, не міг назвати корінну причину того, що зумовило
провальну практику «червоного колядування», хоч вона очевидна: «червоне
колядування» було не народним звичаєм, а пропагандистською компанією, ідейне вістря
котрої спрямовувалось проти традиційної народної звичаєвості. Ця кампанія мала
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соціально-політичного замовника й ідеологічно заангажованих виконавців, що засвідчує
її несумісність із народного творчістю. Народ не сприйняв те, що нав’язувалось під
маркою нової звичаєвості, продовжуючи відзначати новоріччя традиційно.
У 20-ті роки відбулася дискусія і щодо такого традиційного елементу української
новорічної святковості, як Різдвяний Вертеп. Основою для дискусії стала спроба
студентів Межигірського художньо-керамічного технікуму відродити вертепний театр,
наснаживши його сухоголосими часовими сатиричними мотивами. Студентську спробу
підтримали видатні діячі українського мистецтва й літератури, зокрема, Л. Курбас,
Ю. Смолич та ін. Так, Л. Курбас у статті “Вертеп на агітаційній службі (1923) схвально
відгукнувся про здійснену студентами постановку антирелігійної, а точніше –
антиклерикальної п’єсі «Свято в раю» (інсценівкою старовинної уніатської колядки, в
якій висміювались передовсім православні служителі культу). Видатний режисер вважав,
що компактність і простота влаштування лялькового театру («...Вертеп може бути
влаштований скрізь, де знайдуться хоч двоє-троє охочих взятися за діло») забезпечать
йому широке розповсюдження. Л. Курбас радив «пропагандистсько-освітнім органам»
подбати про поширення вертепу, рекомендував видати репертуарний збірник, методичну
літературу, користуючись якою вертеп міг би влаштувати і той, хто його ніколи не бачив.
Завершуючи статтю, Л. Курбас констатував: «не скажемо: майбутнє за вертепом, але
скажемо більше: сучасне – за вертеп!» [3; 515].
З оцінкою народного лялькового театру, яку дав Л. Курбас, солідаризувався і
письменник, член театрального «Гурту» Ю. Смолич. Відзначаючи, що багатовікова
історія, «яку має за собою вертеп», є запорукою його життєздатності, Ю. Смолич вбачав
головну причину занепаду сільського вертепу в тому, що «далі запорожця, дівки Параски
й Єгорія Побідоносця з драконом – він не пішов». А тому стверджував, що вертепові
«треба нового змісту, нового сюжету». Цей новий зміст і новий сюжет Ю. Смолич, як
і Л. Курбас, вбачав у злободенній сатирі. «...Вертеп легко зробити засобом пропаганди
різних проблем, висунутих революцією, – політичних, релігійних, етичних, національних,
нових форм сім’ї, ідеї єднання села з містом, індустріалізації й урбанізації... і інших
основних моментів комуністичного будівництва», – стверджував Ю. Смолич, вважаючи,
що вертеп міг би відіграти важливу роль у змінені селянського світогляду, навіть стати
предтечею нового театру й кіно [3; 526–527].
Однак прогнози діячів української культури щодо розквіту вертепного театру не
збулися. Відчувши потужний опір українського селянства, котре розуміло, що «червоні
колядки», «червоний вертеп» тощо не тільки висміюють попів, світову і місцеву
буржуазію, а й руйнують систему традиційних цінностей, підривають гуманістичні основи
народної моралі, більшовицька влада замість «переосмислення» традиційних форм
новоріччя вдалася до методів заборон будь-яких проявів української традиційної
різдвяно-новорічної святковості й репресивних заходів стосовно носіїв традицій. Під
час масової колективізації 30-х рр. ХХ ст. глухі погрози розправи над «куркулями», які
звучали в «червоних колядках», перетворилися на широкомасштабні державні акції
репресивного характеру: заслання, голодомор тощо.
Отже, перша спроба запровадження “червоної” новорічної святковості на селі,
здійснена у 20-ті рр. ХХ ст., виявилася провальною. Організація “червоного різдва”,
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створення самодіяльними авторами з числа комсомольських активістів “червоних
колядок”, що в радянському мистецтвознавстві й фольклористиці інтерпретувалося як
перші кроки на шляху творчого переосмислення народних традицій, насправді було
елементами пропагандиської кампанії, котра проводилась під гаслом непримиренної
боротьби “червоного календаря” з “церковним”. Цю кампанію ініціювала влада, невдовзі
заборонивши з огляду на її неефективність (українське село не сприйняло нової штучної
обрядовості і продовжувало відзначати новоріччя традиційно).
Замість традиційного шанування і величання хліборобів, закликання достатку,
щастя, миру і родинної злагоди на наступний рік у “червоних колядках” звучали мотиви
класової ненависті, непримиренного ставлення до заможних господарів, відверті
погрози. Антигуманний зміст агітки, яку назвали “червоною колядою”, суперечив
народній моралі, а її функція зводилась до дескрутивного намагання докорінно змінити
народний світогляд.
У 20-х рр. ХХ ст. була здійснена спроба відродити український Вертеп, наснаживши
його новим змістом. Однак ця спроба також не увінчалася успіхом, оскільки на зміну
політики “переосмислення” українських традицій у 30-і роки прийшла політика репресій,
котра виявила дійсні наміри більшовицької влади щодо українського селянства та його
традиційної культури.
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У статті розглянуто творчість видатного аргентинського музиканта
А. П’яцолли, а також особливості музичного жанру танго.
Ключові слова: А. П’яцолла, танго, танок, ритм.
В статье рассмотрено творчество известного аргентинского музыканта
А. Пьяцоллы, а также особенности музыкального жанра танго.
Ключевые слова: А. Пьяцолла, танго, танец, ритм.
The creation of the famous argentine’s musician A. Piazolla and the main features
of the music genre “tango” are revealed in the article.
Key words: A. Piazolla, tango, dance, rhythm.
Астор П’яцолла (1921 – 1992) – видатний аргентинський музикант і композитор
другої половини ХХ ст., автор концертного стилю інструментального танго «Nuevo
tango» («нове танго»), неперевершений віртуоз гри на бандонеоні, оригінальний
інтепретатор своїх композицій.
Творчість А. П’яцолли належить до визначних явищ в музиці ХХ ст. Новизна
«відродженого» з минулого латиноамериканського танцю полягає в його модифікації
до якісно нового рівня музичного мислення – класичного виду мистецтва, який
органічно вписався в контекст світової музичної культури. Композитор висвітлив
поетику танго, інтерпретуючи його в жанрах академічної музики – симфонічних творах
і балетах. «Так само, як І. Штраус підняв вальс, польку з танцювального залу на рівень
концертної сцени, а Ф. Шопен – вальси, мазурки і полонези, П’яцолла надав танго форму
концертного твору, фантазії, імпровізації, збагативши одночасно свої твори
латиноамереканськими ритмами румби, самби» (Ф. Ліпс).
Новаторство П’яцолли пов’язане, перш за все, зі створенням самостійного жанру,
незалежного від традиційного танго – розважальної музики з піснями і танцями.
Композитор започаткував те, що згодом сам назвав «великим перетворенням танго»,
якому присвятив п’ятдесят років свого життя. Його твори – це розгорнуті композиції,
серйозні за змістом, насичені незвичайним поєднанням поліфонічних голосів,
дисонуючими акордами, розвинутою інструментальною тканиною. В їхній основі
закладені нові темпові співвідношення (повільні, помірні, швидкі), інші формотворення
(введення повільного середнього розділу з трагічним, емоційно насиченим змістом),
використані типові ритмічні формули, властиві латиноамериканській музиці. І в той же
час це – не музична еклектика, а свідоме введення нових інтонацій, ритму й змісту в
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традиційне танго. Це – синтез і взаємопроникнення різних музичних культур, що дали
світові новий художній результат, який визначив новий жанр академічної камерноінструментальної музики.
Як і джаз, танго було на той час принципово новою музикою. Танго – старовинний
аргентинський народний танець, вільної композиції, з енергійним і чітким ритмом. Серед
науковців виникають суперечки про час і місце його появи, про етимологію самого
слова «танго». Безсумнівно, головне те, що цей розважальний пісенно-танцювальний
жанр був започаткований у передмісті Буенос-Айреса (Аргентина) у 80-х рр. ХІХ ст.,
коли в країну прибув потік іноземців-емігрантів першого покоління з Європи, в тому
числі й Італії. Вони, зазвичай, поселялися в Буенос-Айресі і Монтевідео (Уругвай),
розташовуючись в кварталах на околицях цих портових містечок. Тут жили представники
аргентинського «дна», т. зв. герої місцевих легенд – сутенери та інші дрібні злочинці.
У розпачі від самотності й безповоротності минулого емігранти намагалися через
музику танго передати свої особливі почуття. Танго було, швидше, частиною нічного
життя людей, які в пошуках кращої долі боролися за своє існування. Новоприбулі
музиканти включали до репертуару своїх оркестрів нові захоплюючі мелодії, які
поступово проникли в багаточисленні кафе, ресторани і вулиці південних околиць БуеносАйреса. Саме тут виник синтез музичних і танцювальних форм, якими були: дводольна
кубинська хабанера, європейський варіант андалузського танго, пайяда (поетична
імпровізація в супроводі гітари), синкопована мілонга, афро-аргентинський танець
«кандомбе». В результаті поєднання цієї потужної суміші вже відомих стилів утворилося
традиційне танго.
Історично склався і певний стереотип – куплетна форма пісенно-танцювальної
музики. В традиційному аргентинському танго типові ритмоформули акомпанементу
з’єднуються з характерними мелодичними лініями, основою яких були: ритм хабанери
(«Голубка» С. Ірадьє, «Ель чокло» А. Вільольдо), стабільна пульсація без пунктирного
ритму («Голубе небо» Дж. Рікснера), вільна каденціоподібна імпровізація, походження
якої сягає народних скрипкових інструментальних композицій («Ревність» Дж. Гаде).
1910 р. аргентинський композитор і пропагандист танго Е. Саборідо разом з
танцюристами й оркестрами емігрантів Буенос-Айреса і Монтевідео вирушили до
Європи. Перший показ танцю вони здійснили в Парижі. Удосконалене місцевими
хореографами аргентинське танго згодом поширилося і в інших країнах світу. Існує
багато танцювальних стилів танго: Аргентинське, Уругвайське, Фінське. За жанром
музики Аргентинське танго поділяють на декілька видів: Танго-салон (відрізняється
більш відкритою позицією танцівників у парі, заснований на принципах імпровізації);
Альтернативне танго (музика інших стилів перетворена для використання в танці танго);
Танго-фантазія (постановне танго, яке використовується в шоу-програмах з характерною
віртуозною технікою виконання); Бальне танго (спортивний танець, орієнтований на
міжнародні конкурси з певними правилами постановки і рухів); Мілонга – жанр
аргентинської народної творчості (пісні і танцю), а також назва танцювального вечора,
на якому танцюють танго, танго-вальс і мілонгу. Як «екзотичний» і вишуканий танець,
танго відразу ввійшло в моду, про що свідчила розповсюджена крилата фраза: «Щоб
бути елегантним, треба знати аргентинське танго».
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Більше «поталанило» танго-пісні, яка виникла паралельно з танго-танцем. Вона
була і залишилася специфічною ознакою національного духу аргентинського танго.
Особлива популярність танго-пісні розпочалася у першій чверті ХХ ст. завдяки
найвідомішому в світі виконавцю, аргентинському співаку, композитору і кіноактору
Карлосу Гарделю, якого називали «королем танго». Стрімка кар’єра Гарделя стала
втіленням таємних бажань аргентинської бідноти. Радикальним новаторством було те,
що його творчість сприяла розповсюдженню жанру танго-баллади в естрадному стилі,
яка була призначена виключно для слухання. Популярність співака на початку 30-х рр. і
розквіт танго в столицях Європи й Америки мало для музики і танцю глибоке національне
значення. Танго стало «вікном» в міфічне минуле: воно нагадувало про стійких,
відважних «гаучо» і гірку самотність емігрантів. Письменники використовували тему
танго в поезії і прозі, та прагнули за його допомогою осягнути аргентинську
самобутність. На вшанування пам’яті К. Гарделя в столиці Аргентини 11 грудня
відзначається «Міжнародний день танго».
Танго виконували спеціальні оркестри у супроводі акордеона, концертини і
бандонеона – інструмента, голос якого у поєднанні зі струнними надав танго
особливого, характерного тільки для цієї музики звучання. Але з часом цей танець
піддався руйнівним процесам стилізації: світський салон, а згодом і естрада вилучили
з нього все народне, національне. Різні види танго існували також в Іспанії. Серед них:
андалуське (або т.зв. «циганське танго») – сольний жіночий танець; креольське – парний
танець, в якому партнери танцювали окремо один від одного (виконувалось у супроводі
акордеона, мандоліни, або маленьких вуличних оркестрів, у складі яких гітара, скрипка,
арфа і флейта). Впродовж першого десятиліття ХХ ст. були створені сотні аргентинських
танго. Серед популярних авторів – А. Вільольдо, Р.А. Мендісабаль, Х. Мальо, Д. СантаКрус Уілсон, Е.П. Дельфіно, пізніше – Х. Сандерс, Е. Донато, Х. Матіос Родрігес.
Незважаючи на Велику депресію, період 1930–1940-х років став «золотим часом»
танго. Але з появою у 1950-х роках музики Елвіса Преслі і рок-н-ролу, в 1960-х –
ансамблю «Бітлз», а особливо «нового танго» А. П’яцолли – традиційне танго у його
побутовому пісенно-танцювальному використанні починає поступово занепадати.
Композитор згадує цю ситуацію як війну всіх проти себе одного. Т. зв. «традиціоналісти»
залякували сім’ю П’яцолли і навіть одного разу на вулиці побили його за те, що він
«змінює» музику. З часом стало зрозуміло, що творчість А. П’яцолли відкрила нову
сторінку в історії танго. Актуальність його ідей у пошуках виходу з кризового стану
цього жанру є очевидною. Бережливе ставлення до автентичного матеріалу дозволило
композитору виокремити сутність музики танго, сублімувати його агресивність,
поєднати проникливі мелодії з різкими дисонансами, наскрізно передаючи болісне
усвідомлення трагізму повсякденності і створити новий жанр високої музики.
Відродження танго розпочалося у 1983 р. після відкриття в Нью-Йорку шоу під назвою
«Танго назавжди». Сценічне втілення цього жанру змінило ставлення людей до танго в
цілому світі; відкривалися спеціальні школи, студії, танцювальні гуртки тощо. 30
вересня 2009 р. танго оголошено Всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО.
Новаторський підхід до функціонування «нового танго» в сучасній музичній
культурі полягає в індивідуально-стильових особливостях музики А. П’яцолли.

Професіоналізм «музичного експериментаторства» включає наступні позиції: новизна
форм музичної мови; нетрадиційне поєднання інструментів (бандонеон, скрипка,
віолончель, фортепіано, контрабас, гітара); ансамблева різноманітність (квартет, квінтет,
октет); характерна ритмічна структура акомпанементу; гармонічне збагачення образноемоційної сфери; довершеність формотворення; складність ладогармонічної мови, яка
включає елементи новітніх систем композиції, обумовлених музично-творчими
традиціями ХХ ст. (мажор-мінор, 12-тонова система, до певної міри алеаторика);
новаторські інструментальні знахідки музичної фактури (оригінальність структурної
побудови тембрової драматургії твору); філософське відтворення художнього змісту;
вміле перетворення джазу й авангарду в класичний тип музичного розвитку; створення
власного інструментально-виконавського стилю, творча індивідуальність якого полягає
у використанні оригінальних засобів і методів розвитку музичного матеріалу;
ствердження танго в академічному напрямі музики.
Крім названих компонентів, які складають теоретичний аналіз музики А. П’яцолли,
не менш важливим, на нашу думку, залишається особлива, божественна
одухотвореність таланту композитора. Його проникнення в музику відводило на
другорядний план здатність керуватися розумом, глибинні почуття проникали в душу
музиканта і суцільно заповнювали її. «Нове танго» він творив з благословенного
натхнення Всевишнього. В одному з інтерв’ю для телепрограми «Культура» П’яцолла
говорив: «Я дуже багато граю і в мене виникає відчуття, що хтось стоїть за моєю
спиною, спрямовує мене, підказує що робити. Це – моє переконання». Очевидно, що
своєю музикою він передавав життєву силу душі в усіх її проявах: наповненої
щемливого почуття, ніжності і драматизму, а іноді споглядальності і безвихідної нудьги.
Образні сфери музики П’яцолли безмежно різноманітні – це любов, ревнощі,
розлука, зустрічі, очікування, свята. Така ж різноманітна й жанрова палітра творів
композитора – танго-мініатюри, танго-поеми, танго-присвяти, балади, джазові п’єси,
фуги, розгорнуті в часовому просторі програмні композиції тощо. Відходячи від
побутового пісенно-танцювального жанру, основу якого складають фольклорні традиції,
П’яцолла конкретними засобами музичної виразності (елементи ладогармонічної мови,
ритм, методи розвитку музичного матеріалу, тональні співставлення, виконавські
прийоми) висловлює своє творче, виконавське і композиторське розуміння суті
мелодики «нового танго», з вишуканою для нього іншою образно-емоційною сферою
– академічною концертною музикою.
Навчання композиції у Наді Буланже спонукало молодого композитора до пошуків
та створення свого власного музичного стилю. Як досвідчений музикант і педагог,
вона рекомендувала творчо використовувати традиційне аргентинське танго, віддаючись
своїм інтуїтивним відчуттям. На думку Буланже, індивідуальність П’яцолли не в
інтелектуальній музиці, а в танго з елементами класики і джазу. Крім навчання,
композитор створює і записує серію танго зі струнним оркестром та удосконалює гру
на бандонеоні.
Повернувшись з навчання в Парижі до Аргентини (1955 р.), А. П’яцолла записує
свої твори зі струнним оркестром, а також формує октет «Буенос-Айрес», з яким
розпочинається ера сучасного танго. Експериментуючи з танго як художнім елементом
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музики, він впроваджує нове загальне формулювання – «Nuevo Tango». Ці знахідки
сприймалися як порушення традиційного стилю через неможливість використання його
в танці. Разом з тим, Астор продовжував власну «революцію» в музиці, яка часто
доводила до публічної критики з боку ортодоксальних «тангуерос», і створював
вишукану концертну музику з поліфонічними елементами і динамічною експресивністю.
У грудні 1958 р. П’яцолла розформовує октет і вперше за багато років
повертається до Нью-Йорку, щоб продовжити кар’єру композитора й аранжувальника.
Він записується на радіо і телебаченні, експериментує з версією джазового танго,
створює квінтет, зустрічає великого «бі-бопера» Діззі Гіллеспі і працює з музикантами
оркестрів Гленна Міллера і Тома Дорсі. Втім, фінансове становище П’яцолли і його
сім’ї погіршувалося. Багато промоутерів пропонували йому займатися виконавством у
жанрі класичної музики, але композитор мріяв заполонити Нью-Йорк своєю версією
танго. Проте місцеву публіку більше за все приваблював джаз у стилі бі-боп, що звучав
у всіх клубах 52-ї вулиці. Невдача в Нью-Йорку стала причиною того, що П’яцолла
вирішує повернутися додому і знову стартувати з початку.
У 1960-х роках А. П’яцолла організовує «Quienteto Nuevo Tango» (бандонеон,
скрипка, контрабас, фортепіано, електрогітара), склад якого максимально відповідав
музичному смаку композитора, оптимально втілював його музичні ідеї і залишався в
нього улюбленим впродовж усього наступного життя. А. П’яцолла представляє публіці
серію своїх класичних композицій: «Три симфонічні танго» (у виконанні оркестру під
керуванням Поля Клецкі); музика до поем Хорхе Луіса Борхеса; п’єса «Тангасо» (на
замовлення керівника Музичного ансамблю Буенос-Айреса маестро Кальдерона), яка
була виконана під час турне у США. Створюється низка творів для окремих колективів
та виконавців, зокрема для скрипаля Сальватора Аккадо. Всесвітню популярність
завойовує твір П’яцолли «Балада для божевільного», що дозволило стати не лише
відомим широкій публіці, а й одержати визнання справжнього речника музики БуеносАйреса.
У співпраці з поетом Орасіо Феррером А. П’яцолла створив новаторську тангооперу «Марія з Буенос-Айреса». Опера стала основою нового напряму – пісні в стилі
«нового танго». В результаті поєднання емоційної музики і фантастичного лібретто
вийшов незвичайний твір, в якому органічно сплелися музика, танець, спів, пантоміма,
міманс, сценічна гра з предметами і лялькове дійство. Прем’єра опери відбулася у 1968
році в Буенос-Айресі. Інтерпретацію цього класичного музичного твору здійснив
Російський інженерний театр АХЕ в Санкт-Петербурзі. У театральному експерименті
італійського режисера Джуліано Ди Капуа була втілена ідея постановки спектаклю.
Сценограф знайшов засоби, щоб підкорити музику і танець до театрального видовища.
Приблизно в цей період А. П’яцолла знайомиться з популярною фольк-співачкою
Амелітою Балтар. У 1970 році вони їдуть до Парижа, де їхні гастролі тривали п’ять
місяців. П’яцолла створює «Ансамбль Дев’яти», з яким підписує контракт на два роки
для проведення концертів в Аргентині і за кордоном.
Через два роки П’яцолла виступає в Італійсько-Американському інституті в Римі,
де відбулася прем’єра його ансамблю, а також здійснює серію звукозаписів для
італійського телебачення, до яких була включена відома композиція «Лібертанго».

Також він починає роботу в Театрі Колон, створює музику до кінофільмів «Джін і Поль»
і «Передостанній». 17 серпня 1972 року в Буенос-Айресі відбулася прем’єра
«Перламутрового концерту» для дев’яти солістів й ансамблю.
Крім цього А. П’яцолла експериментував з групою молодих музикантів – октетом
«Коньюнто електроніко», що складався з бандонеона, електрооргана, фортепіано,
електрогітари, баса, ударних і синтезатора, іноді саксофона чи флейти. На жаль, молоді
музиканти, які склали основу гурту, розходилися в музичних поглядах з Астором, вони
хотіли виконувати музику, на кшталт, джаз-року Чіка Коріа. Отже, «електронний»
експеримент припинив своє існування.
Інтерес до джазової музики залишався у П’яцолли впродовж цілого життя. Разом
з тим, вплив джазу на його творчість завжди залишався до певної міри обмеженим.
Причин декілька і вони полягають у стильовій відмінності жанру та способах
використання джазу. Перш за все, це імпровізація, не характерна для класичної музики
і традиційного танго. Долю джазу в своїй музиці композитор оцінював на десять
відсотків. Свої настрої він фіксував у нотах. Інша відмінність у ритмі, на якому
заснований джаз. Танго П’яцолли має дещо інший підхід. Ритміка його творів є
органічним синтезом простого і складного, який умовно можна назвати ритмодинамічним імпульсом. Ще одним важливим елементом відмінності є форма. Вплив
джазу на музику П’яцолли проявляється в манері гри на бандонеоні, в способі
інтерпретації «нового танго».
У 1978 р. П’яцолла формує новий квінтет, який проіснував майже до кінця життя
свого лідера. Наступні десять років творчості були надзвичайно насиченими і фінансово
успішними. Квінтет інтенсивно гастролював країнами Європи, Японії, США і навіть
Далекого Сходу, збираючи тисячні аудиторії слухачів. Період до 1990 р. був насичений
великою кількістю концертів. П’яцолла виступає в основному зі своїм квінтетом і лише
в останній рік творчості – секстетом і струнними квартетами. В червні 1983 р. відбувся
один з кращих його концертів в театрі Колон у Буенос-Айресі.
У 1986 р. А. П’яцолла отримує престижну премію в Парижі за музику до кінофільму
Ф. Соланаса «El exilio de Gardel» («Заслання Гарделя»). Крім цього, на фестивалі в
Монтре (Швеція) він виступає разом з відомими джазовими музикантами – Джеррі
Малліганом, а також вібрафоністом Гері Бертоном, з яким записує Сюїту для вібрафона.
В останні роки А. П’яцолла виступав зі своїм квінтетом, але перевагу віддавав
сольному виконавству в супроводі симфонічних оркестрів. Гастролював у США, Японії,
Італії, Німеччині, Франції, Латинській Америці, розширюючи коло своїх прихильників.
З Камерним оркестром Св. Луки записав «Концерт для бандонеона з оркестром», «Три
танго для бандонеона з оркестром» та ораторію «Пуебло Ховен». З квартетом «Кронос»
створив сюїту «П’ять сенсаційних танго», яка стала останньою у творчості композитора.
Впродовж декількох років ця Сюїта займала провідні позиції в рейтингу творів класичної
музики.
4 серпня 1990 р. у Парижі у композитора стався інсульт, який привів до часткового
паралічу. Через два роки після інсульту, не подолавши його наслідки, А. П’яцолла помер
в Буенос-Айресі 4 липня 1992 р.
Після смерті музична репутація А. П’яцолли стала ще міцнішою. Його твори
включали до свого репертуару великі музиканти камерно-академічного плану: Мстислав
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АСТОР П’ЯЦОЛЛА: ТРАДИЦІЙНЕ ТАНГО ТА ЙОГО СТИЛЬОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В
СУЧАСНОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ВИКОНАВСТВІ
(з нагоди 90-ї річниці народження композитора)

Ростропович, Йо Йо Ма, Гідон Кремер, Деніель Баренбойм, Еммануель Акс, Еле ді
Меол, Фрідріх Ліпс; естрадна співачка Мірей Матьє; балетмейстер Майя Плісецька та
інші знаменитості. У 90-ті р. ХХ ст. «нове танго» А. П’яцолли звучало в кінофільмах
видатних кінорежисерів Європи, в яких брали участь найпопулярніші у всьому світі
актори: Ален Делон, Жан Маре, Софі Лорен, Марина Владі.
Астор П’яцолла – один із небагатьох композиторів, який зміг записати і виконати
на концертах майже всі свої твори. За останні десять років життя композитор створив
більше 300 танго, 50 мелодій до кінофільмів («Генріх ІV», «Бертолуччі», «Люм’єр»,
«Армагедон», «Південь», «Заслання Гарделя»), а також музику до театральних
спектаклів і балетів. Весь доробок композитора охоплює дуже широкий жанровий
діапазон і складається приблизно з 750 творів, включаючи концерти, пісні, музику до
спектаклів і кінофільмів, оперу та багато іншого. В Італії журі критиків одноголосно
удостоїло П’яцоллу Першої абсолютної премії за кращий диск інструментальної музики,
відзначивши його «вагомий внесок у розвиток сучасної музики і дивовижні відкриття
в аранжуванні, які додають танго завершено новий вимір». У лютому 1993 р. в ЛосАнжелесі йому посмертно було присуджено премію «Греммі» за п’єсу «Oblivion»
(«Забуття») в номінації «Краща інструментальна композиція».
Література:
1. Бычков В. В. Астор Пьяццолла – композитор, исполнитель, музыкант (штрихи к
портрету). / В. В. Бычков – Челябинск ЧГАКИ МИМ, 2004. – 67 с. 2. Имханицкий М.
Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона: Учебное пособие для
музыкальных вузов и училищ. / М. Имханицкий – М. : РАМ им. Гнесиных, 2004. – 376 с.
3. Имханицкий М. Истоиря баянного и аккордеонного искусства: Учебное пособие. / М.
Имханицкий – М. : РАМ им. Гнесиных, 2006. – 520 с. 4. Єргієв І. Український «модернбаян» – феномен світового мистецтва: Навч. пос. для вищих муз. навч. закладів. / І. Єргієв –
Одеса : Друкарський дім, 2008. – 168 с. 5. Пасічняк Л. Творчість Астора П’яццолли в
сучасному академічному баянно-акордеонному ансамблевому мистецтві України /
Л. Пасічняк // Вісник Прикарпатського університету : Мистецтвознавство. Випуск VІ. –
Івано-Франківськ, 2004. – С. 141 –148. 6. Черепанин М. Естрадний олімп акордеона :
Монографія. / М. Черепанин, М. Булда – Івано-Франківськ : Видавництво «Лілея-НВ», 2008. –
256 с. 7. Astor Piazzolla. A Memoir by Natalio Gorin. / Piazzolla Astor – Portland, Oregon – 2001.
– 260 p.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИДОВИЩНОЇ ФОРМИ МАСОВОГО СВЯТА
ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ, ДАВНЬОГО РИМУ Й ВІЗАНТІЇ
У статті висвітлюються трансформації видовищної форми масового свята
від Давньої Греції до Візантії першої половини VII ст.
Ключові слова: свято, масове свято, видовища, тріумф, театралізовані
дійства.
В статье освящается трансформации зрелищной формы массового праздника
от Давней Греции до Византии первой половины VII ст.
Ключевые слова: праздник, массовый праздник, зрелища, триумф,
театрализованные представления.
The article is sanctified transformation spectacular forms of mass celebration from
ancient Greece to Byzantium first half of VII cen.
Key words: holiday, massive holiday spectacle, triumph, theatrical performances.
Масове свято з найдавніших часів виступає як складний соціокультурний феномен,
який потужно стимулює й активізує культурно-мистецьке життя народів. Як стверджує
К. Жигульський у праці «Праздник и культура», історичний аналіз свят Єгипту, Китаю,
Греції та Риму доводить, що існує нерозривний зв’язок між характером, інтенсивністю,
багатством, естетичною вартістю свят і загальним розвитком спільноти. Етнос, котрий
має слабку, примітивну систему свят, позбавлений одного з найважливіших рушіїв
культурного розвитку. Водночас гіпертрофія свят, позначених помпезністю
декоративно-розважальною видовищністю й позбавлених глибокого змісту, свідчить
про деструктивні процеси [3; 155].
Свята й видовища Давньої Греції і Давнього Риму досліджували радянські
мистецтвознавці В. Брабич і Г. Плетньова у праці «Зрелища древнего мира», О. Орлова
у праці «Праздники и зрелища Древней Греции и Древнего Рима», польські науковці –
історик культури К. Жигульський у праці «Празник и культура» й історик релігій
Я. Ковальський у праці «Dramat a kult», українські мистецтвознавці В. Пащенко у праці
«Еллінський театр та його уславлені трагічні поети й А. Обертинська у підручнику
«Історія масових свят та ін.». Окремі аспекти масових свят і видовищ розглядаються у
фундаментальних колективних монографіях «Культура Древнего Рима: в 2-х томах» и
«Культура Византии: IV – первая половина VII в.».
Видовищна форма масового свята упродовж століть була нерозривно пов’язана з
тим чи іншим культом: свято здійснювалося на честь богів, які були його незримими
глядачами й учасниками, оскільки в основі сюжету святкових інсценізацій завжди був
міф. «Культ є спектакль, – відзначає польський історик релігії Я. Ковальський у праці
«Dramat a kult», – в основі якого завжди лежить релігійний міф з його над часовими
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особливостями. Повторення жестів і ритуалів переносить людину в інший світ, де вже
не владні закони історії та умови буденного життя» [5; 10]. Саме видовищна форма
свята дозволяла його учасникам глибоко переживати магічний смисл жертвоприношень,
очищення, драматизованого прояву сакрального і злиття з ним у священному екстазі.
Під час свята оптимізується релігійна діяльність людини, знаходять повне
задоволення релігійні потреби. «Від культового дійства віруючий чекає вирішення своєї
проблеми, – зазначає Я. Ковальський, – адже в культі не буває безвихідних ситуацій.
Літургійний обряд – будь то заклання тварин, чи участь у врочистій ході, чи сакральна
трапеза – переконує віруючого, що таке рішення існує в іншій, надлюдській сфері, до
якої він звертається» [5; 28]. Всесвіт – сцена, на якій розігруються людські конфлікти
– представляється і в язичницькому і в християнському культі як упорядкований Космос,
лад, у якому забезпечують надприродні сили, готові будь-якої миті вирішити будь-які
людські проблеми, перетворивши страждання в радість, смерть – воскресіння:
«Релігійний культ – це не стільки драма, скільки божественна комедія, завершення
котрої вирішене заздалегідь і кінець завжди щасливий [5; 28].
Звичайно, культ забезпечує щасливе вирішення проблем не завжди і не всім:
порушників табу в язичницьких культах і морального закону (десяти заповідей) у
християнстві чекала покара в іншому світі. Правомірніше інтерпретувати культ не як
«божественну комедію», а як драму, оскільки «…культ драматичний сам по собі, –
відзначає К. Жигульський у праці «Праздник и культура», – й історично породив
драматичне мистецтво в усіх його формах, не виключаючи комедії» [3; 157].
Джерелом драматичного мистецтва є свято. Театралізовані святкові обрядові
видовища існували на теренах Греції з прадавніх часів. Ще за 2500 років до н. е. на
острові Кріті й у Мікенах (на Пелопонесі) відбувалися культово-обрядові мисливські
та землеробські театралізовані дійства. Як припускають вчені, люди кріто-мікенської
культури знали й примітивні форми театрального мистецтва, про що свідчать, зокрема,
спеціальні площадки з камінних плит і східчасті місця для глядачів, які збереглися до
наших днів серед руїн Кноського палацу, в містах Маллія, Фест та ін. [14; 5].
Давньогрецький театр органічно пов’язаний із різними античними святами –
Елевсінськими містеріями на честь богині родючості, покровительки землеробів
Деметри, весняними святами на честь Аполона в Дельфах та багатьма іншим, однак
ключову роль у виникненні жанрів трагедії та комедії відіграли народні свята на честь
Діоніса, покровителя виноградарства й виноробства, помираючого й воскресаю чого
бога, одного з найпопулярніших в Елладі.
Культ Діоніса прийшов із Фракії, блискавично поширившись у VII ст. до н. е. по
всій території країни. Первісно суворий і жорстокий (він вимагав навіть людської
жертви), культ Діоніса на ґрунті давньогрецької культури трансформувався, ставши
релігією селянства. У другій половині VI ст. до н. е. на його честь встановлені свята:
Великі Діонісії (у березні), Ленеї (у січні) та Малі, або Сільські, Діонісії (у грудні)
[14; 5]. Обов’язковим елементом культу Діоніса було хорове виконання дифірамбів –
величальних пісень на його честь. Виконання діфіпамбів з часом набуло форми змагань
(«агонів»). Характеризуючи дифірамбічний хор, В. Пащенко в нарисі «Еллінський театра
і його уславлені поети» пише: «… Хор розташовавувся півколом, складався з 50

хоревтів, підібраних за статевим і віковим принципом (хор юнаків, хор літніх жінок
тощо), на чолі хору стояв заспівувач (ексархос)» [14; 6].
Поряд з діфірамбічним хором ще з VII ст. до н. е. існували сатирівські хори,
учасники яких вдягали на себе козлячі шкури, зображуючи козлоногих сатирів –
супутників Діоніса, ритуальними танцями й пантомімою відтворюючи міф про Діоніса.
Корінфський поет Аріон (близько 600 рр. до н. е.) надав дифірамбові досконалої
художньої форми, організував хор, увів танці, дії сатирів, які вже не співали, а
декламували, в такий спосіб надавши святу Діоніса більш визначеної театралізованої
форми. Античний поет Теспід продовжив справу Аріона щодо художнього розвитку
Діонісій: він поєднав виконання діфірамаба з театральною дією, перетворивши народне
свято на драматичну виставу. Тесмопідові приписується також введення одного актора,
застосування полотняних масок, винайдення специ для гри акторів, розробка основних
частин трагедії. Перша вистава була здійснена Тесмопідом у 534 році до н. е.,
засвідчивши формування трагедії як окремого жанру видовищного мистецтва. Про
безпосередній зв’язок трагедії зі святом Діоніса свідчить саме слово «трагедія», що
складається з двох слів – «трагос» (козел) та «оде» (пісня), тобто пісня козлів, яких
ототожнюють із козлоногими сатирами – головними героями трагедії на ранній,
сатирівській стадії розвитку [14; 6–7].
Схоже відбувалося і виникнення комедії. Комедія також народилася в лоні свята
Діоніса, беручи свій початок у досить непристойних веселих маскованих процесіях –
«космос», які організовувалися на честь бога й завершувалися фалічними пінеспівами.
Слова учасників «космос» часто мали сатиричний зміст, на який глядачі відповідали
жартами, котрі слали органічною частиною самої забави, тобто комедії [12; 10–11].
Трагедія і комедія народилися під час свят і в безпосередньому зв’язку з ними.
Це є свідченням того, що «…емоційна атмосфера свята, святкове піднесення охоплює
всю гаму людських переживань – як урочистий настрій, трагічний пафос, так і веселощі,
сміх, навіть сатиричний, грубуватий» [3; 160]. Колискою європейського театрального
мистецтва були свята на честь Діоніса, глядачами яких виступали самі учасники свят.
Театральні вистави були частиною публічних урочистостей, однак уже не частиною
культу у вузькому сенсі: «Святковий час, залишаючись під знаком культу, вимагав таких
форм дії, таких видовищ, які витікаючи з культу й певним чином слугуючи йому, вже не
співпадали з ним ні за змістом, ні за складом виконавців і місцем дії, таких видовищ,
які, витікаючи з культу й певним чином слугуючи йому, вже не співпадали з ним ні за
зм істом , ні за складом виконав ців і мі сце м дії , поступов о набува ли
самостійного значення і, нарешті, вийшли за межі самого свята» [3; 158–159].
На думку Я. Ковальського, зв’язок театру і драматичного мистецтва з культом є
надзвичайно складним: іноді спостерігається десакралізація культу (дослідник пов’язує
саме з де сакралізацією, кризою культу появу античного театру); іноді – сакралізація
видовища [12; 11].
Святкове дозвілля в античному світі було надзвичайно насичене. Окрім народних
свят, присвячених різним богам, у ньому відбувалося багато ігор, мусичних і
гімнастичних. Усі вони були священні, присвячені тим чи іншим богам давньогрецького
пантеону: Олімпійські – Зевсові, Піфійські – Аполонові, Істмійські – Посейдонові
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тощо [98; 48]. Про значення Олімпійських ігор у житті давньогрецького суспільства
свідчить вже й той факт, що відлік часу здійснювався за олімпіадами: дата будь-якої
події визначалася за її місцем у чотирьохлітньому олімпійському циклі. З
Олімпійськими іграми пов’язана і гуманістична традиція «екехірії», що забороняла всім
містам-державам Еллади вести війни в час, коли відбувалися олімпіади. Ця традиція є
одним із високих досягнень давньогрецької цивілізації.
Піфійські ігри за значенням посідали друге місце після Олімпійських. Вони
відбувалися раз на чотири роки у підніжжі Парнасу, біля Дельф. Мііфічним засновником
цих ігор був Аполон, який убив дракона Піфона й заволодів дельфійським оракулом.
Спочатку ігри проводилися під керівництвом жерців Аполонова храму й полягали
виключно в музичному змаганні – виконанні пеана – величальної пісні на честь
переможця Аполона. Слова супроводжувалися грою на лірі. Згодом Піфійські ігри були
реорганізовані з зразком Олімпійських, – до музичних змагань й надалі посідали чільне
місце. Головною темою музичних творів, які виконувалися під час Піфійських ігор
,було змагання Аполона з Піфоном. Згідно зі Страбоном, музичний твір мав складатися
із п’яти частин: вступу, початку битви, самої битви, переможної пісні й шипіння
помираючого дракона [6; 110].
Програма Піфійських ігор з часом змінювалася – зокрема додавалися змагання в
танцювальному мистецтві, поезії, живописі. Музичні конкурси відбувалися театрі,
гімнастичні – на стадіоні, кінські перегони – на спеціально обладнаному гіподромі.
Піфійські ігри відбувалися на третій рік кожної олімпіади, вірогідно навесні, оскільки
саме в цей час традиційно прославляли бога світла Аполона. Переможців шанували так
само, як переможців Олімпійських ігор – їм дозволялося ставити свої скульптури з
мармуру чи дерева, їхні імена записували на вічну згадку. Матеріалом для вінків
переможцям у Дельфах, як і в Олімпії, були гілки священного лавра. По лаврове гілля
для вінків вирушав спеціально обраний хлопчик із благородної родини в супроводі
врочистої ходи з музикою і піснями.
Музичні змагання проводилися і під час немейських ігор, які відбувалися двічі
впродовж однієї олімпіади в Арголіді, у священному кипарисовому гаю із храмом на
честь Зевса Немейського та всіма іншими спорудами, необхідними для ігор. Немейські
ігри, на відміну від Олімпійських і Піфійських, були надгробними (меморіальними). Їх
запровадження спричинив трагічний випадок. Згідно з переказом, семеро полководців,
які йшли воювати з Фівами, знемагаючи в Немейській долині від спраги, зустріли жінку
з дитиною на руках і попросили показати джерело. Жінка повела їх до води, залишивши
дитину у високій траві. У цей час підповзла змія і задушила хлопчика, який був сином
чи то Лікурга, царя даної місцевості, чи жерця Зевса. Повернувшись, вояки вбили змію
і поховали хлопчика, однак провидець Терезій сказав, що його смерть провіщає їм
загибель. Аби втішити батьків хлопчика й відвернути похмуре провіщення, воїни
заснували ігри. Про надгробний характер цих ігор свідчило й те, що судді були вдягнені
в чорні мантії.
Окрім священних ігор, святковий, календар прадавніх греків був насичений
більшими чи меншими святами, котрі формували античне святкове світовідчуття.
Характеризуючи афінські Великі Діонісії, Д. Каллістов у праці «Античний театр»

зазначає, що вони були «…не днями безділля, а днями святкувань, строго
регламентованих звичаями та обрядами, яких свято дотримувалися і передавали з
покоління в покоління. Саме різнорідними звичаями та обрядами, які гармонійно
поєднувалися, оскільки були передбачені цими звичаями та обрядами і врочисті ходи,
і культові церемонії, і години безтурботних народних веселощів, коли кожному була
надана повна свобода веселитися, як він хотів, і хорові, і музичні й гімнастичні змагання
з присудженням нагород переможцям, і змагання драматичні» [4; 19]. Головне
призначення цього свята, як і всіх інших у Давній Греції, полягало в тому, щоб звільнити
громадян від щоденних клопотів, наповнити їхні душі радісним урочистим настроєм.
«Святкове світовідчуття афінян, як можна припустити, враховуючи складний… характер
їхніх святкувань, включало в себе всі емоційні відтінки, на які тільки здатна людина,
котра відкинула буденщину, вільну в людському і громадянському сенсі» [11; 94]. Про
те, щоб святковий настрій був набутком усіх громадян, піклувалася держава. Згідно із
законом, запровадженим Періклом, бідні громадяни під час свят одержували державну
допомогу на відвідання театру, що мала назву «теорикон» – видовищні ігри. Грецький
театр, який виокремився в особливу галузь видовищного мистецтва, зберігав живий
зв’язок із релігійно-обрядовими дійствами, в лонж яких зародилися трагедія і комедія.
А святкові богослужіння в формах театралізованих культових дійств, мальовничих
масових процесій, хороводів тощо були в цілому життєствердні. Давньогрецька
держава й суспільство потребували й цілеспрямовано виховувати гармонійно розвинутих
громадян. «Цим цілям…служила антична святковість, яка була органічно пов’язана із
громадянською діяльністю й виливалася в форми морально-релігійної, художньої і
спортивно-фізичної активності. У цій багатогранності, яка сприяла реальному вияву всіх
наявних творчих здібностей людини, і слід вбачати джерело піднесеного святкового
світовідчуття, яке дарували вільнонародженим афінянам їхні свята» [11; 97].
Одне з найбільших давньогрецьких свят – Олімпійські ігри – було відроджене у
1896 році, ставши важливою спортивно-культурною подією. Характеризуючи відкриття
1 Олімпіади, проведеної в Афінах, французький учений і громадський діяч П. де
Кубертен, якого вважають «батьком сучасних Олімпійських ігор, писав у своїх
«Олімпійських мемуарах»: «нарешті настав великий день, коли велелюдне море
заповнило стадіон, відновлений до первісної краси. Король Георг офіційно проголосив
відродження Олімпійських ігор, промовивши ритуальні слова: «Я проголошую
відкритими І Олімпіади сучасної ери!» Пролунав гарматний залп, над стадіоном весело
здійнялися зграї голубів, хор виконав чудову кантату, створену грецьким композитором
Самарою. Почалися змагання. […] Вся Греція була захоплена спектаклем. Сталася
своєрідна моральна мобілізація. Навіть ченці з гори Атос, за того часу відокремленої
від рідної країни кордоном, передали пожертву на проведення ігор. І коли для всього
світу відродження Олімпійських ігор було не більше ніж чудовою і привабливою
подією, то на греків воно подіяло як надзвичайної сили еліксир» [7; 36–37]. Для П. де
Кубертена олімпізм був не тільки системою міжнародних змагань, але й життєвою
філософією», «…котра сприяє об’єднанню в гармонійне ціле вартостей тіла й розуму,
поєднання спорту з культурою за освітою» [7; 5]. Наприкінці ХХ ст. було зроблено
спробу відродити, за прикладом Олімпійських ігор, Дельфійські (Піфійські) ігри як
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систему міжнародних змагань у різних галузях мистецтва, що свідчить про невичерпний
потенціал давньогрецьких масових свят.
Свята Давнього Риму містять ряд принципових відмінностей від грецьких,
постаючи переважно не специфічним середовищем, створеним для фізичного й
духовного вдосконалення громадян, а видовищем, етична основа якого відповідала
мілітаристській, загарбницькій політиці Риму.
«Словник української мови» дає два значення терміна «видовище»:
–Те, що відкрите для споглядання і привертає увагу.
–Вистава (театральна, циркова і т. ін.)» [13; 391].
Поняття «видовище» вужче, ніж поняття «свято»: його характерною особливістю
є розподіл учасників свята на тих, хто створює видовище, і глядачів. Давньоримські
видовища, особливо в імператорський період, втратили той громадянський,
культуротворчий сенс, яким відзначалися свята в античній Греції, перетворившись,
зокрема, у видовищах гладіаторських боїв, на криваву антигуманну забаву.
Звертаючись до народу, один із римських правителів, Авреліан, казав:
«Звеселяйтесь, займайтесь видовищами. Нехай нас турбують суспільні потреби, а вас
– розваги» [1; 67]. На відміну від грецьких свят, які виховували громадянина, котрий
вбачав у гармонійному розвитку під час святкової діяльності найвищу мету
(самоцінність «високого дозвілля» Платона й Арістотеля, котре наближало людину до
богів), римське видовище виховувало легіонера-завойовника, метою котрого було
світове панування. Не менш важливою метою давньоримських свят було уславлення
імператорів. Із культом імператора були пов’язані численні державні свята, які тривали
впродовж кількох днів і супроводжувалися процесіями, театралізованими видовищами
і гладіаторськими іграми, особливо пишними й розмаїтими в самому Римі. Так, після
перемоги Траяна над даками після Другої дакійської війни, пишні ігри тривали в Римі
всю другу половину 107 року й майже весь 108 і 109 роки. У період з 4 червня по
1 листопада 109 року ігри давалися, за різними джерелами, 117 чи 123 днів. На цирковій
арені боролися тисячі гладіаторів; була влаштована також «навмахія» – морський бій, і
тричі роздавалися громадянам гроші – кожен одержав по 500 динаріїв [10; 199].
Державні свята, які формували й утверджували культ імператора, відзначалися не
лише в Римі, а й у всіх підвладних йому провінційних містах. Так, Пліній Молодший
писав, що у провінції Віфінії, котрою він правив при Трояні, державними святами були:
1 січня, день Нового року, коли присягу на вірність імператору складали всі громадяни
імперії та армія; 3 січня – день усезагальних молитов за здоров’я імператора і членів
правлячої династії. Святкувався також день народження імператора, річниці
(десятиліття, двадцятиліття) його правління тощо. Під час цих свят влаштовували
гладіаторські бої, роздавали народові зерно і гроші. Святковим для всієї імперії був
день заснування Риму. Культ «вічного міста» і його покровительки богині Роми набув
особливого великого значення при Адріані [10; 200].
Давньоримські свята були позначені помпезністю, надмірним зовнішнім блиском.
«…Із привілею вільного народу, чим були свята в античній Греції, в умовах
імператорського Риму… став зникати істинний зміст, вироджуючись у право лише на
грубу втіху й видовищність» [11; 98]. Однак давньоримські масові свята не зводилися

лише до офіційних великих видовищ у міських цирках і театрах, що їх організовували
імператори та їхні намісники у провінціях, – тріумфів, урочистостей на честь перемог,
ювілеїв, апофеозів, санкціонованих державою релігійних свят з помпезними
театралізованими ритуалами тощо. Окрім цих офіційних свят проводилися і традиційні
народні свята – Сатурналії, Флорарії, Опалії, Ларенталії та ін., що засвідчено і в
давньоримських календарях, присвячених практичним потребам сільського
господарства [9; 205]. З розвитком рабства й ослабленням патріархальних відносин
між рабами й вільними громадянами раби (передовсім сільські) були відсторонені від
участі в будь-яких культах, окрім культу Ларів. Однак у часи, які потребували
максимальної напруги і єдності, римляни могли змінювати своє ставлення до рабів,
реформуючи при цьому й певні свята. Так, під час 11 Пунічної війни, коли ситуація
вимагала максимальної згуртованості народу, включаючи навіть рабів, найдужчі й
найзвитяжніші з них були відпущені на волю і мобілізовані до армії. Відповідно й
релігійні церемонії набули більш масового характеру. Зокрема, були влаштовані
«дуплікації» – молебні з урочистими масовими ходами й хорами; збиралися пожертви,
в тому числі з відпущених на волю рабів для дарів тим чи іншим богам. У той час були
реформовані Сатурналії за зразком грецьких Кроній, «…перетворившись на веселий
карнавал, коли раби, на згадку про «Золотий вік» Сатурна, бенкетували разом із
громадянами й користувалися дозволеною карнавалом свободою, жителі ж міста
вибігали на вулицю із запаленими світильниками, обмінювалися подарунками. Були
відновлені й, очевидно, також реформовані забуті ігри на честь Флори – Флорарії, котрі
стали веселим святом плебса» [9; 149–150].
Перемоги над варварськими народами Рим відзначав тріумфами – урочистими
в’їздами переможців у супроводі війська, полонених, здобичі. Ці звичаях язичницького
Риму передалися і християнізованій Візантії. Так, описуючи урочистий в’їзд
візантійського імператора Іоана Мимісхія після перемоги над київським князем
Святославом і підкорення Болгарії, Лев Диякон в «Історії» відзначає: «…Повернувся
з великими трофеями у Візантій. Зустрівши імператора перед стінами, городяни піднесли
йому вінці і скіпетри, прикрашені золотом і дорогоцінним камінням. Вони привезли з
собою і прикрашену золотом колісницю, запряжену білими кіньми; вони просили (Іоана)
зійти на неї, щоб відзначити належний у таких випадках тріумф» [2; 82]. Однак імператор
відмовився зійти на колісницю, поставивши на неї замість себе вивезене з Болгарії
зображення Богородиці, котра обіймає боголюдський Логос. Сам поїхав з колісницею
на баскому коні, увінчавши голову діадемою… «Таким чином, – пише Лев Диякон, –
проїхав Іоан, здійснюючи свій тріумф посеред міста, прикрашеного пурпуровими
шатрами, завішаного, як шлюбне шатро, гілками лавра й золототканими покривалами.
Він вступив у великий храм божественної Премудрості (Софії – Н. Ч.) і, здійснивши
подячні молитви, присвятив Богові першу долю здобичі – розкішний мізійський вінець
(символ царської влади в Болгарії – Н. Ч.), а потім перейшов до імператорського палацу,
куди ввів царя мисян Бориса й наказав йому зняти з себе знаки царської гідності» [2;
82–83].
У християнській Візантії зберігали свою чинність не лише тріумфи, а й деякі інші
масові свята язичницького Риму, зокрема, вистави й кінські перегони та ін. видовища
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на іподромі. Іподром у Константинополі в IV – першій половині VII ст. «поєднував усі
види видовищ, був театром переважно» [8; 664]. Іподром, який прийшов до Візантії з
Риму, знайшов тут таких пристрасних прихильників, що став майже синонімом міського
цивілізованого життя. Іподром у Константинополі, побудований у ІІІ ст. Септимом
Севером і оздоблений згодом Константином, був зменшеною копією римського Cirkus
Maximus. Він прилягав до Великого імператорського палацу і знаходився на одній площі
з храмом Софії і сенатом. Як і інші монументальні споруди минулого, іподром мав
свою символіку. Первісно він був присвячений римським хтонісним богам. Однак у
часи імперії іподром пов’язували з сонячним культом, вважаючи його зменшеним
відображенням Всесвіту: арена символізувала Землю; вода, що омивала арену – Океан;
дванадцять дверей, через які випускали колісниці – дванадцять знаків зодіаку, дванадцять
місяців і т. ін. [8; 664–666].
Константинопольський іподром був музеєм найпрекрасніших творів античного
мистецтва: статуї, колони, численні зображення різних тварин і птахів, вивезені з різних
місць, розміщалися вздовж арени, біля входу, на верхній терасах, у місцях для
прогулянок. Ігри розпочиналися і завершувалися церемоніальними масовими танцями
представників різних партій. Глядачам пропонували найрізноманітніші видовища.
Гладіаторські бої влаштовувались зрідка, однак існували гімнастичні змагання,
зокрема, боротьба. На іподромі розігрувалися і театральні вистави: «Театральні сценки
ставилися не тільки в театрі, але й (що також свідчить про занепад театрального
мистецтва) ними часто заповнювали антракт у цирку, й нерідко слово «театр» означало
іподром, який переживав у цей період справжній розквіт» [8; 664].
Захоплення видовищами на іподромі було всезагальним. Церква намагалася
боротися з цим, але марно. Щоразу, коли служба в церкві співпадали з ристалищами на
іподромі, громадяни віддавали перевагу останнім. «Знову забіги, і знову наше зібрання
стало менше», – з гіркотою відзначав Іоан Золотоустий [8, 666]. Масове захоплення
іподромними видовищами й занепад театру, де зміст відходив на другий план,
поступаючись місцем відвертій видовищності, засвідчувало деструктивні тенденції у
святково-дозвіллєвій культурі східноримського суспільства.
Отже, трансформація святковості в епоху античності відбувалася від естетично
довершеного свята Давньої Греції до офіціозного помпезного свята, влаштовуваного
владою для народу в Римській імперії та у християнізованій Візантії IV – першої
половини VII ст. Давньогрецьке свято формувало життєствердне святкове
світовідчуття, виховувало духовно й фізично розвинутих громадян, для яких «високе
дозвілля» було самоцінне. Свято й видовища Давнього Риму, які утверджували культ
міста й культу імператора, виховували римського легіонера, воїна-завойовника.
Видовищна форма, яка була адекватна в Давній Греції народному святу,
трансформувалася в Давньому Римі часі імперії в помпезні офіціозні форми, сповнені
зовнішнього блиску й позбавлені глибокого змісту. Якщо народне свято у Греції стало
джерелом драматичного мистецтва, трагедії та комедії, котрі походять від Діонісій,
то в Римі народне свято трансформувалося у видовища тріумфів, кривавих
гладіаторських боїв та ін., що зумовлювалось політикою «хліба і видовищ». Ці тенденції
знайшли подальший розвиток у християнізованій Візантії, для культури якої характерне

масове захоплення іподромними видовищами й занепад театру, де зміст відходив на
другий план, поступаючись місцем відвертій видовищності.
Давньоримські й візантійські масові свята не зводилися лише до помпезних
видовищ, що їх організовували імператори в Римі на їхні намісники у провінціях, –
тріумфів, урочистостей на честь військових перемог, ювілеїв, апофеозів,
санкціонованих державою релігійних свят з помпезними театралізованими ритуалами.
Окрім цих офіційних свят, у Римі й Візантії проводилися також традиційні народні свята,
зокрема, Сатурналії, звідки бере початок європейський карнавал доби середньовіччя.
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ВІЗУАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТІЛА В
ОЛІМПІЙСЬКОМУ ПЛАКАТІ СЕР. ХІХ – ПОЧ. ХХІ СТ.
У даній статті розглянуто трансформацію Олімпійського плакату сер. ХІХ –
поч. ХХІ ст. Визначено, що олімпійський плакат, як вид мистецьких проявів, ввібрав
стилістику епохи, художні принципи зображення, зміни в інформаційному та
соціоекономічному просторі країн. Візуальна трансформація презентації тіла
відбулась як художнє, символіко-стилістичне, естетичне розумінням тіла людини
в просторі культури.
Ключові слова: плакат, Олімпійські ігри, Олімпійський плакат, презентація тіла.
В данной статье рассмотрено трансформацию Олимпийского плаката ср.
ХІХ – нач. ХХІ веков. Определено, что Олимпийский плакат, как вид художественных
проявлений, впитал в себя стилистику эпохи, художественные принципы
изображения, изменения в информационном и социоэкономическом пространстве
страны. Визуальная трансформация презентации тела состоялась как
художественное, символично-стилистическое, эстетическое понимание тела
человека в пространстве культуры.
Ключевые слова: плакат, Олимпийские игры, Олимпийский плакат,
презентация тела.
The transformation of the Olympic posters of the mid. 19th – beg. 20st centuries
was considered in the article. The Olympic poster as the type of art manifestations, coopted era stylistics, art principles of the image, changes in information and socioeconomic space of the country are defined. Visual transformation of presentation of a
body took place as art, symbolical-stylistic, esthetic understanding of a body of the
person in culture space.
Key words: poster, Olympic Games, Olympic poster, body presentation.
Плакат є одним з найпоширеніших та найефективніших видів друкованої реклами.
В сучасному житті плакат має широке застосування та широкий спектр дії. Його
використовують як театральну та кіноафішу, політично-пропагандиську або розважальну
візуальну презентацію, а також для оформлення об’єктів суспільного призначення
рекламними елементами.
Слово «плакат» походить від фр. placard – «афіша, плакат», ср. нідерл. plakaert,
нідерл. plakkaator,фр. plaquier «приклеювати» [22; 272]. У німецькій мові зустрічаємо
Plakat – вид графіки, виразне зображення на великому аркуші з коротким
роз’яснювальним текстом, що виконується з агітаційною, рекламною, інформаційною
або навчальною метою. У сучасних мистецьких практиках плакат має чітке візуальне
повідомлення, що приваблює, інформує та спонукає до дії [3]. Однією з головних
функцій плаката є здатність інформувати суспільство про події та новини, які
відбуваються в соціокультурному просторі. До однієї з таких подій, що відбуваються
в різних країнах світу, відносяться Олімпійські ігри.
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Вагомим є внесок плаката при підготовці та проведенні Олімпійських ігор, бо він є
частиною загальної візуальної презентації грандіозної події у світі спорту. Плакат
відображає концепцію ігор, стимулює зацікавленість, інформує, надихає, а також презентує
країну (місто) світу. Олімпійський плакат почав використовуватись як засіб візуалізації
події, починаючи з ігор у 1986 р. Перший офіційний плакат з’явився лише у 1912 р. для
Олімпійських ігор у Стокгольмі [21].
Дослідження плаката, його вплив на споглядача, оформлення, різновиди, функції
цікавили науковців як ХІХ так і ХХІ ст. Перші дослідження феномену плаката були
здійснені художниками, письменниками, мистецтвознавцями, філософами, поетами,
журналістами та ін. Наукові дослідження плаката як виду візуальної комунікації
зустрічаються в роботах таких дослідників: К. Бове [4], У. Аренс [4], У. Еко [26], Р. Батра
[2], Д. Дж. Майєрса[2], Р. Барт [1], О. Феофанов [23], Н. Тарабукін [20], Е. Ромат [19],
Н. Плиский [17], М. Тіммерс [21], М. Галло [5], Ф. Мегс [15], А. Пурвіс [15] та багато
інших. Проте роль та значення художніх та естетичних особливостей презентації тіла в
олімпійському плакаті залишається малоозначеним. Завдання даної статті – прослідкувати
трансформацію Олімпійського плакату сер. ХХ – поч. ХХІ ст., звертаючи увагу на
образотворчі принципи зображення тіла людини. А саме: роаналізувати історичну зміну
візуальної презентації образів та засобів, що характерні для плакатів даного періоду. Для
цього було проведено аналіз існуючих візуальних джерел – олімпійських плакатів.
Існування спортивних змагань сягає глибокої давнини. Близько вісімсот років до
нашої ери в Сародавній Греції розпочали влаштовувати перші Олімпійські ігри. Вони
відбувались у вигляді великого культурного дійства, що поєднувало спортивні змагання,
релігійні ритуали, святкування перемоги та возвеличування богів [16]. Як відомо, в
Сародавній Греції існував культ тіла, яке прирівнювалось до космосу, вічного,
гармонійного, ідеального. На думку А. Лосева, тіло було плоттю світу, але ця плоть
належала людині. Людське тіло прирівнювалось до космосу, до гармонійно-тілесночуттєвого організму [13]. Тому особливої уваги набували пластичні мистецтва, що
зображували, відтворювали красу тіла людини. Стали актуальними й заняття різними
видами спорту, що дозволяли вдосконалювати, оспівувати та милуватись божественними
формами тіла. Проведення змагань стали всенародним святом зі своїми законами та
традиціями. Проте Олімпійські ігри зазнали й заборони (імператором Феодосієм І), й
відродження, яке одержали вже в ХVII ст. Особливого поширення Олімпійські ігри набули
в західній Європі (ХІХ ст.), де й започаткували традицію їх періодичного проведення в
різних країнах світу.
Після тривалої перерви ігри відбулись у 1896 р. в Афінах (Греція) за ініціативи
барона П’єра де Кубертена та мали величезний успіх. Після цього ігри почали
проводитись кожні чотири роки, а у 1924 році було організовано перші Зимові
Олімпійські Ігри у Шамоні (Франція). Олімпійські Ігри стали найбільшою спортивною
подією у світі [8], що об’єднує спортсменів, учасників, глядачів, організаторів,
спонсорів різних країн світу; поширює ідеї єдності, братерства, перемоги, змагання,
надії, миру та безпеки. Спортивні змагання вплинули та продовжують впливати на
культурний і міжкультурний, економічний, політичний, етичний, соціально важливий
розвиток країн. Таким чином, вихід Олімпіади, поширення її за межі однієї країни
спричинило потребу в зверненні до візуальних мистецьких практик, що володіють
мовою образу, знаку та символу.
Олімпійський плакат пройшов довгий шлях розвитку від неофіційних плакатів
перших ігор, що проводились в унісон із міжнародними торгівельними ярмарками та
виставками (рис. 1, рис. 2, рис. 3) до появи у 1912 р. першого офіційного плаката (плакат,
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офіційно затверджений Міжнародним Олімпійським Комітетом (МОК) для
представлення та поширення інформації про ігри [10], [15]) (рис.4).
Наприклад, для плакатів перших ігор характерним було зображення людського тіла
як ідеалу фізичної краси, подібного до античних канонів та відповідно до поглядів тих
часів (рис. 4, 5, 6, 7) [21]. Така концепція була ключовою для засновника сучасних
Олімпійських ігор барона П’єра де Кубертена. Він наголошував: «Спорт має розумітися
як процес створення краси та спосіб її досягнення. Він створює красу так само, як створює
атлета, який в свою чергу є живою скульптурою… » ( цитата з журналу Olympic Review
(July 1986) no.225, p.392) [6]. Чисельність офіційних олімпійських плакатів, що
прославляли фізичну вроду, збільшулась аж до початку Другої світової війни. Прикладом
може слугувати плакат швецького дизайнера Олле Хьорцберга (Olle Hjortzberg) [21], де
оспівується краса оголеного чоловічого тіла, (часто мускулистого) як символ класичної
античної краси та античних ігор (див. рис. 4). Для плакатів того періоду характерним
стилем був модний тоді стиль арт-ново (Art-Nouveau).

Ентузіазм від захоплення спортом та красою атлетичного тіла відобразився у серії
плакатів, створених дизайнером Жаном Дріотом (JeanDrоіt) для Олімпійських ігор 1924 р. у
Парижі (рис. 6), але вже під впливом модерністських течій того часу [21]. Образ,
відтворений на плакаті, зображує добре тренованих атлетів та їх захват від групових
занять як вияв патріотичної гордості та сили. Пізніше цей образ був неодноразово
використано для підкреслення расової переваги та пропаганди політичних режимів. Як
приклад, плакат ІV Зимових ігор 1936 року, що відбувались у Німеччини (рис. 8, 9).

Рис. 8. Плакат до Літніх
Олімпійських Ігор 1936,
Гарміш-Партенкірхен,
Німеччина [21; 43].

Рис. 3. Плакат до
Рис. 2. Плакат до
Рис.1. Плакат
до Олімпійських Ігор Олімпійських Ігор та Олімпійських Ігор та
Світової виставки
Світової виставки
1900, Париж,
1904, Лондон,
1908, Сент-Луїс,
Франція [21; 12].
Великобританія
США [21; 16].
[21; 18].

Рис. 4. Плакат до
Олімпійських Ігор
1912, Стокгольм,
Швеція [21; 20].

Рис. 6. Плакат
Рис. 5. Плакат
Рис. 7. Плакат до
до Олімпійських Ігор 1920, до Олімпійських Ігор 1928, Олімпійських Ігор 1924,
Антверпен, Бельгія [21; 30]. Амстердам, Нідерланди Париж, Франція [21; 34].
[21; 37].
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Рис. 9. Плакат до Зимових
Олімпійських Ігор 1936,
Берлін, Німеччина [21; 46].

Звернення до класичних канонів краси у зображенні людського тіла продовжилось
і в післявоєнний період. Як приклад, образ Римської мармурової копії Дискоболус
(Discobolus), скульптури, що є прикладом гармонійності та балансу, зображеної на
плакаті для Лондонських Олімпійських ігор 1948 року (рис.10). Така ж тенденція
спостерігається і на плакаті до Ігор у Фінляндії 1952 року (рис. 11). На плакаті, що був
розроблений фінським дизайнером Іімарі Сусіметра (IImary Sysimetra), зображено
бронзовий монумент відомого фінського бігуна, народного героя та дев’яти
разовогоолімпійського чемпіона Пааво Нурні (Paavo Nurmi) («Летючий фін») [21].

Рис. 10. Плакат до Олімпійських Ігор
1948, Лондон, Великобританія [21; 55].

Рис. 11. Плакат до Олімпійських Ігор
1952, Гельсінкі, Фінляндія [21; 60].
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Зображення людського тіла на олімпійських плакатах мало велику популярність,
проте тематика плакатів другої половини ХХ ст. почала змінюватись. Дизайнери стали
інтерпретувати людську фігуру у контексті самих ігор та запропонували нову концепцію
– зображення тіла скоріше як метафори зусиль та сподівань, ніж символічної презентації.
Ця тенденція прослідковується у плакатах, розроблених до Літніх Олімпійських ігор1964
року у м. Токіо (12) та у серії плакатів до ігор 1972 року у Мюнхені (рис.13) [21]. Також
у плакаті до Зимових Олімпійських ігор 1984 року у м. Сараєво (рис. 14). Дивлячись на
плакати, відчуваєш рух, енергію та ідею Олімпіади [15].

Аналіз олімпійських плакатів у культурно-історичному зрізі дозволив зробити
висновок, що зміни в культурному, мистецькому житті напряму вплинули на способи й
принципи зображення тіла людини в просторі спортивних та культурних подій.
Олімпійський плакат ввібрав стилістику епохи, художні принципи зображення, зміну
інформаційного та соціоекономічного простору країн. Він, як один з мистецьких
проявів, трансформувався разом з етичним та естетичним розумінням краси тіла людини
в просторі культури, набувши символічного, знакового наповнення.
Плакат є таким простором, в якому існують свої закони, принципи та структурування
зображення. Тут все розчленовано, згруповано та одночасно цілісно. В композиційному
рішенні Олімпійського плаката є константний і модифікаційний простір. До константного
можна віднести сукупність тілесних ознак людини в культурному просторі, образні та
символічні відтворення даної події. До модифікаційного простору належить спосіб
відтворення плаката, колористичне та змістове навантаження в елементах зображення.
Таким чином, використання плакатом зрозумілих символів та образів
забезпечують відчуття зв’язку між спортом та мистецтвом, політичним режимом та
країною, комерцією та культурою, національною ідентичністю та історією. Від появи
перших Олімпійських плакатів, на поч. ХІХ ст. та до поч. ХХІ ст., плакат пройшов певний
шлях змін. Він зазнав трансформацій не лише у способі зображення, а й у форматі,
формі та способі презентації. Популярність плаката полягає в його здатності до
швидкого поширення повідомлень на великі території, до приваблення уваги глядачів
до Олімпійських ігор та підвищенні зацікавленості цією грандіозною подією. Під
впливом інформаційних технологій сучасний олімпійський плакат змінює формат,
частково перемістившись в Інтернет, смарт-фони, мобільні телефони, планшети тощо,
але продовжує слугувати засобом поширення інформації. Його інформативність,
влучність, комунікативні властивості, трансформативність, здатність до акцентування
та приваблення уваги дозволяють залишатись актуальним візуальним засобом
поширення інформації в ХХІ ст.

Рис. 12. Плакат до Літніх
Олімпійських Ігор
1964, Токіо, Японія
[21; 75].

Рис. 13. Плакат до
Літніх Олімпійських
Ігор 1972, Мюнхен,
Німеччина [21; 85].

Рис. 14. Плакат до Зимових
Олімпійських Ігор 1984,
Сараєво, Югославія [21; 101].

В останні роки зазначені тенденції посилювалися, і дизайнери почали представляти
людське тіло більш стилізовано та графічно. Підкреслюючи тим самим ідею, тематику
ігор, використовуючи традиційні для даної країни кольори, природні, історичні та, що
не менш важливо, зрозумілі та знайомі елементи. Ці елементи відповідають загальній
програмі візуальної презентації ігор, що розраховується на приваблення уваги сучасної
публіки, для якої мова графіки є більш знайомою та зрозумілою, ніж античні канони
краси. Наприклад, цю тенденцію можна прослідкувати у плакатах до Літніх ігор 1992
року м. Барселона (рис.14), ігор 2000 року у м. Сідней (рис.15), ігор 2008 року у Пекіні
(рис.16) [21].

Рис. 15. Плакат до Рис. 16. Плакат до Рис.17. Плакат до
Літніх Олімпійських Літніх Олімпійських Літніх Олімпійських
Ігор 1992, Барселона, Ігор 2000, Сідней,
Ігор 2008, Пекін,
Іспанія [21; 113]. Австралія [21; 124].
КНР [21; 434].
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ДО ВІДОМА АВТОРІВ ЗБІРНИКА
Статті повинні відповідати вимогам МОН молоді та спорту України.
Статті з використанням комп’ютерного українського перекладу не
приймаються.
Оформляються статті таким чином:
- коректорський варіант: на папері формату А4, шрифт Times New Roman,
кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє та нижнє – 20 мм, праве –
20 мм, ліве – 20 мм на якісному папері;
- електронний варіант: на диску CD, Word 97–2003, без нумерації
сторінок;
- обсяг наукової статті – 7–14 сторінок.
У правому кутку – напівжирним курсивом прізвище, ім’я, по батькові,
науковий ступінь, вчене звання, посада та контактний телефон (повністю).
Посередині через два інтервали великими літерами – заголовок статті. Далі
– анотація та ключові слова (3–4 речення українською, російською та
англійською мовами). Ще через два інтервали – текст, вирівняний за
шириною.
Список літератури (не більше 15 джерел) подавати в кінці тексту з
підзаголовком: “Література”.
Стаття повинна мати наступну структуру:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означувана стаття;
- формулювання мети статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямі.

Матеріали, що не відповідають вимогам Постанови Президії Вищої атестаційної
комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліку ВАК України”, не будуть надруковані.
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