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ДО ВІДОМА АВТОРІВ ЗБІРНИКА

Статті повинні відповідати вимогам Міністерства освіти і науки 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.
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програмою «Музика народів СРСР». Місцева критика на сторінках преси відзначала:
«З зазначених творів певний інтерес викликали нові твори Г. Драненка та П. Козицького,
з яких перший дав добру в поліфонічному стилі розробку українських народних
мелодій…а другий дав дуже інтересний оркестровий твір, що соковито й барвисто
звучить в духовому оркестрі. Обидва твори цінна вкладка в бідний репертуар духових
оркестрів» [8; 8].

Аналіз тогочасної фахової періодики  засвідчує, що протягом періоду  своєї
діяльності  (1923–1928 рр.) Харківська філія  товариства  ім. М. Д. Леонтовича
встановила міцні творчі контакти з вітчизняними і зарубіжними музикантами. За
ініціативою національних митців у Харкові відбулися гастролі провідних музикантів –
А. Альшванга, В. Бердяєва, М. Біхтера, О. Боровського (Париж), Г. Гінзбурга,
О. Глазунова, Р. Глієра, О. Гольденвейзера, В. Горовіца, О. Донського, К. Ігумнова,
Г. Когана, Н. Ландесман, Л. Липковської, Ж. Марше, М. Метнера, А. Нежданової,
М. Полякіна, Е. Петрі (Берлін), О. Пірогова, С. Прокоф’єва, Л. Сироти (Відень),
Л. Собінова, Дж. Сігетті, М. Шекун-Коломийченко, Ф. Штідрі та ін., що поступово
перетворювало Харків на мистецьку столицю європейського рівня.

Отже,  багатоаспектна  діяльність діячів Харківської філії Всеукраїнського
музичного товариства ім. М. Д. Леонтовича значно активізувала процес становлення
української музичної культури та заклала міцну основу для подальшого її розвитку.
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музики. У виконанні молодої талановитої співачки О. Колодуб прозвучали музичні твори
«Я плачу і молюсь», «В сутінь вечірню» М. Вериківського, «Сюнь-Янь» О. Дашевського,
«Єсть квіти» В. Золотарьова, «Весняний день» М. Коляди, «Він шепнув мені», «Укрийте
мене» П. Козицького, «Ліда», «Айстри» Б. Новосадського. Про цей концерт маємо згадку
харківського музичного  критика Nevermore,  який на шпальтах журналу  «Нове
мистецтво» писав: «Здебільше це надруковані твори, і виконання їх в прилюдному
концерті ставить собою визначну подію, так в музичному житті взагалі так і в житті
наших композиторів, обездолених завдяки бездіяльності наших видавництв. Тому цілком
зрозуміло, що цей концерт зібрав повну залу слухачів, а художність виконуваних творів
та наявність доброго виконання гарантували йому успіх» [9; 9].

Також, за свідченням тогочасної преси, особливо пам’ятним став концерт сучасної
інструментальної музики за участю професорів Харківського музично-драматичного
інституту Л. Тимошенко (віолончель) та М. Полевського (рояль). До концертної
програми увійшли твори європейських і російських композиторів, які виконувались в
місті вперше. У журналі «Нове мистецтво» вміщена наступна рецензія: «Цінність цього
концерту не лише в популяризації маловідомих у нас творів, а й у їхній питомій вазі.
Написана у строгому стилі соната ор.12 М. Мясковського, мистецьки зроблені три
імпровізації ор.27 О. Гедіке, повна національного колориту соната ор.4 З. Кодалі,
емоційно насичена поема О. Крейна, тепла музика варіацій на українську тему В. Барвінського
(рукопис) – все це твори, появу яких на нашій концертовій естраді треба лише вітати.
Виконавці досягли цілковитого ансамблю і як найкраще виявили кожен з творів» [8; 8].

Значний громадський резонанс, відображений у місцевій пресі, дістав концерт за
участю  тріо  у  складі  диригента Харківської  державної  опери А.  Рудницького
(фортепіано), професора Харківського музично-драматичного інституту І. Добржинця
(скрипка) та соліста Державної опери З. Динова (віолончель), які репрезентували
харківській громаді з рукописів твори західноєвропейських композиторів – сюїту «Один
день  на  селі» Ю.  Гуссенса,  «Тріо-фантазії»  Й. Маркса  та  тріо  сучасного
західноукраїнського композитора В. Барвінського [9; 9].

Слід відзначити, що репертуарна афіша включала твори різних стилів, різних
авторів. А поява західноукраїнських мистецьких зразків засвідчувала про спробу
Харківської філії товариства ім. М. Д. Леонтовича покращити встановлені Центральною
філією Товариства творчі контакти з інтелігенцією Західної України.

Заслуговує на увагу концерт, влаштований Харківською філією 25 лютого того ж
року з нагоди відкриття ІІ Всеукраїнського з’їзду Всеукраїнського музичного товариства
ім. М. Д. Леонтовича. У концертній програмі брали участь оркестр народних інструментів
(кер. В. Комаренко), духовий оркестр (кер. П. Леонтьєв), Столична капела (кер.
М. Вериківський). Виступи двох перших колективів були цікаві виконанням творів
симфонічного характеру. Зокрема, оркестром народних інструментів громадськості
були репрезентовані такі твори як сюїта «Лебедине озеро» П. Чайковського, «Танок
скоморохів» з опери «Снігуронька» М. Римського-Корсакова. У виконанні духового
оркестру пролунали увертюра до опери «Рієнці» Р. Вагнера, «Фантазія на українські
теми» Г. Драненка, фінал сюїти «Козак Голота» П. Козицького та «Марш» з опери
«Любов до трьох помаранчів» С. Прокоф’єва. Столична капела виступила з тематичною
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Стаття присвячена дослідженню стилів, напрямів, жанрів естрадно-
вокальної музики в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст., а також питанню їх
взаємовпливу та історичного розвитку.
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Статья посвящена исследованию стилей, жанров, направлений эстрадно-
вокальной музыки в Украине конца ХХ – начала ХХІ века, а также вопросу их
взаимовлияния и исторического развития.
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The article investigates the styles, trends, genres of variety vocal music in Ukraine
late XX – early XXI century, and the question of their interaction and historical
development.

Key words: style, trends, genrе, variety music, variety vocal music.

У сучасному культурно-мистецькому просторі України кінця ХХ – початку ХХІ ст.
простежуються процеси  стильового розмаїття  у розвитку  естрадно-вокального
мистецтва. Як музичне явище  і  соціальний феномен, естрадно-вокальна музика
привертає увагу науковців. За останнє десятиліття з’явилася низка праць, присвячених
означеній проблематиці, серед них роботи: Н. Сапожник, Л. Тормахової, Н. Попович,
М. Мозгового, Л. Васильєвої, А. Бондаренко та ін. Стрімкий розвиток цього жанру
призводить до певних розбіжностей у науковій думці. Відбувається дискусія стосовно
того, що ж називати популярною музикою, яка її відмінність від поп-музики, до якого
стилю, напрямку та жанру віднести певний музичний колектив. Але ж стилі, напрямки та
жанри на естраді розвивалися під впливом один одного і є взаємопов’язані певними
історичними умовами. Отже, метою статті є аналіз історії розвитку естрадно-вокальної
музики кінця ХХ – початку ХХІ ст. за її стилями, напрямами та жанрами в контексті їх
взаємовпливу. Для реалізації поставленої мети статті вважаємо за необхідне надати
дефініції понять: «стилю», «напрямку» та «жанру», охарактеризувати та визначити їх
відмінність.

Так, під поняттям «стиль» розуміють сукупність прийомів, використання засобів
для вираження тих чи інших ідей, думок, тощо. Стиль також можна тлумачити як манеру,
оригінальну  та  індивідуальну форму  творчості митця. У О. Лосєва  стиль –  це
позамистецьке здійснення реалій мистецтва, яке відбувається у середині художнього
твору та не зводиться до інструментарію [3]. Музичний стиль характеризує сукупність
засобів та прийомів художньої виразності, що історично склалася і відображає естетичні
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зазначає: «Перший доклад на тему: музично-дослідна справа у Москві та Ленінградові
– зачитав П. Козицький. Охарактеризувавши стан музично-дослідної роботи в ГІІ (Гос.
инст. истор. искусств» – в Ленінградові), (Гос. инст. музичної науки) (Гос. акад. худ.
наук у Москві), докладчик дав низку цікавих спостережень у справі концертовій, оперовій
тощо» [6; 9]. Після музичного докладу відбувся концерт, в якому у виконанні співачок В.
Некрасової, Н. Ракової та симфонічного оркестру під керівництвом В. Комаренка
прозвучали твори молодого харківського композитора К. Богуславського [6; 9].

З метою популяризації творів композиторської майстерні Харківською філією
товариства ім. М. Д. Леонтовича з 1924 р. почали проводитися спеціальні музичні
вечори, так звані «прилюдні концерти». На першому такому заході, що відбувся 9 травня
1924 р. в Будинку Вчених, харків’яни почули у виконанні квартету ім. М. Леонтовича
фінал струнного квартету В. Борисова, фінал квартету О. Стеблянки, «Варіації» для
струнного квартету К. Богуславського на тему відомої на той час пісні «Ой що-ж то за
шум учинився» та фортепіанні твори А. Берндта [10; 38].

Композиторська майстерня Філії окрім, власне, творчої діяльності підготувала
значну кількість музично-педагогічної  літератури: методичні посібники,  серії
репертуарних збірників «Музична бібліотека», до яких увійшли фортепіанні, вокальні
твори європейських, російських та українських композиторів, збірники, присвячені
Т. Шевченкові та І. Франку, збірники революційних пісень, збірники піонерських і
шкільних пісень, збірники для робітничих клубів та сільбудів, збірник «Масовий спів»,
збірники творів для оркестрів народних й духових музичних інструментів ін. Ця
література друкувалася Державним видавництвом України (ДВУ), «Книгоспілкою» та
нотним відділом самої філії [3; 58].

Представники Харківської філії товариства ім. М. Д. Леонтовича відіграли вагому
роль у організації концертного життя міста. Їх головними завданнями в цьому напрямі
були: планування концертної роботи, популяризація класичної української музики, нових
творів сучасних українських, російських та європейських композиторів у професійному
художньому виконанні [15].

Концертна робота Харківської філії Всеукраїнського музичного товариства
ім. М. Д. Леонтовича проводилась як власними музичними колективами – квартетом
ім. М. Д. Леонтовича, Українським жіночим  квартетом, чоловічим  вокальним
ансамблем ім. М. Лисенка, так і за участю Харківської окружної капели (кер. М. Верховинець),
симфонічного оркестру народних інструментів ім. Х. Раковського (кер. В. Комаренко),
духового оркестру (кер. П. Леонтьєв), Всеукраїнського державного квартету ім. Ж. Вільома,
Українського державного тріо та інших музичних колективів міста й республіки.

У грудні 1925 р. був проведений перший концерт української камерної музики. У
виконанні струнного квартету Харківської філії Всеукраїнського музичного товариства
ім. М. Д. Леонтовича харків’яни почули «Сюїту-варіації» для струнного квартету
П. Козицького, «Перший квартет» В. Костенка та ін. [2; 57].

Звісно, концертна  діяльність Харківської філії Всеукраїнського музичного
товариства ім. М. Д. Леонтовича не залишилися й поза увагою місцевих фахових видань
і знайшла на їх сторінках яскраве висвітлення. 29 січня 1926 р. у Будинку літератури
ім. Є. Блакитного відбувся перший концерт української сучасної камерної вокальної
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погляди різних суспільних груп певної епохи або творчого напрямку. У дисертаційному
дослідженні Н. Попович «Педагогічні умови розвитку художнього смаку у студентів
класу акордеона засобами естрадного мистецтва» «музичний стиль» виступає як
психологічно зумовлена специфічність художнього мислення, виражена відповідною
системною організацією потенціалу музичного мовлення у процесі створення й
виконавської інтерпретації твору, вагомими складовими якого є індивідуалізованість,
унікальність світогляду, його цілісність [7].

Музикознавець Є. Назайкинський надає визначення музичного стилю як відмінної
якості музичних творів, що входять в ту чи іншу конкретну генетичну спільність, яка
дозволяє безпосередньо відчувати, пізнавати, визначати їх генезис і проявляється у
сукупності всіх без винятку властивостей музики, що сприймаються, властивостей
об’єднаних в цілісну систему навколо комплексу відмінних характерних ознак [5].

Нерідко поняття «стиль» плутають з поняттям «жанр». Якщо в академічній музиці
класифікація музичної  творчості  за жанрами  та  стилями детально  розроблена
музикознавцями, то в сучасній популярній музиці поняття жанру і стилю нерідко
вживаються як тотожні, що дає підстави говорити про плутанину термінів. Якщо
музичний стиль характеризується як  сукупність  засобів  та прийомів художньої
виразності, що історично склалася і відображає естетичні погляди різних суспільних
груп певної епохи або творчого напрямку, то музичний жанр характеризує класифікацію
музичної творчості за родами і видами, з огляду на їх походження, умови виконання,
сприймання [1]. Хоча передумовою для розрізнення як музичних жанрів, так і музичних
стилів є комплекс музичних характеристик, при визначенні стилю звертають увагу на
індивідуальні риси, притаманні тим чи іншим композиторам (або групі композиторів),
а  при визначенні жанру –  на умови  їх побутування,  виконання,  змістовну  або
конструктивну спрямованість певного музичного твору [5].

Так, наприклад, у статті «До проблеми термінології у класифікації популярної
музики за жанрами, стилями та напрямками» А. Бондаренка, такі терміни як «жанр» і
«стиль» є вкрай невдалими і здебільшого неприйнятними для категоризації сучасної
популярної музики. На погляд автора типологізуючий термін мав би бути якомога
нейтральнішим і передбачати можливість включення різних чинників класифікації – і
жанрових, і стилістичних, і будь-яких інших, як наприклад комерційних. Як більш вдалий
для категоризації сучасної популярної музики, дослідник пропонує термін «музичний
напрямок» – «…він є досить звичним, має еквівалент у російській мові («направление»)
і відображає процесуальність їх побутування [1].

Стосовно терміну «музичний напрямок» можна виявити деякі розбіжності. Він є
менш розроблений у вітчизняному теоретичному музикознавстві і тому більш вільно
вживаний. Звичним вважається використовувати цей термін для класифікації музичної
творчості за її стильовими або жанровими ознаками. Але, на думку А. Бондаренка,
музичний напрямок не зобов’язує нас до якихось жанрових чи стильових атрибуцій і
пропонує визначення музичного напрямку за певними характеристиками – музичними і
немузичними. Музичні характеристики: інструментальний склад; звучання (тембр,
музична фактура,  характер організації  музичного матеріалу),  але ж  звучання
характеризується чинниками стилістичного характеру і нехтування вимогами стилю
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М. Грінченко, С. Дрімцов, К. Квітка, П. Козицький, Й. Миклашевський, Я. Полфіоров,
Ю. Ткаченко, діячі літературних угрупувань «Плугу» та «Гарту», молоді композитори
Харківщини, які знайомили громадськість зі своєю творчістю [15].

Науково-дослідну  роботу у  галузі музичного мистецтва Харківська філія
Всеукраїнського музичного товариства ім. М. Д. Леонтовича проводила через науково-
дослідну музичну асоціацію. До її складу увійшли провідні харківські мистецтвознавці
– П. Рітер (голова), С. Дрімцов, Я. Полфіоров, П. Козицький, З. Малютіна, Й. Миклашевський,
Б. Новосадський, З. Чучмарьов, Б. Новосадський. Почесним членом був запрошений
відомий етнограф-фольклорист К. Квітка (Київ) [1; 7]. Діячі науково-дослідної асоціації
плідно працювали в секціях «акустики та вивчення інструментів», «вивчення творчості
(авторів і виконавців)», «вивчення аудиторії», «методики й методології», «етнографії»,
«фізіології, вокальної творчості й вокального виконання», «соціально-економічних
основ у музиці», «синтетичних проблем в мистецтві» [12; 175].

Сутність запропонованих до розгляду питань, що обговорювались на засіданнях
науково-дослідної музичної асоціації, виразно свідчить про розробку науковцями
багатоаспектної фахової проблематики: «Методика вивчення політосвітньої аудиторії»,
«Спроби музичних тестувань в школі соцвиху», «До питань методики профдобору в
музиці», «Методичні зауваження до студіювання історії української музики»
(Я. Полфіоров), «Вивчення  елементів  ритму в людській мові»  (З. Чучмарьов),
«Матеріали до вивчення творчості П. Сокальського» (Л. Лісовський), «Матеріали до
вивчення музичного побуту Київщини» (Й. Миклашевський), «Матеріал до вивчення
творчості С. Гулака-Артемовського (С. Дрімцов), «З’їзд педагогів, вокалістів та питання
вокальної педагогіки» (З. Малютіна) та ін. [7; 202].

Науковці філії здійснили значну методичну роботу: склали та видали збірники
«Наукові записки Товариства», «Музичне мистецтво на селі», «Мистецтво в клубі»,
надіслали самодіяльними колективам Харківщини методичні матеріали, у яких містилися
поради щодо змісту роботи та добору репертуару, брали активну участь у висвітленні
актуальних проблем музичного мистецтва на сторінках фахових видань – журналів
«Музика», «Культура і побут», «Нове мистецтво», «Червоний шлях», періодичної преси
– «Життя і революція», «Комуніст»; педагогічних журналів «Культробітник», «Радянська
освіта», «Робочий клуб», «Селянський будинок», «Сільський театр», «Шлях освіти».

Вельми плідною залишалась діяльність композиторської майстерні. До її складу
увійшли провідні харківські композитори О. Дзбановський, С. Дрімцов, П. Козицький,
Л. Лісовський, В. Ступницький. Поряд із композиторами старшої генерації плідно
працювала творча молодь, випускники Харківського музично-драматичного інституту
К. Богуславський, Т. Берндт, В. Борисов, О. Стеблянко. Критик Б. Новосадський з
приводу роботи композиторської майстерні у журналі «Музика» писав: «Утворено бюро
майстерні, складено план роботи, до того, крім спільного розгляду творів членів
майстерні, має увійти знайомство з сучасною музичною творчістю, улаштування
доповідей членів організації на злободенні питання будівництва нашої музичної культури
та спеціальних вечірок при Т-ві, де виконуватимуться твори членів майстерні тощо»
[10; 38].

Із  січня 1925 р. у помешканні клубу  (Пушкінська,  49) почали проводитися
концерти-лекції. З приводу проведення першого такого заходу журнал «Нове мистецтво»

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО
ТОВАРИСТВА ІМЕНІ М. Д. ЛЕОНТОВИЧА



7

часто призводить або до еклектики або до оцінки виконання як непрофесійного.
Немузичні,  такі як:  тексти пісень,  використання візуальної  складової, що може
включати і сценічний образ музикантів, елементи хореографії чи пантоміми, лазерне
шоу і багато іншого, пояснюючи це тим, що сучасна популярна музика стає мистецтвом
«синкретичним», бо перш за все є суб’єктом шоу-бізнесу, і лише по-друге мистецтвом
[1]. У нашій статті зупинимось на першому тлумаченні терміну.

Естрадна музика сама по собі є жанром, який акумулює безліч жанрів. Вони, на
думку В. Тормахової,  відрізняються за  естетикою,  за  типом професіоналізму,  за
приналежністю до різних національних культур та історичних періодів. Завдяки своїй
орієнтації на масового слухача за допомогою шоу, допоміжних спецефектів (окрім
музичного компоненту) вона є суто сценічним, тобто естрадним напрямком [10].

Українська  сучасна  популярна  естрадна музика має жанрову  та  стильову
класифікацію. У роботі «Музично-естетичне виховання старшокласників (на матеріалі
сучасної популярної естрадної музики» О. Сапожник, до основних жанрів віднесено:
джаз, рок-музику,  авторську пісню,  традиційну  естрадну пісню, поп-музику  та
синкретичні жанри. Кожний жанр передбачає історично обумовлену класифікацію й
трансформацію його стильових різновидів [8].

У дослідженні М. Мозгового основні жанри в  українській  естрадній  пісні
представлені зразками творів шлягерного типу, які органічно випливають із відповідних
традицій європейської  загалом  (диско,  рок-н-ролу, деяких різновидів  танців)  та
української, зокрема, популярної музики [4].

Проаналізуємо стилі, напрямки та жанри сучасної естрадної музики в Україні, у
вигляді трьох її складових: рок-, джаз- і поп-музика.

Рок-музика – явище, яке за короткий термін перевернуло музичну культуру. Як
особливий  спосіб життя  в музиці,  вона об’єднала композиторську творчість  та
імпровізацію, музику і сценічне дійство, живий звук голосу чи інструменту і складні
ефекти електронної музики. В Україні рок-музика виникла в 50-х рр. ХХ ст. за часів
СРСР. Термін «рок-музика» розмитий, його межі складно визначити – трактується як
узагальнена назва низки напрямків популярної музики другої половини XX століття,
що походять від рок-н-ролу та ритм-енд-блюзу.

Наведемо дефініції, які стосуються визначення рок-музики. Так, А. Сохор визначає
рок-музику як  самостійний жанр, що має молодіжну природу,  є доступним для
непрофесійних виконавців,  створює можливість  індивідуальної  та  колективної
імпровізації [9]. У роботі «Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини
ХХ століття» Л. Васільєва визначає рок-музику як складне утворення, що включає
течії за музичними й немузичними ознаками: за належністю до певних соціально-
культурних рухів («психоделічний рок», хіпі, панк-рок), за віковою зорієнтованістю
(рок для підлітків, рок для дорослих), за динамічною інтенсивністю («важкий рок»,
«м’який рок»), за рівнем технічного оснащення (електронний рок), за взаємодією з
іншими музичними традиціями («афро-рок», «бароко-рок», «фольк-рок», «джаз-рок»),
за місцем у системі художньої культури (комерційний «поп-рок», елітарний «рок-
авангард») [2]. Дослідниця відносить рок-музику до жанрового виду, а поп-музику –
до стильового виду. Також авторка пропонує для дослідження рок-музики термін
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Проте висвітлення культурних здобутків музично-мистецької інтелігенції Харкова
ще потребує історичного та культурологічного аналізу. Цим і зумовлено вибір теми
даної  статті,  метою  якої  є  дослідження  діяльності  діячів Харківської  філії
Всеукраїнського музичного товариства ім. М. Д. Леонтовича як важливого чинника
формування та становлення музичної культури Слобожанщини в структурі ідейно-
політичних процесів 20-х рр. ХХ ст.

На початку 1920-х років, із запровадженням нової культурної політики, справа
організації музичного мистецтва республіки, Харкова зокрема, його ідеологічної та
художньої  сутності  набула  державного  значення. Ця  проблема  порушувалась
систематично владними структурами, культурними діячами на нарадах, засіданнях,
конференціях, з’їздах. Вона стала важливим аспектом культурного будівництва молодої
республіки та розглядалась як засіб агітації і пропаганди офіційної державної ідеології
та важливий чинник поширення серед широкого громадського загалу нової пролетарської
культури.

В ухваленому у 1922 р. ВУЦВК кодексу законів «Про мистецтво в системі
політичної освіти і виховання» перед музичним мистецтвом були поставлені чіткі
завдання агітації та пропаганди офіційної державної ідеології, популяризації серед
широкого громадського загалу нової пролетарської культури та заснування нових
музичних професійних і самодіяльних музичних об’єднань [5; 182–183].

На Харківщині,  за  сприянням музичного  комітету  підвідділу  мистецтв
Губернського відділу народної освіти, провідних музичних діячів (К. Богуславського,
О. Брижахи, М. Даньшева, В. Комаренка, П. Леонтьєва, І. Михайленка, М. Соболя,
Л. Собецького, І. Туркельтауба та ін.) були організовані професійні та самодіяльні
музичні об’єднання, тобто сформована міцна виконавська база, що сприяла активізації
музичного життя,  поширенню класичного  і  нового пролетарського музичного
мистецтва серед широких верств громади та заклала фундамент для подальшого
розвитку музичної культури регіону.

На хвилях розгортання державного українізаційного курсу надзвичайно гострою
та актуальною для мистецтва республіки та музичної культури Харкова зокрема, була
проблематика поєднання традицій і новаторства.

Непересічне значення для збереження, відродження та розвитку української
музичної культури мала діяльність національної музичної інтелігенції, яка об’єдналась
у 1923 р. у Харківській філії Всеукраїнського музичного товариства ім. М. Д. Леонтовича.
Праця Харківської філії полягала, головним чином, в організації музичного життя міста,
налагодженні міцних творчих зв’язків із літературними осередками та представниками
музичної інтелігенції республіки. Правління Філії, у складі П. Козицького (голова),
К. Богуславського, С. Дрімцова, В. Ступницького, І. Туркельтауба, спрямувало свої
зусилля на об’єднання творчого активу міста [15].

Важливим  започаткуванням Харківської філії Всеукраїнського музичного
товариства  ім. М. Д.  Леонтовича  було  проведення щопонеділка  музично-
просвітницьких вечорів, на яких місцева громада у професійному виконанні мала
можливість почути зразки класичної і сучасної західноєвропейської, російської та
української музичної спадщини. У цих вечірках брали участь провідні мистецтвознавці
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«жанрова сфера», а для її складових – термін «субжанр», який підкреслює незалежність,
самостійність кожного з рок-жанрів, вказує на їх спільні корені у відповідному різновиді
масової музики [2].

На нашу думку, сучасна рок-музика – це жанр, де закумульовані числені музичні
напрямки. В Україні рок-музика представлена великою кількістю гуртів різноманітних
напрямків, серед яких: поп-рок – поєднує елементи поп-музики і рок-музики, що
характеризується простою  структурою, мелодією,  яка легко  запам’ятовується,
повторенням музичних фраз (від поп-музики) та використанням електричних гітар і
ударних інструментів, а також агресивним настроєм (від рок-музики). В Україні
представлений гуртами Океан Ельзи, С.К.А.Й, LAMA, Скрябін; фолк-рок об’єднує
елементи фолк-музики і рок-музики. Виконавці фолк-рока в Україні поєднують рок-
музику з українською народною творчістю, який представляє в Україні гурт «Кам’яний
гість»; хеви-метал – (важкий метал) напрямок в рок-музиці. Виконавцями хеви-метал в
Україні вважається гурт «Крила», який був заснований в 2004 році (м. Миколаїв),
«Реанімація» – націонал-патріотичний гурт; Flying – київський колектив, «Тінь Сонця»;
відомий український гурт «Воплі Водоплясова» представляють в Україні такий напрямок
рок-музики як етно-рок; плач Єремії – український концептуальний рок-гурт, один із
найвизначніших українських рок-гуртів, вважається в Україні культовим, який здобув
чимало вітчизняних нагород у номінації рок-музики, працюють в напрямі блюз-року,
виконують рок-балади – тип пісні в рок-музиці, який представляє повільну мелодійну
ліричну композицію; альтернативний рок – термін у сучасній музиці, який об’єднує різні
напрямки рок-музики, що протиставляють себе традиційним. Термін «альтернативний
рок» розповсюджений у США, в той час як у Великобританії, а також Росії частіше
використовують назви «альтернативна музика» і «альтернатива». В Україні вживають
обидва терміни. Найбільш відомі представники цього напрямку в Україні – це гурти
Табула Раса (пост-панк), Холодне Сонце (готичний рок).

Рок  і  джаз мають  спільну першооснову  –  традиції фольклору,  але  вплив
національних традицій відчувається в джазі сильніше, ніж в рок-музиці. Імпровізація
та колективна творчість – це те, що рок унаслідував від джазу. Однак, на відміну від
року, джазова імпровізація розрахована на камерне виконання. На сучасному етапі
розвитку джаз утвердився як самостійний вид музичного мистецтва, відійшовши від
розважальної музики до професійної. Що ж стосується українського джазу, то він у
своєму розвитку відстає від Європейського, цьому сприяє низка причин, в тому числі
і незначна кількість осередків, де звучить джазова музика. Не дивлячись не це, можна
спостерігати розширення його жанрової та стильової сфери. У результаті синтезу двох
пластів музичної культури у 1960-х роках з’являється напрямок в естрадній музиці
джаз-рок – на межі від джазу до рок-музиці, де поєдналися імпровізація електронно-
музичний інструментарій та ритмічна специфіка. Засновниками в Україні є вокально-
інструментальний гурт «Ватра». В 1992 році з’являється гурт під назвою «Брати Блюзу»
– переможець (Ґран-прі) фестивалю «Червона рута» в Донецьку у 1993 році. Мистецтво
джазу в Україні розвивається шляхом проведення міжнародних фестивалів джазової
музики, що проходять у різних містах країни, серед них найбільш відомі – Jazz Bez та
Jazz Koktebel. Значний внесок у популяризацію джазового руху в Україні внесли
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У статті досліджуються основні аспекти діяльності Харківської філії
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В статье исследуются основные аспекты деятельности Харьковского филиала
Всеукраинского музыкального общества им. М. Д. Леонтовича как важного
фактора формирования и становления музыкальной культуры Слобожанщины 20-
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In the article the main aspects of the activities Kharkov branch of Ukrainian musical
society M. D. Leontovich as an important factor of formation of the musical culture of
Slobozhanshchyna 20-th of the XX age.
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society M. D. Leontovich, scientific, musical-elucidative, concert activity.

У процесі національної самоідентифікації на сучасному етапі триває осмислення
української культури  як оригінальної  і самодостатньої, цілісне відтворення  якої
неможливе без докладного дослідження окремих регіонів країни. Воно дає можливість
виявити особливості становлення та розвитку видів і форм регіональної музичної
культури, характер та особливості їх функціонування, дослідити діяльність видатних
представників  музично-мистецької  еліти,  яка  відіграла  визначну  роль  у
загальнонаціональному обширі для збереження і культивування історичної пам’яті,
спадкоємності національної культури.

У цьому контексті інтерес викликають дослідження В. Виткалова та Г. Каневської
[4], Л. Соколюк [13], Н. Супрун [14], присвячені окремим постатям, які стояли у витоків
формування національної культури. Роботи згаданих вище авторів побудовані на
значному архівному матеріалі та становлять значний науковий інтерес на шляху
об’єктивного реконструювання цілісної картини розвитку української музичної культури.
Окремо слід відзначити культурологічні праці харківських вчених [11], які дають змогу
відтворити  загальне культурно-історичне  тло, що  достатньо  яскраво  висвітлює
аналізовану тематику.
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Володимир Симоненко (український джазовий піаніст, заслужений працівник культури
України, музикознавець) та Олексій Коган (джазовий популяризатор, музичний продюсер,
радіоведучий).
         Відомим в Україні є вокальний акапельний колектив «JаzzexBand», який працює у
різних жанрах: рок, класика, народна та популярна музика, в тому числі і джаз. Заснування
колективу пов’язано з постаттю Володимира Михновецького, автором і виконавцем
джазової вокальної музики, видатним організатором. Протягом перших років існування
(з 1993 року) до співпраці гурту долучилася джазова співачка Наталія Гура, яка з 1997
року  співпрацювала  з  видатним джазовим піаністом Вячеславом Полянським
(Заслужений діяч мистецтв України). Пізніше ця співпраця була продовжена з гуртом
«Тріо Тімура Полянського» – інструментальний колектив (фортепіано, контрабас, ударні)
– сином В. Полянського. Репертуар співачки складається загалом з відомих композицій
традиційного джазу, українських народних пісень у джазовій обробці. Говорячи про
постать Володмира Михновецького, неможливо не сказати про вокальний колектив
«ManSound» – секстет, заснований у 1994 році. ManSound не є класичним джазовим
колективом та, не дивлячись не це, брав участь у понад 50-и джазових фестивалях.
Композиція «Nature boy» у виконані гурту (аранжування В. Михновецького) була визнана
Всесвітньої акапельною асоціацією як найкраще у світі виконання у стилі джаз (2004 р.).
Гурт «Lюk» – український музичний колектив, заснований весною 1999 року (м. Харків),
що виконує композиції російською, укранською, французькою, італійською мовами.
Працюють в жанрі фьюжен-джаз (музичний жанр, який поєднує елементи джазу, а також
музику інших стилів, зазвичай поп, рок, фолк, регги, фанк, метал, R&B, хип-хоп,
электрона та етнічна музика та ейсид джаз (музичний жанр, який об’єдунує елементи
джазу і фанку 70-х та танцювальної музики 90-х або хіп-хопа). Відомим у джазовому
колі  є  коллектив під назвою «Freedom-jazz»  – унікальний  гурт жіночого  складу
(саксафони, клавішні, ударні, гітара, бас-гітара, труба і три вокалістки). Колектив працює
в стилі теа-джаз (театральний джаз, де поєднується музика і театр) Серед українських
виконавців джазової музики можна назвати ім’я Джамали, яка стала відомою після
перемоги на конкурсі молодих виконавців «Нова Хвиля» (2009 р.). Одночасно джазова
співачка і оперна, Джамала працює в стилі соул, ритм-н-блюз, world music, з елементами
класики.

Стосовно дефініції терміну «поп-музика», є низка визначень – це поняття, що
охоплює різні стилі, жанри та напрями. В свою чергу є окремим жанром популярної
пісні та явищем масової культури. Також існує версія, що «поп» – це стиль (нерідко
можна почути фразу «…співати в стилі «поп»...»). Розглянемо поп-музику як жанр, який
формувся поряд з іншими жанрами, такими як рок-музика та деколи був її невід’ємною
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яскравими представниками якої були: Клавдія Шульженко, Леонід Утьосов, Марк
Бернес. Сьогодні вживаним є термін «традиційна естрада», який на сучасному етапі
продовжують розвивати такі виконавці як: Павло Зібров, Віталій Білоножко, Віктор
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Шпортько, Іван Попович та ін. У другій половині ХХ століття в поп-музиці з’явився
стиль «диско» (стиль танцювальної музики, який характеризується високим, часто
реверберованим вокалом, рівномірним чітким ритмом) – у кінці ХХ століття відомим
стає гурт під назвою «Ласковый май», який виконує твори у вищезазначеному стилі, а
також радянський гурт, який згодом став російським – «Мираж». Пізніше стиль «диско»
еволюціонував у стиль «денс-поп» (стиль електронної танцювальної музики, піджанр
поп-музики) – в зазначеному стилі ряд композицій виконали Руслана, Ані Лорак, Віа-
гра, Лобода. Розповсюдженим на естраді стає сучасний ритм-н-блюз – R&B (стиль,
який поєднує  в  собі  елементи  соул, фанку,  танцювальної музики)  –  яскравими
представниками є  дует Потап  і Настя, Альоша. Серед музичних стилів набуває
популярності європоп, який відноситься до стилю поп-музики. Він був створений в
Європі, з підкресленим легкозапам’ятовуючим ритмом, рівною музикою і простим
текстом –  гурт Віа  Гра. Напрямок  соул у  популярній музиці  характеризується
емоційністю, чуттєвістю, душевністю виконання. Серед виконавців найбільш відомі –
Ані Лорак, Тіна Кароль, Наталія Могилевська.

Результати проведеного дослідження показали, що естрадно-вокальна музика в
Україні представлена широким спектром стилів, напрямків, жанрів, які пов’язані між
собою. Деякі з’явилися в результаті синтезу двох і більше з них. У зв’язку з цим ми
зіткнулися з певними суперечками щодо класифікації естрадної музики та дійшли
висновку, що остання розвивається у вигляді трьох основних складових: рок-, джаз- та
поп-музика, які представлені на українській естраді. Означена проблема не вичерпується
проведеним аналізом, подальшого розвитку потребує питання чіткої класифікації
естрадної музики за стилями, напрямами та жанрами.
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МІМІКА, ДИХАННЯ ТА ГОЛОС АКТОРА В РОЛІ

Міміка, дихання, голос та, відповідно, тон мовлення актора в ролі є
відтворювальними зовнішніми одиницями персонажа, подібно до фізичної дії та
поведінки. Відтворення зовнішньої мімічної, дихальної та голосової реакції
персонажа, на відміну від життя, випереджає процес утворення внутрішньої
реакції актора. До зовнішніх відтворювальних елементів персонажа належать
акти, спрямовані на управління диханням, голосом та мімікою з метою уникання
імітації його емоційного переживання.

Ключові слова: відтворення, міміка, дихання, голос, тон, емоційні реакції.

Мимика, дыхание, голос и, соответственно, тон речи актера в роли является
воспроизводимыми внешними единицами персонажа, подобно физическому
воздействию и поведению. Воспроизведения внешней мимической, дыхательной и
голосовой реакции персонажа, в отличие от жизни, опережает процесс
образования внутренней реакции актера. К внешним воспроизводимых элементов
персонажа относятся акты, направлены на управление дыханием, голосом и
мимикой с целью избежания имитации его эмоционального переживания.

Ключевые слова: воспроизведения, мимика, дыхание, голос, тон, эмоциональные
реакции.

Mimicry, breathing, voice and, accordingly, the tone of speech is the actor in the
role of reproductive units outside character, like physical action and behavior. Playing
outdoor facial, respiratory and voice response character, unlike life, ahead of the
formation of internal reactions actor. The external reproductive character elements
include acts intended to control breathing, voice and facial expressions to avoid imitation
of his emotional experience.

Key words: reproduction, facial expressions, breathing, voice tone, emotional
reaction.

Прикметною ознакою майстерно створеного актором органічного (природного)
стану в ролі є організація функціонування міміки, дихання та голосу. Органічні реакції
(збудження в організмі) людини в першу чергу відображаються на цих фізичних
складниках людини, функціонування яких взаємопов’язане між собою. Так коли людина
радісна, у доброму настрої, голос її звучить на верхніх регістрах, тон світлий, піднесений.
При цьому дихання легке, вільне, а міміка відображає цей стан. І, навпаки, тяжкий настрій
супроводжується опущеною мімікою,  грудним голосом  та,  відповідно,  важким
диханням. Можна сказати, що внутрішні  реакції організму  (сміх,  плач,  глибоке,
збуджене, затамоване дихання й тон голосу),  які у звичайному житті виникають
мимовільно (спонтанно), є самозахистом організму від стресових ситуацій, подібно
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до відкашлювання при застуді. Людина ридає, звільняючись від глибоко пережитого
почуття. Якщо від нього не звільнитись, то це може обернутись катастрофою для її
організму. Чи навпаки – регоче з тієї самої причини.

Утім зауважено, що  в умовах спілкування, виходячи із характеру та ставлення до
оточення, щоб висловити свою думку, людина тамує внутрішні реакції організму (плач
та сміх) за допомогою тієї ж мімічної поведінки, дихання та голосу. Тобто, дихання
під час розмови підпорядковується вивільненню голосу для нормалізування процесу
мовлення а мімічні м’язи відповідно розслаблюються. Таким чином, під час розмови
за допомогою мімічної поведінки, дихання та голосу люди, на відміну від тварин,
приховують  свої  почуття,  справжній  стан душі. Натомість мовлення  служить
замінником, через який реалізуються (пояснюються) почуття людини. Ба, навіть,
наодинці людина намагається звільнитися від страждань, впорядковуючи міміку та
дихання.

Більшість акторів допускається грубої помилки при відтворенні драматичних сцен,
пов’язаних з викликанням больових відчуттів та сліз. Ці актори забувають про те, що
міміка, дихання, голос та, відповідно, тон мовлення актора в ролі є відтворювальними
зовнішніми одиницями подібно до фізичної дії та поведінки. Тому часто сцени чи
епізоди, пов’язані з викликанням сліз, наводять страх на актора через те, що не вдається
відповідно зіграти. Такі страхи та невдачі походять, власне, від того, що актори не
володіють майстерністю мімічного, дихального та голосового органічного відтворення
зовнішніх реакцій персонажа. Відбувається плутанина між внутрішнім перебігом
переживання та його зовнішнім мімічним, дихальним та голосовим проявом, а частіше
внутрішні процеси персонажа об’єднуються із зовнішніми в одне, що є не правильним.
Коли б міміка, голос та дихання актора в ролі функціонували подібно до життя –
спонтанно  змінювалися б  під  тиском  внутрішніх реакцій,  то це  б призвело  до
непередбачуваних наслідків. Уявімо страждання актора-Отелло (його дихання та
відповідно серцебиття), коли він дізнається про те, що помилився стосовно Дездемони.
Більш того, актор не зміг би точно виконати завдання, коли б реакції його організму
невпорядковано відображалися на перелічених фізичних складниках. Тому, власне,
акторські органічні реакції під час переживання в ролі не відображаються на диханні,
голосі та міміці з такою силою та забарвленням, як у житті. Якщо у персонажа збуджене
дихання, то актор зумисне пришвидшує його. Але тоді воно стає відтворюванням
зовнішньої рухової реакції організму персонажа. Коли у персонажа збуджений голос,
то актор підвищує тон. Актор кричить чи тихо говорить не тому, що у його організмі
утворився відповідний конфлікт, а із власної волі видобуває із організму відповідний
переживанню персонажа тон. Однак, під час такого видобування, яке супроводжується
відповідним переживанням, в організмі актора, як наслідок, відбуваються зміни. Від
активних рухів, відповідного тону мовлення та їх переживання як дій персонажа
збуджується нервова  система  актора. Втім, у цьому стані  збудження актор далі
підпорядковує дихання та голос процесу відтворення зовнішніх прикметних ознак
персонажа. Адже такі збудження не є наслідком сильних вражень від сприйняття, як то
буває у житті, а, власне, є наслідком акту відтворення цих вражень. Мімічні вирази
приємного чи неприємного здивування, дорікання, невдоволення, задоволення та
супроводжуючі їх дихальні процеси актор відтворює штучно. Отже, актор у ролі
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користується та керує власним дихальним, голосовим та мімічним процесом. Якщо не
відбувається  таке управління,  то  і  не  відбувається переживання  в  ролі.  Тобто,
відтворення зовнішніх мімічних, дихальних та голосових прявлень персонажа під час
його переживання є обов’язковою умовою збудження акту переживання актора в ролі.

Однак управління цим процесом є непростим і неоднозначним. Ця складність та
неоднозначність полягає в тому, що акт відтворення зовнішньої мімічної, дихальної
та голосової реакції персонажа, на відміну від життя, випереджає процес утворення
внутрішньої реакції актора. Власне, внутрішня реакція актора (відчуття болю, радості)
виникає як наслідок відтворення результату її зовнішніх мімічних, дихальних та
голосових проявів у персонажа. Проте важливо знати, що зовні виражати необхідно не
процес внутрішніх реакцій персонажа, а відображення на його міміці, диханні та голосі
процесу тамування (стримування) цих реакцій і звільнення від них. Тобто, для викликання
внутрішніх  реакцій у  власному організмі  актор мімікою, диханням та  голосом
відображає відомий йому заздалегідь результат акту звільнення персонажа від його
реакцій.

Такий акт має подвійне пояснення. З точки зору персонажа, стримування та
вивільнення внутрішніх реакцій пояснюється тим, що у будь-якій ситуації їх виникнення
у певної особи пов’язано із оживленням емоційних слідів минулого переживання [1].
Незалежно  від  того,  яким шляхом ці  сліди  збуджуються  (через пригадування,
спостереження, спілкування), емоції завжди стримуються або вивільняються, тим
більше в публічних умовах. Викликання емоції у житті людини ніколи не є самоціллю.
Тобто, як кожна людина, персонаж бореться із збудженнями у його організмі.

З точки зору актора, для того щоб відбулося пригадування заздалегідь викликаного
в уяві емоційного стану персонажа – спрацював механізм такого пригадування, актор
мусить здійснити певні рефлективні рухи, пов’язані з персонажем. Тобто, виконати ті
механічні рухи, якими персонаж здійснює дію [2]. Адже саму реакцію відтворити
неможливо. Але шлях її зовнішнього перебігу, який би оживив переживання актора,
піддається відтворенню. До такого відтворення і належить мімічна, дихальна та
голосова поведінка персонажа, спрямована на стримування та звільнення реакцій в його
організмі.Але чому для того, щоб виникла емоція, актор мусить за допомогою дихання,
голосу та міміки стримувати та вивільняти емоційний акт? Справа в тому, що, як уже
було зазначено вище, на цих фізичних складниках людини найбільше відображається її
емоційний стан. Тобто, міміка, дихання та голос змінюються під тиском внутрішніх
реакцій. Ці зміни проявляються як важке дихання, плаксивий голос, спотворена міміка
тощо. Якщо актор у ролі з метою викликання емоції спробує відтворити ці зміни
персонажа, то це буде спроба відтворення його емоційної реакції, а це неможливо –
реакція виникає самостійно. Натомість до зовнішніх відтворювальних елементів
персонажа належать зворотні акти, спрямовані на розслаблення дихання, голосу та
міміки в процесі його емоційного переживання.  Тобто, ті органічні процеси персонажа,
які стримують та вивільняють емоційний акт.

Постає питання, що означає «блокувати чи стримувати» відображення емоції на
диханні, голосі та міміці, адже актор має викликати переживання, емоції чи реакції?
Власне, процес стримування емоційної реакції є актом запобігання випадковому чи
зумисному намаганню зімітувати її, удати. Сам акт блокування емоції є насправді точним
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відтворенням зовнішніх її проявів на міміці, голосі та диханні, що призводить до її
внутрішнього виникнення. Насамперед, необхідно уникати підробки реакції диханням,
голосом та мімікою. Щоб не відбулося такої помилки, актор мусить знати, що піковий
емоційний стан поділяється на кілька етапів, які можна назвати як передрекційний,
реакційний та мобілізаційний. Неудавання  емоції означає спрямовувати дихання, голос
та міміку у процес зовнішнього відтворення передреакційного виникнення. Таку
зовнішню передреакційну поведінку у звичайному житті можна спостерігати, коли  перед
емоційною реакцією, у публічних умовах (коли соромно показувати слабкість), у
момент оцінки гострої події, вчинку, словесної або іншої образи людину охоплює шок.
У цьому шоковому стані, у паузі йде так звана внутрішня обробка інформації. Зазвичай,
це відбувається з опущеною у відчаї головою, відвертанням голови від об’єкта події
або опущеними повіками та ін., у кожного це проявляється індивідуально. Тоді спочатку
максимально уповільнюється дихання, корпус тіла та міміка розслаблені. Та коли у
звичайному житті такі нюанси приховані від стороннього ока, то актор вимушений робити
це так, щоб публіка чи камера бачила його обличчя. Завдяки цьому його психіка
потрапляє у стан публічного споглядання та оглядання зовнішнього перебігу тонких
його та персонажа переживань, які зливаються в одне ціле, що сприяє утворенню емоції.
Коли немає відповіді на подію, а є завдання розридатися, то актор мімікою, диханням
та голосом зовні допомогає вивільненню емоції. Якщо ж після передреакційного шоку
продовжується діалог, то відбувається так звана мобілізаційна пауза, у який звільняється
через дихання голос (не плаксивий) та активується міміка для пошуку відповідного
слова чи іншої дії. Так, уявімо, коли персонажа під час суду питають про те, навіщо він
зробив той чи інший поганий вчинок, то він може перед відповіддю видати мімічну
лукаву посмішку, а далі повільно повернути голову у бік того, кому спричинив недобре,
витримати довгу паузу, дивлячись туди ж, потім, в тій же позиції – напружити губи, і
вимовити відповідне слово з відразою до скривдженого. Перед кожним наведеним
випадком  зміни  зовнішньої реакції  в особі  персонажа утворюється  внутрішній
передемоційний процес аж до паузи, далі – мобілізаційний процес до вимови слова.
Сама вимова  слова  є дихальним  та  голосовим вивільненням емоції.  Зовнішнє
відтворення актором цього процесу і є приманкою для збудження в його особі співчуття
до персонажа, що і складає сутність акторського переживання в ролі.

Для того, щоб вичленити із емоційного стану персонажа ці органічні дихальні,
голосові та мімічні акти, які підлягають відтворенню, необхідно провести відповідний
аналіз. Під час такого аналізу актор мусить поставити собі низку запитань, пов’язаних
із перебігом дихання, голосу персонажа та виразом його міміки в певний драматичний
момент.  Для прикладу розглянемо уривок із п’єси Лесі Українки “Блакитна троянда” [3].

Любов і пані Груїчева
Любов підходить до пані Груїчевої близько, але руки вони собі не подають.
Груїчева
Я прийшла просити вас...
Любов
Щоб я виїхала звідси? Будьте певні, я се зроблю.
Груїчева

МІМІКА, ДИХАННЯ ТА ГОЛОС АКТОРА В РОЛІ

202

93. Вінсент Флодерер, фото: Вінсент Флодерер, офіційний сайт товариства CRIMP [100].
94. Франциско Деціо, фото: Крістіан Беттенс, XXVII Конференція CDO, Вербанія, 2009 [101].
95. К. Бурчик, В. Бурчик, фото:. Крістіан Беттенс, XXV Конференція CDO, Вербанія, 2007 [102].

Література:
1. Бич Р. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия / Р. Бич. – М. : ЭКСМО,

2004. –256 c.
2. Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко / Жиль Делез, Пер. с фр. Б. М. Скуратова. –

М. : Логос, 1998. – 264 с. – (серия "Ecce homo").
3. Афонькин С. Ю. Все об оригами / Сергей Афонькин, Елена Афонькина. – СПб. :

ООО «СЗКЭО “ Кристалл”», 2004. – 272 с.
4. Lister D. Really Old Origami [Electronic resource] : / David Lister // Lister List. –

Grimsby, 2001. – URL : http://www.britishorigami.info/academic/lister/really_old_origami.php
5. Gould V. BETWEEN THE FOLDS [Multimedia] / direct. Vanessa Gould, produc. Sally Rosenthal,

Community cinema // The Emmy® Award-winning : Independent Lensis. – december 2009.
6. Lister D. History of Origami outline suggestions for a basic, essential history [Electronic

resource] : / David Lister // Lister List. – Grimsby, 2005. – (datiert 20th March, 2005). – URL :
http://www.britishorigami.info/academic/lister/basichistory.php

7. Kenneway E. Complete Origami / Eric Kenneway. – London : Ebury Press, 1987. – p. 194.
8. Ивин А. А. И25 Логика / Александр Архипович Ивин. — М. : Знание, 1998. — 240 с.
9. Lang R. J. Monumental Origami [Electronic resource] : / Robert J. Lang // Official site

of Robert J. Lang . – [2008] . – URL : http://www.langorigami.com/art/monumental/
monumental.php

10. Lister D. Tessellations [Electronic resource] : / David Lister // Lister List. – Grimsby,
2006. – URL : http://www.britishorigami.info/academic/lister/tessel.php

11. Титов В. В. Системно-морфологический подход в науке, технике, социальной
жизни [Електронний ресурс] / В. В. Титов. – 2003. – Режим доступа: http://anataz.narod.ru/
science/syst/system0.html

12. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ / Ю. П. Сурмин. – К. : МАУП,
2003. — 368 с.

13. Smith J. Some Thoughts on Minimal Folding / John Smith // British Origami. – BOS,
1993. – № 162.

14. Corrie E. Puppy [Electronic resource] : [object] / Edwin Corrie, photogr. Dennis
Walker // Origami Exhibition, March 22 to May 16, 2008, Edinburgh, Scotland. – [2008]. –
URL: http://www.flickr.com/photos/origamidennis/3121716521/in/set-72157611443551668/

15. Chan B. Katydid [Electronic resource] : [object] / Brian Chan, photogr. Chesley Austin
// “Origami Now!” PEM (Peabody Essex Museum) June 16, 2007 – June 8, 2008, Salem,
Massachusetts, USA. – [2008]. – URL: http://www.flickr.com/photos/89659391@N00/
2489512642/in/set-72157605036591719

16. Wilson A. [Origami] [Electronic resource] : [object] / Andy Wilson, photogr. Christiane
Bettens // First origami tessellation convention Brasilia, July 27 – August 6, 2006, Jardim Botanico.
– [2006]. – URL : http://www.flickr.com/photos/melisande-origami/209204700/in/set-
72157594228015402/

17. Konjevod G. [Origami] [Electronic resource] : [object] / Goran Konjevod, photogr.
Christiane Bettens // OUSA Convention 2008, June 27-30, 2008, Fashion Institute of Technology,
New York, USA. – [2008]. – URL : http://www.flickr.com/photos/melisande-origami/2639322782/
in/set-72157605992981233/

18. Tachi T. [Origami] [Electronic resource] : [object] / Tomohiro Tachi, photogr. Jon
Tucker. // OUSA Convention 2008, June 27-30, 2008, Fashion Institute of Technology, New
York, USA. – [2008]. – URL : http://www.flickr.com/photos/jon_tucker/2738872593/in/set-
72157606485277212/

СПРОБА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МИСТЕЦТВА ОРИГАМІ НА ОСНОВІ
НАУКОВИХ ПРИНЦИПІВ ПРОГНОЗУВАННЯ

http://www.britishorigami.info/academic/lister/really_old_origami.php
http://www.britishorigami.info/academic/lister/basichistory.php
http://www.langorigami.com/art/monumental/
http://www.britishorigami.info/academic/lister/tessel.php
http://anataz.narod.ru/
http://www.flickr.com/photos/origamidennis/3121716521/in/set-72157611443551668/
http://www.flickr.com/photos/89659391@N00/
http://www.flickr.com/photos/melisande-origami/209204700/in/set-
http://www.flickr.com/photos/melisande-origami/2639322782/
http://www.flickr.com/photos/jon_tucker/2738872593/in/set-


16

Ви не вгадали. Мій син прислав мене просити вас прийти до нього.
Любов
Прийти до нього? Ні, се неможливо. Я зважила, що ми більше не побачимось...
(зміненим голосом) ніколи.
Груїчева
Ніколи, ви зважили? А подумали ви, чого коштує ваша звага Орестові?
Любов
Я думала, багато думала. Мені здавалось, що іншого виходу нема, і мені ніхто не
вказував на інший вихід. Мені здавалось, що мій виїзд не дуже зажурив його.
Груїчева
Звідки ж ви се знали?
Любов
Я раніш бачила сама; я зрозуміла, що все скінчено. Чого я маю йти тепер?
Груїчева
Щоб потішити його, ну, коли хочете, щоб забавити його просто.
Любов
Потішити його я не можу, а служити забавкою не хочу.
Груїчева
Ах, який холодний, гордий тон! Звести людину з розуму, витягти з неї здоров’я, а
потім грати ображену королеву!..
Любов
Ви не маєте права так говорити зі мною!
Груїчева
Права? А яке ви мали право зводити з ума мого сина, одбирати у мене мою дитину?
Ви труїли його щодня, щогодини, потім кинули його, отруєного, на моїх руках, а
самі пішли собі геть, просто рішили справу!
Любов
Нащо шукати якоїсь вини? Хіба од сього легше? Сам Орест казав...
Груїчева
Що мені до того, що мені до вашої філософії? Моя дитина гине, горить на вогні, я
бачу, як він тане день за днем! (плаче)
Любов
На бога скажіть мені, що з ним?
Груїчева
Ах, що з ним?! Серце йому щохвилини може розірватись, сам він без руху, без влади,
він мучиться так тяжко... (знов ридає) О, коли б у вас було серце, якби ви не були
каменем!..
Любов
Але що я можу порадити йому, що? Якби можна було його врятувати, я на все готова...
Груїчева
Ідіть до нього. Я вас ненавиджу, я вас убити хотіла б, але я все для вас зроблю,
тільки ідіть! Ідіть до нього! (Любов простягає до неї руки, хоче здійняти її, вона
ловить руки і цілує їх.) Ідіть коли у вас є серце. Він умирає.
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Цікавіші емоційні перепади тут у Груїчевої. Якщо загалом розглядати емоційну
лінію цього персонажа, то на перший погляд видається, що її дихання важке, голос
обтяжений прохальним тоном, а на міміці відображається нещастя і виснаженість.
Недосвідчені  акторки підуть  за відображенням цього  емоційного  зовнішнього
малюнка. Однак, як уже було сказано, це аналіз результату емоційних реакцій персонажа.
Із середини ж навпаки, Груїчева уникає подібних збуджень та реакцій. Тобто, щоб досягти
результату бесіди – врятувати сина, вона заспокоюється, намагається взяти себе в руки.
Цей процес заспокоєння полягає в тому, щоб урівноважити дихання, звільнити голос і
владнати мімічний вираз обличчя. Таке внутрішнє напруження є невидимим актом
персонажа. Безумовно, що воно поєднане та виражається на її поведінці. Відтворення
акторкою цих намагань персонажа і є приманкою для збудження її психіки. Адже спокійне
дихання акторки не є просто її спокійним диханням, а відтвореним і пов’язаним із
персонажем. Голос не понижується чи підвищується спонтанно, а відтворюється згідно
стану персонажа. Для цього голос мусить бути вільний від емоційних затисків. Міміка
ж, у свою чергу, виражає серйозність становища сина. Дане відтворення є актом
боротьби персонажа із збудженнями в організмі або тамуванням емоцій, що призводить
до утворення емоційної енергії в особі актора.

Інший акт акторського відтворення, який залежить від міміки, голосу та дихання,
спрямований на вивільнення емоції. Емоційне вивільнення характеризується риданням
та його відображенням на міміці. Зауважено, що плач з’являється тоді, коли всі
цивілізовані методи для досягнення мети вичерпані. Найбільше це стосується слова.
Як правило, людина перед емоційним звільненням активно підбирає слова або ж не
може вимовити слова. Це відбувається у мобілізаційній паузі через оцінку певної події.
Дихання у цьому процесі уповільнюється, голос уривчастий, а міміка стурбована
вимовою чи пошуком необхідного слова. Ці фізіологічні порухи теж належать до
акторського акту відтворення. Таке вивільнення може бути заплановане у фіналі сцени
на фразі “Він умирає”.  Після слова “він” Груїчевій важко вимовити наступне трагічне
слово. У цьому випадку актриса, ще не маючи відповідних почуттів, мусить мімічно
виражати цю важкість.

Особливості мімічного,  дихального  та  голосового  процесів  персонажа
взаємопов’язані з  його поведінкою та походять  від його характеру, характерних
особливостей,  стосунків  з  оточенням тощо. Ось деякі  ознаки таких  органічних
забарвлень, які актор зовнішньо творить за допомогою рухів, міміки, дихання та голосу:
впевненість, наполегливість, сміливість і гордість – рівне дихання, кам’яне обличчя,
зверхній тон, барвиста інтонація, випрямлене тіло, багатозначні паузи та високомірні
оцінки; невпевненість, скромність, сором’язливість, розгубленість та ніяковість –
винувата посмішка, збите мовлення з характерним придихом, звукові запинання
(мугикання, икання), неконтрольоване мотання головою та руками, тупцювання на місці,
кліпання очима, сутулість у тілі; ніжність, обережність, настороженість – затамоване
дихання, відповідний до забарвлення тон, міміка та рухи, проникливий погляд та оцінки
тощо.

Мімічна, дихальна та голосова поведінка є тонким та невловимим процесом, який
майже неможливо спостерегти за собою у звичайному житті. З тих причин, що там ми
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потрапляємо у емоційний акт такої поведінки. Тому процес її відтворення вивчається
актором у публічних умовах, де обов’язково присутній акт обману [4]. У публічних
умовах  гри  вивчаються  особливості  органічного  втілення  та функціонування
відтвореної поведінки персонажа. Обман полягає в тому, щоб публіка та навколосценічне
оточення не побачили контролювання мімічних, дихальних і голосових перепадів актора.

Отже, ті зовнішні природні рухові реакції, які в житті самостійно утворюються у
природному стані людини, актор зумисне видобуває із своєї органічної природи. Тобто,
актор «наділяє» персонажа власною природою. Ці забарвлення спостережені та відомі
акторові із життєвого та ігрового досвіду. Використання актором у ролі спостережених
його зовнішніх реакцій у той чи інший момент і є так званою органікою або природністю,
яка не фіксується свідомістю як штучне явище. Як правило, актори вивчають органічний
стан у ролі з досвідом, якщо звертають на це увагу. Ці характерні забарвлення непомітні
для навколосценічного оточення. Більш того, вони не повинні бути видимими для інших.
В цьому, власне, сутність рефлективного руху. Нюанси та перебіг у особі актора
функціонування органічних процесів такого відтворення вивчаються під наглядом
досвідченого майстра, який сам володіє відповідною майстерністю.
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НАРОДНО-СЦЕНІЧНА ХОРЕОГРАФІЯ ПРИКАРПАТТЯ:
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У публікації проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку народно-
сценічної хореографії Прикарпаття. Визначені проблеми національної
хореографічної культури даного регіону і запропоновані шляхи їх подолання.

Ключові слова: танець, народно-сценічний танець, народно-сценічний танець
Прикарпаття, народно-сценічна хореографія, балетмейстер.

В публикации проанализировано современное состояние и перспективы
развития народно-сценической хореографии Прикарпатья. Определены проблемы
национальной хореографической культуры данного региона и предлагаются пути
их решения.

Ключевые слова: танец, народно-сценический танец, народно-сценический
танец Прикарпатья, народно-сценическая хореография, балетмейстер.

In this publication the modern state and the trends of development of folk-scenic
dance in Precarpathean region are analized. The problems of this region’s choreography
are described. Besides the main ways of the decision of the problems are proposed.

Key words: dance, folk-scenic dance, folk-scenic dance of the Precarpathean region,
folk-scenic choreography, choreographer.

Прикарпаття – край не лише з багатою природою, а й унікальними звичаями,
традиціями і ментальністю місцевого населення. Століттями творена народна культура
цього регіону – явище, яке і сьогодні викликає науковий інтерес, оскільки існує багато
досі не досліджених і не вивчених як творів народного мистецтва Прикарпаття, так і
власне культурних традицій регіону.

Чи не на першому плані тут народна хореографія, яка без перебільшень слугує
візитівкою Прикарпатського краю. Адже  такої  колоритності, оригінальності  і
багатогранності, що увібрало у себе саме народно-сценічне мистецтво Прикарпаття,
відображене стилістикою і лексикою танців аж п’яти етнічних груп – гуцулів, бойків,
лемків, ополян, покутян, – не має жодна танцювальна культура світу.

Неповторне танцювальне мистецтво Прикарпаття вивчали у різний час багато
дослідників, серед яких: В. Верховинець, Р. Гарасимчук, А. Гуменюк, К. Василенко,
Б. Стасько, Р. Затварська, В. Шкоріненко та інші. На особливу вдячність заслуговують:
П. Вірський, Я. Чуперчук, В. Петрик, які створили чимало шедеврів гуцульського
хореографічного мистецтва. Їх достойними послідовниками стали М. Вантух, І. Курилюк,
Д. Демків, А. Зібаровська та інші.

Відомо, що вперше академічності гуцульський народний танець Прикарпаття набув
у виконанні Гуцульського ансамблю пісні і танцю (сьогодні – Національний академічний
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Гуцульський ансамбль пісні і танцю) Івано-Франківської обласної філармонії. Розпочав
цей процес перший балетмейстер ансамблю Ярослав Маркіянович Чуперчук, справу
якого продовжував його учень і послідовник Володимир Васильович Петрик.

Тенденції розвитку сучасного народно-сценічного танцювального мистецтва на
Прикарпатті засвідчують багатство і неповторність, оригінальність мистецтва танцю –
як професійного, так і самодіяльного. Унікальні гуцульські традиції, звичаї, вірування,
події  з  повсякденного життя  населення –  все це  стає  основою різноманітних
хореографічних постановок. Разом з піснею танець допомагає вірно відтворювати побут
народу, звичаї, обряди. Йому надано певну драматургічну функцію усіх без винятку
видовищних процесів: танець слугує тлом для розгортання дії, виразнішого розкриття
настроїв та почуттів героїв, змалювання середовища. Сучасний народний танець на
Прикарпатті функціонує у найрізноманітніших сценічних формах. Завдяки цьому
утверджуються на сцені поширені в народі танцювальні рухи, а більшість персонажів,
створюваних в українських театральних і театрально-музичних спектаклях, вже не
існують без танців.

Потужний розвиток  танцювальних колективів,  поширення  та  зростання
популярності народного танцю засвідчують могутній вплив особистісного чинника на
процес залучення скарбів західноукраїнського танцювального фольклору до сфери
професійної хореографії.

Науковий інтерес сьогодні викликає сценічно-творчий досвід танцювальної
культури Прикарпаття, адже очевидно, що його роль у розвитку традиційних і створенні
нових форм народно-сценічного танцю – визначальна. Важливо згадати тут про вплив
видатних балетмейстерів на розвиток народної хореографії на Прикарпатті, оскільки їх
творчий доробок послугував основою для формування, становлення і подальшого
вдосконалення видовищних форм гуцульського танцювального мистецтва.

Малодослідженими на  сьогодні  залишаються  творчі особистості Ярослава
Чуперчука і Володимира Петрика. Перший з них вивів гуцульський танець на сцену, а
його послідовник В. Петрик вдосконалював, відшліфовував і знаходив нові форми
подачі зразків гуцульського народного танцювального мистецтва.

Тому цілком справедливо можна заявити, що зачинателем гуцульської народно-
сценічної  хореографії на Прикарпатті був Ярослав Маркіянович Чуперчук,  а  її
основоположником – Володимир Васильович Петрик.

Майже невідомими сучасному українському хореографознавству є такі видатні
прикарпатські хореографи, як А. Зібаровська, Д. Демків, Г. Железняк. А їх роль у розвитку
танцювальної культури Прикарпаття справді значна.

Потребує окремого вивчення і творчість ще однієї непересічної постаті – Василини
Чуперчук, солістки балету Гуцульського ансамблю пісні і танцю, яка завдяки своїй
неперевершеній майстерності  і  таланту  доносила  до  глядачів  задум  кожної
балетмейстерської постановки.

Кращі  зразки народних танців прикарпатського регіону збереглися  завдяки
невтомній праці прикарпатських хореографів: Ярослава Чуперчука, Володимира Петрика,
Дани Демків, Алли Зібаровської, Василини Чуперчук-Дрекало, Івана Курилюка, Георгія
Железняка та інших. Адже саме вони, як пише у своїй праці доцент кафедри театрального
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оригамі; лівий бічний ряд утворюють типи, напрями та жанри. На перетині згинів цих
рядів вже  існують або ще тільки мають  з’явитися конкретні приклади втілення
відгалужень оригамі.

Внутрішні межі запропонованої системи не є жорсткими. Асоціативно їх можливо
порівняти зі «складками». Треба зазначити, що дане мистецтво найкраще може бути
теоретично описано перетином «складок». Абстрагуючись, можливо уявити, що система
мистецтва оригамі нагадує «патерн», де лініями згину виступають лінійні межі між
складовими системи. Ці складки не є жорсткими, вони м’яко перетікають одна в одну,
утворюючи систему оригамі. На перетинах складок утворюється величезна кількість
додаткових мікро-згинів, що теоретично описують мікро-явища, котрі знаходяться на
межі між типами, видами та напрямами оригамі. В той же час оригамі само виступає
лише «складкою» загальної системи мистецтв. Деякі «складки» мистецтва є дотичними,
а деякі накладаються на оригамі, утворюючи методологічне нашарування. В точках і
площинах співпадіння оригамі розглядається як вид мистецтва, якому характерні ознаки
загальної диференціації художньої сфери.

Оригамі не тільки використовує ті ж самі художні методи, а й уособлює в собі
логіку розвитку просторових видів мистецтва. Спираючись на це, окремі твори оригамі
або цілі напрями пропонується відносити до визначних художніх напрямів XX ст.:
фігуративного,  абстрактного, кінетичного та концептуального мистецтва. Також
пропонується розділяти оригамі за стилями: реалізм, гіперреалізм, мінімалізм та інші.

Так, звичайне і пластичне ори гамі, здебільшого, своїх творів можна віднести до
фігуративного мистецтва. Натомість у мозаїчному, рифленому, криволінійному, жатому
оригамі, незважаючи на одиничні приклади фігуративного мистецтва, переважають
геометричні абстрактні композиції.

Як приклад кінетичного мистецтва, виокремлюється динамічне оригамі. Цей
напрям охоплює моделі оригамі, що рухаються, – рухливе оригамі, а також розсувне
оригамі.

Першим натяком виникнення окремого авангардного стильового напряму є
мінімальне оригамі. Оригамісти, які працюють у напрямі мінімального оригамі, ставлять
за мету складання об’єкту за допомогою мінімальної кількості складок. Мінімальне
оригамі виникло як реакція на появу занадто ускладнених проектів оригамі [13].

Проявами концептуального мистецтва є інсталяції оригаміста Сішо Мобони
(«INVISIBLE FOES», 10 липня – 15 серпня, 2010, Музей Гутенберга, Фрайбург,
Швейцарія). Художник у своїх творах піднімає актуальні теми: людини і її особистого
простору, порушення екосистеми планети тощо.

Таким  чином,  розробка  систематизації мистецтва оригамі як  теоретично-
мистецтвознавчої проблеми, на погляд автора, буде сприяти уточненню методології
вивчення окремих видів оригамі, надаючи кожному з них міцний теоретичний фундамент
і чітко визначене місце в системі, сприятиме розробці прогностичних гіпотез стосовно
розвитку оригамі в подальшому.
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мистецтва Інституту культури і мистецтв Прикарпатського національного університету
ім. В. Стефаника Б.В. Стасько, примножуючи традиції свого земляка Василя Верховинця,
відшукуючи в найвіддаленіших куточках Карпатського краю зразки танцювального
фольклору Прикарпаття, зберегли його першооснову і винесли на суд глядачів найкращі
перлини народної творчості.

Важко переоцінити роль творчості Я.М. Чуперчука у становленні гуцульської
сценічної хореографії. Про це свідчать бодай такі постановки балетмейстера, як
«Гуцулка», «Після Бескидів», «Аркан», «Гуцулка на царині», «Співай, рідний краю»,
«Великодні  хороводи»,  «Коломийки»,  численні цікаві  вокально-хореографічні
композиції, його хореографічні постановки на тему українських народних пісень «Їхав
козак за Дунай», «Розпрягайте, хлопці, коні», «Кину кужіль на полицю» та незліченна
кількість інших творів.

А от дивовижну постановку танцю «Голубка», яка і сьогодні слугує унікальним
зразком гуцульської народно-сценічної хореографії, здійснила саме Василина Чуперчук,
сестра видатного майстра, тоді як усі впродовж тривалого часу помилково вважали,
що ця постановка належить саме Я. Чуперчукові.

На особливу увагу заслуговує і творча спадщина Володимира Петрика. Серед
найвідоміших малометражних танців – «Гуцулка», «Гуцулка на царині», «Космачанка»,
«Прикарпатський танець»,  «Ямницька полька»,  «Сербин»  (покутський  танець),
«Марічка»,  «Дрібонька»,  «Бойківчанка»,  «Аркан»,  «Чабани»  та  інші. Широкі
хореографічні полотна з хором, сюїти: «Будь здорова, Батьківщино», «Урожайна»,
«Олекса Довбуш з опришками», «Весна в Карпатах», «Пори року» (весна, літо, осінь,
зима), «Гуцульське весілля», «Проводи чабанів на полонину», «Бойківське гуляння»,
«На галявині».

Сьогодні балетмейстером Гуцульського ансамблю пісні і танцю є народний артист
України І.В. Курилюк – справжній професіонал своєї справи, талановитий балетмейстер,
вимогливий керівник. Створив вокально-хореографічні композиції «Верховино, світку
ти наш», «Гуцульський розмай», «Україна», «Лемківські забави», «Барви Карпат»,
«Верховинські гуляння». Здійснив постановку танців «Покутська полька», «Карпатські
візерунки», «Старий Гуцул» – жартівливий гуцульський танець (тріо), «Вас вітають
козаки», «Косівські візерунки», «Гуцульська вітальна», «Козацький марш», «Зорепад»,
«Святковий Великодній», «Зустріч»  (дует), «Вербиченька»  (хоровод). В доробку
балетмейстера – велика кількість хореографічних оформлень народних та естрадних
пісень. Сьогодні Іван Курилюк продовжує активну діяльність у галузі хореографічного
мистецтва прикарпатського краю.

На увагу заслуговує і творчість Дани Петрівни Демків, керівника народного
ансамблю  танцю «Покуття»,  переможця  незліченної  кількості міжнародних  і
всеукраїнських фестивалів. Завдяки неповторному стилю як постановок, так і сценічних
костюмів, ансамбль вирізняється серед інших у нашій державі і в цьому безперечна
заслуга балетмейстера.

Своєрідний балетмейстерський почерк та нові бачення демонструють сьогодні
молоді хореографи Прикарпаття: В. Петрик (молодший), Ю. Скобель, В. Шеремета,
М. Кучмей, О. Чижонок, О. Квецко, Т. Магдич, Л. Марцинків, М. Марцинків та інші.
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Рис. 6
Також модульне  оригамі  структурується  за  змістом модуля,  який  може

використовувати методику формотворення будь-якого з вищезазначених видів (рис. 7).

Рис.7
За аналогією до образотворчих видів мистецтва в усіх вищезазначених видах

оригамі пропонується розрізняти жанри: анімалістичний, тератологічний, натюрморт,
портрет (маска), геометричний та інші (рис. 8).

Рис. 8
Всі вищеописані класифікації та типізації мають між собою координаційні та

субординаційні зв’язки та в сукупності утворюють систематизацію мистецтва оригамі
(рис. 9). Система – це впорядкована множина елементів, що утворюють єдине ціле.
Кожна система виступає складовою системи більш високого порядку (надсистеми) та
містить елементи, що виступають у ролі систем більш низького порядку (підсистем)
[11]. В даному випадку кожна з запропонованих класифікацій (типізацій) виступає
підсистемою даної системи оригамі, а надсистемою для неї слугує загальна система
мистецтв.

Кожна  система,  як  відомо, характеризується  складом елементів,  виглядом
структури та виконує певну функцію. Запропонована нижче скорочена систематизація
має двовимірну структуру та виконує функцію наукового прогнозування розвитку
мистецтва оригамі, що є головною корисною функцією даної системи [12; 62; 9] .

У  даному  дослідженні  з метою  проведення  систематизації,  яка  б  мала
прогностичну функцію, були використані деякі складові методу «морфологічного
ящика» Фріца Цвіккі [11]. В основу цього методу покладена фасетна структура. В
запропонованій систематизації верхні щаблі фасетної структури заповнені видами
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Професійне  хореографічне мистецтво  краю представлене Національним
академічним Гуцульським ансамблем пісні  і  танцю –  вокально-хореографічним
колективом, заснованим у грудні 1939 р. відомим українським композитором та
культурним діячем Ярославом Барничем.

На  сьогодні  дуже  в  незначному  об’ємі  досліджена  діяльність  і  роль  у
популяризації гуцульської сценічної хореографії та зародженні її нових форм саме цього
колективу.

Художній керівник і головний диригент ансамблю – народний артист України Петро
Михайлович Князевич, балетмейстер – народний артист України Іван Васильович
Курилюк.

Слід зазначити, що Гуцульський ансамбль пісні і танцю – один із небагатьох
професійних колективів в Україні, який в доволі непростих сучасних економічних і
соціальних умовах зумів вижити, зберегти свою сутність і автентизм. Нещодавно йому
було присвоєно  статус  академічного. Ансамбль  є  учасником багатьох  заходів
державного значення, різноманітних всеукраїнських та міжнародних фестивалів. Часто
виїжджає на гастролі  за кордон. Висока майстерність  і професіоналізм артистів
ансамблю, а також великою мірою їх ентузіазм і любов до своєї справи заслуговують
на особливу повагу. Мистецтво, яке презентує цей колектив, – вишукане, досконале,
відтворює не лише традиційну культуру етнічних груп, які населяють територію
Гуцульщини, а й набуває постійно нових форм, наближених до академізму і різноманітних
сучасних втілень сценічного балетмейстерського бачення.

Ансамбль збирає, художньо обробляє та пропагує гуцульську народну творчість,
створює нові пісні, танці і театралізовані вокально-хореографічні картини з життя
Гуцульщини.

На сьогодні в репертуарі ансамблю – величезна кількість хореографічних картин,
полотен з хором, сюїт, малометражних танців тощо. Композиції «Свято на полонині»,
«Бойківські  гуляння», «Гуцульське  весілля»;  танці  «Гуцулка», «Аркан»,  «Гопак»,
«Сербин», «Прикарпатський танець», «Прикарпатський дрібонький» – найвідоміші серед
них.

Що стосується аматорського танцювального мистецтва Прикарпатського краю,
то в регіоні є велика кількість дитячих та дорослих самодіяльних хореографічних
колективів.

На особливу увагу заслуговує ансамбль «Покуття» з м. Коломиї під керівництвом
Дани Петрівни Демків. Колектив є лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних
фестивалів. Має  досить  цікавий,  своєрідний  репертуар. Окрасою  кожного
танцювального номеру ансамблю є неповторні, автентичні костюми, які придають
«Покуттю» оригінальності і вирізняють його з-поміж інших колективів України.

Варто відзначити і ансамбль танцю «Карпати» при ВАТ «Івано-Франківськцемент»
під керівництвом Георгія Васильовича Железняка, Ярослава Семковича та Сергія
Дергоусова. В діючому репертуарі колективу понад 20 танців. Створений колектив 1967
року. Ансамбль є лауреатом багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів, про що
свідчать Гран-прі на міжнародних фестивалях у Німеччині, Угорщині, Італії, Росії. 2004
року колектив, представляючи Україну на Міжнародному фестивалі «Серпухов збирає
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За методикою формоутворення  оригамі пропонується  поділяти на  типи:
мономодульне Monomodular origami та полімодульне Multimodular origami (рис. 4).

Рис. 4
Мономодульне,  в  свою чергу,  пропонується поділяти  на  види:  звичайне

(Conventional origami)9, пластичне (Plastic origami)10, мозаїчне (Origami Tessellations),
плісироване (Pleat origami), рифлене (Origami Corrugations), криволінійне (Curvilinear
origami), жате (Crumpling origami), багатогранне (Polyhedral surface origami)11 та інші.

Однією з  головних вимог будь-якого розподілу  є «вичерпність»  [8; 91–93].
Оскільки мистецтво оригамі постійно розвивається, задля дотримання цієї вимоги в
класифікації була передбачена графа «інші». Будь-який новий вид оригамі, що виникне
в подальшому, зможе зайняти цю графу. Якщо модель оригамі за своєю структурою
містить формотворчі характеристики декількох видів, таке оригамі пропонується
відносити до синтезованого (Synthesized origami)12 (рис. 5).

Рис. 5
Деякі з вищезазначених видів можуть поділятися на підвиди за формотворчим

принципом, як, наприклад, мозаїчне оригамі поділяється на площинне та рельєфне [10].
Напевно,  при подальшому  розвитку мистецтва  буде недоцільно  виділяти

криволінійне оригамі як окремий вид оригамі, і воно стане лише формою мозаїчного
та рифленого оригамі, деякі ознаки цього існують вже зараз.

Полімодульне оригамі, спрощенно – модульне (Modular origami)13 поділяється
на гетеро- та гомомодульне (рис. 6) [3; 36].

СПРОБА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МИСТЕЦТВА ОРИГАМІ НА ОСНОВІ
НАУКОВИХ ПРИНЦИПІВ ПРОГНОЗУВАННЯ

 9 Термін «звичайне оригамі» (англ. «Conventional origami») введений автором.
  10Термін «пластичне оригамі» (англ. «Plastic origami») введений автором.
  11Терміни «мозаїчне оригамі», «плісироване оригамі», «рифлене оригамі», «криволінійне оригамі»,

«жате оригамі», «багатогранне оригамі» перекладені автором з англ. відповідно «Origami Tessellations»,
«Pleat origami», «Origami Corrugations», «Curvilinear origami», «Crumpling origami», «Polyhedral surface origami»;
загальновживані терміни.

  12Термін «синтезоване оригамі» (англ. «Synthesized origami») введений автором.
 13 Загальновживаний термін.
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друзів» (Росія), завоював Гран-прі, цього ж року в Польщі в період Різдвяних свят
демонстрував українські танці і обрядові та фольклорні композиції. «Карпати» є
постійним учасником творчих звітів Івано-Франківської області в столиці держави.
Впродовж лише 2007 року ансамбль взяв участь у тридцяти чотирьох мистецьких
заходах.

Важливо  згадати  і  ансамбль народного  танцю «Візерунки» Центрального
народного дому (керівники – Петро Нестерук, Галина Бай). Високий професіоналізм
демонструють учасники ансамблю «Мереживо» Калуського державного коледжу
культури  і мистецтв під керівництвом О. Квецко. Варто відзначити багаторічну
балетмейстерську діяльність на теренах Прикарпаття Марії Василівни Ляшкевич, яка
впродовж тривалого часу очолювала хореографічну кафедру вищезгаданого коледжу,
була керівником колективу «Мереживо» і залишила по собі значний слід у галузі танцю
на Івано-Франківщині.

Яскраво виділяється з-поміж інших і народний аматорський ансамбль пісні і танцю
«Прикарпаття» селища Отинія – керівники Людмила та Мирослав Марцинківи.

Серед дитячих танцювальних колективів найвідомішими є:
- Зразковий ансамбль народного танцю «Радість» Івано-Франківського Центру

дитячої творчості – керівник Любов Харебіна;
- Дівочий танцювальний ансамбль «Франківчанка», засновницею і натхненницею

якого була відмінник народної освіти України, колишня артистка Гуцульського ансамблю
пісні і танцю, партнерка Володимира Петрика Дана Пономаренко;

- Зразковий ансамбль народного танцю «Галицька веселка» (керівники – Галина
та Петро  Ільчуки)  Івано-Франківського Центру дитячої  творчості  – на  сьогодні
колектив перебуває в занепаді;

- Зразковий ансамбль танцю «Крок» при СЗШ №10 – керівник заслужений працівник
культури України Зінаїда Свінцова;

- Дитячий колектив «Прикарпаття» с. Велика Кам’янка під керівництвом Анни
Огородничук, який славиться колоритними, багатими гуцульськими сценічними
костюмами та чистотою виконавської майстерності;

- Дитячий ансамбль народного танцю «Калинонька» (с. Радча) – керівник Тарас
Магдич;

- Ансамбль «Зірничка» (с. Городниця) – керівник Маріанна Кучмей;
- Дитячий танцювальний колектив «Горянка» при Надвірнянському Будинку

культури під керівництвом Олени Здольник;
- Дитячий зразковий ансамбль танцю «Бойківчанка» (м. Долина) – керівник Надія

Лопух;
- Зразковий ансамбль народного танцю «Веселі гуцулята» (м. Калуш) – керівник

Людмила Коваль. Колектив у травні 2008 року став лауреатом Дитячого Всеукраїнського
Телевізійного конкурсу «Крок до зірок», який впродовж уже 15 років проводить
Київський національний університет культури і мистецтв.

Аналізуючи  становлення  народно-сценічного хореографічного мистецтва
Прикарпаття, варто згадати про Геннадія та Наталію Соколовських – подружжя, чий
внесок  у  галузь  як  аматорського,  так  і  професійного  виконавського  та
балетмейстерського танцювального мистецтва регіону визначний.
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origami)1. Звичаєве оригамі сформувалося задовго до ХХ ст. і передавалося в усній чи
письмовій традиції з покоління в покоління, внаслідок чого автори фігур цього типу
оригамі невідомі. Звичаєве оригамі, в свою чергу, обіймає чотири історичних типи:
ритуальне (ritual)2, утилітарне (utilitarian), церемоніальне (ceremonial) та розважальне
(recreational)3 (рис. 1) [4].

Рис. 1
За аналогією до образотворчих мистецтв оригамі може бути типізоване за змістом

та функціями на станкове (Easel origami)4 та монументальне (Monumental Origami)5.
Посилаючись на роздуми автора, викладені в статті «Місце оригамі в класичних та
сучасних теоріях систематизації мистецтва», та, не зважаючи на усталені традиції
класифікації мистецтв, додамо до вищезазначених також ужиткове оригамі (Applied
origami)6 (рис.2).

Рис. 2
Як уподібнення мініатюрі виокремлюється міні-оригамі (Mini-origami)7.
За аналогією до скульптури, яка може мати круглу форму або рельєф, оригамі

може бути відкритим (closed) and або закритим (opened)8 (рис. 3).

Рис. 3

СПРОБА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МИСТЕЦТВА ОРИГАМІ НА ОСНОВІ
НАУКОВИХ ПРИНЦИПІВ ПРОГНОЗУВАННЯ

 1 Терміни «звичаєве», «авторське» перекладені автором відповідно до англ. «traditional», «author's»;
вперше застосовані Д. Лістером у статті «Really Old Origami», 2001 [4].

  2Термін укр. «ритуальне» (англ. «ritual») введений автором, на противагу «religious» за Д. Лістером
(«Really Old Origami», 2001 [4]).

  3Терміни «утилітарне», «церемоніальне», «розважальне» перекладені автором з англ. відповідно
«utilitarian», «ceremonial», «recreational»; вперше застосовані Д. Лістером у статті «Really Old Origami», 2001[4].

 4Термін «станкове оригамі» (англ. «Easel origami») введений автором.
 5Термін «монументальне» перекладений автором з англ.  «monumental»;  вперше застосований Р.

Лангом у статті «Monumental Origami» [9].
  6Термін «ужиткове оригамі» (англ. «Applied origami») введений автором.
 7Загальновживаний термін.
 8Терміни «відкрите оригамі» (англ. «opened origami»), «закрите оригамі» (англ. «closed origami»)

введені автором.
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Підготовку кадрів на Прикарпатті  здійснюють  сьогодні  Інститут мистецтв
Прикарпатського національного університету культури  і мистецтв та Калуський
державний коледж культури і мистецтв.

Незважаючи на економічні труднощі та складні умови функціонування, народно-
сценічна хореографія краю – і аматорська, і професійна, – характеризується значною
кількістю колективів, які своєю діяльністю збагачують мистецьку скарбницю Івано-
Франківщини, широким спектром репертуарної політики, в переважній більшості
автентичністю та фольклорною першоосновою танцювальних формацій. Все це робить
культуру Прикарпаття неповторною, цікавою і самобутною

Голова Всеукраїнської  спілки хореографів,  голова журі Всеукраїнського
танцювального конкурсу ім. Павла Вірського М. М. Вантух дав таку оцінку сучасного
стану народної хореографії Прикарпаття: «Прикарпатський край – обдарований талантами
високої проби.  Івано-Франківщина  завжди була,  є  і  буде берегинею української
хореографічної культури. Відбулося три конкурси ім. Вірського, і я з великою гордістю
відзначаю, що виконавський рівень колективів з усіх регіонів України помітно зріс.
Але  в моєму  переконанні, Гуцульщина  – на  першому місці.  І, можливо,  успіх
прикарпатських колективів не полягає у віртуозній техніці, порівняно, наприклад, з
Київщиною, Львівщиною, Кіровоградщиною чи Харківщиною, але те, що івано-
франківське село має по 2 колективи, та ще й з оркестром і вишуканими сценічними
костюмами, заслуговує на особливу повагу. А найбільше мене підкупає їх ставлення до
своєї культури – я вклоняюся їм за те, що так свято бережуть наші традиції».

Наслідком якісної підготовки і свідченням високої майстерності виконання
загалом хореографів Івано-Франківщини є те, що на ІІІ Всеукраїнскому конкурсі ім.
Вірського відзнаки здобули такі колективи області: дитячий ансамбль народного
ансамбль «Прикарпаття» с. Велика Кам’янка (І місце серед сільських колективів),
студентський колектив Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету
ім. В. Стефаника з композицією «Карпати, Карпати» (ІІ місце у номінації «ансамблі
спеціалізованих навчальних закладів»), дитячий колектив с. Радча «Калинонька»
(керівник – Тарас Магдич), який існує всього лише два роки (ІІІ місце), народний
аматорський ансамбль пісні і танцю «Прикарпаття» селища Отинія (ІІ місце), відзнаку
одержав народний аматорський ансамбль «Покуття» за виконання танців «Кокетка» і
«Гордиянка».

Головний балетмейстер  Івано-Франківської області,  голова обласної спілки
хореографів  І. В. Курилюк у  інтерв’ю  (14.05.2011)  сказав:  «Відколи  створена
Національна спілка хореографів України, в нашій області почався великий поступ у
розвитку народно-сценічної хореографії як в місті, так і в селі. Конкуренція між
колективами, яка природнім шляхом виникає під час участі їх у конкурсах, стимулює
зростання виконавської майстерності. Я вдячний за постійну підтримку голові Івано-
Франківської ОДА М. В. Вишиванюку, обласному управлінню культури». Як вважає
І. Курилюк, «сьогодні необхідно народжувати нові стилі, знаходити нову манеру,
наближувати народну хореографію до академізму, але безумовно зберігаючи при цьому
свої традиції, особливо пам’ятати про це при відборі музичного матеріалу і пошуку
форм хореографічної подачі». Неможливо не погодитися із даним твердженням.
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«modular folding», «origami tessellations», «Wet folding», “Minimal Folding”, “Pure Land
Folding”, “Jacksonian”, “cross-pleating”, “Zig-zag folding”, “Twist Folding”, “Teabag
Folding”, “Iris Folding”, “Origamic Architecture”, «circular paper», «curved creases», «curved
surfaces» [6].

Серед  узагальнюючих праць,  присвячених оригамі,  треба  також  виділити
фундаментальну книгу Еріка Кенневея «Збірник оригамі» («Complete Origami», 1987).
У праці Еріка Кенневея згадуються “Pure origami”, “cross-pleating”, “crampling paper”,
“twist folding”, “modular origami”, “wet folding”, “ticket folding”, “action models”, “money
folding”, “circular origami”, “envelope folding” та ін. [7; 12 – 52, 110 –179].

Не вдаючись до перекладу та тлумачення наведених термінів, зазначимо, що в
одному ряду перераховані види, типи, техніки, стильові напрями та жанри оригамі; та
навіть те, що до оригамі не має ніякого відношення. Це не є недоліком вищезгаданих
робіт, бо вони й не мали на меті систематизацію, але є загальною характеристикою
стану питання, що розглядається. На жаль, системний підхід та мистецтвознавчий аналіз
не властиві більшості робіт, що характеризуються спробою узагальнити широке поле
творів оригамі.

Вкрай актуальним є повний, всеохоплюючий мистецтвознавчий системний аналіз
оригамі як виду мистецтва із знаходженням координаційних і субординаційних зв’язків
між його складовими.

Дане дослідження ставить за мету впорядкування понятійно-категоріального
апарату мистецтва оригамі, проведення мистецтвознавчого аналізу його видів та
напрямів, виділення значимих критеріїв їх можливої класифікації (формоутворення,
функціонального  призначення,  змісту,  художньої  виразності)  та  проведення
систематизації  напрямів  оригамі  за  виявленими критеріями,  а  також наукове
прогнозування подальшого розвитку оригамі на основі запропонованої систематизації.

При проведенні даного дослідження було застосовано системний підхід до
систематизації мистецтва, так як він дозволяє виявити координаційні та субординаційні
зв’язки між класифікаціями, що проведені  за  різними  критеріями,  такими  як
онтологічний, семіотичний та ін. При проведенні даного дослідження використовувались
наступні правила логіки щодо розподілу: 1) розподіл має проводитись за єдиним
критерієм; 2) розподіл повинен бути співрозмірним та вичерпним; 3) складові розподілу
повинні бути альтернативними та взаємовиключними; 4) розподіл повинен бути
однорівневим [8; 91–93].

Межі мистецтва оригамі можуть бути окреслені з достатньою достовірністю
тільки в  результаті  аналізу його  внутрішньої  будови,  але,  відповідно,  до  його
співвідношення з іншими видами мистецтва. У статті автора «Місце оригамі в класичних
та сучасних теоріях систематизації мистецтва» вже було розглянуто систематизацію
мистецтва оригамі на макрорівні та визначено його співвідношення до загальної
системи мистецтв. Виходячи  з даної праці, оригамі  визначено як просторовий
образотворчий виконавчий вид мистецтва.

За дослідженнями Девіда Лістера  нам відомо, що впродовж становлення
паперового мистецтва сформувалися два історичних типи оригамі: звичаєве (traditional)
(на пострадянському просторі домінує термін «класичне») та авторське (author's
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Культурно-мистецька політика Прикарпаття заслуговує сьогодні на особливу увагу.
Адже на теренах області відбувається багато фестивалів народної творчості, зокрема
і хореографічного мистецтва. Серед найпопулярніших: Міжнародний Гуцульський
фестиваль, фестиваль «Бойківська ватра», «Родослав» тощо.

Загалом,  характеризуючи  сьогодні  стан  народно-сценічної  хореографії
Прикарпатського краю, можна відзначити, що, фактично, всі дитячі і дорослі ансамблі
народного танцю Івано-Франківщини (а їх кількість в силу різних обставин значно
уступає кількості колективів сучасного танцю, що, безумовно, є негативним явищем
для галузі культури) в переважній більшості в своїх постановках віддають перевагу
гуцульському фольклору,  тоді  як до  академізму наближається  єдиний в  Івано-
Франківській області професійний колектив – Національний академічний Гуцульський
ансамбль пісні і танцю.

Сьогодні  існує  багато  проблем,  пов’язаних,  першочергово,  з  нестачею
висококваліфікованих професійних кадрів,  недостатньо  якісною репертуарною
політикою, відсутністю належної уваги з боку владних і державних структур. Ці та
багато інших чинників є основними причинами низької якості виконавської і постановчої
майстерності багатьох танцювальних колективів не лише на Прикарпатті, а й у всій
державі. Велика кількість ансамблів припиняють своє  існування через ті ж самі
проблеми.

Варто вкотре закцентувати увагу на важливій проблемі української хореографії
зокрема і національної культури в цілому – фінансуванні творчих галузей за залишковим
принципом, відсутності належної інфраструктури і сучасної матеріальної бази, тоді як
в  інших країнах Європи дана галузь фінансується залежно від розмірів  і темпів
зростання ВВП. Українська держава теж повинна переглянути свою позицію з цього
питання, оскільки саме культура є носієм культурних та історичних цінностей того чи
іншого народу, показником розвитку суспільства.  І  саме культура повинна бути
пріоритетною, визначальною галуззю посеред усіх  інших. Адже відомо, що все
починається з культури (тут варто перейняти досвід держав Європи, зокрема Франції).

Сьогодні народно-сценічне танцювальне мистецтво на Прикарпатті, як в інших
регіонах України, переживає складні часи. Як і все народне мистецтво, яке серед
сучасної української молоді, на превеликий жаль, втратило свою популярність. І це,
безперечно, актуальна проблема сьогодення. Батьки переважно віддають своїх дітей
до гуртків з бального чи сучасного танців, не усвідомлюючи, що саме українська
народна хореографія, а не латино-американська чи африканська, є духовним надбанням
нашого народу. Ми  втрачаємо  свою  самобутність,  українські  звичаї  і  культура
забуваються. Безперечно, це великий негатив, бо це якраз ті атрибути, які роблять з нас
націю. Завданням держави є виважена, мудра культурна політика з метою виховання
гідних громадян України через пропагування національного мистецтва і національної
культури, не обмежуючи при цьому розвиток культурних традицій національних меншин,
які проживають на території нашої держави.

Необхідно усіма способами, в тому числі і через телебачення, як найпоширеніший
сучасний засіб масової інформації популяризувати народне мистецтво, зокрема і
хореографічне. В тому числі, і через українську діаспору в різних країнах світу. Важливо
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до місцевих. Провідні галереї та музеї світу експонують виставки, присвячені даному
мистецтву. Всесвітньо відомі майстри утворюють власні художні школи. При такому
бурхливому розвитку мистецтва неминуче виникнення помилок і плутанини у термінах
та поняттях. На жаль, незважаючи на всі ці факти, оригамі не має стійкого визнання у
мистецтвознавців. Цей феномен пройшов поза увагою мистецтвознавців.

Найбільш визначною працею з даного питання на пострадянському просторі є
дослідження російського оригаміста С. Ю. Афонькіна «Все про оригамі», 2004. Праця
складається з окремих нотаток, що містять певні посилання на більшість з наявних
напрямів і відгалужень оригамі. Деякі з них досліджені доволі детально, як то звичайне
оригамі, яке не згадується як окремий напрям, проте термінологія та техніки звичайного
оригамі детально описуються в багатьох нотатках. Із збереженням світової термінології
описані мінімальне та модульне оригамі [3; 123–136, 36]. Модульне оригамі до того ж
класифіковане за формотворчою складовою [2; 36]. Також згадуються «Гігантські
роботи», «Гофрировки» та «Ялинкові структури», «Трансформація площин» та ін. [3; 37
– 55, 223 – 225]. Дослідження С. Ю. Афонькіна є найбільш фундаментальною працею,
присвяченою оригамі  на пострадянському  просторі,  але  воно має  описовий
публіцистичний характер.

На Заході приділяється набагато більша увага розвитку гуманітарної теорії
оригамі. Періодично проводиться всесвітня конференція «In Origami. International
Meeting  of Origami  Science, Mathematics,  and Education»,  яка має  обов’язкову
гуманітарну частину. Перша конференція пройшла в м. Феррара, в Італії, у 1989 р.; друга
– в м. Оцу, Японії, у 1994 р.; третя – в Асіломар, Каліфорнії, США, у 2001 р.; четверта
– в м. Пасадена Pasadena, Каліфорнії, США, у 2006 р.; п’ята – в Сінгапурі у 2010 р.;
шоста конференція планується в м. Токіо, Японії, у 2014 р.

Існує  всесвітнє  інтерактивне  Інтернет-видання  «Origami-L»,  де  постійно
піднімаються теоретичні питання. Крім того в провідних країнах світу (Великобританії,
Америці, Японії, Іспанії, Франції, Росії) при товариствах оригамі існують спеціалізовані
журнали, що регулярно публікують теоретичні статті.

Незважаючи на високу зацікавленість західних товариств оригамі до теоретичних
питань, мистецтвознавчих досліджень, присвячених теорії мистецтва, напрочуд небагато.
Більшість з них не є узагальнюючими, а описують окремо взяті напрями, види або
явища.

Зокрема, серед 200 статей британського історика оригамі Девіда Лістера, що
відомі під загальною назвою «Список Лістера» («Lister List») та опубліковані на сайті
Британського товариства оригамі, лише декілька, разом з історією оригамі, зачіпають
окремі питання теорії мистецтва. Зокрема, в статті «Really Old Origami» Девід Лістер
звертає увагу на наявність «релігійних» («religious») та «утилітарних» («utilitarian»)
складок і розмежовує поняття «церемоніального» («ceremonial») та «розважального»
(«recreational») оригамі [4].

Оригамі як мистецтво було висвітлено в документальному фільмі Ванесси Гуд
(Vanessa Gould) «BETWEEN THE FOLDS», 2009 [5].

Доослідження «History of Origami outline suggestions for a basic, essential history»,
2005 містить перелік деяких сучасних напрямів і технік оригамі. Зокрема, таких як
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проводити різноманітні конкурси і фестивалі, які б заохочували і стимулювали дітей. З
метою збереження кращих зразків народного мистецтва і дослідження нових його
надбань організовувати експедиції для збирання нових, досі не досліджених танців,
різних елементів фольклору, які б лягли в основу нових композицій.

Колективи не повинні чекати  лише на допомогу від держави – необхідно
самостійно шукати спонсорів, меценатів, організовувати гастролі і власними силами
заробляти гроші. Це, першочергово, – пропагування нашого мистецтва за кордоном,
налагодження міжнаціональних культурних зв’язків, підвищення виконавського рівня
шляхом обміну досвідом з іншими колективами різних країн світу, і, безперечно, –
додаткові фінансові надходження, які можуть бути використані на пошиття нових
костюмів, покращення матеріально-технічної бази, на рекламу, створення нових танців
тощо.

Отже, нашим завданням сьогодні є вивчення та збереження народно-танцювальних
традицій. Українська танцювальна культура повинна розвиватись, збагачуватись новими
цікавими напрямами, постановками, талановитими балетмейстерами і виконавцями. Для
цього необхідною умовою є покращення фінансування мистецької галузі, пошуки
шляхів удосконалення виконавської майстерності багатьох хореографічних колективів.
Проведення різноманітних конференцій, круглих столів, фестивалів, творчих оглядів
повинні стати звичним явищем у діяльності хореографів, адже нашим основним
завданням  сьогодні  є  збереження  і  систематичне  збагачення  гуцульських
хореографічних традицій, їх вдосконалення. Не менш важливим процесом є виховання
молоді на справжніх, непідкупних  істинах і цінностях, оскільки сучасне молоде
покоління в переважній більшості не усвідомлює значущості національного мистецтва
для успішного розвитку суспільства і держави. Ми також повинні сьогодні знаходити і
визначати нові напрями та стилі хореографії, сучасні форми, можливості досягнення
мети новими шляхами та цікавими лексичними прийомами, при цьому не зрікаючись
вже існуючих канонів і принципів.
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У статті розглядаються усі види оригамі, що існують; виявляються критерії
(формоутворення, функціонального призначення, змісту, художньої виразності та
інші) для подальшої систематизації; розробляється систематизація оригамі на
основі наукових принципів прогнозування.

Ключові слова: систематизація, оригамі, складання, папір.

В статье рассматриваются существующие виды оригами, определяются
значимые критерии (формообразования, функционального назначения, содержания,
художественной выразительности и другие) для дальнейшей систематизации;
разрабатывается систематизация оригами на основе научных принципов
прогнозирования.

Ключевые слова: систематизация, оригами, складывание, бумага.

The existent types of origami are examined in the article, meaningful criteria
(forming, functional setting of maintenance, artistic expressiveness, and others like that)
discover for subsequent systematization; developed systematization of origami based
on scientific principles of forecasting.

Key words: systematization, origami, folding, paper.

Оригамі – термін, що означає мистецтво складання з паперу різних фігур та форм.
Ця назва походить від японських слів «орі» – складати і «гамі» – папір. Для складання
традиційно використовується папір квадратної форми, але можливе застосування і інших
геометричних форм. Складена  фігурка  називається  моделлю;  розгортка, що
утворюється на папері внаслідок складання – патерном; а розробка конструкції моделі
– проектом або дизайном [1; 6–7].

Мистецтво оригамі – це складний різноплановий феномен у мистецтві XX ст. Хоча
історія розвитку оригамі налічує декілька століть, найбільший стрибок у розвитку
припав на другу половину XX ст. Той вигляд оригамі, коли ми можемо розглядати його
як окремий вид мистецтва, у всій багатогранності його морфологічних, стильових,
естетичних ознак, сформувався саме в цей час. Оригамі як мистецтво складання,
мистецтво  складки  в  повному  обсязі  увібрало  в  себе  методологічні  засади
постмодернізму. Оригамі як мистецтво розкриває та опредмечує постмодерністі теорії,
висвітлені в праці Жиля Дельоза «Складка. Лейбніц та Бароко» [2].

У XX ст.  оригамі бурхливо  розвивається  в  умовах масштабного  процесу
диференціації мистецтва; при цьому відокремлюються синкретично зв’язані напрями,
виникають нові види оригамі, з власними методами формоутворення. Розширюються
географічні комунікаційні межі мистецтва, формуються товариства оригамі майже в
усіх розвинених країнах світу, постійно проводяться конференції оригамі від всесвітніх
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У статті досліджуються явище автоматизованого перекладу як складової
сучасної інформаційної культури, вплив глобалізації на розширення сфери вжитку
систем автоматизованого перекладу.

Ключові слова: автоматизований переклад, інформаційна культура,
інформатизація суспільства, глобалізація.

В статье исследуются явление автоматизированного перевода как
составляющей современной информационной культуры, исследуется влияние
глобализации на расширение сферы употребления систем автоматизированного
перевода.

Ключевые слова: автоматизированный перевод, информационная культура,
информатизация общества, глобализация.

The article looks into the computer assisted translation phenomenon as a part of
the contemporary informational culture, studies the impact of the globalization upon
computer assisted translation sphere of usage expansion.

Key words: computer assisted translation, informational culture, society
informatisation, globalization.

Сучасний етап  розвитку суспільства характеризується  зростаючою роллю
інформаційної сфери, що утворюється сукупністю суб’єктів інформаційної взаємодії,
інформації безпосередньо, інформаційної інфраструктури та суспільних відносин у
зв’язку із формуванням, передачею, розповсюдженням та зберіганням інформації,
обміном останньої всередині суспільства, що в свою чергу впливає на розширення
сфери автоматизованого перекладу.

Передача інформації з іноземної мови за допомогою електронних пристроїв являє
собою найостанніші розробки в сучасній практиці перекладу. Завдяки фундаментальним
дослідженням систем алгоритмів та встановленню лексичної еквівалентності на різних
лексичних рівнях, автоматизований переклад зробив значний прогрес за останні роки.

У свою чергу, глобалізація –– процес розширення меж спілкування у всіх сферах
людської діяльності, процес виникнення глобального інформаційного простору, появу
якого викликає безліч соціальних наслідків і, перш за все, зростання взаємозалежності
і необхідність вироблення узгоджених рішень. У основі мобільності інформації лежать
сучасні  інформаційні  і  комунікаційні  технології  (ІКТ),  а  також засоби масової
комунікації (ЗМК), які також мають великий вплив і на розвиток автоматизованих систем
переклад [3].

Метою написання даної статті стало вивчення автоматизованого перекладу як
складової сучасної інформаційної культури, з’ясування впливу глобалізаціїних процесів
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1963 р. щедрувальники під акомпанемент баяна декламували привітальні слова і співали
щедрівки; у Полтаві того ж року попереду передноворічного святкового поїзда їхала
трійка білих коней в «золотій» збруї з дзвіночками [8; 82].

Радянські колядки  і щедрівки  створювали найчастіше  самодіяльні поети й
композитори, використовуючи фрагменти традиційних текстів мотиви, мелодії. До
справи залучалися і професійні поети й композитори, які писали розгорнуті сценарії
новорічних щедрувань. Так, у 60-ті роки користувався популярністю сценарій «Щедрий
вечір, добрий вечір», створений поетом В. Юхимовичем і композитором Р. Скалецьким.
Окремі щедрівки і колядки включав до свого репертуару Державний заслужений
український народний хор ім. Г. Верьовки, інші високопрофесійні колективи.

«Щедрівки й колядки – джерело духовної краси, – писав у передмові до збірника
«Щедрівки.  Колядки. Віншівки» О. Дей,  –  черпаючи  з  якого ще  довго  буде
збагачуватися художня культура» [10; 16]. Слушність цих слів, написаних у 1968 році,
засвідчує повільне,  але неухильне відродження традиційної різдвяно-новорічної
обрядовості в пострадянську добу, коли перлини народної поезії розглядаються як
самоцінне джерело духовної краси, а не елементи декорування штучних обрядів.

Таким чином перша спроба радянської влади використати форму традиційних
українських колядок і щедрівок з метою атеїстичної і соціально-політичної пропаганди
(«червона коляда»), здійснена у 20-ті рр. ХХ ст. виявилась безрезультатною, внаслідок
чого новорічні обходи, як і всі інші народні календарні й родинні свята, надовго
заборонили. Друга спроба, започаткована в 60-ті роки, в часи «хрущовської відлиги»,
також не дала очікуваних результатів, оскільки метою державного проекту було не
відродження традиційних цінностей народної духовної культури, а використання
естетичного аспекту колядок і щедрівок, художньої образності новорічних обходів
для оздоблення заполітизованого радянського свята зустрічі Нового року.

«Соціалістичне новоріччя» кардинально відрізнялося від традиційного різдвяно-
новорічного  свята українців  як  ідейним  змістом, так художнім оформленням та
мистецьким супроводом. Характерною особливістю радянського свята було, зокрема,
те, що,  на відміну  від традиційного,  воно виконувало не  етноідентифікуючу  й
етнодиференціюючу функції, а протилежну за значенням етноінтегруючу функцію, сенс
якої виявлявся у примусовому об’єднанні різних народів за соціально-класовою та
ідейно-політичною ознаками. Зазнавши кардинальної трансформації та уніфікації,
українські колядки та щедрівки втрачали свою гуманістичну мотивацію і художню
цінність, риси регіональної та локальної своєрідності.

Всупереч намаганням владних чинників скерувати процес розвитку національної
художньої культури у штучне русло радянської обрядовості, він і в 60–80-ті роки
виявляв свою життєздатність: частково санкціоноване колядування і щедрування стало
відроджуватись у «неофіційних», тобто традиційних формах. Цей підспудний процес,
як і негативний досвід державного втручання у сферу народної художньої культури з
метою кардинально змінити її ідейні й мистецькі домінанти, потребує подальшого
системного дослідження.
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на розширення сфери вжитку автоматизованих систем перекладу. Для досягнення нашої
мети передбачається рішення таких завдань: визначення поняття «інформаційна
культура», «засоби масової комунікації»,  «автоматизований переклад»,  вивчення
особливостей специфіки застосування автоматизованих систем перекладу та значення
останніх в системі ЗМК.

У наш час відбувається бурхливий розвиток системи ЗМК. Ядро її складають
газетні й журнальні редакції, видавництва, студії радіо й телебачення з їх різноманітною
продукцією. До ЗМК належать також інформаційні, служби (телеграфні агенства,
агенства преси, рекламні бюро, прес-служби, агенства паблік рілейшнз, професійні
журналістські клуби та асоціації). До системи ЗМК відносять соціальні інститути й
окремих  осіб  (як  засновників  видань  і  програм),  органи управління  системою
журналістики, а також організації, зайняті підготовкою кадрів. Останнім часом усе
більше змінюються інститути видання, служби зв’язку, зокрема, космічного, доставки
інформаційної продукції тощо [5].

Виходячи з проблематики дослідження, особливої уваги заслуговує вивчення ще
кількох питань. Перше, про домашні ЗМК. Це відеомагнітофони, мікро-ЕОМ із
вмонтованим модемом, телематичні термінали, відеофони тощо. Вони об’єднуються
в нову сукупність. Деякі із них можуть під'єднуватися до полівалентних і взаємодійних
громадських мереж, що дають їм вихід одночасно на класичні канали телебачення, на
передплатні телевізійні й музичні програми, на банки даних, а також на перегляди програм,
що передаються  супутниковим зв’язком. Усі ці  досягнення домашньої  техніки
докорінно  змінюють  сферу  ЗМК,  створивши  принципово нову  споживацько-
комунікативну парадигму. Цей «взаємодійний» маркетинг характеризує нові стосунки й
нові цілі, що виникають у період, який уже охрестили  як нову фазу в  розвитку
«суспільства споживання» –– «суспільства масової комунікації» [2]. Загальна тенденція
науково-технічного прогресу  в цій  галузі  свідчить  про  те, що в  найближчому
майбутньому комп’ютерні технології ввійдуть у ще більший контакт з усіма засобами
масової комунікації. Паростками цього є комп’ютерні мережі типу Інтернет, комп’ютерні
варіанти різноманітних програм, конференцій, газет, журналів, тощо.

У свою чергу,  розповсюдження  ІКТ  є  одночасно  і  причиною  і  наслідком
глобалізації, оскільки воно робить можливим глобальний інформаційний обмін і воно
ж породжується розвитком міжнародних процесів і операцій. ІКТ сприяють розвитку
гармонійної глобалізації за рахунок збільшення різноманітності і можливості вибору у
всіх  сферах  діяльності,  розширення  меж  співпраці,  взаємодопомозі  і
взаємоінформування в бізнесі, науці, культурі і освіті, за рахунок появи нових засобів
пізнання і комунікації, призвели до збільшення доступності інформаційних ресурсів.
Саме прогрес у сфері мікроелектроніки та інформаційних технологій, перш за все в
області комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, і їх конвергенція зробили
можливими міжнародні взаємодії, збільшили можливості контролю і управління ними,
усунувши бар’єри часу і відстані [2; 5].

Глобалізація робить багато країн ближче один до одного. По мірі того, як компанії
зростають до рівня міжнародних, вони стикаються з проблемою мовних бар’єрів. У
той час як компанії відкривають свої представництва по всьому світу у відповідності з
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пропагувала ідеї інтернаціоналізму. «На відміну від давніх аграрних звичаїв та обрядів
(і не лише календарних), що несли в собі ідею добробуту власника і не виходили за
рамки сільської громади, радянські свята утверджують незмірно ширший колективізм,
ім’я якому – інтернаціоналізм, – відзначав О. Курочкін. – Якщо перші виконують
насамперед  етнодиференціюючу функцію,  то  другі,  навпаки,  етноінтегруючу,
об’єднуючи людей не  за національною або конфесійною ознакою, а на підставі
соціально-класової, моральної, ідейно-політичної єдності» [3; 189]. Виходячи з цієї
ідеологічної настанови, радянську святковість, зокрема, новорічну, використовували
як важливий чинник міжнаціональних об’єднувальних процесів, інструмент прискорення
інтеграції народів СРСР, утвердження «нової історичної спільності» – радянського
народу. Важливу ідейно-виховну функцію в образному оформленні свята Нового року
виконувала  загальнорадянська  символіка:  п’ятикутна  червона  зірка,  замінивши
восьмикутну Віфлеємську зірку, яка асоціювалася з рубіновими зорями московського
Кремля, а також зображення Спаської вежі Кремля, емблема радянської державності
– «Серп і Молот», макети космічних кораблів, супутників тощо. Подеколи на місцевому
рівні і в ті часи ще ставили поряд із ялинкою «Дідуха», вішали, як на Закарпатті, на
стіну качани кукурудзи, клали на стіл обрядовий хліб – «керечун» [3; 178]. Ці та інші
прадавні хліборобські символи не завжди забороняли, пояснюючи це тим, що вони
«органічно вписуються в радянський новорічний ритуал» завдяки тому, що... ніколи не
мали прямого відношення до церковного обряду, а були втіленням земної радості,
щедрості й достатку» [3; 178]. Ясна річ, подібні символи трактувалися як «відмираючі»,
оскільки їхнє використання суперечило радянській концепції уніфікації, стирання
регіональних і локальних особливостей етнокультури. Ця концепція реалізувалася
зокрема, через діяльність професійних і самодіяльних ансамблів пісні і танцю, хорових
колективів, учасники яких незрідка вдягалися в «шароварно-вишиванкову уніформу»,
репрезентуючи відповідний «стереотип українця» [7; 648]. «На додачу до шароварно-
вишиванкового» стереотипу українця, потужними підсилювачами якого були ансамблі
народних пісні і танцю, створювався паралельний стереотип «західного українця» в
гаптованому кептарику та капелюсі.., – відзначає О. Різник. – При цьому вбранню та
рухам надавалося такого самого стереотипно-уніфікованого вигляду, як і в шароварному
варіанті» [7; 648]. За свідченням Г. Забашти, керівники самодіяльних колективів і в
пострадянську добу іноді просили «створити загальноукраїнський (сценічний –
О. Хлистун) костюм» [2; 81].

У контексті тотальної уніфікації, одним із важливих аспектів якої було стирання
регіональної і локальної своєрідності народного мистецтва, втрачався і місцевий
колорит щедрування,  а  новостворені щедрівки  часто  інтерпретувались  як
«загальноукраїнські», котрі мали доповнювати загальнорадянське новорічне свято.
Водночас відбувався процес заміни традиційних елементів української новорічної
обрядовості елементами, властивими російській культурі. Адже в новорічних обходах
були представлені Дід Мороз, Снігуронька, Зима – персонажі, що мають російські –
етнокультурні й літературні джерела, використовувались російські «тройки» коней,
російський баян, який у сфері самодіяльного мистецтва значною мірою витіснив троїсті
музики, скрипалів, бандуристів і цимбалістів. Так, у селі Лазірківцях на Полтавщині
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фразою: «Думай глобально, дій локально», послуги з перекладу допомагають подолати
мовні бар’єри і проникнути на локальні ринки. Роль перекладацьких послуг зростає,
оскільки компанії шукають можливостей для просування своєї продукції в інших
країнах, представляти свої товари іноземними мовами.

Отже, в результаті глобалізації, в послугах з перекладу відбулися докорінні зміни.
Компанії активно звертаються в професійні агентства перекладів, покладаючись на
якісний переклад, пов’язаний з їх продукцією. Для якісного перекладу вимагається
також професійна кваліфікація в своїй рідній мові. У міру того, як різні народи і культури
стають  ближче  один до  одного,  а  компанії  виходять  на міжнародний  рівень,
перекладацькі послуги переживають зміни для того, щоб відповідати сучасним вимогам.

Так як сьогодні переклад став одним з ключових механізмів, необхідних для
кращого розуміння різних культур, і за останні кілька років домігся визнання по всьому
світу, то у наш час у сфері послуг з перекладу можна виділити саме автоматизований
переклад. Автоматизований переклад – це переклад, в процесі якого завдання перекладу
виконуються за допомогою комп'ютерного програмного забезпечення. Найважливіше
те, що при автоматизованому перекладі застосовуються особливі правила. Програмне
забезпечення спочатку аналізує, а потім передає граматичну структуру тексту оригіналу
за допомогою мови перекладу. Цей вид перекладу, відомий також як машинний
переклад, виконується за допомогою сучасних технологій, без втручання людини-
перекладача [1].

За останні 10–15 років характер роботи перекладача і вимоги до нього істотно
змінилися. У першу чергу зміни торкнулися перекладу науково-технічної, офіційної та
ділової документації. Сьогодні вже недостатньо просто перекласти текст, користуючись
комп'ютером як друкарською машинкою.  Замовник очікує  від перекладача, що
оформлення остаточного документа буде відповідати зовнішньому вигляду оригіналу
настільки точно, наскільки це можливо, при цьому задовольняти прийняті у даній країні
стандартам. Від перекладача вимагається також уміння ефективно використовувати
раніше виконані замовлення на ту ж тему, а роботодавець, у свою чергу, розраховує на
помітну економію часу та коштів при перекладі повторюваних або схожих фрагментах
тексту. Ці жорсткі, часто суперечливі умови можна дотримати лише в тому випадку,
якщо перекладач не тільки досконало володіє рідною та іноземною мовою і глибоко
вивчив обрану  ним предметну  сферу,  але й  впевнено  орієнтується  в  сучасних
комп’ютерних технологіях [1].

Проте системам автоматизованого перекладу приділено мало місця, так як
можливості їх обмежені і це не дозволяє рекомендувати їх для застосування в процесі
професійної роботи над текстом. Останнім часом стійко зростає обсяг перекладів,
пов'язаних з інформаційними технологіями, причому перекладацьким та комп’ютерним
компаніям доводиться мати  справу не лише з підготовкою документації,  але  і  з
локалізацією програмного забезпечення, тобто з перекладом ресурсів, що містяться в
exe-і dll-файлах. Із наступним тестуванням програмного забезпечення [6].

Серед форми організації взаємодії ЕОМ і людини при автоматизованому перекладі
розрізняють наступні [6]:

–постредагування: вихідний текст переробляється машиною, а людина-редактор
виправляє результат.
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Країні Рад дитяча праця була офіційно заборонена. Подібні тексти, вірогідно, викликали
іронічну чи гірку посмішку. Вони кардинально відрізнялися від текстів традиційних
щедрівок, які, величаючи господаря, віщували і заклинали цілком реальний достаток
його родині. В  іншій щедрівці –  до дівчини,  записаній у  селі Новостроївка  на
Хмельниччині, прославляється виснажлива й малооплачувана праця на бурякових
плантаціях:

«Як Маруся вийде в поле,
Краще всіх буряк прополе,
А як вийде на ділянку,

Не всоромить свою ланку.
І до діла й до роботи
Додає вона охоти.
І шанують її люди,

Щастя хай Марусі буде.
Щедрий вечір…» [8; 80].

Коментуючи текст цієї дівочої щедрівки, автори нарису «Новорічне щедрування»
стверджували, що новостроївські дівчата, які щедрували у своєї подруги, «...самі склали
пісню, в якій просто, щиро розповідається про скромну дівчину, про її щасливу долю –
таку, як їхня власна...» [8; 80]. Текст свідчить про інше, а саме про те, що провідним
мотивом радянських щедрівок і колядок було спонукання до праці на тоталітарну
державу, а також уславлення цієї держави. Таким чином, радянське новоріччя докорінно
відрізнялося від традиційного, перетворившись на велике громадсько-політичне свято.
Адже під Новий рік усі трудівники рапортували про трудові досягнення, брали на себе
нові «соціалістичні зобов’язання». Проведення зимових свят у селах обов’язково
передбачало участь керівників колгоспів, секретарів партійних і комсомольських
організацій, голів сільських рад. Завершення старого року й початок нового досить
часто представляли як передачу трудової естафети. Зокрема, таке стандартизоване
образне вирішення проводів Старого й зустрічі Нового року було використане 1963 р.
в селі Слобода-Яришівська Могилів-Подільського району Вінницької області. До
будинку сільради, біля якої 1 січня о 12 годині дня зібралися колгоспники, на санках,
прикрашених килимами та ялинкою, під’їхав Старий рік в образі Діда Мороза, котрий
правив саньми, а з ним – Новий рік, якого представляв маленький хлопчик у червоному
кожушку й шапочці та «зимова челядь»: Зима і Снігуронька. Дід Мороз зі своїми
супутниками об’їхав сільський майдан, обсіваючи колгоспників, які там стояли «житом,
пшеницею і всякою пашницею». Потім на ґанок вийшов голова сільради з хлібом-сіллю.
Дід Мороз посипав зерном голову сільради і поздоровив з Новим роком. Голова
подякував за поздоровлення і передав Новому рокові хліб-сіль. Новий рік поцілував
хліб, подякував за гостинну зустріч. Старий рік, передавши Новому свої «права»,
вирушив у далеку дорогу, забираючи з собою і всю «зимову челядь» [8; 83]. Як виглядає
весь цей епізод, неодмінним компонентом якого був звіт про трудові досягнення, був
підпорядкований провідній ідеї передачі естафети, яка осмислювалась як трудова
естафета – етап на шляху до комунізму.

Характерною особливістю радянської новорічної обрядовості було те, що вона
не виконувала  етноідентифікуючої та  етнодиференціюючої функцій,  натомість
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–попереднє редактування: людина пристосовує текст до обробки машиною
(усуває можливі неоднозначні прочитання, спрощує і розмічає текст), після чого
починається програмна обробка.

–інтерредактування: людина втручається в роботу системи перекладу.
–змішані системи (наприклад, одночасно з попереднього і постредагуванні).

Також автоматизований переклад передбачає такі форми взаємодії:
–частково автоматизований переклад: наприклад, використання перекладачем-

людиною комп’ютерних словників.
–системи з розподілом праці: комп’ютер навчений перекладати тільки фрази

жорстко заданої структури (але робить це так, щоб виправляти за ним не було потрібно),
а ті структури, які не відповідають схемі, перекладає людина.

Також, якість перекладу залежить  від тематики  та стилю вихідного тексту.
Автоматизований  переклад  художніх  текстів  практично  завжди  виявляється
незадовільної  якості. Тим не менше  для  технічних  документів при  наявності
спеціалізованих машинних словників і деякому налаштуванні системи на особливості
того чи іншого типу текстів можливе отримання переказу прийнятної якості, який
потребує лише невеликий редакторської правки. Чим більше формалізований стиль
вихідного документа, тим більшої якості перекладу можна очікувати. Найкращих
результатів при використанні автоматизованого перекладу можна досягти для текстів,
написаних в технічному і офіційно-діловому стилі [4].

У свою чергу, застосування автоматизованого перекладу без налаштування на
тематику (або з навмисно невірним налаштуванням) служить предметом численних
жартів. Найчастіше подібні жарти пов'язані з тим, що програма не розпізнає контекст
фрази і перекладає терміни дослівно, до того ж не відрізняючи власних імен від
звичайних слів.

Отже,  технічні  інновації  1990-х років  (значне розширення можливостей
персональних комп’ютерів, поява якісних і доступних масовому користувачеві сканерів
і ефективних програм оптичного розпізнавання тексту, а також розвиток глобальної
комп’ютерної мережі Internet і засобів доступу до неї) додали новий стимул роботам з
автоматизованого перекладу, залучили в дану область нові значні інвестиції і увінчалися
серйозними практичними результатами  – появою  досить  ефективних  систем
автоматизованого перекладу і комп’ютерних словників для роботи на персональному
комп’ютері; об’єднанням систем автоматизованого перекладу з системами оптичного
розпізнавання  тексту та перевірки орфографії;  створенням спеціальних  засобів
автоматизованого перекладу для роботи в Internet, що забезпечують або переклад
текстів на серверах відповідних компаній, або он-лайновий переклад Web-сторінок. У
поєднанні  з розумінням  обмежень автоматизованого  перекладу  і  реалістичної
формулюванням цілей його використання (насамперед, це ознайомчо-реферативні мети,
що добре відповідає базовій ідеології Internet як засобу «навігації в інформаційному
морі») все це дозволяє говорити про органічне вбудовуванні систем автоматизованого
в загальний процес формування глобального інформаційного суспільства [6].

Перспективи розвитку автоматизованого перекладу пов’язані з подальшою
розробкою  і  поглибленням  теорії  та практики перекладу,  як машинного,  так  і
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уславлювалося народження «ново світу» і його найголовніші свята, які не мали нічого
спільного з традиційними календарними святами:

«...Радуйся,
Ой радуйся, земле, світ новий Народився.
Застеляйте столи та ще й килимами.
А до цього буде три празники в році.

А що перший празник – Сьоме листопада.
Ой а друге свято – Першеє травня.
А третєє свято – то п’ятеє грудня.

Що п’ятеє грудня – то День Конституції» [8; 287].
У цьому й більшості інших випадків мова йде не про справжній поетичний

новотвір, а про незграбну спробу пристосувати мелодію старовинної колядки «Добрий
вечір тобі, пане господарю» до нового пропагандистського тексту, внаслідок чого
«колядка» втратила будь-яку естетичну вартість.

Значних змін у радянських новорічних обрядах зазнав і склад колядницьких гуртів.
Головними персонажами стали Дід Мороз, Снігуронька, Зима (як і Снігуронька, в
російському народному вбранні), Новий рік в образі хлопчика (іноді – в костюмі
космонавта).  Так,  1963 р.  в  селі Лазірці  на Полтавщині  учасники  художньої
самодіяльності  виготовляли для  коляди  костюми Діда Мороза, Снігуроньки,
космонавтів [8; 82].

У нарисі «Новорічне щедрування» за авторством завідувачки відділом фольклору
Центрального Будинку народної творчості Т. Гірник й учительки та фольклористки
М. Руденко наводяться й досить типові тексти новорічних радянських щедрівок. Як от
«величальна щедрівка  господареві»,  яку  співали  хлопці  в  селі Кориченцях  на
Хмельниччині:

«Ой чия то хата
Гарна та багата,
Щедрий вечір.

Там живе господар –
Багатства володар,

Добрий вечір…» [8; 79].
Далі  в тексті щедрівки пояснюється,  в чому полягає багатство  господаря,

оскільки багатством у традиційному розумінні слова колгоспник володіти не міг:
«… А його багатство –

Золотії руки,
Щедрий вечір.
А його достаток –

Колгоспний прибуток,
Добрий вечір.
А його потіха –

Трудящії діти...» [8; 79–80].
Отже, все багатство селянина полягало в його «золотих руках» і в тому, чим він

наповнив колгоспну, а не власну комору, а тішитися він мав «трудящими дітьми», хоч у
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«людського». Для розвитку теорії важливі результати порівняльного мовознавства,
загальної теорії перекладу, теорії закономірних відповідностей, способів подання знань,
оптимізації і вдосконалення лінгвістичних алгоритмів. Нові і більш ефективні словники
з  необхідною словникової  інформацією,  суворі  теорії  термінологізації  лексики
допоможуть підвищити якість перекладу лексичних одиниць. Формальні граматики,
орієнтовані на переклад, дадуть можливість оптимізувати алгоритми знаходження
перекладних відповідників в даній комунікативній ситуації, яка може бути описана в
межах відповідних прикладних теорій подання знань. Нарешті, нові можливості
програмування  та обчислювальної  техніки також будуть  вносити  свій внесок у
вдосконалення і подальший розвиток теорії і практики автоматизованого перекладу.
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з метою декорування прісного й  заполітизованого радянського новоріччя. Про
необхідність використання мальовничого естетичного аспекту народної обрядовості,
зокрема, йшлося в постанові Ради Міністрів РСФСР «О внедрении в быт советских
людей новых советских обрядов» [6; 22], яка започаткувала кампанію. 1978 р. у Києві
відбулася 2-а Всесоюзна нарада, організована Товариством «Знание» й Міністерством
культури СРСР, Комісією по обрядах і святах України й Інститутом етнографії АН СРСР
ім. М. М. Миклухо-Маклая, на якій ішлося про необхідність використовувати елементи
традиційної образності при формуванні нових громадських ритуалів і форм проведення
масових свят. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 1 вересня 1978 р. було
затверджено «Положення про Комісії по радянських традиціях святах та обрядах
Української РСР». Згідно з цим указом, новостворені Комісії при сільських, селищних
і міських Радах  були зобов’язані  координувати діяльність державних органів  і
громадських організацій щодо поширення радянських звичаїв і традицій, а також
організовувати пропаганду радянських традицій, звичаїв, свят, обрядів та ритуалів у
пресі, по радіо, телебаченню тощо, залучаючи до цієї роботи депутатів Рад різного
рівня, працівників народної освіти, науки, культури, ветеранів праці і передовиків
виробництва [5; 5–6].

У пресі 60-х рр. ХХ ст. звучали пропозиції не заорганізовувати свята. Зокрема,
О. Петухов у статті «Бумажные цветы», надрукованій в авторитетному журналі «Новий
мир», редактором якого був О. Твардовський, закликав довіритись ініціативі мас [4;
274–275]. Однак подібні пропозиції, чужі соціальній і культурній політиці та практиці
тоталітарної держави, не бралися до уваги. На той час «дилема – стихійність або
планомірна творчість у галузі обрядотворення» вважалася цілком безпідставною,
оскільки  розвиток  соціальних  процесів  у  потрібному руслі  не мислився  поза
централізованим керівництвом із Всесоюзного Центру та поза управлінням і пильним
контролем на місцях.

З особливою пильністю стежили за організацією і проведенням новорічних свят
в Україні, де в народі ще зберігалася пам’ять про невтримну стихію різдвяно-новорічних
традицій і «траплялися факти некритичного ставлення до спадщини минулого», звучали
з уст творчої інтелігенції заклики до відродження традицій, що оцінювались в офіційній
науці й публіцистиці як «небажане протиставлення національного й інтернаціонального»
[3; 177]. Так, українські письменники, зокрема, М. Стельмах в автобіографічній повісті
«Щедрий вечір» відтворювали поезію справжніх колядувань і щедрувань. Пережите в
дитинстві назавжди закарбувалося в пам’яті: «Яка не є убога наша хата, – писав
М. Стельмах у згаданій повісті, – а і їй колядники наспівали щастя, наспівали, що в
нашому дворі будуть стояти і місяць, і ясна зоря…

Гай-гай, куди відійшли ті далекі роки? Вже одних колядників забрали війни, других
– сира земля, треті стали дідами, а й досі їм віриться, що у твоєму дворі, біля тебе,
стояли з одного боку місяць, з другого – ясна зоря...» [9; 108].

Замість  високопоетичного  звеличення  традиційних  цінностей українців  у
«радянській  коляді» прославляли цінності «радянського  способу життя»,  «рідну
комуністичну партію», щасливе життя радянського народу, радощі колгоспної праці
тощо. В  одній  із  тогочасних  новостворених  на  потребу  дня  «колядок»  так
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У статті досліджено виникнення перформансу як художньої форми
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В статье исследовано возникновение перформанса как художественной формы
постмодернизма и его проявление в современных репрезентациях моды.
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This paper investigates the emergence of performance art as a form of post-
modernism and its manifestation in contemporary representations of fashion.
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У другій половині ХХ ст. на тлі світових соціокультурних змін відбулося своєрідне
«перекодування» мистецтва – від усталених жанрово-видових практик традиційного
образотворчого мистецтва до сучасного візуального мистецтва, що урізноманітнює
художній процес і творчу діяльність, окреслює нові культурні рівні осягнення дійсності.
Багаточисельні жанрові винаходи минулого століття – реді-мейд, інсталяція, асамбляж,
енвайронмент, перформанс, хеппенінг, боді-арт – сьогодні користуються великою
популярністю серед культурологів і мистецтвознавців. Одним з найбільш яскравих
напрямів сучасного мистецтва є перформанс, який своєю формою та змістом розкриває
онтологію буття сучасної людини; давно вже вийшов за межі художніх галерей і музеїв,
проникаючи в політичне та соціальне життя суспільства, демонструючи конвергенцію
з іншими видами і формами художньої культури.

Перформанс – це явище, в процесі якого відбуваються безперервні пошуки та
експерименти, здійснюються відкриття у культурній сфері, незвичайна самореалізація,
співпраця, продуктивна комунікація між людьми. Ця художня, ментально-тілесна
практика, яка існує на межі гри та реальності, демонструє тілесні та вербальні коди в
комунікаційному просторі сучасної культури, сприяє її самоідентифікації та розширює
поле діяльності, мислення та сприйняття людини [1; 46].

Перформанс, без сумніву, є новацією ХХ ст., яка зруйнувала традиційні уявлення
про витвори мистецтва, принципи його буття у світі культури, а також кардинально змінила
статус художника у його стосунках із глядачем.
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зеркале времени» В. Горлового (Дніпропетровськ, 1988), «Новые советские обряды и
обычаи как фактор интернационального и патриотического воспитания» Є. Іваненка (К.,
1989) та багато інших. Література пропагандистського характеру, яку видавали в Україні,
по суті не відрізнялася від однотипних видань, опублікованих в означений період в
Росії  та  Білорусії,  інших  союзних республіках,  як  от  «Обрядность  в  системе
коммунистического воспитания» В. Балашової (М., 1983), «Новому гражданину новые
обряды» М. Алєксєєва й Г. Носової (М., 1985), «Социальная роль гражданських
обрядов» Г. Блінової (М., 1985), «Праздники и обряды в Белорусской ССР» (Мінськ,
1988) тощо. Кампанію по запровадженню радянської обрядовості активно підтримувало
всесоюзне Товариства «Знание»  та  українське Товариство «Знання»,  видаючи
«бібліотечки» типу «Новые праздники и их роль в коммунистическом воспитании
трудящихся», «В помощь клубному работнику», «В помощь лектору, пропагандисту и
исполнителю праздников и обрядов», «Беседы с верующими» (про необхідність
запровадження атеїстичних обрядів), репертуарні збірники типу «Новорічних вогнів»
(К., 1961) та ін. Водночас в українському народознавстві з’являлися праці, автори яких,
віддаючи вимушену данину панівній ідеології та актуальному напряму державної
політики, все ж обґрунтовували художню цінність новорічних обрядів та пісень, їх
нетлінну роль в розвитку національного мистецтва, – передмови до численних видань
серії «Українська народна творчість» О. Дея, монографії О. Курочкіна «Новорічні свята
українців: Традиції і сучасність» (К., 1978), Й. Федаса «Український народний вертеп
(У дослідження ХІХ–ХХ ст.)» (К., 1987), праця російської дослідниці Л. Виноградової
«Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология
колядования»  (М.,  1982),  у якій помітне місце  відведене об’єктивному  аналізу
українських традицій різдвяно-новорічних свят. Ці та інші ґрунтовні дослідження не
втратили свого наукового значення і сьогодні.

Здійснена у 20-ті рр. ХХ ст. перша спроба радянської влади з перетворенню
традиційної української новорічної обрядовості в «червоне колядування» як одну з
форм атеїстичної та соціально-політичної пропаганди, виявилася провальною. У 30–
50-ті рр. новорічні та інші народні свята календарного циклу суворо забороняли.
Заборони торкалися навіть дитячих колядувань і щедрувань. «А я й не ходила малою
колядувать,  – свідчить Ганна Мельниченко  (1927 р.  нар.)  із  села Красятичі на
Чорнобильському Поліссі. – Не було в що взутися. Було й таке, що казали в школі,
щоб не колядували. Я й не знаю тих колядок» [1; 39]. Мешканка іншого поліського
села Вовчків Валентина Мельниченко (1930 р. нар.) також згадує: «…У школі такі
порядки тоді були, що не колядували. Які там колядки?..» [1; 70]. Про те, що вчителі та
батьки забороняли дітям колядувати згадує й Надія Гасило (1929 р. нар. з села Дубова:
«…В учительську заведе (вчитель – О. Хлистун) да мати кличе, дак (мати) трохи наб’є,
щоб колядували…» [1; 151].

Друга спроба кардинального переосмислення традиційних новорічних обходів була
започаткована в 60-ті роки, коли «...у багатьох народів СРСР на спільній ідейній основі
відродилося чимало високохудожніх і поетичних свят і звичаїв, не пов’язаних своїм
походженням з офіційною релігією» [3; 167]. Насправді мова йшла не про відродження
традиційних свят, а про використання окремих елементів з їхнього художнього арсеналу
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Сьогодні перформанс активно використовується як репрезентативний інструмент
сучасної індустрії моди, виступає у ролі конструктора концепції та художнього образу
«подіумних» колекцій одягу рангових груп pret-a-porter і, особливо, haute couture.
Головною умовою перформансуу fashion-індустрії є вплив на свідомість реципієнта
(споживача, байєра, критика, аналітика моди, fashion-оглядача, трендсеттера та ін.) за
допомогою  своїх  художньо-психологічних  інструментів, що  витікають  з  його
синтетичних та асимілятивних ознак.

Хронологічна близькість явища перформансу аж ніяк не сприяє ясності уявлень
про його генезис і структуру. Більшість дослідників мистецтва перформансу (Е. Хагорт,
А. Лоуен, Т. Адорно, Д. Остін, Д. Батлер, Е. Левінас, Б. Тайлор, М. Гослін, М. Флешманн
та ін.) оперують досить умовними, більш поетичними, ніж науковими визначеннями
терміну, пояснюючи це положення  самою природою перформансу, який уникає
нормативності. Останнім часом у науково-мистецькому просторі України та Росії
перформанс викликає велику зацікавленість як об’єкт фундаментального, у тому числі
дисертаційного, дослідження (В. Романюк, Г. Почепцов, С. Іконнікова, М. Каткова,
К. Бобринська, Т. Ліжник та ін.). Проте, жоден з науковців сьогодні глибоко не досліджує
культурний феномен перформансу як форму художньої репрезентації моди, зокрема
«подіумних» показів  pret-a-porter  і  haute-couture;  не  вивчає динаміку розвитку
перформансу  у  світовій  fashion-індустрії  відповідно  до  контексту  синтезу  та
темпоральності мистецтв, що, без сумніву, є актуальною нерозробленою науковою
проблемою.

Друга половина ХХ ст. характеризується як доба постмодернізму – нового періоду
розвитку  всесвітнього  культурно-історичного  процесу. Досі  немає  чітких  і
загальноприйнятих визначень щодо етимології  терміну "постмодернізм",  його
тлумачення,  історії  виникнення  та  предикативно-рефлексійного  зв’язку  з
модерністською культурою. Епоха постмодернізму є символом опозиційних і критичних
настроїв у суспільстві щодо традицій і встановлених порядків, до консервативного
погляду на речі та явища, протистояння елітарної та масової свідомості, інноваційних
видів і форм художньої творчості [2; 500]. Соціокультурна ситуація 1960-х років
відзначалася свободою поглядів, масовими студентськими бунтами та антивоєнними
виступами, боротьбою за соціальні права меншин, розквітом фемінізму та, як наслідок,
формуванням молодіжних субкультур «хіпі», «панк» та ін. Все це дало поштовх до
формування специфічних арт-практик постмодернізму, зокрема – перформансу.

Перформанс  (від  англ.  рerformance –  виконання,  виступ,  гра,  вистава)  –
концептуальна форма "мистецтва дії" або різновид акціонізму, який полягає у виконанні
митцем певної, заздалегідь спланованої дії перед публікою, яка виступає реципієнтом.
В акціоністському мистецтві, як відомо, твором вважають дії автора, за якими глядачі
спостерігають у режимі  реального часу. Отже, перформанс – це  концептуальне
мистецтво, для якого однією з відправних координат існування є визначеність і розвиток
у часі, активна участь художника в сугестивній репрезентації творчого задуму та
інспірування емоційно-ідейного наповнення твору в глядацьку аудиторію, коли публіка
стає співучасником дійства, а не відстороненим спостерігачем. Відомі теоретики театру
початку ХХ ст. М.М. Євреїнов і В.Е. Мейерхольд прагнули інтенсифікувати театральне
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Стаття присвячена аналізу святкування радянського Нового року, в якому
використовувалися елементи традиційного українського колядування і щедрування.
Розкрито головні причини провалу другої спроби (перша була здійснена у 20-ті роки)
трансформувати ідейний і художній зміст колядок і щедрівок. Доведено
деструктивність кардинального ідеологічного переосмислення взірців народної
поезії та намагань використати як матеріал для декорування радянського обряду.

Ключові слова: колядки, щедрівки, радянська новорічна обрядовість, символіка
новорічних обрядів.

Статья посвящена анализу празднования советского Нового года, в котором
использовались элементы традиционного украинского колядования и щедрования.
Раскрыто основные причины провала второй попытки (первая была предпринята
в 20-е годы) трансформировать идейное и художественное содержание колядок и
щедровок. Показано деструктивность кардинального идеологического
переосмысления образцов народной поэзии и стремлений использовать их как
материал для декорирования советского обряда.

Ключевые слова: колядки, щедривки, советская новогодняя обрядность,
символика новогодних обрядов.

This article deals with the analysis of the soviet’s celebration of the new year, in
which the elevents of traditional Ukrainian caroling and shchedruvanney were used.
Disclising the major causes of the failure of the second attempts (the first was made in
the 20s) to transform ideological and artistic contents of carols and schedrivok.
Illustrating destructive of cardinal ideological rethinking of examples of folk poetry
and the aspirations to use them as a material for decorating the soviet rite.

Key words: Christmas carols, Christmas Soviet ritual, symbols of Christmas rituals.

У 60–80-ті рр. ХХ ст. було видано значну кількість літератури, покликаної
ідеологічно забезпечити й науково обґрунтувати проект нової радянської обрядовості,
а також сприяти впровадженню його в життя. Переважну більшість цих видань складали
науково-популярні книжки пропагандистського характеру та брошури-методички, як
от збірники: «Нові часи – нові звичаї» (Ужгород, 1962), «Свята праці і достатку» (К.,
1963), «Социалистическая обрядность и формирование нового человека» (К., 1979),
«Соціалістичні обряди на Україні: Історичний досвід та сучасні проблеми» (К., 1983);
«Атеистическая направленность новых советских обрядов» Л. Зінченка (К., 1985);
авторські видання: «Новая жизнь – нове обряды» П. Косухи (К., 1987), «Обрядность в
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дійство не лише за рахунок зусиль акторів, але й за допомогою активної участі глядачів,
сприймаючи їх як єдину комунікативну структуру або перформанс (користуючись
сучасним понятійно-категоріальним апаратом). В основу театрального перформансу
В.Е. Мейерхольд закладає рух та пластику акторів,  стверджуючи, що «режисер
перекидає місток від глядача до актора, виводячи, з волі автора, на сцену друзів, ворогів,
коханців і т.д.; при цьому режисер повинен рухами і поставами створити такий сценічний
малюнок, щоб допомогти глядачеві не лише зрозуміти слова акторів, а й слухати
внутрішній, прихований діалог» [3; 138 ]. В.Е. Мейерхольд вважає, що жести, пластика,
пози, мовчання, малюнок  рухів на  сцені  визначають  сутність  взаємин  людей,
допомагають глядачеві відчути душевні переконання дійових осіб. Велике значення
перформансу,  як  складовій  театрального мистецтва, надавав  і М.М. Євреїнов,
наполягаючи, що «це особлива форма обміну інформацією, де має значення і організація
простору, і костюми, і рух, і поведінка глядачів…, а слово, як це не дивно, тут має
другорядне значення; емоції повинні знайти свій вияв у рухах, оскільки саме вони мають
вирішальне значення щодо розуміння глядачем сценічної гри…» [4; 268]. Апелюючи
до теоретичних розробок В.Е. Мейерхольда, М.М. Євреїнова, Б.Л. Яворського,
Б.В. Асаф’єва, Б.М. Ейхенбаума, Ю.М. Тинянова, можна висунути концепцію, що
комунікативний простір формує саму комунікацію: так філософська парадигма та
естетичні універсалії постмодернізму стали культурною детермінантою перформансу,
як самостійної мистецької форми та її подальшого динамічного розвитку. Метою
перформансу є демонстрація переживань, емоційних та психологічних станів людини, а
також соціальних процесів, що є продуктом людського існування. Це "події, процеси,
дії, де художник використовує своє тіло і тіло своїх колег, костюми, речі, оточення,
надаючи кожній позі, жесту,  положенню в просторі, контактам  з предметами  і
середовищем символіко-ритуальний характер" [5; 174].

Тому говорячи про перформанс, не можна не зазначити його нерозривний зв’язок
з ритуалом, що несе в собі чіткі комунікативні вказівки. Ритуали не дають розвиватися
агресивним діям, оскільки створюють для цього другу реальність, якою і є перформанс.
Прикладом може слугувати траурна процесія Джона Кенеді (м. Вашингтон, 25.11.1963 р.)
з конем без вершника, що символізувало втрату голови держави Сполученими Штатами
Америки [6; 330]. На думку Р. Шехнера, будь-який перформанс базується на попередній
репетиції, так само як організації весіль, похоронів та інших релігійних та обрядових
церемоній. Це є шляхом вибору найбільш ефективних дій, що будуть направлені на
аудиторію, як головну умову перфомансу [7; 68].

На сьогодні демаркація між перформансом і повсякденним життям досить умовна.
Р. Шехнер підсвідомо зближується з теоріями М. М. Євреїнова, який давно висунув
ідею театральності нашого життя. Вчений убачав театральність навіть у звичайному
прийомі гостей, і заради відродження людських почуттів він розробляв спеціальні
ситуації, прагнув активізувати поведінку глядачів у театрі. Через десятки років Р. Шехнер
також дозволяв своїм глядачам у виставі «Макбет», наприклад, підходити ближче до
сцени, ставати справжніми свідками подій. Він забороняв їм тільки втручатися в дійство.
На думку О. Салтюк, суттєва відмінність перформансу від театру полягає у тому, що у
театрі актори представляють персонажів, а у перформансі творці дій не представляють
нікого, окрім самих себе [8; 238].
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Л. Блінова ( у графіці), Ю. Михайлів (у живописі), Д. Чередніченко (у поезії), Г. Савчин
та І. Подобас (у мистецтвознавстві) та інші. Також періодично у Києві та в інших міста
України відбуваються виставки оригінальних картин М.К. Чюрльоніса та репродукцій
його робіт.

Підсумовуючи все вищесказане, необхідно зробити висновки, що мистецтво
М.К. Чюрльоніса актуальне у всьому світі. Його життя і творчість є прикладом
самовідданої праці для світового мистецтва та для майбутніх поколінь. Не дивлячись
на коротке життя, М.К. Чюрльоніс досягнув зрілої майстерності.

Як зазначає Е. Межелайтіс, «Осягнення Чюрльоніса продовжується. Напевно,
Чюрльоніс – це все разом: і музика, і фарби, і поезія. Але головне у ньому – думка» [2;
442]. Е. Межелайтіс підкреслює щодо творчості Чюрльоніса: «Ми маємо справу з
цілісною, надзвичайно оригінальною, своєрідною і складною художньо-філософською
системою. Це роздуми над  самою сутністю Буття. <…>. Геніальна думка цього
художника летить зі швидкістю світла. І тому для нього самого не важливо, який предмет
зображувати. Це може бути наша планета. А можуть бути й інші галактики» [2; 443].

Більшість дослідників творчості М.К. Чюрльоніса вважають митця не лише
художником-символістом, а й художником-космістом.

Л. В. Шапошникова зауважує, що Чюрльонісу був властивий пророчий дар і називає
його вісником. Вона пише: «Все нове до нас приходить через Вісників. Чюрльоніс був
не лише Вісником, але й творцем. Звістка про Новий світ, про Нову Красу вміщувалась
у його творчості. Для самого Чюрльоніса поняття вісника було глибоко філософським,
що уявляє собою нескінченність Космічної еволюції людства, що несе через своїх
Вісників людям звістку про інший, Новий світ» [3; 194].

Його мистецтво – вікно до Тонкого Світу – Інобуття, високодуховний доробок,
який буде надихати ще багато віків митців України та світу.
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Термін «перформанс» вперше з’явився в театрознавстві у середині 60-х рр. ХХ ст.
в есе американського режисера й театрознавця Р. Шехнера «Підходи до театральної
критики», де новий видовищний жанр представлений як ігрове видовище, що синтезує
низку публічно-демонстративних дій, як «формальний зв’язок між грою, спортом,
театром та ритуалом». Е. Гофман дефініціював перформанс як «поведінку індивідуума
в момент його присутності перед групою спостерігачів» [9; 110].

За трактуванням Джуді Батлер, перформанс – це коротка вистава, що виконана
одним або декількома учасниками перед публікою художньої галереї чи музею. Якісним
параметром перформансу є чистота, тобто позбавленість від будь-яких прямих  і
близьких асоціацій, демонстративна елементарність сюжету та образотворчих засобів.
Це художня практика, яка за мету вбачає усунення межі між автором та глядачем [10].

Н. Маньковська визначає сутність перформансу як «публічне створення артефакту
за принципом синтезу мистецтва і немистецтва» [11; 334]. Становлення перформансу
відбулося в 1960-ті роки у творчості таких його художників-адептів, як І. Кляйн,
Й. Бойс, В. Аккончі, Г. Нітч, К. Бурден, Й. Оно, які свідомо епатували глядача. У своїх
експериментальних дійствах вони вдавалися до інноваційних художньо-зображувальних
засобів. Наприклад, І. Кляйн малював на полотні тілами голих натурниць, Й. Бойс
розмовляв з метрвим зайцем. Проте найбільш визначним перформансом для мистецької
публіки було виконання твору «4’33» композитора-новатора Джона Мільтона Кейджа
на Благодійному концерті в підтримку сучасного мистецтва (м. Нью-Йорк, Maverick
Concert Hall, 29 серпня 1952 р.). Дійством був вихід на сцену музиканта у фраці з
метеликом, який сидів за роялем та протягом 4 хвилин 33 секунд імітував гру на
інструменті з закритою кришкою. Звукові «ефекти» були створені самими глядачами,
які були досить здивовані та реагували на ситуацію відповідно, оскільки прийшли
послухати музичний твір. Мета перформансу полягала в тому, щоб довести – суть
музичного твору не в інструменті і не в самому авторові, а в «звуковому та емоційному
оточенні твору».

Перформанс  як  видовищний жанр мистецтва,  за дослідженнями  доктора
мистецтвознавства професора А. Баканурського, виник набагато раніше за появу свого
термінологічного визначення. Вчений вважає, що витоки перформансу та деяких його
елементів можна побачити в такому явищі епохи Середньовіччя як юродствування та
умовно назвати його «моно- або автоперформанс» [12; 112]. «Юродиві вдень бігають
по місту в лахмітті або зовсім голі; просять милостиню і потім роздають її; їх звідусіль
женуть, хлопчаки кидають в них камінням; іноді багаті люди піклуються про них, але
юродиві не визнають ситості і доглянутості: вони рвуть на собі чистий одяг, сідають у
бруд тощо» [13; 144].

Безпосередніми джерелами виникнення перформансу були інтенції «нового
живопису» початку ХХ ст. до подолання кризи двомірного простору, вихід з якого був
позначений у 1915 р. «Чорним квадратом» К. Малевича. Художники шукали способи
«тривимірної» творчості, активно створювали об’ємні конструкції, паралельно в театрі
проводилися експерименти зі зняття меж між сценою і глядачами, сценою і залом,
буфетом, будмайданчиком або цехом заводу. Підсумок цих пошуків у 1966–1967 рр.
символічно висловив Лючіо Фонтана, розрізавши необроблене полотно, він презентував
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У 1909 р. М.К. Чюрльоніс потрапив у лікарню, де провів більше року. Навесні
1910 р. на деякий час Чюрльонісу стало помітно краще. Йому дозволили небагато
малювати.

30 травня 1910 народилась донька М.К. Чюрльоніса Дануте.
Пізньої осені йому повідомили про народження дочки. Його коротка записка з

поздоровленнями Софії i маленькій Дануте була останнім листом митця.
У 1910 р., коли було відроджене товариство «Світ мистецтва», М.К. Чюрльоніса

визнали її членом. Олександр Бенуа у своїх критичних статтях називає митця одним із
найталановитіших майстрів епохи. Картини М.К. Чюрльоніса виставляли на виставках,
які одна за одною відбулися у Варшаві, Москві, Петербурзі, у тому числі на виставці
«Світу мистецтва», де була одна його робота. М.К. Чюрльоніс отримує запрошення на
участь у виставці у Мюнхені.

На жаль, доля не дала йому довгого життя.
10 квітня 1911 року, у віці 35-ти років М.К. Чюрльоніс помирає.
Звістка про його смерть виявила, що його мистецтво торкнулося душ багатьох.

Почуття тих, хто близько знав і оплакував його, виразив художник М. Добужинський у
листі до керівника групи Олескандра Бенуа.

Підсумовуючи виклад творчої біографії М.К. Чюрльоніса, зазначимо, що митець
є  унікальним явищем  у світовому мистецтві. Його  творчість донині  викликає
зацікавленість та захоплення у всьому мистецькому світі.

Протягом двох-трьох років, після його смерті проходять виставки його робіт у
Петербурзі, Москві, Вільнюсі,  виставляються на Другій міжнародній  виставці
постімпрессіоністів у Лондоні, на концертах починають грати його музику, про нього
пишуть статті, опубліковані у монографічних збірниках, що свідчили про усвідомлення
сучасниками важливої діяльності М.К. Чюрльоніса.

У 1918 р. Радянський уряд Литви спеціальним декретом націоналізував картини
Чюрльоніса, зарахувавши їх до геніальних витворів людської думки. Незабаром був
заснований Державний художній музей М.К. Чюрльоніса у місті Каунасі.

На думку одного з найталановитіших письменників доби Ромена Роллана,
мистецтво Чюрльоніса є магічним мистецтвом, яке не тільки збагатило живопис світу,
але й розширило наш кругозір у сфері поліфонії і музичної ритміки. Ромен Роллан
вважав, що  розвиток цього  відкриття у живописі міг  би бути більш плідним у
монументальній фресці та в більших форматах у живописі, якщо б Чюрльоніс більше
прожив.

Образи Чюрльоніса були одним із джерел поеми Едуардаса Межелайтіса "Людина".
Повертаючись до неї, Межелайтіс  створив поетичний цикл  "Світ Чюрльоніса",
пронизаний бажанням зрозуміти художника. Віддаючи данину новаторові в мистецтві й
пророкові  космічного  століття, Межелайтіс  вважав,  що  завдяки  палаючому
гарячковому мозку геніїв народи й часи прозрівають своє майбутнє і тоді рвуться до
нього. М.К. Чюрльоніс був для свого народу саме таким художником, був предтечею,
ніби звісткою із прийдешньої космічної ери.

У сучасну епоху ХХI ст. до творчості М.К. Чюрльоніса звертаються митці України.
Відтак, послідовниками М.К. Чюрльоніса та продовжувачами його ідей в Україні є

М.К. ЧЮРЛЬОНІС ЯК ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ



37

його як витвір мистецтва, оголосивши назву – «Просторове уявлення: очікування». Ця
подія була покликана акцентувати увагу на свідомому рішенні художника вийти за межі
класичного живописного твору, коли митець відмовляє полотну бути екраном для
демонстрації будь-яких візуально-пластичним форм, нехай навіть абстрактних [14].

Піонерами перформансу вважають югославську художницю Марину Абрамович
та німецького художника Йозефа Бойса, відомого своєю масштабною акцією "7000
дубів" (1982 рік, м. Кассель, Міжнародна арт-виставка «Documenta»), під час якої
поступово розбиралися базальтові блоки і висаджувались дерева. Й. Бойс хотів висадити
по декілька дубів в кожній країні, куди б заїжджав, прямуючи до Росії. «У перформансі
тіло – це матеріал, а сам перформанс – просто спосіб сказати щось», – говорить
художниця Марина Абрамович. У 1974 р. у м. Неаполь пройшов її перформанс «Ритм
0». Перед глядачами на столику було представлено 72 предмети різного характеру
(гострі, колючі, ріжучі) та надана повна свобода – робити з тілом Абрамович все що
завгодно. Таким чином після шестигодинного перебування в галереї тіло художниці
було майже оголене в кривавих слідах від шипів троянд та надрізах, а один із присутніх
глядачів навіть зарядив пістолет та приставив його до скроні художниці, показавши
наскільки повна свобода впливає на втрату адекватністі дій людини. Використання таких
крайніх заходів М. Абрамович пояснює як найефективний інструмент впливу на свідоміть
людей:  «Я  завжди  була  одержимою, ще  з  дитинства,  затиснута між  суворою
православною релігією і комунізмом…». Художниця не боїться зустрітися навіть із
власною смертю –  в  березні  2012 року  в Королівському  театрі Мадриду  було
представлено оперу «Життя і смерть Марини Абрамович» зі сценою її власних похоронів
[15].

Ще одна особливість перформансу полягає  в постійно присутній у ньому
автентичності, оскільки дійові особи й хронотоп незмінно залишаються самими собою,
реальними. З огляду на ту обставину, що предметом демонстрації в акціях подібного
типу  є  не результат,  а процес,  то  використання  понять «роль»  або «образ» для
перформансу є проблематичним. А. Баканурський і В. Корнієнко наголошують, що на
перший план у перформансі виходить присутність виконавця, а не образу [16; 181].

Але спостерігаючи за роботами сучасних художників мистецтва дії та ветеранів
перформансу, можна говорити про використання образу як референціального жанрового
інструмента. Так,  перформанс М. Абрамович «Балканське  бароко»  (1997  рік,
Венеціанське бієнале) був горою закривавлених кісток, на вершині якої сиділа авторка
в білій сукні, зчищала з кісток залишки м’яса та співала народні балканські пісні. Це
був громадянський протест Марини Абрамович проти війни в Югославії, її батьківщині.
Таким чином, художниця прагнула показати, що війна – це не тимчасова подія, що
забудеться через якийсь час  і мине безслідно;  війна не має  строку давності  і  її
закривавлені жахливі сліди завжди залишаться в думках людей та історії народу.
Французький художник, скульптор та перформер Олів’є де Сагазан для досягнення
образу використовує як інструменти глину, фарби, штучне волосся тощо. Автор наносить
шарами глину на свою голову, поступово збільшуючи її кількість, перетворюючи таким
чином власне обличчя в щось фантастичне. В своїх роботах художник прагне показати
ірреальність тонкої межі між «людським» і «тваринним» в кожній людині.
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У 1909 р. Софія та Мікалоюс одружилися. Разом з коханою дружиною
М.К. Чюрльоніс поїхав до Петербургу, де художник пише найкращі художні та музичні
твори. Бідність існування змусила Софію їхати до рідної Литви, з якої вона зрідка
навідувала Чюрльоніса у Петербурзі. Сам художник відчув значний інтерес до російської
культури, що вплинуло на його рішення залишитися у Петербурзі. Як зазначає
Л.В. Шапошникова, «знайомство з видатними російськими художниками такими як
Добужинський, Бенуа, Бакст, Реріх, Лансере, Сомов, полекшило його існування у
Петербурзі. Вони визнали  в ньому унікального майстра  і  взяли  його під  своє
покровительство, даючи йому можливість  заробляти, брати участь у  виставках.
Добужинські надали у його розпорядження прекрасний рояль» [3; 190].

На початку 1909 р. Чюрльоніса запрошують на виставку "Союзу російських
художників" – найбільшого творчого об’єднання митців Росії, у якій він взяв участь у
салоні. На цю виставку, відкриту С. Маковським, були прийняті "Зоряна соната", "Прелюд"
і "Фуга" Чюрльоніса, а також музичні твори, які виконувались поряд із творами Скрябіна
і Метнера.

Завдяки петербуржцям Чюрльоніс долучився до театрального мистецтва, адже в
цей час митці працювали в найбільших театрах Петербурга, Москви, паризькій антрепризі
С. Дягілєва тощо. Театр сприяв виробленню ідеї синтезу мистецтв, прибічником якої
став Чюрльоніс.

З величезним натхненням він працював для литовського театру у Вільнюсі, де
створив завісу та у прагненні до великих за масштабом робіт, у стилізації кольорів
йому допомагала його дружина – Софія Кімантайте.

Переживши творчий підйом влітку 1909 року у Плунзі, він, повернувшись у вересні
1909 року до Петербургу, знову почав працювати по 24 години на добу. Організм
М.К. Чюрльоніса не витримував такої напруги. Він був на межі психічного зриву. У цей
період він пише картини «Цвинтар» та «Жематійський цвинтар», сповнені відчаю та
суму.

Останньою картиною і творчою кульмінацією митця стала картина «Rex», яку він
написав у 1909 р. Ця картина відрізнялася від двох попередніх з такою ж назвою. Маючи
космічну тематику, вона відображала космічні закони Всесвіту, втілені у філософському
змісті твору.

М.К. Чюрльоніс протягом життя відчував внутрішню потребу виразити себе не
лише у живописі та в музиці, а й в слові. М.К. Чюрльоніс рано почав вивчати всесвітню
літературу. У студентські роки він читав твори Достоєвського, Гюго, Гофмана, По,
Ібсена та інших. Філософський склад мислення М.К. Чюрльоніса виявлявся у його
зацікавленості філософією, теософією та езотерикою. М.К. Чюрльоніс прагнув пізнати
глибокі філософські істини Буття і шукав їх не лише в музиці, а й у духовній літературі.

М.К. Чюрльоніс був блискучим літератором і залишив записи у щоденнику,
написані в «квазісонатній формі», віршовану поему «Осінь», поезії, декілька есе, і
переписку з друзями. Листи М.К. Чюрльоніса нагадують поеми, в яких звучить світла
«музика душі».

Літературні здібності М.К. Чюрльоніса виявилися і у його статтях з мистецтва,
адже він був мистецтвознавцем-практиком, а не лише теоретиком. Мистецькі ідеї він
блискуче втілював у життя. Його слово залишається і зараз актуальним і животворним.
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Перформанс – мистецтво дії,  яке важко уявити у  відриві  від предметного
середовища. В перформансі «Відріж шматок» (1964 рік) Йоко Оно зосередила основне
дійство на чорній сукні, що була одягнена на ній. Бажаючі з аудиторії підходили і
відрізали шматок від сукні, поки від неї майже нічого не лишилося. В даному випадку
сукня та процес її знищення виступають інструментом у боротьбі над «прихованим».
«Перформанс – це інтеракція з потужною експресією, що вирізняється серед інших
інтеракцій» [17; 282].

Перформанс як форма сучасного мистецтва увібрав у себе есенції з різних видів
мистецтв: пантоміми, музики, поезії, живопису та ін. Його можна назвати синтетичним
тому, що він має здатність поєднувати не лише художні засоби різних видів мистецтва,
а й сучасні технології [16; 181].

Цілком  закономірно, що  в  процесі  розвитку  перформанс  знайшов  своє
відображення і в репрезентаціях модних колекцій одягу. Перформанс у світі моди – це
сугестивний інструмент, за допомогою якого публіка поринає в світ ілюзій, казки та
фантасмагорії. Його використання можна пояснити як метод впливу на психіку,
емоційний настрій та вибір споживача, оскільки на показах мод присутні потенційні
покупці, байєри, модні критики, стилісти, дизайнери, знаменитості, представники
спеціалізованих видань тощо. Сьогодні перформанс стає одним із напрямів індустрії
моди, як наслідок – виникають перформанс-бюро, що спеціалізуються на сценічній
презентації fashion-показів і креативній розробці імідж-концепту колекції. Серед них:
Bureau Betak (Нью-Йорк), OBO LLC (Нью-Йорк), YO Events Designers (Париж) [18].

Кожен fashion-показ – це грандіозне дійство. Тому можна з впевненістю трактувати
перформанс як нову детермінанту сучасної індустрії моди. 19 жовтня 2007 року
відбулася шоу-подія від FENDI – перший показ мод на Великій Китайській Стіні, що
виступила подіумом довжиною у 88 метрів. В дефіле взяли участь 88 моделей.
Використання числа «8» не є випадковим, адже за східною філософією Фен Шуй це
число означає щастя, благополуччя, нескінченність буття. На відкритті показу Burberry
Prorsum, що проходив у межах Лондонського тижня моди прет-а-порте (сезон осінь-
зима 2011–2012 року), пройшов штучний дощ. А подіум, де проходив показ чоловічої
колекції Жан-Поля Готьє сезону весна-літо 2011 року, переніс всіх відвідувачів до
турецької лазні, де моделі створили відповідну атмосферу: робили один одному масаж
та обливалися водою.

Розвиток перформансу сьогодні відзначається особливою динамікою, оскільки
діє велика кількість різноманітних Фестивалів і Премій у галузі видовищного мистецтва:
Всеросійський конкурс «Інновація» (Росія, м. Москва), премія Кандинського (Росія,
м. Москва), премія Сергія Курьохіна (Росія, м. Санкт-Петербург), Тернерівська премія
в галузі образотворчого мистецтва (Великобританія, Лондон), фестиваль перформансу
в місті Калі (Колумбія), Міжнародна Премія Arte Laguna (Італія), Перший Московський
Міжнародний Фестиваль перформансу, Міжнародний кінофестиваль в Роттердамі
(Голандія).

В Україні  мистецтво перформансу  також набуває  розвитку. На  сьогодні
проводяться  такі щорічні  заходи,  як Дні Мистецтва Перформансу  в Україні  –
PERFORMANCE ARSENAL (м. Київ), Фестивалі сучасного мистецтва «Дні Мистецтва
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«Драматургія моря  заснована  на широких  образних  антитезах  і  тематичних
переосмисленнях. Композитор прагнув до об’єднання конструктивності форми
класичної сонати з вільною і романтично-індивідуальною її трактовкою» [1; 14].

Також у 1907 р. М.К. Чюрльоніс починає писати нову симфонічну поему –
«Створення світу». З нового року до червня 1907 року вiн написав 50 картин, про що
повідомлює у листі до брата Повіласа.

На першій Литовській художній виставці 1907 року у Вільнюсі М.К. Чюрльоніс
показав  свої  нові  роботи,  їх незвичність. Виставка була  багатьом  глядачам не
зрозумілою,  хоча  деякі  глядачі  та  критики  називали  твори М.К.  Чюрльоніса
виключенням у світовому мистецтві.

На цей час припадає і діяльність Чюрльоніса як публіциста, котрий вмів ясно,
глибоко і поетично говорити про проблеми культурного литовського відродження,
культурно-просвітницького руху, завдяки якому були відкриті, дозволені урядом,
литовські народні школи. Для них М.К. Чюрльоніс упорядкував збірник народних
пісень, які застосував для співу в шкільному дитячому хорі. Також вiн підготував і
опублікував умови конкурсу для підтримки молодих музикантів. Митець був там
організатором і керівником литовського хору у Вільнюсі.

Друга литовська виставка, організована Вільнюським художнім товариством,
відкрилась 28 лютого 1908 року. Порівняно з першою, число її учасників збільшилося,
а експозиція розширилась. Чюрльоніс представив 59 робіт, в тому числі цикл "Знаки
зодіаку", декілька циклів, присвячених порам року ("Весна", "Літо", "Зима"), свої перші
живописні сонати. У каталозі значилося "Соната I" i "Соната II", відомі як "Соната Сонця"
і "Соната Весни". Виставка була відкрита протягом місяця, а пізніше переїхала до
Каунаса. Роботи М.К. Чюрльоніса одержали позитивні рецензії.

У 1908 р. митець живе у Вільнюсі та керує хором «Вільняус канклю». Він
компонує спеціальні вправи для співу та вводить уроки сольфеджіо й теорії.
М.К. Чюрльоніс гастролює з хором і як виконавець-піаніст.

30 травня 1908 року вперше виконується у Вільнюсі кантата М.К. Чюрльоніса
«De Profundis».

У червні 1908 року митець пише сонати «Вужа» і «Літа» та диптих «Прелюд.
Фуга».

У липні 1908 року пише у Паланзі, де відпочиває разом iз Софією Кімантайте,
п’яту сонату «Моря», триптих «Фантазія» тощо.

Восени 1908 року М.К. Чюрльоніс приступив до написання опери «Юрате –
королева Балтики», яку задумав як національну, побудовану на фольклорних мотивах.
Сценарій опери написала його близька знайома – Софія Кімантайте. Відтак М.К. Чюрльоніс
працює над музикою, водночас, над ескізами декорацій, але, на жаль, робота не була
доведена до повного закінчення. Окремі музичні фрагменти та ескізи декорацій
потрапили до архіву.

Знайомство зі студенткою філологічного факультету Краківського університету
Софією Кімантайте переростає у ніжну дружбу, пізніше – у взаємне кохання. Софія
навчає Чюрльоніса литовській мові, адже він її майже не знав, відкриває йому світ
литовської поезії і прози.
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Перформанс у Львові. Школа перформансу» та «MediaDepo» (м. Львів), мистецько-
освітній проект «Перформативність», ініційований за підтримки Фонду Рината Ахметова
«Розвиток України», Польського  Інституту  в Києві  та Фундації  CALOUSTE
GULBENKIAN (Португалія).

На сьогодні перформанс викликає інтерес, інтригу та несе в собі провокацію,
продукує ситуацію, що руйнує територіальний і часовий простір. Це своєрідна форма
ескапізму від  рутинного  повсякденного життя  в світ  ірреального та  казкового.
Перформанс як новий вид видовищного мистецтва дає можливість побудови абсолютно
нових відноcин з глядачем, допомагає розширити можливості та межі мистецтва.
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музиці. Так, навесні 1906 року, коли в Петербурзькій Академії мистецтв відбулась
виставка Варшавської художньої школи, картини М.К. Чюрльоніса викликали значний
інтерес у відвідувачів та у критиків. Останні розмістили в петербурзькій пресі позитивні
відгуки, відмітивши неповторність та оригінальність творчості М.К. Чюрльоніса.
М.К. Реріх, О. Бенуа та інші критики особливу увагу приділили його своєрідності,
музикальності та містичності художніх образів.

У 1905–1906 рр. Чюрльоніс пише цикли картин «Створення світу» та «Знаки
зодіаку». М. Еткінд вважає, що ці два цикли породжені мрією художника про світову
гармонію і красу.

Як вважає дослідниця Л.В. Шапошникова, цикл «Створення світу» був «витвором
істинного художника-теурга, що приніс на стражденну Землю дар Нової Краси Інобуття»
[3; 197]. На думку Л.В. Шапошникової, у цьому циклі «Нова Краса звучала у всьому її
багатстві й реальності» [3; 197]. Як відомо, цей останній цикл митець не закінчив. Він
прагнув над ним працювати все життя. Сам М.К. Чюрльоніс у листі до брата у 1905 р.
писав: «Останній цикл не закінчений; я думаю працювати над ним все життя… Це
створення світу, але не нашого, біблейського, а якогось іншого – фантастичного. Я
хочу створити цикл ну хоча б із ста картин…» [2; 427].

Цикл «Знаки зодіаку» складається з дванадцяти картин. Космічна тематика яскраво
відображена у цьому циклі. На думку М. Еткінда, композиції цієї космічної фантазії
побудовані на типовому для Чюрльоніса прийомі персоніфікації явищ природи. Він
вважає, що для циклу «Знаки зодіаку» характерна гра масштабних співвідношень і
ритміка,  своєрідна побудова простору,  в якому поєднуються відчуття неосяжної
космічної широти  і реальності,  які  створюють  архітектонічність  їх  пластичної
конструкції.

Влітку в 1906 р. М.К. Чюрльоніс відвідав Прагу, Дрезден, Нюрнберг, Мюнхен,
Відень, де він познайомився з роботами європейських майстрів. Його вразили художні
роботи Ван Дейка, Рембрандта, Тіциана, Рафаеля, Веласкеса.

Наприкінці того ж року він став організатором і учасником Першої литовської
художньої  виставки. Вона  відкрилась у Вільнюсі 27  грудня 1906 року, що мало
величезне значення для культурно-національного відродження Литви: молодь та
вільнюська інтелігенція роботи Чюрльоніса сприйняла як значне явище у мистецтві
Литви та у всьому свiтi.

Після  заснування Литовського  художнього  товариства М.К.  Чюрльонісу
запропонували стати членом правління і працювати для культурного розвитку мистецтва
Литви. Відтак митець вирішує переїхати із Варшави до Вільнюса. Розроблений ним
устав Вільнюского художнього товариства вніс багато творчих пропозицій і нових ідей
у його роботу.

У 1907 р. він створив другу, найбільш відому симфонічну поему «Море», яка
«відрізняється  глибиною  ідейного  замислу,  багатством  і  яскравістю  образів,
майстерністю, що веде до високохудожньої простоти викладення» [1; 13]. У поемі
гармонійно поєднуються чіткість  і  конкретність  висловлення  з узагальненням  і
багатоплановістю смислового змісту. Образ моря у М.К. Чюрльоніса є символом
єдності всього сущого та філософського сприйняття світу. Як зазначає В. Лансдбергіс:
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ДЕКОНСТРУКЦІЯ В АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ
ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Стаття присвячена визначенню специфіки застосування деконструкції в
формотворенні дизайн-об’єктів. Характеризуються трансформації дизайн-
об’єктів з метою виявлення їх культурно-історичного потенціалу.

Ключові слова: дизайн, архітектура, деконструкція, середовище.

Статья посвящена определению специфики применения деконструкции в
формообразовании дизайн-об’єктов. Характеризуются трансформации дизайн-
об’єктов с целью выявления их культурно-исторического потенциала.

Ключевые слова: дизайн, архитектура, деконструкция, среда.

The article is devoted to determinate the specific of application the deconstruction
in formcreation of objects design. The transformations of the objects design are
characterized to exposure their cultural and historical potential.

Key words: design, architecture, deconstruction, environment.

Актуальність статті полягає у тому, щоб з’ясувати пріоритети застосування
деконструкції у формотворенні дизайн-об’єктів архітектури. Проблемі деконструкції
присвячені дослідження Ж. Дерріда, який визначає її як гіперкритичний дискурс [4],
Н. Маньковська характеризує деконструкцію як провідний прийом постмоденістської
поетики [7], І. Добріцина інтерпретує деконструкцію в архітектурі як стильовий вимір
формотворення, пов’язаний з трансформацією авангардних поектів [5], Ю. Легенький
вважає деконструкцію в архітектурі проектною парадигмою [7], М. Войтецька порівнює
деконструкцію  в  архітектурі  з  формотворчим  потенціалом  дигітального
(комп’ютерного) проектування та вважає деконструкцію формотворчим виміром
проектування [3], Т. Андрущенко, І. Дробот, Ю. Легенький визначають деконструкцію
в дизайні як загальний проектний механізм постмодерністської поетики [2], адже
важливо визначити специфіку її застосування в архітектурному середовищі як суто
дизайнерського засобу формотворення.

Мета статті: визначити пріоритети застосування деконструкції у архітектурному
дизайні.

Деконструкція є висхідною ознакою постмодернізму взагалі, тому її важливо
охарактеризувати в різних контекстах: загально-мистецькому, культуротворчому, в
контексті культурних практик. Як відомо, в культурології постмодернізму деконструкція
розуміється як тотальна настанова. В архітектурі – це маньєристичний дискурс, який є
зверненням до модернізму. Тобто, обробка модерністських проектів, їх переробка та
трансформація в  архітектурі  зветься деконструкцією. Звичайно, це дуже вузько.
Потрібно з’ясувати співвідношення загально-естетичного та загально-культурного,
філософського розуміння деконструкції та деконструкції як особливої стратегії по
відношенню до тексту, яка включає в себе одночасно його деструкцію та декомпозицію.
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філософією, і особливо творчістю видатного індійського поета і мудреця Рабіндраната
Тагора. Як відмічає Л.В. Шапошникова: «Він розмірковував про єдність земного і
небесного, про два світи, які існують в людині, про невидимі, приховані сили, які
керують Всесвітом і душею людини» [3; 188 ]. Душа М.К. Чюрльоніса прагнула до
незвичайної, Космічної  і  неповторної  творчості,  яка  відрізняється  від  всього
стандартного і буденного. М.К. Чюрльоніс намагався розкрити свою вищу творчу
індивідуальність та творити завдяки своєму Вищому «Я». Він перебував все життя в
пошуках єдиної  і вічної  істини Буття  і знайшов  її в глибині свого внутрішнього
мікрокосму. М.К. Чюрльоніс прагнув кращого, більш досконалого світу і хотів, завдяки
красі і творчості, зробити кращим світ Землі та відкрити людству нові шляхи пізнання
в науці та мистецтві.

Ранні художні роботи Чюрльоніса – пастелі. Перші кроки у живописі, митець
робить під впливом майстрів польського і німецького символізму, які нашаровуючись
на особливості самого Чюрльоніса, зробили його самобутнім та неповторним майстром.
Його стиль базувався на основі мови художньо-музичних образів.

Перші картини митця – це сільські литовські пейзажі, зроблені по ескізам з натури.
Пізніше уява Чюрльоніса проникає за межі буденності і змальовує інший, неземний
світ художніх образів. Невидимий світ відображався у видимих формах у всій творчості
М.К. Чюрльоніса.

Разом  зі  своїм  найближчим  другом Еугеніушем Моравським,  який  був
професійним музикантом, вони в цей період відвідують малювальні класи.

Влітку 1905 р. Чюрльоніс здійснив мандрівку на Кавказ і в Крим. Ця поїздка
стала можливою завдяки Броніславі Вольман, з родиною котрої Чюрльоніс підтримував
дружні стосунки. Разом з її сином Броніславом, М.К. Чюрльоніс займався в художній
академії, а молодшій доньці Галині давав уроки музики. Броніслава Вольман щиро
вірила в незвичайний талант Чюрльоніса, який намагалася підтримувати. Вона купувала
картини художника, які зберегла від загибелі.

У 1905–1906 рр. він написав свою видатну картину «Дружба», тематикою якої є
нове, світле життя, сповнене любові, чистоти відчуттів, теплоти та сердечності в
людських відносинах. Чюрльоніс мріяв про світ, який був би більш досконалий, ніж
той світ, в якому він жив. Картину «Дружба» (1906) він подарував Броніславі Вольман.
Так само Броніславі він присвятив цілий ряд музичних творів, симфонічну поему «Море»
(1907), яку вважають найвидатнішим твором М.К. Чюрльоніса-композитора. Багато з
його фортепіанних мініатюр пов’язані з дочкою Броніслави – з юною Галиною.
Мандрівка у Крим принесла Чюрльонісу багато творчих вражень та нових художніх
ідей, які часто приходили до нього, коли він сидів поблизу моря, особливо на заході
сонця, розмірковуючи про свої майбутні художні й музичні твори.

Революційні події 1905 року змусили М.К. Чюрльоніса повернутися до Литви.
Звідти він їде на Кавказ, до якого давно прагнув і линув душею, а пізніше повертається
до Німеччини, незважаючи на революційні події.

1905–1906 роки були періодом литовського відродження.
1906-й рік був надзвичайно важливим у творчості М.К. Чюрльоніса. Цей період

відзначається творчим зростанням митця, його значними здобутками і в живописі, і в
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Термін „деконструкція” був запропонований французьким філософом Жаком
Дерріда як переклад хайдеггірівського терміна [4]. Термін закріпився за Дерріда і став
широко вживаним. Важливо, що деконструкція є гіперкритичним відношенням до тексту.
Це є трансформація тексту з метою виявлення його внутрішніх потенцій, а також
визначення тих глибинних диспозицій, які належать не тексту, а існують поза текстом.
Метою деконструкції є активізація саме внутрішньо-текстових відзнак та вимірів.
Можна  зазначити, що  деконструкція  підкреслює  деструктивну,  риторичну,
трансформативну ознаку тексту. Важливо, що процедури деконструкції є характерними
для літератури, філософії, архітектури. Деконструкція є способом мислення та способом
інтерпретації тексту.

Здається, що саме розуміння деконструкції в контексті архітектури є звуженим.
Адже воно визначено стилістичними якостями авангардного досвіду або досвіду
модернізму. Можна вважати, що деконструкція як стильовий вимір є маньєристичною
течією. Ця течія не є оригінальною. Адже вона є актуальною як принцип наслідування
традиції, що орієнтовний на членорозподільну цілісність, тобто на дискретизацію
реальності, гармонізацію частин тексту як складного механізму складених дискурсів.

Виникає проблема специфіки архітектурної мови як мови комунікації. Проте надія
на загальну комунікативність є утопічною, але вона рухала напрямком деконструкції і
спонукала  деконтруктивістів  до  знаходження  спільних мов формотворчого
архітектурного  образу.  „Треба  зазначити, що  законодавчий розум свого часу  та
імперативний розум постмодернізму зіткнулися  в постмодерністській  концепції
деконструкції. Законодавство існувало амбіційно як нерефлексивна реальність, що
існувала поза драматичним, формотворчим цілим наявної реальності архітектурного
простору. Політика законодавчого розуму пов’язана з античною філософією, котра
працювала над правильністю риторики в архітектурі тому, що була вимушена бути
владою”, – констатує І. Добріцина [1; 330].

Тобто, мова йде про те, що об’єктом може бути не лише завершений твір мистецтва,
а і проект. Більше того, звернення до проекту стає пріоритетним. Проект не образиться,
проект є примара, лише паперові дизайн-об’єкти архітектури, її можна перевтілити. Але
така експериментально-паперова драма відношень проектів модернізму і проектів
постмодернізму є занадто спрощеною. Постмодернізм як деконструкція теж є певним
проектом, який намагається бути не лише маньєристичним дискурсом, але і розкрити
всі потенції проекту модернізму, розгорнути те, що не було втіленим у модернізмі, в
певному ігровому варіанті. Ця ідея надається як деконструкція, реінсталяція, певна
модуляція або модельна трансформація первинної моделі (зразка). Творчість Пітера
Ейзенмана є найбільш яскравим прикладом такої інтелектуальної гри. Ейзенман і група
„п’яти” вивчали мови архітектури раннього модернізму. Досконале вивчення стає
початком створення засади мови постмодерної архітектури. Варіювання прототипів
виходить за межі системи, стилю, виникає ефект трансмутації [1; 349].

Трансмутація – це вже інший вимір. На відміну від трансформації і трансгресії
трансмутація є виникненням нової якості проектування – агресивної техніки трансверсії
тексту. Трансмутація призводить до якісно нового образу. Цей образ вже відрізняє
поетику деконструкції як розборну, або членорозподільну констеляцію, що походить
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Р. Вагнера, Ф. Ліста. Також митець відвідує Лейпцігській музей, де споглядає картини
символістів. Самостійно вивчає інструментовки Г. Берліоза, Р. Штрауса у бібліотеці
видавництва Петерса. Під час навчання у консерваторії створює увертюру «Кястутіс»,
чотирьохчастинний «Струнний квартет», поліфонічні твори «Sanctus» и «Kurie». Під
час канікул митець малює.

Восени 1902 року М.К. Чюрльоніс отримав диплом та повернувся до Варшави,
де жив, заробляючи приватними уроками музики. Захоплюючись музикою І.С. Баха,
М.К. Чюрльоніс створював фуги, фугети, канони.

Потрібно зазначити, що М.К. Чюрльоніс є автором перших у литовській музиці
симфонічних і камерно-інструментальних творів, створених в епоху пізнього романтизму.
Ще  студентом, М.К.  Чюрльоніс  написав  кілька  творів.  Це  були  сонати
(чотирьохчастинні), прелюдії та фуги, симфонічні та камерні твори, увертюра «Кястутіс»
(1902); камерно-інструментальні ансамблі, понад 200 творів для фортепіано, твори
для органу, кантату, обробки литовських народних пісень тощо. Паралельно він працював
як художник. Його живописній творчості належать цикли картин, які він створює
протягом декількох років, а саме: сонати, прелюдії і фуги тощо, цикл «Створення світу»
(1905–1906), цикл – пори року, а саме: «Весна», «Зима» тощо, цикл «Квіти» (1907–
1908), музичні цикли: «Соната весни», «Соната сонця», «Соната зірок. Аллєгро.»,
«Соната пірамід. Аллєгро», «Соната пірамід. Скерцо», «Соната моря. Анданте», «Фуга
з диптиху «Прелюдія і фуга», космічний цикл «Знаки зодіаку» та інші.

Ще на початку його художньої та музичної творчості, який припав на Варшавський
період, М.К. Чюрльоніс віддає перевагу пейзажу. У Варшавській студії у 1903 р. він
створив свою першу картину, яку назвав «Музика лісу». Назва цієї картини свідчила
про музичне мислення автора. «Мистецтво Чюрльоніса, – писав послідовник його
творчості, Марк Еткінд, – начебто романтичний політ у світ чистої і світлої казки. Політ
фантазії у простори космосу, до сонця, до зірок… У всьому світовому живописі твори
цього майстра займають особливе місце. Музикант і художник, Чюрльоніс спробував
злити в одне ціле обидва мистецтва: кращі його твори хвилюють саме своїм «музичним
живописом». І якщо охопити творчість художника цілком, єдиним поглядом, воно
виявиться своєрідною живописною симфонією» [4; 185].

Різниця між першими творами Чюрльоніса-композитора та першою роботою
Чюрльоніса-художника сім років. Проведемо паралель між картиною Чюрльоніса
«Музика лісу», яка написана у 1903 р. та симфонічною поемою «В лісі», яка написана
на кілька років раніше, у 1900–1901 рр. Спільна ідея відображена в живописі та в музиці,
лише різними художніми засобами. У цих творах М.К. Чюрльоніс змалював картину
литовської природи та виразив любов до краси.

М.К. Чюрльоніс створював крім картин вітражі на склі та офорти.
З 1903 р. митець пише цикл із семи картин «Симфонія похорон». Також

М.К. Чюрльоніс починає писати симфонічну поему «Море».
З 1903 р. він писав невеликі фортепіанні п’єси, прелюдії і варіації, яких за три

роки накопичилось більше півсотні.
У 1904 році, коли М.К. Чюрльоніс вступив до Варшавської Школи вишуканих

мистецтв,  він  глибоко  захоплюється  астрономією,  космогонією,  індійською
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від античності та всієї традиції європейської культури. Здається, що саме деконструкція
проблематизувала код античності, або європейського активізму. Активізм стає зайвим,
бо образ виникає зненацька, спонтанно. Вся енергія рушійних сил дисфункції, деструкції
втрачає свій потенціал, відкидається та заперечується образом – мутагенним об’єктом,
який виникає у проектній трансмутації. Мутант як реальність органоподібного зразка
вже не належить активності людини. Людина доторкається до лабораторії природи або
до глибинної метареальності органічних об’єктів, креативних витоків природи.

Важливо зазначити, що деконструктивісти перші доторкнулися до цих вимірів
культуротворчості. Крім того, пошуки глибинних, архетипових зв’язків, як і знакових
функцій цих архетипів, були пов’язані з захопленням Ейзенмана концепцією манімалізму.
Його принцип деконтрукції був орієнтований на мінімальність, на альтернативу класичної
ідеї знання, метафори дому. Він намагався розгорнути стіни цього дому-моделі і
розкрити його в просторі всіх можливих домівок буття людини.

Ейзенман  був  тим філософом-архітектором,  який  підняв  архітектуру
постмодернізму на рівень філософської системи, рівень інтелектуального пошуку і
осмислення  тих  артефактів  і феноменів,  які  є  не  лише формотворчими,  але  і
засадничими. Аронофф-центр є найбільш руйнівною із забудов у США, свідчить про
акт деконструкції самого поняття „архітектура”. Ми бачимо як демонтаж, усунення
поняття архітектури призведе до того, що виникають нові дизайн-об’єкти архітектури.
Якщо усувається сітка, то структура стає точечною або конфігуративною. Якщо
усувається  структура  (точечна  або фігуративна),  то  замість неї  приходить  інша
структура, – пунктирна або континуальна, нелінійна.

Роботи цього автора демонструють не просто пошук, а метафорогенний пристрій
або міф деконструкції, який є зовнішньо заданим кодом сполучення площин під кутом
45 градусів. Андрій Іконніков лапідарною мовою архітектурного критика пише: „У 80-ті
Ейзенман декілька великих замовлень, що дозволило йому розвивати свою теорію в
різних масштабах. Його центр візуальних мистецтв ім. Векстера в університеті, штат
Огайо, 1983–1989, організовано вздовж довгої, прозорої решітчастої конструкції, яка
розподіляє на дві частини існуючу тканину комплексу по діагоналі. Ідея складається з
того, що цей каркас вводить замість направленої сітки координат лінійність, визначаючи
побудову плану Колумбуса, відокремленого на декілька кілометрів, доповнює цю гру
з придуманими для неї правилами, історичними формами, макетом певного контексту,
який нагадує розколоті шпілі башти, що є пародією на котекстуальність модернізму.
Центр Векстера задуманий як складна інформація різних координатних систем” [6; 341].

Якщо ми  дивимося на  цей  візіонерський  об’єкт,  то  він  є  продовженням
деконструктивістських ідей автора, коли він розпилював ліжко пилкою розподілу
простору. Тут розпилюється вже башта. Це не лише іронія, не лише алюзія, але і
деконструкція. Ідею цього проекту Ейзенман використав і для центру візуального
мистецтва університету Ціцінатті, Огайо, початок 1986 р. Тут використаний прийом
палімпсесту. Важливо зазначити, що саме для цієї структури характерна „ампутація”
решітки, злами всіх осей, які ніби мають бути конституативними осями побудови.
Важливо також зазначити, що Пітер Ейзенман працює як конструктор деформації саме
топології простору, тобто решіток, тих внутрішніх осей, координат, які структурують
простір як конструкцію. Можна вважати, що його роботи є знаковими.
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природознавчі науки, астрономію, філософію, нумізматику, мінералогію тощо. У період
навчання він захоплюється творами О. Міцкевича, Ю. Словацького, Б. Пруса, Ф. Ніцше,
Л. Толстого та інших. Створює цикли канонів, фуг, прелюдій, варіацій для фортепіано,
струнних квартетів. М.К. Чюрльоніс закінчив інститут з дипломом з фаху композиції.
Випускна робота його – кантата для хору й оркестру «De Profundis».

У 1899 р., після закінчення інституту у Варшаві, Чюрльонісу запропонували посаду
директора музичної школи у Любліні, але він відмовився, бо прагнув вільної, нічим не
обмеженої  творчості  та  душевного  спокою,  необхідного  для  внутрішнього
зосередження. Для Чюрльоніса найважливішим був внутрішній світ і духовні творчі
переживання.

З юності М.К. Чюрльоніс відкрив для себе твори І.С. Баха, Р. Вагнера, Л.В. Бетховена,
П.І. Чайковського, якими захоплювався все життя. Окрім того, М.К. Чюрльоніс любив
литовські народні пісні, обробки яких створював для сімейного домашнього хору. Його
обробки співала вся родина.

Теорії композиції М.К. Чюрльоніс навчився у Варшавському музичному інституті
в 1893–1899 рр. у З. Носковського.

У 1900 р. М.К. Чюрльоніс створив полонез для духового оркестру і присвятив
його своєму меценату М. Огинському. У музичному альманасі «Меломан» з’явилася
перша публікація твору М.К. Чюрльоніса – ноктюрну fis-moll.

У 1900–1901 рр. М.К. Чюрльоніс створив свою першу симфонічну поему «В
лісі», яку присвятив другу Е. Моравському. Пейзажна картина, ліричною тематикою
якої є життя литовської природи, назавжди стала великим досягненням литовської
музики. Основу твору складали реальні враження. Коли М.К. Чюрльоніс на канікулах
перебував у Друскінінкай, він один ходив у лісі, прислуховуючись до музики лісу, а
згодом передав її в музиці та живописі. Шум литовських сосен запам’ятався Чюрльонісу
ще з дитинства та втілився у його творах.

На думку дослідника В. Ландсбергіса,  цей перший великий музичний твір
відрізняється романтичною емоційністю. В. Ландсбергіс  у своєму  авторефераті
дисертації «Композиторська творчість М.К. Чюрльоніса» (1969) відмічає: «Форма «В
лісі» (індивідуальне відбиття з трьохчастинним серединним епізодом і послідуючою
розробкою, що переходить у дзеркальну репризу) архітектонічно продумана, цілісна й
логічна. Розмежовуючи квадратність головної партії (висхідні фрази символічного
мотиву «лісу» перериваються тихими зовами – «відгуками»), Чюрльоніс досягав широти
і монументальності  побудови. У розвитку  переважають варіантність,  скромні
переосмислення, імітації та інколи контрастне нашаровування тем» [1; 13]. Поема «В
лісі» відрізняється ліричністю та контрастами художніх образів.

Влітку 1901 року М.К. Чюрльоніс пише прелюди. Відвідує Плунгу, Палангу та
зустрічається з М. Огинським, який пообіцяв допомогти вчитися митцю у Лейпцігській
консерваторії.

У 1901 р. М.К. Чюрльоніс вступає до консерваторії у Лейпцігу, яку закінчив у
1902 році у професора К. Рейнеке, де змінює свій фах: він став навчатися композиції,
відчуваючи внутрішню потребу стати композитором.

М.К. Чюрльоніс відвідує лекції з естетики, психології, історії. У Гевендхауз –
оркестрі й Лейпцігській опері слухає улюблені твори Г.Ф. Генделя, П.І. Чайковського,
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Однією із цікавих є робота архітектора Б.Чумі. Його проект парку Ля Віллет у
Парижі  (1981–1989  рр.),  є  одним  з  великих  проектів  програми  паризького
муніципалітету. “Він задумав певний ландшафт ХХ ст., вільний від романтичних
навіювань. Це не те, що пов’язувалося природою”, – пише А. Іконніков, – засада
планувальної стратегії, яку прийняв Б. Чумі, – координація синоїдальних кривих і меж,
що опираються на елементи абстрактного живопису та композиції. Через це чинники
координатної сітки відмічають яскраві форми, схожі на червоні іграшки і стенди
Беріданської трупи 1910 р. Всі вони в рекреаціях цього парку повільно розміщені
автором. Очевидна  залежність цих механістичних фантазій,  ескізів-композицій
Олександра Родченка. Використання прототипів залежить від фантазій парка, а те, що
форми породжені політичною пропагандою, не несе певних визначень, є іронічною
грою.  Іронія  над  утопізмом,  ідея  революційного маневру,  комп’ютеризованої
сучасності належить концепції побудови парку. Абсолютна антиромантичність парку і
абстрагованість композиції, на жаль, доведена до крайнощів французької традиції
паркобудівництва, де подібні фолії не властиві живописній грі. Дім – машина для житла
доповнюється машиною для відпочинку” [6; 343].

Ми пов’язуємо цей парк з творами Ель Лисицького, Василя Кандинського. Так,
горизонтальні хмарочоси Лисицького, виконані у червоному кольорі, нагадують
механоподібні павільйони парку Б.Чумі. Це конструктивістський хід, але він тонкий,
більш алюзіоністський, ніж деконструктивістський, на відміну від демонтажних
маніфестів архітектурного простору Пітера Ейзенмана.

Пізня  робота Аронофф-центр Пітера Ейзенмана  є  деконструктивіською
структурою, де тектонічні ознаки є більш домінативними, ніж решіткоподібними
деформаціями внутрішнього простору. Внутрішній простір означений як певні алюзії з
атріумом та „базилікальним розрізом” – аналогом храмів Єгипту, адже сама зовнішність,
брутальність пластики, монументальність тяжіє до того напряму, який пов’язують з
лендартом, тобто геопластикою Землі. Можна сказати, що принцип механіцизму
заміщується принципом культурно-історичного організмізму.

Пов’язаною  з течією деконструктивізму  і  разом надзвичайно  енергійною
майстринею в архітектурі заявила себе Саха Хадід, архітектор із Іраку, яка живе в
Лондоні. Вона поєднала в собі інтуїції творчості, архітектурних проектів Казимира
Малевича, графіки Ель Лисицького і Олександра Родченка. Ці імена називає Андрій
Іконніков, але можна продовжити цей список. Тобто російський авангард впливав на неї
настільки глибоко, що вона створює певну пластичну архітектуру, аналоги якої також
можна побачити в групі Живскульпарх, у 20-ті роки, ВХУТЕМАС. „Хадід, – пише
А.Іконніков, – починає від антигравітаційних, динамічних варіантів супрематизму.
Проаналізувавши просторову ситуацію  і блискучу  графіку, Хадід  вертикальним
хмарочосам Гонконгу протиставила динаміку нахилених хмарочосів, що увінчуються
вгорі. Графічні сценарії маніпуляції з міським середовищем основуються на естетичних
передбачаннях, інтуїції, на відміну від розумових, систематизованих сценаріїв, які
розбудовував Ейзенман” [6; 346].

С. Хадід у проекті нічного клубу “Пік” в Гонконзі показала саме цю залежність
від „танцюючої діагоналі”, про яку говорив К. Мельніков. Показала залежність від
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Його біографію та творчість досліджували такі відомі дослідники: В. Чудовський,
В. Лансбергіс, В. Іванов, М. Еткінд, Р. Роллан, Г.І. Бальчюнене, Я.Чюрльоніте, С. Воложин,
Е. Межелайтіс, Ф. Розінер, Л.В. Шапошникова, Д.Чередніченко та інші.

М.К. Чюрльоніс народився 22 вересня 1875 року в місті Варені на півдні Литви,
в сім’ї сільського органіста. Нині місто Варена є адміністративним центром Варенського
району. Батько М.К. Чюрльоніса – Константінас Чюрльоніс – народився у 1846 р. у
селі Гоубіняй, у родині вільного селянина. Мати – Аделє Марія Магдалена Радманайте-
Чюрльонене з родини, яка емігрувала до Литви з Регенсбургу (Баварії). Вона народилась
у 1854 р. у дзукійському містечку Сейріяй. Мати вільно розмовляла литовською,
німецькою, польською мовами та знала безліч народних пісень, казок тощо. Вона
виростила дев’ять дітей, з яких Микалоюс Константінас був старшим.

З 1876 по 1877 роки родина Чюрльонісів жила у містечку Ратніче. У 1878 р.
Чюрльоніси переселились у Друскінінкай, де знаходився курорт мінеральних вод.

У 1885 р. Микалоюс Константінас закінчив Друскінінкайську початкову школу. В
цей час він вже вмів грати на фортепіано. Першим вчителем музики у М.К. Чюрльоніса
був його батько. Вже у шість років хлопчик грав на органі в церкві. У маленького
Кастукаса, як його називали в сім’ї, були виявлені неординарні музичні здібності: у
хлопчика був абсолютний музичний слух та композиторське мислення. Відтак батько
віддав сина навчатися в оркестрову школу до невеличкого містечка – Плунги, яку тримав
князь М. Огинський, а далі до Варшави, де він продовжив музичну освіту.

У 1889–1893 рр. Кастукас жив у плунгеському маєтку князя М. Огинського, де
він співав у хорі та почав малювати і вчитися створювати музику.

Щодо навчання композиції, слід відмітити, що перші кроки у створенні музики
М.К. Чюрльоніс робить ще з тринадцяти років після закінчення початкової школи у
Плунзі. Там він вчився грати на флейті та створював перші музичні твори. З 1892 р.
Микалоюс Константінас як флейтист оркестру отримував заробітну плату та виступав
на концертах. Йому допомагав князь Огинський,  який вважав  себе меценатом  і
забезпечував М.К. Чюрльонісу подальше навчання.

У перші ж роки під керівництвом З. Носковьского, М.К. Чюрльоніс створює
невеликі п’єси для фортепіано у 1896 році. У Варшаві його часто запрошували у сім’ю
доктора Марковича. На канікулах він повертався у Друскінінкай, де жила в приватному
будинку його родина. У сім’ї М.К. Чюрльоніса було дев’ять дітей: п’ять синів і чотири
доньки. Родина М.К. Чюрльонісів була творчою та інтелігентною. Всі діти грали на
фортепіано і дуже любили слухати гру та імпровізації Кастукаса. Як композитор,
М.К. Чюрльоніс почав свою діяльність з двадцяти років.

У  1894–1899 рр.  вчився у  варшавському музичному  інституті. По  класу
фортепіано М.К. Чюрльоніс спочатку вчився у професора Т. Бжезицького (1895), а
потім у професора А. Сигетинського.

Найкращим другом М.К. Чюрльоніса по інституту був композитор Е. Моравський,
в домі якого митець часто перебував. Там М.К. Чюрльоніс познайомився з сестрою
Еугеніуша Моравського – Марією, яку щиро покохав. Але їх весіллю не судилося бути.
Батько Марії, помітивши їх взаємні почуття, примусив доньку вийти заміж за іншого.

У Варшавському музичному інституті М.К. Чюрльонiс вивчає окрім історії та
теорії музики  гармонію  і  відвідує хоровий клас. Також у цей період  він  вивчає
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модернізму. Адже, можна вважати, що це є лише маніфестація її творчості, яка більш
пластично заанганжована, радикально скульптурна.

Архаїчним і ретро-орієнтованим у своєму конструктивізмі є Даніель Лібескінд.
Американець польського походження працював як художник, але захопився графікою і
почав працювати в архітектурі. Архітектуру він розуміє як певний візерунок. Його
інсталяції або пластична обробка об’ємів в архітектурі виглядають як містичні знаки,
що  є архітектурними  і  скульптурно-репрезентативними  інсталяціями. Це певна
музеєфікація середовища. „Лібескінд запропонував зигзагоподібні об’єкти з різкими
трикутними співскладаннями динамічних частин, виведених у трьохвимірність простору
– символу блискавки, що породжує своєрідний настрій. Величезні поверхні стін на
відрізках зигзагу облицьовані листками металу, розсічені розрізами і пробиті певними
знаками” [6; 348]. Така графічність і скульптурність дає можливість говорити, що
виникає певний симбіоз архітектури, скульптури і монументальних графітті, нанесених
на металеві стіни об’єкта.

Архітектори-дизайнери  групи  Кооп Хіммельблау  теж  працюють  як
деконструктивісти. Переробка даху житлового будинку в Інні (Австрія, 1989 р.), презентує
деконструктивістська  конфігурація,  яка  стала  знаковою. Дуже швидко  подібні
модифікаційні структури стали втручатися в архітектуру на правах знаково-символічних
об’єктів, які надавали традиційній архітектурі певного стилю, нових ознак і несли
пластичну та архітектонічну домінанту. „Радикальний досвід деконструкції австрійських
архітекторів Вольфа Прікса  і Хельмута Свецинські,  які  іменують  себе Кооп
Хіммельблау, „корпоративна небесна блакить”, їх лозунг: ”Важким часам – важку
архітектуру”, посилаючись на великого земляка Зигмунда Фрейда, стверджують, що
енергія направлена на пригнічення відкритих потягів, перетворюються на протилежну
традиційній архітектурі. Презентацією лінії стала інсталяція – ”архітектура повинна
горіти”, 1979 р., що створена на території технічного університету”, – пише А. Іконніков
[6; 350].

Деконструктивізм виступає як програма логістичного, геометричного напряму у
Пітера Ейзенмана, експресіоністської хвилі ексцентрики групи Кооп, пластицизм якої
орієнтований на пластицизм 20-х років, в авангардній архітектурі у Сахі Хадід. Список
імен можна продовжити, але можна побачити концептуальну спільність. Вона полягає в
тому, що простір стає розчиненим, деформованим, трансформативним і експресивним
дизайн-проектом. А ті підстави, на яких він виступає, – пластичні, іронічно-маніпулятивні
– є тим зовнішнім формотворчим кодом, який маніфестує ту чи іншу конфігурацію
формотворення. Конфігурація може бути геометрично визначеною, як в ранніх роботах
Пітера Ейзенмана, може бути структурно-топологічною, як в Аронофф-центрі, а може
бути модифікаційно-графематичною, як в роботах групи Кооп. Все це і є те розмаїття
деконструктивізму,  який входить  в архітектуру на правах  вставки, або  створює
тотальність метричного типу, розуміє архітектуру як певний макет, концептуально
означену гіперреальність.

Важливо, що деконструктивізм завершується пластицизмом, або неомодернізмом,
як його назвуть трохи згодом, нелінійною архітектурою, якою він стає в пізніх версіях
постмодернізму. Можна назвати ще один цікавий об’єкт. Архітектор Гюнтер Дуеменіг
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Статтю присвячено дослідженню головних і маловідомих подій біографії
М.К. Чюрльоніса. У статті розкрито характеристику найважливіших сторінок
творчої біографії та здійснено аналіз його синтетичної творчості. Також
проаналізовано сучасні наукові дослідження щодо філософської концепції
мистецтва М.К. Чюрльоніса та його як творчої особистості.
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Статья посвящена исследованию главных и малоизвестных событий
биографии Н.К. Чюрлениса. В статье раскрыты характеристика важнейших
страниц творческой биографии и осуществлен анализ его синтетического
творчества. Также проанализированы современные научные исследования
относительно философской концепции искусства Н.К. Чюрлениса и его как
творческой личности.

Ключевые слова: творческая личность, синтез искусств, биография.

The article is devoted to the main and little-known events of the biography of
N.K. Ciurlionis. The article reveals the characteristic of the most important page of the
creative biography and the analysis of its synthetic creativity. Also analyzed the modern
research on philosophical concept art of N.K. Ciurlionis and as a creative personality.

Key words: creative person, synthesis of arts, biography.

Микалоюс Константінас Чюрльоніс (1875–1911) – всесвітньовідомий литовський
художник, композитор, поет, філософ, мистецтвознавець, культурний діяч. Він був
видатною творчою особистістю, художня та музична творчість якої є прикладом
неповторно оригінального відчуття звуку та кольору.

Багатогранна творчість М.К. Чюрльоніса відрізняється синтезом мистецтв, а саме
поєднанням музики, живопису, слова й глибокої філософії. «У ньому, – зазначає
дослідниця Л.В. Шапошникова, існували два світи – земний і той, інший, Краса якого
звучала на його полотнах» [3; 184]. Синтетичне мислення М.К. Чюрльоніса – феномен,
який сформувався вже на ранніх етапах його діяльності.

Метою статті є дослідження основних подій біографії М.К. Чюрльоніса та етапів
його творчості.

Вiдтак завданням статтi є охарактеризування сторiнок творчої біографії
М.К. Чюрльоніса.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що ретельно досліджується творча
біографія видатного художника, композитора, поета, мистецтвознавця та філософа –
М.К. Чюрльоніса в Україні як приклад синтезу звуку і кольору, слова й філософії. Також
розглядається та аналізується філософська концепція мистецтва в художній і музичній
творчості М.К. Чюрльоніса.
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– будинок у Штейндорфі, Австрія, а також побудова банку „Фаворітен”, Відень, 1979 р.
Ці  роботи  енергійні,  пластично-об’ємні,  пов’язані  з  механодетерміністською
тенденцією або з неоплатицизмом бруталістського зразка, який в тій чи іншій мірі
асоціюється з техноморфними об’єктами.

Якщо  означувати  деконструктивізм  в  архітектурі  та  дизайні  суто  як
маньєристичний  дискурс  по  відношенню до модернізму,  то  тут  теж  є  багато
відмінностей. Особливо це характерно для архітектора Кісе Курокава. Музей сучасного
мистецтва, префектури Сайтама, Урава, 1953 р., а також міській художній музей Нагая,
острів Хоккайдо, Японія 1988 р. несуть у собі принцип геометризму, більше того,
розчиненого простору і деформації решітчастих конфігурацій, які наносяться на фасад
як маніфестація  відкритого простору.  Забудову можна порівняти з  традиційною
культурою Японії, а також побачити у решітках рецидив пізнього деконструктивізму.

Можна  вважати, що  деконструктивізм  як широка парадигма  архітектури
постмодернізму в цілому – це принцип формотворчості, пов’язаний з гіперкритикою
місця, простору, об’єму. Так шукаються метафізичні засади для критичної деконструкції.
Ця критична деконструкція завжди носить риси епатажу, трансформації, тектонічних
зсувів та непередбачених реалій. Тобто, деконструктивізм у широкому розумінні
властивий дуже багатьом побудовам, його можна в тій чи інший мірі реконструювати
як засіб мислення, формування простору і принцип образотворення, адже його можна
розглядати більш вузько як стильову трансформацію, деформацію модерністської
парадигми.

Деконструкція як певний принцип негоції, як лінія європейського нігілізму в
архітектурі постмодернізму  є фундаментальною  засадою активного,  вольового
формотворення, де принцип негації, деструкції перетворюється в принцип активного
формотворчого пошуку. На підставі топологічно-означених решіток, їх деструкції,
зсувів тектонічних об’ємів, експресіонізму, пластицизму, алюзіонізму відбувається не
просто гра-запозичення, алюзії як цитування різних фрагментів культур, а відбувається
радикальна критика, на думку Ж. Дерріда. Той, хто здійснює формотворчий пошук у
критичному вимірі простору, послідовно відтворює перманентний, релевантний
синтаксис. Синтаксис побудови того субстрату, який мусить бути носієм образу.

Наслідком може бути як поліфонічна структура культуро-морфного зразка, так і
техно-морфна реальність, певний конструкт, який ми розуміємо як дизайн-об’єкт,
обтяжений технічними вимірами цивілізації. Вся Земля вже заставлена об’єктами техно-
середовища. Можна вважати, що деконструкція – це рецидив технодетермінізму як
певного бачення або світобачення Нового часу. Новітній час цей механодетермінізм
дизайну в архітектурі усуває, але він все одно заявляє про себе в гострих радикальних
реаліях архітектури, філософії та літератури. Деконструкція як принцип гіперкритики,
принцип активної роботи з текстом, принцип трансформації простору є достатньо
могутнім і складним механізмом формотворчості, який існує на межі своїх потенцій,
сам собі заперечує.

Отже,  запал  деконструкції  згасає  у  так  званій  нелінійній  архітектурі,
членорозподільна цілісність  і моменти  трансформації,  зсуви  простору вже  не
помічаються, або стали настільки градуйованими і настільки не помітними, що фактично
набувають нової якості.
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Відмінності між регіональними школами в останнє десятиліття ХХ ст. існують,
але вони несуттєві.

Зважаючи на те, що в наш час панує свобода вибору художньої мови, технічних
засобів, тематичне розмаїття, які не обмежуються певними канонами чи заборонами,
основним завданням твору стає його естетичне і практичне призначення.
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Відбувається так звана трансмутація, виникає мутагенний об’єкт, який заперечує
саму субстратність і принцип деструкції. Таким чином, деконструкція набула широкого,
всезагального значення, який був означений Ж. Дерріда як принцип формотворення
ХХ  століття  і мімікрувала до  стилістичних ознак маньєристського дискурсу  в
архітектурі,  стала маргінальним  явищем у пізній стадії  постмодернізму,  з  яким
пов’язують нелінійну архітектуру.

Все це, однак, не говорить, що вона була усунута як принцип формотворчості.
Отже, з самого початку деконструкція була занадто універсалізована і, як всі маніфести
постмодернізму,  розумілася дуже широко. У  контексті  дизайн-проектування  в
архітектурі деконструкція залишається провідним проектним прийомом, орієнтованим
на трансформацію цілісності проектного простору.
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Поряд із новими формами, засобами вираження графічного дизайну комп’ютерні
технології розширили можливості графіки, ввели до її структури живописні засоби,
фотографію тощо. Демонстраціями таких можливостей є мистецькі акції (трієнале,
бієнале, міжнародні фестивалі медіа-мистецтв).

Ще одним «новим» видом графічного мистецтва стає нет-арт, який існує у просторі
комп’ютерних мереж  різних форматів. Суттю  цього  ґатунку  мистецтва  є  не
«репрезентація», а «інформація». Рамки твору, як правило, розмиті, але умовно окреслені
межами якогось повідомлення. Художники нет-арту застосовують технічні можливості
комп’ютерних мереж і намагаються перетворити їх у художні засоби. Найважливішою
рисою нет-арту є віртуальність. Глядач сприймає об’єкт як цілісність, що заміщує
реальність та впливає на психіку людини у багатьох випадках значно сильніше, ніж
навколишня дійсність. Твір нет-арту може не мати стабільної композиційної єдності,
гармонії пропорцій і навіть зрозумілої глядачу авторської концепції. Тобто на рівні
традиційних уявлень такий «твір» не можна вважати «твором мистецтва» [2].

Новітні технології здатні радикально вплинути на сутність мистецької творчості.
Сучасний графічний дизайн, медіа-проекти, реклама набувають дедалі більшого значення
та ролі в мистецькій діяльності. Графіка демонструє різноманіття образних систем.
Вибір техніки, теми, ідеї зображення залежить від уподобань художників. Творчість
художників базується на застосуванні різних графічних технік: офорту (П. Маков,
О. Стратійчук, А. Чебикін, Л. Бруєвич), літографії (В. Іванов-Ахметов, Ю. Пшеничний),
ліногравюри  (О. Кірпенко),  інтагліо  (І. Подольчак), шовкографії  (О. Прахова),
комп’ютерної графіки (І. Остроменська), акварелі (В. Вештак, І. Кириченко, Н. Кохаль),
книжної графіки (В. Чебаник).

У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. графічне мистецтво збагатило свої засоби
вираження. Творчість митців спрямовується на самовираження, вільний вибір теми та
засобів зображення.

У ці роки у графіці виявляється тяжіння до синтезу мистецтв. Митці проявляють
схильність до експериментування, пошуку нових технік, технологій, засобів художньої
виразності,  їх  творчий доробок демонструє  строкату  палітру  графіки,  левкасу,
скульптурних форм, живопису, комп’ютерних технологій, фотографії (фотографіка),
анімації [5].

Комп’ютерні технології посіли чільне місце в сучасному мистецькому житті,
разом з тим, не втрачають своєї актуальності традиції класичної графічної школи.
Масовий характер усіх видів графічного мистецтва: книжкової, станкової графіки,
плаката, зокрема рекламного, графічного дизайну, фото та медіа мистецтва, дозволяє
визнати графіку одним із впливових за соціальним, естетичним, виховним змістом видів
мистецтва.

Такі процеси вливають на тематику та завдання плаката. Політичний плакат
радянського суспільства поступово перейшов в іншу форму – рекламного плаката
демократичного суспільства. Відбулась тематична, стилістична зміна плаката, але ідея
залишилась – вплив на суспільство.

У сучасній ситуації, що існує в Україні, дослідники (О. Лагутенко) виділяють
чотири найбільші художні центри: Київ, Львів, Харків, Одеса, крім того свої особливості
мають мистецькі осередки у різних містах.
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У статті представлена історія загибелі Вавилону, що стала основою для
створення численних легенд і міфів. Проте, як з’ясувалося згодом, досить часто
вони базувалися на реальних історичних фактах.

Ключові слова: історія, урбанізація, Вавилон, легенди, реальні факти.

В статье представлена история гибели Вавилона, ставшая основой для
создания многих легенд и мифов. Однако, как выяснилось впоследствии, они нередко
базировались на реальных исторических фактах.

Ключевые слова: история, урбанизация, Вавилон, легенды, реальные факты.

The article presents the history of destruction of Babylon, which promoted creation
of many legends and myths. But later it was found that rather frequently they based on
real facts.

Key words: History, urbanization, Babylon, legends, real facts.

Термін «міф» у його сучасному використанні іноді має нечітко визначений зміст,
що утруднює розкриття рис схожості та відмінності між давнім та сучасним міфом [1].
Архаїчний міф можна розуміти як вираз світосприймання людини, яка ще не володіє
апаратом абстрактних узагальнюючих понять і відповідною технікою логічних висновків
[2]. Гносеологічною передумовою сучасної міфотворчості стала докорінна перебудова
традиційних уявлень про світ та людське суспільство. Як форма знання міф і сьогодні
абсолютно архаїчний, але як категорія, до якої варто звертатися за певних умов, він не
вичерпав своїх можливостей [3]. Питання про збереження міфу, його структури як
символічної системи, його компонентів у просторі сучасної науки, питання про те, якою
є питома вага «міфічного» як одного з найглибших шарів людської культури, нині складає
чималий інтерес [4].

Проблема міфу і можливості звернення до нього в наш час стала однією з істотних
тем вітчизняної та зарубіжної філософії. Як зазначив Броніслав Малиновський, «Міф,
як ствердження первісної реальності, яка ще існує у сучасному житті, і як виправдання
попереднього життя,  складає ретроспективний  зразок моральних  цінностей,
соціологічного порядку та магічної віри. Тому він є не меншим джерелом фактів, ніж
різновид науки, ніж галузь мистецтва або історії… Він виконує функцію, пов’язану за
своєю природою з природою традиції, з наступністю культури, зі ставленням людини
до минулого» [5; 124]. Саме тому детальний розгляд історії трансформації міфу,
визначення його ролі у житті давніх народів не втрачає своєї актуальності.

Походження і початковий розвиток міфу пов’язані з раннім періодом існування
людини. Прагнення зрозуміти причини кожної події – не продукт високої цивілізації, а
характерна риса людини, що виявлялася вже на найнижчих ступенях культури. Початок
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За умовами першого Всеукраїнського Трієнале графіки 1997 р. використання
графічних технік не обмежувалося. Перед глядачем постали різноманітні твори – від
традиційної «реалістичної»  акварельної стилістики до  тоді ще нового  напряму,
заснованого на використанні можливостей комп’ютера.

Подальші Трієнале засвідчили незмінність принципів відбору, прагнення показати
увесь  спектр  напрямів, жанрів  та  особистих  уподобань  сучасних  українських
художників. Акценти при цьому робляться на оригінальності творчого підходу та
професіоналізмі [4]. На Трієнале представляють роботи різних графічних технік
(гравюри на лінолеумі, дереві, картоні, в офорті, у різних манерах офорту, колажні,
змішані роботи). Як правило, тематика Трієнале різноманітна: від національної до
міжнародної.

Всеукраїнська студентська Бієнале плаката, розпочата 2007 р. (м. Хмельницький),
теж засвідчила творчі здобутки українського молодіжного плакатного дизайну. Одним
з поставлених завдань, було залучення талановитих студентів до виставкової діяльності
та створення актуальних і професійних дизайнерських творів у контексті потреб розвитку
сучасного українського  суспільства. Крім  традиційних категорій  (соціальний,
культурний, комерційний плакат) особливістю Бієнале став окремий проект – «Видатні
постаті України», де молоді митці засобами плаката вшановували видатних українських
особистостей [3].

Молоді митці беруть участь у нових мистецьких проектах, по-іншому презентують
плакат. Завдяки цьому плакатне мистецтво набуває нових ознак але, як і раніше, робить
акцент на актуальні проблеми та важливі соціальні завдання, відображає соціокультурні
процеси.

На зміну радянському політичному плакату, коли художники-плакатисти виступали
агітаторами і пропагандистами, прийшов час вільного вибору митцем теми, стилю,
образу. Продовжуючи традиції плакатного мистецтва, митці намагаються оновити
тематично. Серія меморіальних плакатів «Видатні діячі України XX століття» О. Мажуги
є свідченням таких прагнень. До неї увійшли зображення історичних постатей різного
формату: Х. Вовк, С. Петлюра, І. Огієнко, Д. Донцов, Є. Коновалець, С. Бандера,
В.Симоненко [8].

Активно  заявляє  про  себе  рекламний плакат  (у  торгівельних  установах,
періодичних виданнях, міському  транспорті). «Наплив» реклами відчувається у
збільшенні кількості рекламних щитів, бігбордів тощо.

Істотно позначилось на мистецтві графіки поширення інформаційно-комп’ютерних
технологій. «Комп’ютерна графіка» вимагає іншої, на відміну від традиційної, підготовки
митця, зокрема володіння комп’ютерними програмами, графічними техніками тощо.
Створення плакатів, листівок, логотипів, візиток, веб-сайтів – тепер прерогатива
графічних дизайнерів.

В умовах ринку чи не найбільш популярним видом комп’ютерної графіки стала
рекламна. Вона набула масового характеру і не завжди вирізняється високою художньою
якістю.

Поширення мережі Інтернет, створення веб-сайтів, електронних видань журналів,
газет, книг тощо впливає на те, що традиційний «графічний продукт» стає менш
популярним.
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спілкування людей за допомогою прадавньої мови призвів до появи міфу як найдавнішої
форми словесної творчості, в якій фантазія сприймалася як реальність [6]. «Примітивна
ментальність, – говорить К. Г. Юнг, – не створює міфи, вона їх переживає. Міфи – це
першопочаткові прояви досвідомої душі, мимовільні вислови про події у безсвідомій
психіці» [7; 89].

Минули тисячоліття, перші держави давнього світу досягли значних успіхів у
розвитку культури, міф значною мірою трансформувався, але, як і раніше, залишався
важливою складовою духовного життя. Приклад нової, зміненої форми давнього міфу
можна знайти у культурній спадщині Месопотамії. Одним з найбільш значних досягнень
її культури було виникнення в середині IV тис. до н. е. шумерської клинописної
писемності. Завдяки розшифровці та перекладу клинописних текстів дослідники
отримали багато нових матеріалів, які допомогли краще зрозуміти історію давньої
міфології. Зокрема, було виявлено деякі реальні факти, що переплелися з фантастичною
основою широковідомого міфу про Вавилонську вежу.

Назву «Вавилонська вежа» одержав один із пам’ятників архітектурного мистецтва
Месопотамії – храм Е-Сагіл (Дім Високий), або ж Етеменанкі (храм заснування Неба
та Землі). Стоячи на основі 90х90 м, ця башта підіймалася на 90 м у висоту, облицьована
глазурованою цеглою поверх сирцевої кладки, міцно закріпленої розчином бітуму.
Вавилонська вежа, присвячена верховному богу Мардуку, творцю Всесвіту, мала форму
зіккурату і складалася з семи поверхів. Перший з них, пофарбований у чорний колір,
здіймався на 33 м у висоту і називався Нижнім храмом Мардука. Входячи до храму,
відвідувач  відразу міг  бачити статую бога, вилиту  з чистого  золота  (або  вкриту
позолотою) і поставлену так, щоб перші промені сонця у день весняного рівнодення
могли падати на неї. Другий поверх – червоного кольору – мав 18 м у висоту, а третій,
четвертий, п’ятий і шостий, кожний по 6 м, були пофарбовані у різні кольори. Сьомий,
останній, 15 м у висоту, облицьований глазурованими бірюзовими плитками, називався
Верхнім храмом Мардука і у світлі сонця був помітний з великої відстані. Башта
здіймалася над містом, формуючи його силует, і жителі вважали її геометричним
центром землі. Це був не надгробний пам’ятник, як піраміда, а святиня міста, гордість
країни. Навіть її руїни глибоко вразили Александра Великого, який забажав відбудувати
вежу, але не встиг навіть приступити до цього.

Вавилонську  вежу  часто  руйнували  завойовники:  Саргон  ІІ,  Сенахеріб,
Ашшурбанапал та інші. І, навпаки, кожний з вавилонських царів намагався відбудувати
та прикрасити її. Остання відбудова башти відбулася за часів Нововавилонської династії.
На одній із знайдених табличок вчені прочитали слова засновника династії Набопаласара:
“На цей час повелів мені Мардук Вавилонську вежу, яка до мене ослаблена була і
доведена до падіння, звести, фундамент її встановивши на грудях підземного світу, а
вершина її щоб уходила у піднебесся”. Його син, Навуходоносор, продовжив відбудову,
зазначивши: “Я приклав руку до того, щоб добудувати вершину Етеменанки так, щоб
посперечатися вона могла з небом”. Як виявилося, свідчення царів Вавилону майже
повністю співпадають з відповідним текстом, вміщеним у Біблії, в книзі Буття: “І
сказали вони: збудуємо собі місто і вежу, висотою до неба, і зробимо собі ім’я, перш
ніж розсіємося по всій землі”. Бог покарав людей, зазначено далі у Біблії, за те, що
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Класичний офорт відкриває нові горизонти світовідчуття у роботах Р. Романишина і
О. Денисенка, В. Дем’янішина і М. Красника, О. Стратійчук і К. Ходаківської – їхня
творчість досить різна за змістом і манерою виконання [7; 55].

З появою та розвитком комп’ютерних  інформаційних  засобів  зростає роль
текстового повідомлення в житті людини. Дизайнери і теоретики мистецтва часто
використовують навіть нове визначення: «екранна типографіка» [6].

У зв’язку з такими змінами традиційна ілюстрація поступово втрачає провідну
позицію у графічному мистецтві. Домінантним стає полістилізм. Митці у своїй творчості
демонструють стилістичну різноманітність. Наприклад, В. Слєпченко у деяких своїх
роботах стоїть на позиціях реалізму, в інших проявляє себе символістом («Перпетум
мобіле»), використовує пластичні знахідки стилю модерн та конструктивізм («Портрет
німецького інженера Зоммера») [5]. Стилістичні уподобання О. Литвинова зумовлені
його естетичними настановами (динамічний, експресивний штрих). Художник виконує
як чорно-білі, так і різнокольорові роботи (використовує тверді матеріали (пластик,
оргскло, полістирол)). Тема твору диктує стильові підходи.

Чимало митців зосереджуються на українській темі, серед них М. Неймеш.
В його роботах зображено історичних діячів (екслібриси П. Могила, П. Сагайдачний,
С. Наливайко), видатних творчих особистостей (Г. Сковорода, І. Котляревський,
Г. Квітка-Основ’яненко, М. Гоголь, Т. Шевченко, Леся Українка) та ін. [1].

Творчість А. Чебикіна «насичена» різними техніками (офортні естампи, літографія,
мішана комбінаторика, монотипія, малюнок пером  і  пензлем, тушшю, олівцем,
акварель), до заслуг майстра відносять пріоритети в царині офорта (серія ілюстрацій
до «Зів’ялого  листя»,  «Каменярів»  та  ін.). Серед  визначних  творів  –  естампи
(«Окрилений», «Зимовий сад», «Вбили птаха», «Каньйон», «Вигнання з раю»), монотипії
(«Благовіщення», «Великдень», «Дівчина на коні», «Музика»), рисунки пензлем, пером
(«Аю-Даг», «Над Бугом», «Танок»), пастелі, кольорові олівці, акварелі... Програмними
в творчості художника є жіночі емоційні, ліричні узагальнені образи [9].

Молоді майстри (зокрема, випускники Національній академії образотворчого
мистецтва і архітектури) в своїй творчості використовують принципи «вільної графіки»:
на першому місці – індивідуальний підхід до теми, матеріалу, техніки, особистості учня
тощо. Теми та сюжети різноманітні – звернення до історії давнього Вавилону, прадавньої
культури Трипілля, осмислення наслідків урбанізації і занурення у світ мрій ( І. Пірков
– серія «Вавилон», Н. Журавльова – серія поліптихів «Крізь віки», Л. Раштанова – серія
«Мрії»…).

Загалом українські графіки демонструють строкату палітру тематичного матеріалу.
Це і українська класика (ілюстрації на тему творів Г. Сковороди «Сад божественних
пісень» та «Разговор, называемый Алфавит, или Букварь Мира» О. Лящук, ілюстрації
до творів Б.І. Антонича «Велика гармонія» О. Грищенко), фантастичний світ казок
(«Хроніки Нарнії» К. Іванової), занурення у суперечливий час пізнього Відродження
через магію творів Нострадамуса (ілюстрації до 12 катренів Мішеля Нострадамуса
Т. Мірецької) та ін. [5].

Сучасні митці продовжують традиції індивідуального підходу до створення твору.
Ці прагнення майстрів підтверджують Трієнале графіки.

ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГРАФІЧНОГО
МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ



49

вони забажали підкорити собі простір і досягти неба: люди почали розмовляти різними
мовами, і, не розуміючи один одного, не змогли завершити будівництво.

 Реальні факти та вигадані причини, що призвели до виникнення біблійної легенди
про Вавилонську вежу, наводить в одній із своїх книг Дж. Фрезер [8]. Він висловлює
припущення, що велика різноманітність людських мов привернула увагу євреїв, і для
пояснення цього ними була вигадана легенда. Спочатку всі люди розмовляли однією
мовою. Пересуваючись зі сходу на захід, вони дійшли до Вавилонії і там оселилися.
Свої оселі вони будували з цегли, скріпленої мулом, і з цього ж матеріалу вирішили
звести високу вежу, яку подорожани могли б бачити здалеку, підходячи до міста. Проте
бог, побоюючись, що вони досягнуть неба, спустився донизу, змішав їхню мову і
розкидав їх по всьому світу.

Більш розгорнуте трактування обставин появи і трансформації легенди про
Вавилонську вежу дає С. Г. Хук. На його думку, це міф, що передає давньоєврейське
традиційне уявлення про народи, які живуть навколо Ізраїлю: ассирійці, вавилоняни та
єгиптяни. “Деякі сучасні дослідники, – пише він, – вважають, що в основі відомого
нам нині тексту міфу лежать дві різні традиції: одна пов’язана з будівництвом міста
Вавилону та походженням різних мов, інша – з будівництвом вежі та розповсюдженням
народів на землі, і що ці дві традиції були або сплетені у єдину розповідь, aбо об’єднані
в усному або письмовому джерелі” [9; 125]. Далі він підтверджує думку про те, що
міф про Вавилонську вежу був складений через багато років після її існування. Хоча в
ньому мова йде про те, як перші поселенці долини Євфрата відкрили технологію
виготовлення цегли і збудували з неї місто і вежу, він не може бути месопотамського
походження, оскільки священний вавилонський зіккурат не міг виступати як нечестива
спроба дістатися неба. Радше за все міф віддзеркалює здивування та страх кочівників,
які, потрапивши у долини дельти, побачили високі будівлі вавилонських міст і великі
скупчення людей, які розмовляли всіма мовами давнього Ближнього Сходу.

Причини, що призвели до руйнації Вавилонської вежі, мають бути цілком
реальними: дії завойовників, пожежа, викликана блискавкою, похибки конструкції і та
ін. Проте і біблійне пояснення “підтексту” даного факту не позбавлене певного сенсу.
Вавилонська  вежа  є  символом попереджуючим,  вона  приречена  залишитися
недобудованою, оскільки людям нелегко порозумітися між собою: як пише С. П. Бастракова,
урбанізм не може бути “комунальним” [10; 229].

Чимале враження справляв  і вавилонський палац-фортеця, відбудований та
прикрашений Навуходоносором ІІ. Він мав декiлька внутрішніх дворів, на які виходили
житлові та господарчі приміщення. Парадна зала знаходилась на південному боці
третього двору. Прольоти його фасаду, довжина якого дорівнювала 55 м, були звернені
до півночі для захисту від палючих променів сонця. Весь фасад вкривала глазурована
цегла з орнаментом, що зображував колони, прикрашені лотосами, і здавався легкою
колонадою, перевитою квітами. До північно-східної  частини палацу прилягали
славнозвісні “сади, що висять” Семіраміди, вкриті деревами, кущами та квітами.

 Розміри будинків городян та кількість приміщень залежали від статусу їхніх
господарів. Сановники та жерці прагнули будуватися поблизу палацу та брали за зразок
царські хороми. У будинку  знатних людей були кімнати для приймання  гостей,
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Мистецтво графіки зазнає трансформацій ще з першої третини ХХ ст., коли
проходять презентації на визначних міжнародних виставках. Важливим чинником
розвитку графіки в Україні на початку ХХ століття була взаємодія українського
мистецтва з польським і російським.

У процесі становлення та розвитку нової української графічної школи особливе
місце належало УАМ, там викладали: Г. Нарбут, В. Кричевський, М. Бойчук, які стали
фундаторами змін, що знайдуть продовження і відгомін упродовж ХХ ст. [7].

Дослідники вивчать різні аспекти української графіки: це перша третина ХХ ст.,
графіка ХХ ст. (О. Лагутенко), українська графіка другої половини 1950–1960-х років
як чинник формування національно-культурної свідомості народу (В. Бокань), київська
книжкова графіка кінця 50-х – початку 70-х рр. ХХ ст. (О. Ламонова) та ін.

Незважаючи на це, зміни в графічному мистецтві України періоду незалежності
залишаються недостатньо дослідженими. Завданням даної статті є спроба розглянути
трансформації, які відбулися за останні десятиліття.

Зміна століть (початок ХХ ст. і початок ХХІ ст.) в українській художній культурі
ототожнюється  з  періодом  трансформацій,  які  тісно пов’язані  з  політичними,
економічними та мистецькими процесами.

У 1990-ті роки графіка в Україні опинилася у досить парадоксальній ситуації. З
одного боку,  зона  свободи  в постперебудовчу добу у мистецтві розширилася  і
заполонила собою весь художній простір, ламаючи будь-які ієрархії, перетворюючись
навіть на вседозволеність. А з іншого, – економічна криза знищила мистецтво книжної
графіки, комерціалізація мистецького життя запропонувала художникам-графікам нові
можливості і висунула нові вимоги [7; 55]. Не всі митці були готовими до таких змін.

Одні митці захопились живописом, інші продовжили класичну традицію графіки,
ще інші під впливом технічного прогресу, умов ринкових відносин почали працювати в
нових видах графіки. Українське графічне мистецтво кінця ХХ – початку ХХІ ст. набуває
нових стилістичних ознак, форм та засобів зображення (комп’ютерна графіка, нет-арт
та ін.). Зберігаючи основні засади створення твору, графічне мистецтво набуває нового
змісту, трансформуючись у графічний дизайн.

90-ті рр. ХХ ст. пов’язані зі зміною соціокультурної ситуації, «зламом» ідейних
пріоритетів, жанрово-стилістичним розмаїттям, творчою свободою. Художники-графіки
працюють з різними матеріалами (пластик, оргскло, полістирол та ін.), освоюють нові
техніки  та  технології  (комп’ютерна  графіка,  нет-арт),  вдаються до  створення
«електронних видань», в тому числі і книг.

Традиційні визначення графіки (як різновиду образотворчого мистецтва, що
зумовлюється специфічними засобами зображення: лініями, штрихами, крапками і
плямами  на  поверхні,  основою  яких  виступає папір)  є  неповними,  оскільки
ускладнюються стилістичними, тематичними, жанровими трансформаціями, новими
методами та засобами створення твору.

Останнє десятиліття ХХ ст. сконденсувало в собі все – наслідування «ізмів» з
досвіду світової культури, використання традиційних естампних і авторських технік,
застосування новітніх комп’ютерних технологій. Знаком «свободи» стало те, що вибір
того чи  іншого «пластичного  коду» відповідає  лише  індивідуальним  вимогам.
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прикрашені циновками, кольоровими тканинами, килимами. Головне приміщення завжди
знаходилось у північній частині будинку, так, щоб двері виходили на північ, а не на
сонячну сторону. Але найпрохолодніші кімнати були у підвальному поверсі, з підлогою,
устеленою шліфованими теракотовими плитами. Стіни, потиньковані роздрібненим
вапном, влітку декілька разів на день поливали водою для прохолоди. У будинках були
вбиральні і глиняні ванни, наполовину вкопані в підлогу та обмазані асфальтом. Дощові
та побутові води відводились через систему труб і дренажних колодязів і виводились
на вулицю, де з’єднувалися з каналами та водостоками. Будинки були одно-дво поверхові,
верхній поверх відступав, створюючи уступ, а стріха обводилась зубцями. Внутрішній
двір заможних городян був вимощений обпаленою цеглою, посередині знаходився отвір
для стікання води, попід стінами росли тінисті дерева та кущі. У деяких дворах були
власні колодязі та фонтани.

Більш скромними були будинки ремісників, будівельників, дрібних торгівців.
Представники окремих ремесел селилися гуртом, так у Вавилоні утворилися вулиці
ювелірів, ткачів, гончарів тощо. Обстановка у їхніх будинках була досить проста.
Оскільки дерево було дорогим, меблі робили з очерету: ліжка, табурети, скрині. Підлогу
застилали очеретяними циновками, на яких сиділи, схрестивши ноги. Приватні будинки
відзначалися дуже малими розмірами: навіть у палаці Навуходоносора було багато
кімнат, схожих на клітини площею у 3–4 м2. Стіни, що виходили на вулицю, не мали
вікон, тому вулиці нагадували глухі вузькі проходи. Все громадське життя вавилонян
зосереджувалося на дворах біля храмів та торгівельних майданах.

На околиці міста, у районі бідноти Меркесі, та за міськими стінами селилися ті,
для кого цегляні будинки були занадто дорогими. Ці люди жили в очеретяних халупах,
обмазаних глиною. Тісна забудова часто призводила до пожеж, сприяла розвитку хвороб,
серед яких найстрашнішою була чума. Цілковита відсутність громадської гігієни
призводила до частих спустошливих епідемій та високої ендемічної дитячої смертності,
тому приросту населення ледве вистачало для підтримки його чисельності. Чинниками,
які скорочували життя заможних мешканців Вавилону, були пияцтво, ненажерливість,
розпуста, що можна було спостерігати у численних винних лавках, трактирах, будинках
розпусти. Заснування першого у світі банку не позбавило громадян від обманних
операцій з боку міняйл і торгашів.

Однак, незважаючи на всі названі “виразки цивілізації”, впродовж першого періоду
правління Нововавилонської  династії Вавилон перебував визнаним політичним,
культурним, релігійним та ремісничо-торговим центром країни. У І тисячолітті до н. е.
вавилонська торгівля від старої експортно-імпортної системи перейшла до більш
вигідної – транзитної. Насильницька урбанізація навколишніх територій створювала
умови для небезпечного пересування торгових караванів [11]. Щоправда, існує думка,
що Вавилон не був містом у сучасному розумінні цього слова: незважаючи на розвиток
реміcництва та торгівлі, в його економіці превалювало землеробство [12; 158]. Дійсно,
як зазначив Ю. В. Андрєєв: “...у деяких країнах давнього світу чітка межа між так званим
“містом” та його сільським довкіллям нерідко відсутня. Одне тут непомітно переходило
в  інше. В результаті  археологічного вивчення  така система розселення у  одних
дослідників викликає враження майже повної відсутності справжніх міських центрів, у
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Українське графічне мистецтво кінця ХХ – початку XXI ст. набуває нових
стилістичних ознак, форм і засобів зображення (комп’ютерна графіка, графічний
дизайн). Традиційні визначення графіки (як різновиду образотворчого мистецтва,
що обумовлено специфічними засобами зображення: лініями, штрихами, точками
і плямами на поверхні, основою яких виступає папір) є неповними, оскільки
ускладнюються стилістичними, тематичними, жанровими трансформаціями,
новими методами і засобами створення твору. Завданням даної статті є спроба
розглянути зміни, що відбулися за останні десятиліття в графічному мистецтві
України.

Ключові слова: графічне мистецтво, графічна техніка, комп’ютерна графіка,
нет-арт.

Украинское графическое искусство конца ХХ – начала XXI века приобретает
новые стилистические признаки, формы и средства изображения (компьютерная
графика, графический дизайн). Традиционные определения графики (как
разновидности изобразительного искусства, что обусловлено специфическими
средствами изображения: линиями, штрихами, точками и пятнами на
поверхности, основой которых выступает бумага) являются неполными, поскольку
усложняются стилистическими, тематическими, жанровыми трансформациями,
новыми методами и средствами создания произведения. Задачей данной статьи
является попытка рассмотреть изменения, произошедшие за последние
десятилетия в графическом искусстве Украины.

Ключевые слова: графическое искусство, графическая техника, компьютерная
графика, нет-арт.

Ukrainian graphic art of the late 20th and early 21st centuries assumes new stylistic
features, forms and ways of visualization (computer graphics, graphic design, etc).

Traditional definition of graphics (as a kind of visual art, determined by specific
means of visualization: lines, dashes, dots and spots on a paper surface) is incomplete
as it is made more sophisticated due to stylistic, thematic and genre transformations, as
well as new methods and ways of creating images. The goal of this article is to attempt
to study the changes that have taken place in Ukrainian graphic art over the last decades.

Key words: graphic art, graphic technique, computer graphics, net-art.

Графічне мистецтво України протягом багатьох десятиліть пройшло різні етапи
становлення. На початку ХХІ ст. воно стає ознакою нової художньої мови, в графічному
мистецтві відбуваються трансформаційні процеси.
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інших же, навпаки, враження величезних мегаполісів, що простягаються на багато
кілометрів” [13; 13]. Однак, виходячи з визначення, сформульованого О. Г. Большаковим
та В. А. Якобсоном, що  “місто є пунктом, в  якому здійснюється  зосередження,
перерозподіл та реалізація додаткового продукту”, а всі інші функції – похідні від цих
трьох основних,  доцільним буде  вважати Вавилон  “справжнім” містом,  вінцем
урбанізаційних процесів, що відбувалися у Месопотамії до початку нової ери.

Проте  інтуїтивне передчуття падіння Вавилону відчувалося багатьма його
мешканцями, про що йдеться у Біблії: “І Вавилон, краса царства, гордість халдеїв, буде
знищений богом, як Содом і Гоморра. Не заселиться ніколи, і не буде жителів в ньому”
[14]. У п’ятій книзі Даніїла яскраво описаний бенкет Валтасара, коли на стіні тронної
зали палацу з’явилися вогненні літери, що передвіщали кінець міста. Як виявилося,
Валтасар  був реальною особою,  сином Набоніда,  передостаннього  правителя
Нововавилонської династії. Правління Валтасара закінчилося у перший же рік його
приходу до влади (538), а обставини загибелі Вавилону, описані у Біблії – раптовість
нападу, оп’яніння захисників міста, їхня безпорадність – згодом були підтверджені
історичними даними. Як вважає А. Оппенхейм, деякі жителі Вавилону не покидали місто
ще впродовж тисячоліття після його падіння. Але це було вже не життя, а животіння
серед руїн та постійних нападів з боку ворогів та грабіжників.

Після зруйнування та остаточної втрати політичного значення Вавилон більше
двох тисячоліть залишався містом, відомим лише з легенд, біблійних оповідань та
описів давньогрецьких істориків – Геродота, Страбона та інших. І лише в кінці ХІХ ст.
дослідження в галузі ассирології, а саме: розшифрування клинописних текстів та
виявлення численних матеріальних пам’яток месопотамської культури дозволили
визначити  ступінь  достовірності  окремих  біблійних  текстів  і  до деякої міри
міфологізованих відомостей, залишених давніми істориками та мандрівниками.

Впродовж попередніх епох Вавилон вважався символом міста, яке загинуло через
порушення всіх божих заповідей. Проте його падіння можна пояснити цілком реальними
обставинами економічного та геополітичного характеру. Цікаву версію цієї події
пропонує Л. М. Гумільов. На його думку, іригація Вавилонії була організована цілком
раціонально: надлишок води з Тигру та Євфрату під час розливу спрямовувався до моря
через Тигр, і це позбавляло грунт від забруднення гравієм та піском, які несла з собою
повінь. У 582 р. до н. е. Навуходоносор одружився з єгипетською царівною Нітокрис,
яка, порадившись з єгиптянами із свого почту, запропонувала царю збудувати новий
канал для збільшення площі зрошуваних земель. В результаті будівництва Паллукату,
каналу, що починався вище Вавилону, течія Євфрату уповільнилася, зрошувальна
система почала заповнюватись алювієм, а на засушливих ділянках зросла засоленість
грунту. Землеробство стало нерентабельним, мешканці почали залишати Вавилон, який
у 129 р. до н. е. зробився здобиччю парфян. До початку нової ери на його місці
залишалося невеличке поселення, яке невдовзі зникло. “Коли до справи береться етнос,
який складає частину оточуючого його ландшафту, він працює в унісон з природними
процесами і створює стійкий біоценоз, в якому для рослин, тварин та людей є екологічні
ніші”, – зазначив Л. М. Гумільов [15; 325]. А механічне перенесення до Межиріччя
єгипетських методів меліорації виявилося згубним. І якщо фатальні слова “мене, текел,
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Особливий одяг та традиція його носіння сформувалися у суспільстві гейш. Гейша
японською мовою означає «людина мистецтва». Вони майстерні танцівниці, музики,
розпорядниці урочистостей. Запросити гейш на своє свято було ознакою престижу,
багатства й високого соціального стану. На відміну від кімоно звичайних жінок,
особливо багатих, кімоно гейш може видатися пересічному глядачу дуже скромним.
Адже одяг – лише декорація для майстерного виступу артистки. Для найпопулярнішого
сучасного художнього фільму про культуру гейш «Мемуари гейші»,  створеному
американським режисером Робом Маршаллом на основі бестселлера Артура Голдена,
традиційне вбрання було осучаснене і дещо відірване від історичних традицій. Оцінки
цього фільму західними та східними критиками виявилися дуже неоднозначними: одні
звинувачували у недотриманні історичної достовірності, інші хвалили за створення
красивої  стилізованої стрічки,  призначеної  для широкого загалу. Недостовірне
відтворення одягу, і взагалі, зовнішнього вигляду гейш, а тому і їхнього образу життя,
активно обговорювалося у пресі. Біле кімоно, у якому Саюрі виконувала танок зі снігом,
не має нічого спільного з одягом гейш – це весільне кімоно. Зачіски теж значно
спрощені – вони мали містити у собі набагато більше прикрас та складних елементів.
Творці фільму пояснили таку невідповідність реалістичному зовнішньому вигляду гейш
тим, що не намагалися відтворити їхнє правдиве життя, а створили метафоричні образи
персонажів. Японська  символіка й  традиції  були  максимально  адаптовані  до
європейських,  і  наближені  за  проблематикою до  споконвічної проблеми місця
особистості у соціумі, взаємозв’язків між окремими людьми та цілими групами.

Кілька театральних костюмів, представлених не виставці, дуже різняться між
собою за обраними матеріалами, якістю виконання, і, відповідно, вартістю. Розкішне
кімоно з темного оксамиту, розшите золотими та срібними нитками, контрастує з
бавовняним кімоно, не дуже тонко розписаним. Але про це простіше кімоно є цікава
історія: актор, який грав у ньому куртизанку, був настільки непереконливим, що глядачі
закидали його помідорами. Сліди від помідорів і досі помітні на спині колись небесно-
блакитного вбрання. Експозицію театральних костюмів доповнюють дрібні елементи
бутафорії, а також гравюри з зображеннями акторів у ролях.

Японська культура, така своєрідна, специфічна і відмінна від інших, розкрила
таємницю  своєї  виражальної  символіки, надавши можливість  всім  бажаючим
доторкнутися,  відчути  себе  і  збагнути  нерозривну  єдність між мистецтвом  та
повсякденністю. Тонка грань, що розмежовує реальний світ і світ міфологічний, стає
нівельованою і практично зникає у зображеннях на кімоно, акцентуючи увагу на духовних
цінностях, що лежать в основі японського мистецтва.
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фарес” (підраховано, зважено, розділено) і не були накреслені вогняними літерами на
стіні тронної зали, в якій розважався царський син Валтасар зі своїми підлеглими, слід
визнати, що Вавилонське царство стало першим суспільним організмом, яке привели
до кризи вадами, що виникають у процесі розвитку цивілізації.
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мотиви! Але це не просто іноземні орнаменти, вони адаптовані до японської культури:
поверх набивного малюнку із зображення сцени фараона перед Осірісом нанесено
зображення предметів чайної церемонії. На перший погляд – несумісні елементи, але
вони символізують давні традиції двох великих народів. Очевидно, на створення цього
кімоно мало вплив захоплення Заходу єгиптологією, через Західну Європу зображення
Єгипту потрапили до Японії, де надихнули майстра на створення кімоно. Коріння
багатьох зображень сягає у буремну історію: окрім Ода Набунага на кімоно ХІХ – ХХ
ст. можна зустріти зображення розпатланого чоловіка у розхристаному одязі – це
Шоджо, дух п’янства. Він завдячує своєю появою встановленню миру в Японії: у ХІХ
ст. за часів Мейозі розрізнені землі були об’єднані, сепаратистські рухи – придушені.
Військова еліта самураїв відходить на другий план, і бідніє. В цей період починають
з’являтися зображення п’яних самураїв: не потрібні своєму повелителю, воїни поступово
опускаються на дно суспільства, а ті, хто зумів пристосуватися, засвоюють цивільні
професії. Нецке, малюнки художників,  зображення на одязі  і предметах побуту,
літературні й драматичні твори описують життя самураїв після усвідомлення власної
непотрібності. Зокрема, в експозиції східної колекції Музею мистецтв імені Богдана
та Варвари Ханенків є нецке, що зображує п’яного самурая, який заплутався в мотузці
повітряного змія.

Вбрання з вишитими повністю або частково деталями демонструють різні рівні
майстерності вишивальниць: на дорогих кімоно та інших деталях одягу ретельно
пророблена гладь переплітається у вишукані малюнки з тонкими градаціями кольорів;
на дешевших кімоно вишивка виконана простіше – довші стібки, обмеженіша палітра
кольорів. На багатьох кімоно ХХ ст. поєднується розпис, вишивка й аплікація.

Традиція носіння весільних кімоно – какешіта відрізняється тим, що кімоно не
підгинається в зоні талії і не прихоплюється поясом, а вільно звисає та стелеться по
землі. Для того, щоб низ не загибався, шлейф облямовується валиком, набитим ватою.
Одним із поширених орнаментів для весільного вбрання є соснові гілки. Це пов’язано
з загальноприйнятою ідеєю про довговічність соснових дерев та з давньою легендою
про двох закоханих, які після смерті перенароджувались у іншу закохану пару, і так без
кінця… Окрім цього, використовують також зображення журавлів, качок-мандаринок,
різноманітних квітів. Заможна наречена повинна протягом весільного обряду змінити
кілька комплектів одягу: світле кімоно надівалося для вінчального обряду в храмі.
Голову нареченої накриває цунокакуси – спеціальний убір, що мусить захистити від
ревнощів. Через ревнощі на її голові можуть вирости ріжки просто під час весільного
обряду. Кольори й оздоби  інших весільних кімоно різняться за потребою – для
весільного бенкету наречена одягала яскраве, часто підбите червоною підкладкою
кімоно. Червоний у японській культурі – колір життя, сили. У весільному вбранні він
символізує плодючість. Зовнішній бік може бути виготовлений з дорогої тканини,
пишно оздоблений. Традиційні символи і побажання можуть бути написані на шовку,
нашиті у вигляді аплікацій, вишиті шовковими або металізованими нитками. Об’ємні
вишивки формуються послідовним нанесенням кількох слоїв з підкресленням окремих
фрагментів. На одному з весільних кімоно, представлених на виставці, аплікативні деталі
розшиті перлинами.
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Шумове оформлення – важлива складова творчої роботи постановника. Воно
застосовується з метою підсилення художнього впливу вистави, сприяє створенню
ілюзії справжнього життя, підвищує емоційну насиченість і напругу, активізує
дію. У більшості постановок шумове оформлення сполучається з музичним, але, на
жаль, посідає незначне місце. Виражальні можливості шумових ефектів досі
залишаються поза увагою більшості театральних діячів і критиків, тому, з огляду
на це, цілком доцільно розглянути цей аспект більш докладно.

Ключові слова: шуми, звуки, шумові ефекти, функції музики, функції шумів,
музично-шумове оформлення.

Шумовое оформление – важная составляющая творческой работы
постановщика. Оно применятся с целью усиления художественного воздействия
спектакля, способствует созданию иллюзии реальной жизни, повышает
эмоциональную насыщенность и напряжение, активизирует действие. В
большинстве постановок шумовое оформление сочетается с музыкальным, но, к
сожалению, занимает незначительное место. Выразительные возможности
шумовых эффектов до сих пор остаются без внимания большинства театральных
деятелей и критиков, поэтому, учитывая это, вполне целесообразно более
подробное рассмотрение этого вопроса.

Ключевые слова: шумы, звуки, шумовые эффекты, функции музыки, функции
шумов, музыкально-шумовое оформление.

Noise design is an important part of the creative work of the director. It is applied
to enhance the artistic impact of the play, helps to create the illusion of real life, increases
the emotional intensity and tension, stimulates the action. In most productions the noise
processing is combined with music, but, unfortunately, it is insignificant. Expressive
possibilities of sound effects still remain ignored by many theatrical figures and critics;
therefore, given this, it is appropriate to a more detailed consideration of this matter.

Key words: noise, sound, sound effects, music features, noise functions, music and
noise processing.

Та обставина, що більшість інформації людина сприймає саме через слух, давно
не викликає ні в кого сумніву. Щоденно ми одержуємо безліч вербальної інформації,
спілкуємося один з одним за допомогою мовлення, слухаємо музику; навіть книжки, з
урахуванням браку часу сучасної людини, дедалі більше випускають в аудіо-варіанті.
Все, що ми сприймаємо за допомогою слуху, часто надає нам настільки вичерпну
інформацію про все, що відбувається, що ми чудово орієнтуємося в подіях навіть за
умови відсутності візуального компоненту. Ця особливість людського сприйняття
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часу, коли людям відкривається зв’язок із потойбічними силами. Весь фольклор
пронизують  історії про нерозривний  зв’язок ментального  світу  з матеріальним,
фізичного існування з духовним. Анімалістична символіка зображень переплітається з
рослинною, стихійною, містичною. Сюжети розписів томесоде різноманітні: тут
зустрічаються пейзажні й пасторальні мотиви, традиційні символічні зображення,
метафоричні та міфологічні зображення…

Техніки оздоблення кімоно також різняться: улюблений батіковий розпис у
чистому вигляді та  з додаванням вишитих деталей,  аплікації  і  вишивка, шиборі
(вузликове фарбування)… Шиборі винайшли селяни, для яких кімоно, розписані у
традиційній техніці шовкового розпису, були недоступною розкішшю. Шиборі існують
десятки видів, зазвичай, під цим терміном розуміють канюко-шиборі, техніку, в якій
малюнок формують тисячі крихітних білих ромбів. Деталь одягу може бути повністю
оздоблена шиборі, а може лише у кількох фрагментах, залежно від задуму майстра.
Обраний орнамент або малюнок диктує розмір вузлика, і комбінування більших вузликів
з меншими утворює неповторно розписаний одяг.

Традиційний шовковий розпис домінує у більшості експонатів. Найрізноманітніші
мотиви зображень передаються цікаво й неповторно: відважні самураї і легкі метелики,
казкові птахи, квіти і реалістичні пейзажі… Зображення на експонатах вражають своїм
різноманіттям: для зразків ХVІІІ – ХІХ ст. типовими є сезонні квіти, птахи, реалістичні
пейзажі, міфологічні персонажі. Кожен мотив має власну символіку, а зображення
кількох символічних елементів може бути прочитаним, як ціла історія, або ж поезія.
Журавлі – один з найулюбленіших мотивів весільного одягу, символізують довголіття:
червоноголовий журавель, тантьодзуру, з давніх давен вважається символом не лише
довголіття, а й процвітання. В Японії існує давня приказка: «Журавель живе тисячу
років, черепаха – десять тисяч років». Поступово ця приказка була скорочена до назв
цих тварин, які сплелися в єдине слово: «цурукаме», що означає побажання довгого
життя [2]. Хризантема, на відміну від сакури, символу юності, порівнюється з сонячним
світлом, і символізує щастя, багатство. Назва хризантеми «кіку» та ієрогліф, що означає
Сонце, пишуться однаково. Окрім цього жовта хризантема є символом імператорської
влади, і родовий герб (мон) наближених до імператорського двору родин містить у
собі стилізовану квітку хризантеми. До Другої світової війни символіка хризантеми
була привілеєм лише імператорської родини. Після війни заборону на використання її
як аристократичної символіки не належними до двору родами було знято. Квітка
хризантеми перетворюється радше на художньо-естетичний елемент одягу. Не таким
поширеним, але досить популярним є зображення мушлі. Мушля в японській культурі
символізує гармонію і відданість. Мушля також була досить поширеним геральдичним
символом, зокрема хорагай камон (молюск Charonia Tritonis), який використовувався
як труба-горн [3]. У ХХ ст. до традиційних сюжетів додаються сучасні японські, або
навіть запозичені з-за кордону мотиви. На хлопчачих кімоно 30-х рр. ХХ ст. зображені
літаки і танки – таким чином трансформуються й осучаснюються символи військової
могутності. Але зображення самураїв та міфологізованих героїв не зникають: на одному
з хлопчачих кімоно зображено міфологізованого володаря Ода Набунага, який поклав
кінець міжусобицям у ХVІ ст. й став одним із перших можновладців, який підтримував
контакти з європейцями. На іншому чоловічому кімоно зображено… давньоєгипетські
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робить можливим існування радіовистав, аудіоказок для дітей тощо. Все, чого ми не
бачимо,  чудово  змальовують  звуки:  характери  персонажів  зрозумілі  завдяки
використанню акторами мовної характерності,  певна пояснювальна  інформація
подається через дикторський текст, а решта досягається за допомогою музично-
шумового  оформлення:  створюється  атмосфера,  змальовується  місце  дії,
розставляються режисерські акценти тощо. За умови, що все це підібране творчо і
логічно, уява з легкістю домальовує слухачу все те, чого він не бачить очима. Це
свідчить про багатофункціональність і величезні виражальні можливості музично-
шумового оформлення.

Зважаючи на безперечну значимість музики та шумів у сценічному мистецтві,
неймовірно вражає те, що до вивчення цього аспекту майже не зверталися науковці!
«Музика і шуми в театральній практиці існують, ймовірно, стільки ж часу, скільки існує
сам театр. І разом з тим питанням звукорежисури вистави майже ніколи не приділяється
уваги в численних працях з теорії та історії театру, не торкається цієї проблеми, як
правило, і театральна критика. До сьогодні музичне і шумове оформлення вистави –
сфера, яка підпорядкована цілковито інтуїції і суб’єктивному смаку режисера. І не дивно,
що в театрі часом відсутнє естетично грамотне використання можливостей звуків», –
пише Ю.І. Козюренко [4; 2].

Навіть ті науковці, які торкалися цього питання (Л. Демиховський, Є. Ємельянов,
Ю. Козеренко, А. Куришев, А. Матвієнко, Л. Міхєєва, В. Ропов, А. Парфентьєв),
переважно приділяли увагу в своїх працях саме музичному оформленню, а шуми, якщо
і розглядалися, переважно посідали другорядне, доповнююче місце. Так, безперечно,
музика має величезний емоційний вплив на людину і в будь-якому сценічному дійстві
виконує безліч функцій – від емоційно-інформаційних до суто технічних. Але, на наш
погляд, нехтування шумами є зовсім не обґрунтованим з огляду на те, що при ретельному
аналізі стає цілком очевидним – шуми не тільки можуть виконувати на сцені ті самі
функції, що музика, але й на підсвідомому рівні є для глядача ближчими і зрозумілішими.
Тому саме значення шумів у сценічному мистецтві є темою даної статті.

Використовувати в театральних постановках шумові ефекти люди почали досить
давно. Перші спеціально створювані звуки застосовувалися ще в античних виставах.
Звуковими ефектами супроводжувалися постановки Есхіла й Евріпіда, коли людина за
сценою тим чи іншим способом імітувала, наприклад, гуркіт розкатів грому. За часів
Шекспіра грім у виставах «створювали» шляхом ударів гарматних ядер у барабан. До
речі, барабан використовували також для імітації звуків пострілів і навіть голосів деяких
тварин. На початку XVIII ст. був винайдений відомий досі спосіб наслідувати звучанню
грому шляхом розхитування великого металевого листа.

Постановники прагнули створити емоційне забарвлення видовища, активно
використовуючи найрізноманітніші способи і постійно вдосконалюючи їх. Спеціальні
актори, які створюють той чи інший звуковий ефект за сценою, працювали в театрі все
частіше  і  частіше  [7;  26–38].  У  старих  театральних  будівлях  (наприклад,  в
Останкінському театрі графа Шереметьєва) і досі збереглися деякі звуко-шумові
пристрої. Велике значення надавалося шумовому оформленню в реалістичному театрі
К.  Станіславського.  Неймовірне  значення  мало  шумове  оформлення  у
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для самурая – одне з найпрестижніших. Одяг дружини самурая – традиційне кімоно
молодої заміжньої жінки, багато оздоблене малюнками по рукавах і низу. В орнаментах
домінують рослинні орнаменти – цвіт сакури, хризантем, листя, але також у кількох
композиціях зображені качки-мандаринки – в японській традиції символ подружньої
вірності. Вважається, що ця качечка обирає собі пару один раз на все життя, і гине у
разі смерті своєї пари. Двоє мандаринок зображені і на обі жінки. Слід зазначити, що
це кімоно – демісезонне, на ньому зображені типові мотиви для різних визначених
сезонів. Японська традиція поділяє рік на сезони за характерними природними явищами:
цвітіння сакури, цвітіння хризантем, жовтіння листя клена, перший сніг… Знатна заможна
жінка повинна мати у своєму гардеробі принаймні дванадцять різних кімоно, і одягати
кожне у певний сезон. Натомість незаможна жінка може придбати одне кімоно із
композиційно поєднаними зображеннями, типовими для різних сезонів, і носити його
протягом кількох змін природи. Третій костюм цієї композиції – кімоно-фурісоде
дівчинки-підлітка. Воно особливим чином підшите в зоні талії та плечей – типова
підгонка  по  зросту  для маленької  дівчинки ХІХ  – ХХ  ст. Поступово  кімоно
збільшувалося, й ставало впору підростаючій дівчинці. Воно було небесно-синього
кольору  з  зображенням квітів сакури – символу юності  та журавлів –  символу
довголіття. Пояс – фукуро-обі, дорослий, вперше надівається у семирічному віці.
Любов до традицій та розуміння символіки виховується з дитинства – для дівчат на
кімоно зображують квіткові мотиви й журавлів, для хлопчиків – хижих тварин, птахів і
воїнів.

Поруч з родиною самураїв представлений стенд, який дає уявлення про повний
комплект жіночого одягу – від нижнього до верхнього, оздобленого орнаментами та
вишивкою. І ось відкривається панорама на експозицію: строкатий феєрверк яскравих
та водночас неймовірно складних відтінків – старовинні кімоно, оздоблені орнаментами
з використанням натуральних фарбників, сучасні реконструкції, створені з додаванням
синтетичних барвників.

Основною ознакою розкоші в  японському  суспільстві  є  вміння  вишукано
поєднувати кольори та символічні декоративні орнаменти у вбранні. В одному кімоно
можуть бути наявні всі кольори і відтінки веселки, але вони будуть розміщені настільки
гармонічно й невибагливо, що не викликатимуть відчуття перебільшення та дисонансу.
Дорогі, аристократичні кімоно, у яких витримані традиції сезонності й приводу,
перемежовуються з універсальнішими кімоно бідніших жінок, які не могли дозволити
собі чітко наслідувати звичаї. Світлі кольори весільних кімоно какешіта контрастують
з суворими томесоде – урочистими чорними кімоно, оздобленими лише знизу; яскраві
розписані й розшиті кімоно молодих дівчат відтінені стриманішою та одноманітнішою
гамою чоловічих вбрань. У Японії саме томесоде вважається найвишуканішим і
найурочистішим вбранням. Історично сформувалася залежність поняття розкоші й
вишуканості від вартості матеріалів, застосованих у виробництві тих чи інших предметів.
За часів античності та середньовіччя в Середземномор’ї і Західній Європі найдорожчим
кольором, а тому символом царської влади й шляхетного походження був пурпур,
основний компонент  якого  добували  з молюсків.  У Японії  чорний колір  був
найдорожчим, його було нелегко видобувати і адаптувати до фарбування тканини, тому
він став ознакою багатства та хорошого смаку. До того ж, чорний – колір ночі, містичного
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Мейнінгемському  театрі:  «Віртуозно  були розроблені  і шумові  ефекти. Так,  у
«Вільгельмі Теллі» в зображенні бурі застосовувалася ціла гама відтінків: завивання
вітру, гуркіт грому, шум дощу і удари хвиль бурхливого гірського озера. Театр майстерно
користувався шумовими ефектами для створення у глядачів ілюзії великого простору,
що продовжується за сценою. Так, у шиллерівській виставі «Смерть Валленштейна»
розміри військового табору розсовувалися тим, що за лаштунками з різних боків час
від часу лунали сигнали труб, музика, барабанний бій. Складалося враження, що табір
цей скрізь і направо, і наліво, а на сцені тільки частина його» [4; 47]. Отже, як бачимо,
постановники різних часів відчували потребу у введенні шумових ефектів у сценічну
дію й приділяли цьому велику увагу. І не дарма.

Так вже склалося історично, що різноманітні шуми оточували людину фактично
з моменту виникнення людства як такого. Вони з’явилися задовго до появи мовлення,
тому тривалий час певним чином замінювали його: адже спілкуючись одне з одним,
люди використовували різноманітні звуки, які мали певний інформаційний код. Звуки
навколишнього середовища, що оточували людину, також були важливою і невід’ємною
частиною її життя. Різноманітні шелестіння, грюкіт, крики, рипіння, голоси тварин
надавали нашим пращурам досить  докладну  інформацію про оточуючий  світ,
попереджали про небезпеку, зміну погоди, близьку здобич. Люди не лише добре
розрізняли ці шуми, але й вміли майстерно їх відтворювати. Здатність вчасно «прочитати»
шумовий сигнал часто ставала запорукою безпеки, а часом й збереження життя. Тому
увага до шумів властива людині на підсвідомому рівні і закладена генетично. Адже
немовля також ще не розуміє слів,  які йому  говорять дорослі,  але воно чудово
розрізняє мамині кроки, заспокоюється від шуму води та лякається різких оплесків,
ударів (звуки, які зазвичай говорять про можливість фізичного ушкодження). Потреба
у видобуванні звуків різного походження з’являється у дитини набагато раніше, аніж
потреба у мовленні. Варто лише згадати, яким предметом найперше починає гратися
немовля: брязкітка! А голосне плескання в долоні швидко стає одним з улюблених
занять дитини, як тільки вона починає опановувати координацію рухів. Отже, сприймання
шумів для людини є природним, властивим від народження.

У сучасному  світі кількість шумів  значно  збільшилася  завдяки  технічному
прогресу. Різноманітні технічні пристрої, створені людиною, відтворюють звуки різного
характеру  та призначення. Деякі прилади  утворюють шуми  за  своїм цільовим
спрямуванням (як, наприклад, будильник, телефон, вхідний дзвоник, сигналізація). Інші
стають джерелом випадкового, механічного звучання (для будівельника зовсім не
важливо, або молоток гуркотів, але це неминуче). Внаслідок цього сучасна шумова
палітра значно збагатилася і з метою більш цілеспрямованого та логічного використання
в сценічних умовах, потребує ретельної класифікації.

Спроби класифікувати театральні шумові ефекти, звичайно, робилися й раніше.
Найпоширенішим був розподіл шумів на 5 категорій:

–звуки природи;
–виробничі шуми;
–батальні;
–транспортні;
–побутові [1; 5; 8].
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спочатку на традиційному кімоно, а потім і на дзінбаорі – вбранні самураїв, котре
ввійшло у моду в ХVІ ст. Для японців ознаки родової та територіальної приналежності
на вбранні такі ж важливі, як і соціальне й професійне розмежування. Сучасний тип
кімоно походить від косоде – нижнього одягу аристократії епохи Хейан.

Охарактеризувати японське вбрання і мистецтво загалом можна фразою «Все зайве
– потворне». Розкіш має бути прихованою, потаємною. Багатство внутрішнього світу
не демонструється напоказ, його можна помітити, спостерігати лише мить, якщо уважно
придивлятися. Чоловічий одяг чітко дотримується цього принципу:  зображення
наноситься на внутрішній бік, воно просвічується крізь тонкий шар тканини, або ж стає
помітним під час руху. Тут мали вплив економічні й соціальні мотиви: багату спільноту
торгівців, які нічого не виробляли, а лише торгували плодами чужої праці, по-суті,
«паразитів», до початку ХІХ ст. обмежували у праві носити одяг з натурального шовку,
але ця заборона стосувалася лише зовнішнього боку вбрання. Тому купці виходили з
положення, виготовляючи внутрішній бік одягу з шовку і наносячи розкішні орнаменти,
які відкривалися під час руху. У той же час для інших верств населення оздоблення
внутрішньої частини одягу набуло сакрального, захисного значення. Духи-захисники
та символічні зображення, які разом складають цілу низку побажань, зображувалися у
верхній частині одягу, там, де про їхнє існування знав лише власник. Чужі очі не повинні
торкатися священних символів. Зовнішній бік чоловічого кімоно залишався суворим
– однотонним або зіставленим з кількох тканин зближених кольорів.

Жіночі кімоно не настільки консервативні, але для них існує професійна, соціальна,
вікова, церемоніальна та сезонна ієрархія. Велику роль у формуванні зовнішнього
вигляду кімоно відігравали куртизанки кварталу Йошивара в Едо. Прагнучи виявити
неповторність, індивідуальність і, звісно ж, спокусливість, вони виявляли невичерпну
фантазію у вдосконаленні одягу, зачісок, пластичних мистецтв. Їх стиль наслідували
жінки всіх соціальних груп – дружини і доньки заможних селян, ремісників, купців,
самураїв. Куртизанки в Японії були шанованими і саме тому на них рівнялися. Тенденції,
диктовані ними, швидко входять у моду, стають невід’ємною частиною культурної
традиції.

На виставці переважна більшість костюмів ХХ ст. виконані у традиційних техніках
або ж стилізовані. Від розмаїття кольорів, орнаментів та оздоб у глядачів виникає ілюзія
відсторонення від холодної київської зими, і поринання в теплий та запашний вир східних
сезонів. Навпроти входу глядачів зустрічає родина: одяг самурая, найвиразнішим
елементом якого виступає накидка-дзінбаорі «Заєць», із зображенням зайця на спині;
одяг його дружини і доньки. Символіка Японії сильно відрізняється від західної: в
японській міфології заєць – символ самопожертви. Колись Індра вирішив випробувати
вірність різних тварин: він перетворився на бідняка і попросив їсти у тварин. Вони з
готовністю стали здобувати для нього їжу: вовк вполював оленя і притяг його тушу,
шакал приніс недоїдки тигра, лисиця вкрала у людей горщик молока. Заєць прийшов
без нічого і сказав: «Я не маю зубів та кігтів, щоб полювати. Я не маю дзьоба, щоб
приносити у ньому здобич. Красти я не хочу. Але щоб моя милостиня була не меншою
за інших, зробимо так: ти розведеш багаття, а я стрибну у вогонь і засмажуся для тебе».
За такий подвиг заєць став одним з найшановніших звірів анімалістичного пантеону, за
однією з легенд, після смерті він став жити на Місяці, за іншою – в одному з перевтілень
відродився в подобі царевича Гуатама, відомого світу як Будда. Прізвисько «заєць»
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Але з урахуванням того, що загальна кількість шумів на сьогодні є набагато
різноманітнішою, ніж окреслено попередніми класифікаціями, ми вважаємо доцільним
розподіл всього загалу шумів на три великі групи: шуми природні, шуми штучні та
комплексні шуми, які, в свою чергу, матимуть додаткову деталізацію.

Природними ми будемо називати звуки, які виникли органічно і утворюються
суб’єктами та об’єктами, створеними природою, а не людиною. Ця група матиме дві
складові – звуки живої природи та звуки неживої природи.

Звуки неживої природи не потребують більш детальної класифікації і містять
переважно шуми, утворювані стихією – завивання вітру, грім, плеск хвиль, шум дощу,
гуркіт землетрусу, шум водоспаду, капання води.

Звуки живої природи більш різноманітні, тому вимагають додаткового розподілу
на людські (утворювані людиною) та тваринні (відповідно, утворювані іншими живими
істотами – тваринами, птахами, комахами).

Оскільки звуки, утворюванні живими істотами, відрізняються одне від одного за
способом видобування, як в групі тваринних, так і в групі людських шумів, є доцільним
розподіл на шуми голосові (утворювані за допомогою голосового апарату) та механічні
(шуми, які виникають внаслідок виконання людиною або твариною фізичної дії). Адже
й  іржання, й  цокіт копит утворюються конем,  але мають  зовсім різну природу
походження; так само як у випадку з людиною, наприклад, плескання в долоні та сміх.
Для людини прикладом голосових шумів можуть бути чхання, схлипування, позіхання,
голосне дихання, поцілунок, кахикання, сміх тощо. У тварин відповідно: нявчання,
гавкання, фиркання, ржання, ричання, виття, рев, різноманітні крики птахів. Відповідно
до запропонованих обставин, голосові шуми мають різну емоційну насиченість,
характер, динаміку та  інтенсивність. Адже ричання може бути попереджуючим,
нашорошеним, агресивним, переляканим. Сміх людини так само має безліч напівтонів:
від тихенького несміливого хіхікання до гомеричного реготу; як різновид існує також
саркастичний сміх, істеричний і навіть сумний.

Механічні шуми тваринної групи – риття, почісування, хлюпання ластами,
обтрушування, цокіт копит. В аналогічній категорії людської групи шумів – кроки, стукіт
серця, аплодисменти, клацання зубами тощо. На цьому розгляд першої групи шумів з
умовною назвою «Природні шуми» можна завершити.

Друга велика група шумів – штучні шуми. До цієї категорії потрапляють звуки,
які з’явилися завдяки технічній і господарчій діяльності людини. Зважаючи на це, шуми
даної групи доцільно класифікувати за видами діяльності людини, в результаті чого
виникають наступні категорії:

–транспортні шуми:  група,  яка містить  звуки, утворювані  різноманітними
транспортними засобами – шум літака, гелікоптера, танку, потягу, трактора, комбайну,
автомобілю (рев мотору, шум двигуна, шум гальмування, сирени, клаксон тощо);

–побутові шуми: звуки, утворювані технічними приладами, які використовуються
у побуті – пилосос, блендер, кавоварка, мікрохвильова піч, автовідповідач, телефон,
будильник, вхідний дзвоник, свист чайника, тікання годинника, рипіння паркету та дверей
тощо;

–військові шуми: звуки, утворювані військовими діями – вибухи, різноманітні
постріли, трасуючі кулі, шум бою, бомбардування тощо.
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У статті розглядаються загальні мотиви японського одягу ХІХ – ХХ ст. та
окремі експонати, представлені на виставці «Кімоно. Три століття японської моди»
у Київському планетарії.

Ключові слова: виставка, японський одяг, кімоно, символіка.

В статье рассматриваются общие мотивы японской одежды XIX – ХХ века и
отдельные экспонаты, представленные на выставке «Кимоно. Три века японской
моды » в Киевском планетарии.

Ключевые слова: выставка, японская одежда, кимоно, символика.

The article discusses the general motives of Japanese clothing XIX – XX century
and some exhibits presented at the exhibition "Kimono. Three Centuries of Japanese
fashion" in Kiev planetarium.

Key words: exhibition, Japanese clothing, kimono, symbols.

Протягом багатьох століть японська мода не зазнавала принципових змін, і для
сучасної Японії традиційне вбрання є незамінним й необхідним атрибутом релігійного
та світського церемоніалу. Містичність, асоціативність і символіка переплелися з
побутом, кожна деталь помешкання, кожен елемент одягу несе у собі змістовний сюжет
якоїсь легенди чи повір’я.

На виставці «Кімоно. Три століття японської моди» спільно з колекцією «1001
кімоно» Олександри Баркової представлені прекрасні моделі старовинного і сучасного
японського вбрання, яке виконане за старовинними зразками. Найстаріші предмети
датуються ХІХ ст., найновіші належать до сучасного періоду історичних реконструкцій.
Повсякденний та урочистий одяг, церемоніальні та театральні костюми, стилізації для
кінофільмів, додаткові елементи вбрання й побуту, приглушена японська музика
створили у приміщенні Київського планетарію неповторну атмосферу японської
культури з особливими філософією та естетикою, в яких історія переплелася з легендою
і містицизмом, реальні особистості – з вигаданими героями.

Історичне становлення японського костюма почалося з запозичень китайської та
корейської моди, і розвивалося в умовах культурної й географічної ізоляції країни.
Буддистська релігія, запозичена із Китаю, стала однією з державних релігій Японії.
Традиційний жіночий костюм сформувався у період з VІІІ по ХІІ ст., чоловічий – з ХІІ
по ХІV ст. Наприкінці ХІІ ст. Японія стала на шлях феодальної ієрархії, очоленої
воєнною владою [1; 129–132]. Саме тоді й почав формуватися аристократичний
чоловічий костюм і вбрання самурая – воїна, готового віддати все за свого повелителя.
Саме у цей період виділяється військова еліта – могутні родини самураїв, пов’язані з
аристократією та імператорським двором. Символіка родів позначається на одязі –
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–шуми виробництва: звуки, які виникають внаслідок роботи технічних приладів
на виробництві – шум пилорами, станків, дрелі, «болгарки», грюкіт молотку, вереск
пилки тощо.

–механічні шуми: удари, дзвін розбитого скла, щиглі, свист предмету, що летить,
гуркіт падіння тощо.

Усі п’ять груп можуть співіснувати і доповнювати один одного, і навіть взаємодіяти
з природними шумами. Внаслідок подібної взаємодії, власне, й утворюється остання
велика група шумів, яку ми умовно назвали «Комплексні шуми».

Комплексні шуми – це група складних шумових ефектів, кожен з яких утворюється
шляхом сполучення та нашарування кількох шумів з інших груп. Умовно їх можна
назвати також «шумами місця дії», оскільки, як правило, саме це і є їхнім призначенням.
Наприклад, шум вокзалу складається з людського гомону, оголошень диктора через
гучномовець, шуму потягів. Шум лісу – це нашарування пташиних співів, дзюрчання
джерельця, шуму вітру, цвірчання стрибунця тощо. Отже, до комплексних шумів можна
віднести: шум базару, аеропорту, вокзалу, дитячого майданчика, стадіону, лісу, пляжу,
сільської вулиці, міста, дискотеки тощо.

Таким чином, у схематичному зображенні класифікація шумів матиме такий
вигляд:

СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ШУМІВ

 Як бачимо, розмаїття шумів дійсно вражає. Але які функції можуть виконувати
шуми і чи досить вони самодостатні, як засіб виразності? Для визначення цього ми
пропонуємо провести порівняльну характеристику, розглянувши функціональне
призначення музики та шумів на сцені.

Якщо підсумувати основні позиції щодо використання музики у театральному
видовищі, запропоновані більшістю авторів (Т. Баранова, Г. Волинець, Ю. Козюренко),
можна виокремити її наступні функції:
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населенных малороссами, употребляемых, сочиненное Григорием Калиновским : (Буквально
перепечатано с изд. 1977 г.) / Калиновський Г. // Архив историко-юридических сведений,
относящихся до России. – М., 1854. – Кн. 2., ч. 2. – С. 79–88. 9. Кондратович О. П. Як у
лузі калинойка з квітками: Возвеличення Жінки-Матері в пісенному фольклорі Волинського
Полісся / О. П. Кондратович. – Луцьк : Медіа, 1999. – 96 с. 10. Лозинський Й. І. Українське
весілля / Й. І. Лозинський. – К. : Наук. думка, 1992. – 176 с. 11. Матушенко В. Б. Сучасне
весілля в контексті української обрядової культури: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. культурології: спец. 26.00.01 – теорія й історія культури / В. Б. Матушенко. –
Київ, 2009. – 20 с. 12. Мухина Г. Роля матері в українських весільних піснях / Г. Мухина //
Жіночий світ. – 1980. – Ч. 4 (353). – С. 12–13. 13. Мухина Г. Роля матері в українських
весільних піснях / Г. Мухина // Жіночий світ. – 1980. – Ч. 3 (352). – С. 7–8. 14. Мухина Г.
Роля матері в українських весільних піснях / Г. Мухина // Жіночий світ. – 1980. – Ч. 1 (351). –
С. 10–12. 15. Сумцов Н. Ф. О свадебных обрядах, преимущественно руських / Сумцов Н. Ф. //
Символика славянских обрядов : избр. тр. / Сумцов Н. Ф. – М., 1996. – С. 158–247. 16. Сумцов Н. Ф.
Символика славянских обрядов : избр. тр. / Н. Ф. Сумцов. – М. : Восточ. лит., 1996. – 296 с.
17. Танцюра Гнат. Весілля в селі Зятківцях / [упоряд., передм., прим. М. Дмитренко; муз.
матеріал, передм., підгот. Л. Єфремова]. – К. : Народознавство, 1998. – 404 с. 18. Чубинский П. П.
Труды этнографическо-статистической экспедиціи в Западно-Русскій край, снаряженной
императорскимъ Русскимъ географическимъ обществомъ. Юго-Западный отдел :
материалы и исслед. собр. чл. П. П. Чубинським. В 7 т., Т. 4. – СПб. : Тип. Безобразова,
1872. – 793 с.
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–характеристика дійових осіб, лейтмотив;
–характеристика місця дії;
–створення атмосфери;
–емоційне підсилення сприйняття;
–розповідь про дію, невидиму для глядача.
Спробуємо розглянути, наскільки шуми здатні виконати подібні завдання.
Отже, музика часто використовується для розкриття характеру персонажа – весела

музика супроводжує позитивного, доброго героя, «страшна» – злодія, загадкова –
чарівника тощо. Лейтмотив ніби одразу дає підказку глядачеві щодо сутності дійової
особи. Не треба напружуватись, аналізувати – усе лежить просто на поверхні. За
допомогою шумових ефектів також можна створити портрет дійової особи. Щоправда,
ця робота більш кропітка, але вдало знайдений нюанс може дійсно стати родзинкою
образу взагалі. Так, наприклад, рингтон мобільного чудово характеризує його володаря.
Лейтмотивом може бути один акорд чи взагалі набір звуків, гармонійний чи з розряду
какофонії, який в одну мить, стисло і лаконічно, висвітлює нутро дійової особи – світле,
мудроване, або відштовхуюче. Це навіть зручніше у випадку, коли дійову особу треба
ввести у дію раптово.

Щодо створення характеристики місця дії, шуми навіть можуть бути набагато
виразнішими за музику. Крім того, їх використання з цією метою допомагає уникнути
загромадження сцени зайвими декораціями. Так, наприклад, відтворити на сцені
атмосферу кімнати у сімейному гуртожитку може чергування таких шумових ефектів,
як звук увімкненого телевізора, розучування гами на якомусь музичному інструменті
з періодичними повтореннями, грюкіт посуду, стукіт молотку, плач немовляти тощо.
Шум вітру, шелест листя, співи пташок створюють ілюзію лісу; гул людського натовпу
та шум міського транспорту змальовують вулицю. Описати місце дії можуть шум моря,
крики домашніх тварин на сільському подвір’ї, шум заводських верстатів, звуки
музичних інструментів, що розігруються, вибухи, постріли та крики бійців. Яскравими
деталями опису місця дії можуть стати рипіння підлоги, капання води, цокання
годинника, скрип снігу, дитячий гомін тощо.

Наступна функція музичного оформлення – створення атмосфери – також цілком
може бути виконана шумовим оформленням. Так, наприклад, виття вітру, рипіння дерев,
крики нічних птахів, виття собаки безперечно створить страшну, незатишну атмосферу.
Монотонне капання води дозволить передати тугу, самотність, нудьгу. Веселі крики
натовпу, постріли петард та салютів відтворять святкову піднесену атмосферу. Може
бути безліч варіантів – залежно від ситуації та фантазії постановника.

Емоційне підсилення дії є цілком природним для шумів саме через їх реалістичне,
життєве походження. Шуми оточують людину у повсякденному житті, тому й краще
сприймаються суто на підсвідомому рівні. У сучасної людини, яка живе у божевільному
темпі сьогодення серед хмарочосів, асфальту і бетону, все живе або те, що нагадує
природність на сцені, викликає прихильність (босі ноги, розплетене волосся, натуральна
деревина, вода, вогонь тощо). Звуки – частка природи, тому таке надзвичайне й
захоплююче відчуття вони збуджують. Варто лише пригадати гурт «ВОДА», який став
улюбленцем публіки і виборов перше місце у шоу «Україна має талант». Його учасники
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Жінка-мати в ролі жінки-тещі завжди виступає, на відміну від жінки-свекрухи,
лагідною, яка виступає як голова родини. Жінці-тещі належить право запрошувати
гостей від молодого до хати. «Вийди, тещенько, вийди, / Не вчини собі кривди, / Та
стань на помості, / Проси до хати гості» [3; 291; 4; 79], «Ой вийди-но, матінко, з
калачем…» [3; 280], «Вийди матінко з хати / Донечку вітати…» [4; 55].

Отже, вступивши у шлюб, жінка-дружина, за уявленнями наших предків, ніби
переступала якусь межу, що розділяє дві родини. Такою розмежувальною лінією у
народнопоетичній творчості виступає суша або уявна водна перепона, рідше – ліс. Ось
чому жінка-дружина проситься «до броду по воду відвідати роду» [2, 3, 4, 5, 12], який
для неї вже по інший бік. Поступово приходить усвідомлення належності до чужого
роду «До роду ми йдемо, / Снідати несемо, / Снідати, обідати, / Молоду відвідати. /
Ми йдемо до роду, / Вже молода носить воду / В червонім кожусі, / Вгодила свекрусі»
[5; 691]. Тому з цього приводу народ склав чимало пісень про щасливу/нещасливу долю
жінки-дружини, жінки-матері, зокрема жінки-зозулі, жінки-ластівки «Кує зозуленька /
Коло корінейка, / Бо тугу зиму чує, / Ходьби не туга, / Коли вона не літненька. / Плаче
Марисенька, / Плаче ластивойка, / Бо злую свикрошку чує; / Хотьби не злая, / Коли
вона не матінойка» [10; 162].

Крім зазначених пісень, співалося й багато інших, що засвідчують конотацію
рольової діяльності жінки в українських весільних піснях.

Можемо  констатувати, що жінки  завжди  виступали  групами  з  виразним
конотаційним поділом, базованим на подружньому стані: замужні жінки (свахи, придані,
коровайниці, куховарки та інші) й незамужні (дружки, світилки).

На основі досліджень можна зробити висновок, що актуальність дослідження
обумовлюється необхідністю простежити образи жінки в українській  весільній
обрядовості, що знайшла свій відбиток у народних піснях. Ймовірно, тому весільних
пісень співали тільки жінки.

Таким чином, аналіз українських весільно-обрядових пісень розкриває дійовий
образ жінки, її роль у родинному житті, яка є необхідною в усі часи не тільки для родини,
але й для суспільства в цілому.
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видобували  звуки з  усього оточуючого  (шурхіт  горохового  зерня, виття  залізної
пластини під час вібрації, журчання води, що переливається) і створювали з них цілі
композиції.

Для врівноваження емоційного стану психологи радять слухати як шуми, так і
музику. Але десятка найприємніших для слуху людини подразників не містить жодного
музичного фрагменту! Натомість цілковито складається з шумів: рипіння снігу, шум
моря, тріск багаття, шум лісу, стукіт дощових крапель тощо. Тому за допомогою
шумових ефектів досить легко викликати будь-які емоції – як позитивні (плеск хвиль,
цвіркун), так і негативні (гуркіт металу, скрегіт кігтів по склу). У напружених фрагментах
дії ситуацію загострить стукіт годинника, биття серця, звук важкого людського дихання
тощо.

Використання шумів може дати комедійний ефект у разі їх використання на
контрасті  (наприклад, летить бджілка,  а  чути рев  винищувача)  або  гротесково
(бормашина у стоматолога ричить, наче перфоратор). Крім  того, шуми можуть
доповнити та підсилити рух чи жест (наприклад, замах руки, яка щось кидає, буде більш
виразним, якщо доповнити цей жест свистом предмету, що летить). Для підкреслення
рухів можуть  використовуватися  різноманітні щиглі,  грюкіт,  який,  наприклад,
супроводжує підстрибування великого персонажа), цокіт підборів тощо. Зрозуміло,
що все це підсилить емоційність сприйняття.

Завдяки своїй подієвій насиченості шуми можуть не лише ілюструвати місце дії,
але й змалювати подію, яка не відбувалася на очах у  глядача. Виття сирен, звук
гальмування, удари, крики, постріли здатні досить виразно розповісти про те, що, згідно
сюжету та авторського задуму, відбувається поза сценою. Вдало підібраний ланцюжок
звуків може утворити своєрідну «шумову картинку», де сюжет буде цілком зрозумілий.

Інколи шумовий ефект може замінити собою навіть дійову особу. Шум кроків,
чхання, кахикання, плач, сміх, зітхання, стогін і навіть коротенькі фрази можуть
створювати ілюзію присутності десь зовсім поруч (наприклад, в іншій кімнаті) героя,
який так і не з’явиться на сцені, але його участь у загальному дійстві буде здаватися
реальною, особливо якщо про нього говорять інші персонажі. Це особливо зручно,
коли немає можливості залучити до роботи велику кількість виконавців. Такі алегоричні
персонажі, як Весна, Земля, Вітер, Душа часто-густо можуть існувати у дійстві лише у
вигляді голосу або просто звуків.

Таким чином, функції шумів у театральних постановках не лише тотожні функціям
музики, але й мають навіть більше виражальних можливостей, що говорить про повну
самодостатність шумового оформлення. Шуми здатні активізувати дію та зробити її
більш насиченішою, стати знаряддям режисерського акцентування, технічно спростити
сценічне втілення сюжету та створити потрібний емоційний фон. З огляду на це,
постановники повинні перш за все змінити своє ставлення до шумів, як до незначного
звукового доповнення у виставі, вилучити зі свого творчого арсеналу загальноприйняті
штампи і навчитися розрізняти нюанси та відтінки шумового забарвлення: адже існує
безліч різних за характером шумів вітру, криків тварин, шумів моря чи дощу, і кожні
запропоновані обставини вимагають окремо підібраного, відчутого та відповідного
до сюжету та атмосфери звучання. Отже, творчий підхід та запобігання штампів може
зробити шумові ефекти одним з найпотужніших засобів сценічної виразності.
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Для щасливого майбутнього життя, як ми переконуємося, було важливо зберегти
кохання недоторканим ще й тому, щоб під час весілля над барвистим вінком молодої
не витала чорна удовина хустка, про яку згадує О. Кондратович. Дослідниця доводить,
що «важливо було зберегти не лише дівочу недоторканість, а й перше кохання» [9; 21].
Отже, на жінку-матір покладалася найбільша відповідальність, адже вступ у шлюб
вважався справою честі як для жінки-дівчини, так і її сім’ї.

Комора – невід’ємний  і  обов’язковий  атрибут  весільної  обрядовості. Він
символізує не лише факт дефлорації молодої, але й перехід у новий стан – стан жінки-
дружини, жінки-матері, що сприймалось як піднесення на нову висоту порівняно з
дівоцтвом. Комора, ритуал переходу від жінки-дівки до жінки-дружини, очевидно,
символізує сходження з якоїсь висоти на грішну землю, бо, зайшовши до кухні, вона,
за народними традиціями, має оминути поглядом піч, аби не бути прикутою до неї та до
господарства.

Як бачимо, і цей обряд засвідчує творення нового жіночого образу, крім жінки-
куховарки, жінки-господарки, найвищої жіночої ролі, материнства – жінки-матері.

Таким чином, у загальному підсумку єднання в шлюбі двох означає для них та
родини висоту і в земному (князь і княгиня), і у вищому вимірі «Мати Галю родила, /
Місяцем обгородила, / Сонечком підперезала, / До свекрухи виряджала» [5; 650]
(Місяць, Сонце), і як заповіт предків. Тому створення сім’ї завжди сприймається в
суспільстві, як бажаний, природний акт, уникнення від нього тієї чи іншої статі – як
патологія.

Оскільки, за давньою традицією, жінка після одруження жила в переважній
більшості тільки у чоловіка, то простежується аналогічне явище домінації жінки-матері,
її рольова діяльність повторюється тоді, коли молоду привозять до хати молодого.
Однак тут для жінки-дівчини головою родини виступає жінка-мати – свекруха. Бояри і
жінки-приданки привозять від родини молодої жінку-дружину ніби не молодому, а
свекрусі. І тому всі пісні спрямовані до жінки-матері-свекрухи.

У весільних піснях переконливо відтворено драматизм порушення матріархальної
традиції – збирання молодої в чужу родину: «Мене мати не жалує, / В чужу сім’ю
заміж дає, / Чужа сім’я вечеряти сіла. / А мене по воду послала. / Вечеря з стола зійшла.
/ Усім же я постелила. / А свекрусі не вгодила: / Кинулася свекруха, / Як на окропі
муха» [13; 12], «Казала мені мати дома не бувати, / А як прийдеш ти, моя донечко (2 р.),
/ То й вижену з хати. / Терпіла я рік, терпіла я два, / На третій не стала, / Перетворилась
я в сиву зозулю, / До роду літала (2 р.) / Летіла гайком, гілля ламала /Білими руками. /
Полем летіла, поле кропила / Дрібненькими сльозами. / Летіла гайком гілля ламала
білими руками / Летіла полем, росу кропила / Дрібними сльозами. / Летіла ж я до матінки
сіла на калині. / Та й стала кувать я жалів задавать / Горе ж на чужині. / Бачу Матінка під
віконечком, / Рушник вишиває, / А найменший брат / Стоїть край стола ружьо заряджає,
/ Дозволь же мені моя матінко / Цю зозулю вбити. / Бо вона кує, жалю завдає, / Горе ж
мені жити» [3; 241].

У багатьох піснях оспівується невільницьке життя жінки-дружини, зокрема жінки-
невістки в домі свекрухи. Нібито невістка зобов’язана підпорядковуватися жінці-
свекрусі, бо поселяється в її домі. Її долі ніхто не може полегшити, навіть чоловік,
який, як видно з пісень, також підпорядкований своїй матері.

ОБРАЗ ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКИХ ВЕСІЛЬНО-ОБРЯДОВИХ ПІСНЯХ
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прибуває» [9; 14]) в ролі матері-посланця, яка збирає родину на весілля. Звернемо нашу
увагу й на те, що багато дослідників дотримується думки відносно значення зозулі у
народно-поетичній творчості – символ жінки-матері, жінки-дружини.

Мати-жінка виступає в образі матері-власниці, матері-господині, наприклад, поділ
хатнього майна підкреслює належність його матері: «Давай, мати, вечеряти, / По вечері
поділимося. / Ходім, мати, у комору, / Поділимо добро з тобою: / Тобі, мати, нити й
сердечко, /Мені давай полотенечко; / Мені, мати, скрині та перини – / Тобі, мати, горох-
гороховини; / Тобі, мати, новії дійниці, / Мені давай рябії телиці; / Тобі, мати, новії
обори, / Мені давай рябії корови», що мати є власником всього господарства, включно
з грішми – «Приїхала матюнка во второк, / Привезла грошей кіп сорок, / І гроші дає,
вона не бере, / Да додому кличе, а вона не йде; / Бо і тут мені добре жити, / А до тебе в
гості ходити» [13; 7]. В цих варіантах наведено приналежність їй хатнього майна,
господарства, що визнає чільну діяльність та роль жінки-матері, з боку матері і дитини,
жінки-дівчини, яка в подальшому поетапно набуватиме тих же прав.

Мати жінка в ролі жінки-розпорядниці, жінки-зустрічальниці: Пусти, пусти, мати,
у сад погуляти…» [3; 261], «Пусти, мати, в хату! / Тут нас не багато: / Сваха і світилка,
/ Вся наша родинка» [13; 7]. В останньому рядку з’являються жінка-сваха та жінка-
світилка з боку молодого, але вони теж відносяться до категорії жінка-мати. Молодих
і гостей на порозі зустрічає сама мати, і лише вона дає дозвіл гостям зайти в хату, тому
всі пісні звернені тільки до матері: «Вийди, матінко, вийди, / Не вчини собі кривди»,
«Отвори, мати, віконце» [13; 7] та багато інших. У піснях дуже часто зустрічаються
пісні-звернення до матері, і ніколи немає таких звертань до батька, більше того, зазначає
Г. Мухина, «весільна драма розіграється так неначе ніхто й не знає, хто з-поміж гостей
є батьком» [13; 7]. Хотілося б додати, що всі ключові ролі покладено на весільні жіночі
чини: жінки-придані, жінки-свахи, жінки-дівчата, жінки-дружки, жінки-світилки, жінки-
коровайниці, жіки-куховарки, жінки-споряджальниці тощо.

У весільній обрядовості жінці-матері надається багато ролей і тому жінка-мати,
щоб підготувати жінку-дівчину, майбутню жінку-матір і, водночас, жінку-дружину,
попередньо повинна роз’яснити багато для жінки-дівчини табу, через які їй заборонялось
переступати. Перш за все, від жінки-дівчини вимагалося, як майбутньої жінки-матері
та жінки-дружини, збереження її дівочої незайманості – «доносити вінка» [2, 3, 4, 7, 9,
10]. Адже втрата дівочої честі нерідко ставала на заваді створенню сім’ї. «Колиб ти,
моя доненько, /Віночка доносила, /То ти сьогодні родинойку на весілля просила» [9;
20]. Найчастіше це траплялося в сім’ях, де жінка-мати була жінкою-вдовою, що
підтверджується словами пісні  «Удівонька  дочку била:  де ж  ти, дочко,  віночка
загубила?» [9; 21].

Як підсумок, головної ролі жінки-матері у період виховання жінки-дівчини до
одруження є саме весілля, на якому співається їй багато пісень в подяку за «хорошу
дочку», «гарну дочку». І ще один зразок, де гості адресують матері слова подяки за
гостину і виховання дочки: «Дякуємо тобі, мамонько, / За честь, за гостину / І за цю
любу дитину, Же єсь нам виховала» [12; 12]. Багато співається весільних пісень, де за
своє виховання молода дякує жінці-матері: Як же я буду з вами сідала, / Я ще матінці
не дякувала: Дякую тобі, мамо, / Що вчила ставати рано, / Більше не будеш, більше не
будеш».
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Предметом даної публікації є загальний огляд пісенної спадщини І. Шамо,
аналізуються соціокультурні умови розвитку пісенного жанру 60–80-х років XX ст.,
зокрема, тематика пісенних циклів композитора.

Ключові слова: пісенна тематика, соціокультурний процес, пісенна творчість,
музична культура.

Предметом данной публикации является общий обзор песенного наследия
И. Шамо, анализируются социокультурные условия развития песенного жанра
60–80-х годов ХХ вв., в частности, тематика песенных циклов композитора.

Ключевые слова: песенная тематика, социокультурный процесс, песенное
творчество, музыкальная культура.

The article of this publication is a general review of song legacy I. Shamo, the
sociokul'turnye terms of development of song genre of 60–80th XX ago are analysed, in
particular, vivid subject of song cycles of composer.

Key words: song subject, sociokul'turnyy process, song creation, musical culture.

Стаття присвячується дослідженню тематики пісенної творчості І. Шамо. Серед
наукових праць, присвячених аналізу пісенної творчості композитора, актуальними в
контексті нашого дослідження виявляються праці – Н. Андрієвської «Композитор
І. Шамо та його пісенна творчість», Н. І. Грицюк «Пісенна творчість», О. С. Зінькевич
«Крокуй з нами, пісне!», Т. С. Невінчаної «Ігор Шамо», Т. Панько «Пісенний щоденник
Ігоря Шамо». Так, у статті Н. І. Грицюк «Пісенна творчість» у посібнику Історія
української радянської музики» (Розділ ІІІ. Музична культура Радянської України у 60–80-ті
роки) [2] аналізуються соціокультурні умови розвитку пісенного жанру 60–80-х років,
пов’язані з процесами інтенсифікації музичного життя у сфері діяльності концертних
установ, створення тематичних (спеціальних) радіо- і телепередач, видання значними
тиражами авторських і тематичних пісенних збірок, проведення конкурсів, фестивалів,
оглядів. Саме в цей період простежується якісне оновлення масової пісні, яке, як
зазначає Н. І. Грицюк, «…зі змінами у сферах її побутування» [2; 174]. Спостерігається
процес розширення прикладних функцій пісні – розважальної, обрядової, декоративної
з фокусуванням на особистісну, індивідуальну сферу. Пріоритети надаються концертній
пісні «…у виконанні професійних співаків, але призначену для масового слухача» [2;
175]. Зазначені чинники обумовили подальші пошуки в царині композиторської та
виконавської майстерності, взаємодії з іншими музичними жанрами. Період 60–80-х
років позначений тенденцією до надання ліричності та романтичності масовій пісні з
використанням  індивідуальних  засобів мовної  лексики. Це  виявилося у  більш
вишуканому мелодико-інтонаційному матеріалі (структурній побудові музичної фрази,
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Значна роль на весіллі відводилась жінці-куховарці та жінкам-коровайницям.
Куховаркою запрошували жінку, яка не тільки вміла смачно готувати страви, а й подати
їх на стіл з приспівками, дотепними словами тощо. Куховарці присвячувалось багато
пісень, наприклад: «А де твоя куховарочка, що сирими дровами топила, добрий борщик
зварила з перцем, з тетерями, з всякими приправами» [2; 31]. Для виготовлення короваю
в домі молодого і молодої обиралися саме жінки. Селяни вірили у те, що коли коровай
місять жінки, які в злагоді живуть з чоловіком, то і молоді житимуть добре [2; 32]. Під
час випікання короваю коровайниці і весільні гості співали пісні. Як бачимо, у цьому
мистецькому дійстві всі учасники виконують свої ролі відповідно до встановлених
традицією весільних звичаїв, але визначна роль надається жінці.

Дослідники поділяють весільну драму на п’ять актів: 1) сватання; 2) змовини-
оглядини; 3) підготовка до весілля – вінкоплетини, вихід молодої в супроводі дружок,
а в молодого в супроводі бояр на село запрошувати гостей на весілля; прикрашування
гільця,  печення  короваю;  4)  весілля  –  «посад»  молодої,  розплітання  коси,
благословення, провід молодих до шлюбу; поїзд молодого до двору молодої – сцена
нападу й оборони молодої; дари від молодого; краяння і розподіл короваю; виряджання
скрині; прощання молодої з рідними; від’їзд молодих до дому молодого; зустріч
невістки з свекрухою, дари від невістки; «комора»; 5) понеділкування («почепини»,
«пропій» і «перезва») [2, 3, 4, 7, 10].

Українська весільна обрядовість побудована на звичаях, пов’язаними з засадами
громади стадії матріархату. Це особливо підкреслено у весільних піснях, де молода,
молодий  і  всі  чини весільної драми  звертаються переважно до жінки-матері  з
прославлянням її.

Матріархальний устрій ще в давнину був характерним не лише для українського
народу, а й для усіх суспільств світу [6]. Тому, напевно, у весільних піснях головну
роль  виконують  жінки:  мати  молодої,  мати  молодого  й  брати  молодої.
Підтвердженням тому, що дівчата вільно собі обирали чоловіків, є спостереження,
описані Бопланом у 1651 р. [1].

Звичайно, й це є відгомоном прадавніх часів, коли жінка-дівчина не тільки мала
право вибирати собі чоловіка, а й їздила на коні не гірше козака, і навіть ставала до
боротьби з ворогом: «По садочку ходжу, коника в руках воджу, / А я в своєї мами
нежонатий ходжу. / Зійшов ясний місяць з двома зіроньками, / Як прийшла Маруся з
двома друженьками», «Прийміть мене, мамо, за рідненьку дочку», «На тобі, Марусю,
коня вороного, / Відчепися від мене і від сина мого. / – Коня я всідлаю, сяду та й поїду,
/ За вашого сина таки заміж піду» [14; 12]. Жінка-мати на цьому етапі виконує роль
вершення синової долі. Бо вона рада була б відкупитися від Марусі вороним конем.
Однак жінка-дівчина з повагою до  свого права на чоловіка рішуче заявляє про
одруження з ним, де чітко простежується рольова діяльність майбутньої жінки-дружини,
жінки-матері.

Наведені пісенні приклади надають можливість виокремити рольову діяльність,
зокрема жінки-матері в українських весільних піснях, хоча тут дійовими ключовими
особами водночас є і жінка-мати, і жінка-дівчина, майбутня жінка-дружина. Далі перед
нами постає мати-зозуля, жінка-зозуля («Зозулька летить, крильцями має, / Родина
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відсутності метричної періодичності, розширенні сфери ладо-гармонічних засобів
музичної виразності). Оглянуті процеси дозволяють продовжити вивчення особливостей
пісенної творчості композиторів України 60–80-х рр. ХХ ст. Зокрема, завданням даної
статті є дослідження тематичного розмаїття у пісенній творчості І. Шамо.

Напрям ліричної масової пісні виявився в піснях, пов’язаних з тематикою почуття
любові до міста, рідного краю, Батьківщини. За визначенням Н. І. Грицюк, «В їх образно-
емоційному складі помітного значення набувають пейзажні мотиви (оспівування
неосяжних ланів, річок, гірських круч, чарівних краєвидів)» [2; 175]. У цьому пісенному
напрямі виявилося самостійне тематичне відгалуження, пов’язане з циклом пісень про
міста республік колишнього СРСР, як наприклад, лірико-романтичний дует «Києве мій»
І. Шамо на слова Д. Луценка (1962 р.). Ця пісня стала візитівкою міста, була написана з
нагоди святкування дня Києва і цього року святкує свій 50-річний ювілей. В інтерв’ю
газеті «Вечірній Київ» дружина поета Дмитра Луценка згадує історію її створення.
Необхідно було написати ліричну пісню про Київ на термінове замовлення Міністерства
культури. «Братися за роботу чоловікові (поету Д. О. Луценко – авт.) було страшно,
адже вже існувала прекрасна пісня Платона Майбороди на слова Андрія Малишка
«Київський вальс». Але Ігор Наумович Шамо наполіг і написав мелодію пісні за одну
ніч. А вже потім Дмитро написав вірші. Вони були закінчені, тільки останній рядок ніяк
не лягав на мелодію. Як він не старався, нічого не виходило. І раптом, коли він ішов по
Хрещатику, то почув, як юнак сказав своїй дівчині з почуттям: «Як тебе не любити!»
Тут же у нього в голові пролунало продовження: «Києве мій». Тож слова, які стали
крилатими, поетові підказало саме життя» [6; 29]. Першим виконавцем пісні став
видатний співак, народний артист СРСР Юрій Гуляєв.

Композиторська індивідуальність пісенника І. Шамо, на думку музикознавця
Н. І. Грицюк, остаточно сформувалась наприкінці 50-х – на початку 60-х років.
Відзначимо, що в цей період тематика його пісень акумулює найхарактерніші елементи
тогочасного музичного буття. Лірико-романтичний напрям представлений піснями «Ти
гори, моя зоре» (вірші В. Карпенко), «Ой, вербиченько» (вірші Л. Забашти), «Зорі ясні
над Дніпром» (вірші Л. Смирнова), низка пісень на слова Д. Луценка - «Зачарована
Десна», «Наддніпрянські вечори», «Пісня про щастя», «Не шуми, калинонька» тощо.
Знаходить своє місце у лірико-пісенній спадщині І. Шамо жанр вальсу – «Святковий
вальс» на вірші Л. Ковальчука.

У роботі «Ігор Шамо» Т. С. Невінчана репрезентує творчий портрет композитора
та аналізує витоки унікального музичного феномена – пісенної творчості І. Шамо. Так,
як зазначається автором, в Україні на початку 60-х років в пісенному жанрі відбувається
процес оновлення, зміни сталих традицій. Це знайшло відображення у творчості двох
композиторів – Платона Майбороди і Ігоря Шамо. У пісенній спадщині П. Майборода
«поклав початок  певної стильової  тенденції,  пов’язаної  з  розвитком народно-
романсових традицій на новому образно-стильовому рівні». Він «пішов шляхом
узагальнення побутових інтонацій в художню ідею-образ через широкий розспів
мелодії, відмічених світовідчуттям людина, яка пройшла крізь роки війни» [7; 63].
Невичерпна творча фантазія виявилася у піснях «Рушник», «Київський вальс», «Пролягла
доріженька», «Колишуться трави густі», де віддзеркалюється духовний світ людської
особистості, переважає сфера ніжної, задушевної лірики.
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З давнини кожен народ піклується про продовження роду. Підростаюча молодь
усвідомлювала необхідність створення сім’ї, народження і виховання дітей. І головна
роль в цьому відводилась жінці (жінці-дівчині, жінці-матері, жінці-бабі). Саме вона
вирішувала питання про заміжжя дочки, зустрічала весільний поїзд, виряджала молодих
до вінчання, вбирала дочку-наречену у вінок, вела молодих на посад.

З перших днів від народження про жінку-дівчину дбали як майбутню жінку,
піклувались про її стан, навчаючи таких правил, яких вона мала дотримуватись, аби
забезпечити в подальшому народження здорових дітей. Водночас певні звичаєві приписи
поведінки дівчини-жінки, яка формувалась у жінку-матір, культивувалась  серед
оточуючих її людей, зокрема родини.

Традиційно жінка наділялась багатьма правами та користувалась високою довірою
в односельців. На неї покладалось не лише ведення домашнього господарства, а в
першу чергу виховання дітей, формування духовності й моральності в суспільстві.
Народ вірив у її могутній виховний потенціал, вроджену педагогічну талановитість.

З  ранніх  літ  дівчаток жінка-мати  залучала  до догляду  за малими  дітьми,
відповідним чином організовувала їхні ігри, готування посагу. Жінка-мати принагідно
роз’яснювала донькам про призначення тих чи інших предметів, про їхнє майбутнє
сімейне життя, жаданого зятя. Крім психологічної підготовки жінки-дівчини до
подружнього життя, мати-жінка залучала жінок-дівчаток, відповідно до їх вікової
категорії, до підготовки посагу (вишивання, ткання, гаптування тощо). Адже попередня
підготовка жінки-дівчинки до дорослого життя формувала в них мрію про щасливе
сімейне життя, і в їхніх серцях мимоволі поселялось трепетне очікування того дня,
коли вони з нареченим стануть на рушник щастя – символ світлої, усіяної квітами дороги
подружнього життя з коханим. Часом під час вишивання рушника вимальовувався образ
судженого.

Як бачимо, найповніше й найяскравіше українська жінка-мати розкривається в
сімейному оточенні. Тут вона виступає як невтомна трудівниця, дбайлива господиня,
чуйна і мудра порадниця та вихователька жінок-дівчаток. Недарма кажуть, що жінка
тримає хату за три «вугли», а батько лише за один, четвертий, і що саме до жінки-матері,
як говорить інше прислів’я, діти линуть за серцем.

Звернемо нашу увагу на те, що з середини ХVІІІ ст. внаслідок тривалого тиску з
боку духовенства вінчання в церкві набуває поступової ваги, і стає складовою частиною
весільного обряду [2, 7, 14].

Зазначимо й те, що дослідниками доведено, хоч деталями своїми весільні обряди
трохи різнилися залежно від місцевості та впливів сусідніх культур, однак основні їх
риси були однаковими для всієї України.

Головними дійовими особами весільної драми є молодий і жінка-молода та їхні
жінки-матері. Навколо них групуються жінки-дружки (подруги молодої), жінки-свашки
та неодружені дівчата-світилки, хлопці-бояри (товариші молодого) тощо. На весіллі
обов’язково були два старости (одружені чоловіки) та дві свахи, як правило жінки
старостів, саме вони і порядкували на весіллі.

Особливу увагу на весіллі  приділяли посадженим батькам-кумам. Саме  їх
першими, після батьків пригощали короваєм та підносили подарунки. Таким чином
навколо них відбувалася ціла низка обрядових дій.
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У творчих  пошуках  І. Шамо спирається переважно на народно-романсову
традицію, знання природи народного інтонування. Так, українське радіо неодноразово
одержувало заявки від слухачів, особливо із сільської місцевості, з проханням передати
українські народні пісні «Не шуми, калинонька» і «Верба». Обидва ці твори належать
композитору І. Шамо, що є безумовним свідченням та підтвердженням народного
визнання. На фестивалі самодіяльного мистецтва в Києві в 1964 р. журі виявило, що
28 колективів з 31-го виконували пісні І. Шамо. У його пісенній ліриці Т. Невінчана
відзначає спирання на національний мелос, на традиції українського солоспіву у поєднанні
з вишуканістю та органічністю вокальної інтонації. Не стоїть осторонь композитор
суспільно значущих тем – громадянських, патріотичних. Так, композитор зазначав: «Чим
старше стаю, тим більше переконуюсь – громадянська тема в мистецтві безмежна,
невичерпна. Напиши хоч тисячу пісень – їх все одно буде мало для віддзеркалення цієї
теми. Вдала громадянська пісня одразу входить у світ людини, тому що зачіпає в ньому
не яку-небудь одну струну, а цілий оркестр почуттів та думок. І він – цей оркестр – ще
довго звучить, навіть коли пісня стає минулим, спогадом» [7; 64].

Протягом усього творчого життя І. Шамо звертався до пісенного жанру, був
неперевершеним майстром живої інтонації, у його доробку понад 300 пісень. Образна
тематика цих пісень надзвичайно різноманітна. У публікації «Крокуй з нами, пісне!»
О. С. Зінькевич відзначає, що «Пісня – жанр надзвичайно важкий і відповідальний.
Можливості її воістину безмежні: вона звучить ширше, ніж інші види музичного
мистецтва, і сильніше впливає на людей. Тому й така величезна відповідальність
композитора-пісняра перед слухачами, які чекають не пісню-одноденку, а пісню-друга,
пісню помічника, пісню, яка стане супутником життя не одного покоління» [3; 106]. У
композитора є теми, які наскрізно проходять через усе його життя. Це теми, пов’язані
з життям молоді, самовідданого творчого ентузіазму, романтики звершень. Так, у статті
«Композитор І. Шамо та його пісенна творчість Ніна Андрієвська аналізує три останні
значні пісенні цикли. Один з них присвячений 50-річчю ВЛКСМ, який було завершено
у 1967 році під назвою «Країна Комсомолія». До циклу увійшли 20 молодіжних пісень
на слова поета Л. Смірнова у перекладах Б. Олійника, М. Сингаївського, Д. Луценка,
Л. Ковальчука. Назву циклу запропонував поет О. Езименський. Зазначимо, що в напрямі
молодіжної пісні створювалися поодинокі зразки пісень радянських композиторів –
О. Пахмутової, А. Островського, О. Фельцмана, А. Філіпенка, П. Майбороди, К. Домінчена
та  інших.  Даний  цикл,  як  зазначає Н. Андрієвська,  є  першою  спробою  «…
систематизувати і художньо втілити всі основні віхи, основні етапи життя комсомолу.
Тому музична драматургія циклу – від героїчного минулого до наших днів і далі – до
майбутнього» [1; 109].

Автором статті цикл умовно поділяється на три тематичні розділи:
- Пісні батьків;
- Романтика дерзання і подвигу;
- Ліричні.
До першого розділу були віднесені  дві пісні  – «Під червоною зорею»,  яка

відкриває цикл, і «Балада про безсмертя». Пісня «Під червоною зорею» написана для
мішаного хору, інтонаційну основу пісні складають пісні громадянської війни, «сповнені
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В усі часи українці великого значення надавали утворенню сім’ї, а шлюб – це
одна з найважливіших подій у житті людини. У свідомості народу весілля сприймається
як означення  веселощів,  радості. Відповідно до цього  сформувалась  весільна
обрядовість, яка включає в себе цілу систему драматично-ритуальних дій, пов’язаних
з пісенно-поетичними текстами, що виконуються з нагоди шлюбу молодих. Але чільне
місце у весільній обрядовості посідає жінка.

Жінка, мати, дружина – це завжди втілення високої моральності, чистоти. Вона –
не лише берегиня сімейного вогнища, а й визначальною мірою берегиня нації, її
духовності. Саме від матері дитина переймала рідну мову, пісню, віру, звичаї і традиції
роду.

Тому порушене питання образу жінки в українських весільно-обрядових піснях є
актуальним.

Джерельна база досліджень відображає значний інтерес до весільної-обрядовості
мистецтвознавців,  культурологів,  істориків,  етнографів,  літературознавців,
фольклористів.

Найдавніші описи українського весілля відображені в працях визначних географа
Г. Л. де Боплана [1], етнографа Г. Калиновського [8].

Весільно-обрядова проблематика знайшла відображення в працях В. Борисенко
[2], З. Босик [3; 4], Н. Здоровеги [7], Й. Лозинського [10], В. Матушенко [11], М. Сумцова
[15; 16], Г. Танцюри [17], П. Чубинського [18] та інших, які описали весільну обрядовість,
звернули увагу на символіку та атрибутику, проте не досліджували саме образ жінки в
українських весільних піснях. Найближче до означеної проблеми підійшла
О. Кондратович [9], зокрема розглянула, як зображено образ жінки-матері в пісні,
поєднуючи з народними звичаями, традиціями та обрядами. Тому мета статті полягає в
розкритті образу жінки в  українських весільно-обрядових піснях з  подальшим
утворенням нових конотаційних образів жінки.
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суворо-епічної мужності і разом з тим романтичної схвильованості [1; 109]. У пісні
«Балада про безсмертя» образна тематика пов’язана з героїко-епічним викладом «про
комсомольський квиток, пробитий кулею в далекому степу під Брестом, цей самий
квиток летить до зірок, цей самий квиток і сьогодні біля серця» [1; 109]. Емоційна
кульмінація досягається звучанням хору закритим ротом.

14 пісень про романтику дерзновенного пошуку і подвигу молоді складають
основний розділ циклу, серед них – «Країна Комсомолія», «Молодіжна-доріжка». У
цих піснях простежується майстерне переосмислення традицій комсомольської пісні
20–30-х рр. ХХ ст. – Г. Верьовки, братів Даниїла та Дмитра Покрассів, з привнесенням
оптимістичних, героїко-романтичних поривань сучасної молодіжної пісні. До вдалих
знахідок композитора належить пісня із яскравим національним колоритом «Шумить
під нами Ангара» для дуету солістів з хором.

Традиції пісенної творчості І. Дунаєвського, Д. Покрасса, В. Соловйова-Сєдого
оригінально втілені у піснях «Шукачі-романтики», «Серце не камінь», «Сонячна пісня»,
«Планета з червоним галстуком». Ліричної тематики, любові до рідної землі сповнена
пісня «Розтривожений птах», образна тематика пісні «Скільки літ, скільки зим», пов’язана
із сумними спогадами-переживаннями. Сповнені романтикою та трудовим поривом
балада «Фізики і лірики» та пісня монтажників-висотників «По хмарах я до тебе йду».
У пісні «Зорі яснії над Дніпром» втілена лірико-патріотична тематика, почуття гідності
напрочуд вдало поєднуються  з пейзажними образами,  які  наскрізно проходять,
пронизують всю творчість композитора. Завершує цикл енергійно-піднесена «Пісня
про невідкриті острови».

Цикл «Країна Комсомолія» драматургічно  побудований,  він  акумулював
інтонаційну сферу героїчних старовинних пісень, пісень громадянської війни (20–30-х рр.)
та комсомольських пісень, який є знаковим явищем у розвитку молодіжної масової
пісні.

У 1968–1969 роках, розвиваючи тему циклу «Країна Комсомолія», І. Шамо написав
цикл «Пісні полум’яних літ». Даний цикл драматургічно продовжує лінію циклу «Країна
Комсомолія», з новим романтичним забарвленням, розширенням образної тематики,
створенням логічного ряду - «наші батьки – ми – наше майбутнє».

На початку циклу вміщена «Балада про сурмачів» на слова І. Кротова, яка створює
ремінісценцію життя від 20-х років до тогочасного періоду. Композитор майстерно
втілює образну тематику російської пісенності у лірико-епічній пісні «Ти моя Росія»
на слова поета Л. Смірнова та авторське переінтонування поспівки з української народної
пісні «Реве та стогне Дніпр широкий» у пісні І. Шамо «Україна – любов моя», яка
згодом стала позивними українського телебачення.

У піснях циклу «Комсомольський марш», «Херсонська тачанка», «Крокують
хлоп’ята», «Добрий слід», «Краснодонці», «Юність» продовжується комсомольська
тематика. Всі ці пісні відносяться до різновидів жанру масової молодіжної пісні.
Семантична образність втілюється у піснях-маршах «Комсомольський марш» та
«Крокують  хлоп’ята»,  пісні-роздумі  «Херсонська  тачанка»,  пісні-реквіємі
«Краснодонці», молодіжному вальсі «Юність» [1; 112]. Філософська життєва настанова
втілена у пісні «Добрий слід» на слова О. Краснопольського. До пісень народного
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складу відносяться «Сходить місяць за дібровою», «Серце дівоче», «Веселей играй,
гармонь», «Дарничанка», їх передбачено виконувати народними хоровими колективами.
Окрему групу складають пісні, образна тематика яких пов’язана з лірикою кохання –
«Прощання»,  «Тундра», «Горлиця»,  «Серце дівоче»,  «Бузкова пісня»,  «Зорепад».
Громадянська тематика втілена у піснях «Стоїть над Волгою курган» на слова Д. Луценка
та «Ничего нет священнее Родины» на слова І. Лазаревського.

У сюїті «Барвінки рідного краю» композитором втілена образна тематика природи,
сюжетні, обрядові, побутові, жартівливі пісні, вуличні – «Не шуми, калинонько»,
«Червоная ружа», «Вербиченька», «Голубий льонок», «Нежонаті женихи», «Ой пливи,
вінок», «Весільна», «Розляглись тумани» [1; 114]. Сюїта представляє синтетичний жанр,
побудована  «…на  зразок  старовинних  «театральних  дійств»,  але  в  цікавому
новаторському рішенні» [1; 114].

Досліджуючи проблему образної тематики, зупинимося на збірці І. Шамо «Балади
про любов» на слова А. Слісаренка (переклад з російської С. Литвина) [9]. До збірки
увійшли десять вокальних творів – «Балада про першу любов», «Балада про зустріч»,
«Балада про запізнілу любов», «Балада про вічність», «Балада про сина», «Балада про
матір», «Балада чекання», «Балада про невідомого солдата», «Балада про рідну землю»,
«Гімн-балада (Спасибі, Любов!)». Так, у наведених баладах композитор послідовно
втілює теми, які стали знаковими для його творчості – це романтична, любовна лірика
(«Балада про любов», «Балада про зустріч», «Балада про запізнілу любов», «Балада
чекання»), трагічний смуток втрати коханого («Балада про вічність»), колискова («Балада
про сина»), любові та пошани до матері («Балада про матір»), героїчного подвигу у
Вітчизняній війні («Балада про невідомого солдата»), любові до Батьківщини («Балада
про рідну землю»), життєстверджуюча, всепоглинаюча сила почуттів («Гімн-балада
(Спасибі любові!)».

Витоки баладності пов’язані з пошуками нового пісенного стилю, який змінив
громадянську тематику, віддаючи перевагу ліричному висловлюванню, монологічним
та розповідним творам. Баладна стилістика в творчості І. Шамо простежується ще в
його ранньому творі – Концерті-баладі. І тут безумовний вплив мав період навчання у
Б. Лятошинського, для якого баладність була уособленням слав’янського стилю в
музиці. Віднайдені жанрові рішення інструментальної творчості вплинули на його пісні.

У результаті проведеного аналізу циклу «Балад про любов» вперше розглядалася
образна тематика вокальних балад. Було виявлено, що композитор органічно поєднав
такі важливі для нього теми, як романтика, кохання, материнська любов, повоєнна
героїка, прославлення рідної землі, повага до матері, на відміну від циклів «Країна
комсомолія», «Пісні полум’яних літ», «Барвінки рідного краю», які сфокусовані на
певній тематиці.

У творчій спадщині І. Шамо пісенний жанр посідає одне з важливих місць, нарівні
з іншими жанрами. Його пісні «Києве мій», «Осіннє золото», «Не шуми, калинонько»,
«Івушка» за майже піввікову історію стали зірковими шлягерами, по-справжньому
народними, які органічно імпліментувалися в музичне мистецтво України. У період
50–70-х років, за визначенням Тетяни Панько, «…сформувалася нова якість української
масової та естрадної пісні радянського періоду, її нове обличчя» [8; 137].
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підвищеної міцності,  кислотостійкості, шумопоглинання  тощо. Матеріали  для
опорядження – захисні покриття, які застосовуються для виробів, що використовуються
в тропічному кліматі. Тому проектувати типові вироби без урахування особливостей
клімату Півдня неможливо.

При створенні інфраструктури зеленого туризму необхідно враховувати не тільки
кліматичні  умови Півдня,  а  також  культурні особливості  регіону  та  спадщину.
Заснований на використанні об’єктів архітектурної спадщини туризм, достатньо складний
з точки зору дизайну – необхідно забезпечити нічліг для масового потоку туристів,
розповсюдження  інформації  для відвідувачів,  безпеку,  харчування,  дотримання
санітарно-гігієнічних умов і при цьому зберегти колорит стародавніх споруд. Тому
роботи зі збереження і реставрації культурної спадщини повинні ретельно плануватися
і  виконуватися: метою  є показ  об’єкту відвідувачам  якнайкращим способом,  з
використанням інтерпретації, але за обов’язкової умови збереження об’єкту. Але об’єкти
слід не просто зберігати й реставрувати, а й перетворювати на органічну складову
сучасного середовища зеленого туризму.

Відтворений об’єкт, вписаний в інший історичний контекст, набуває додаткового,
нового смислу. Він вже не є винятковою пам’яткою архітектури, а пам’яттю всього
свого історичного функціонування.

Таким чином, сучасна тенденція вдосконалення процесу проектування полягає в
автоматизації і систематизації, та включає в себе сфери пізнання об’єктів, соціальної
потреби в них, оцінки їх реалізованості та оцінки наслідків введення їх в експлуатацію.

Проектувальна діяльність повинна бути науково і технічно обґрунтована на базі
новітніх результатів дослідження і розробок, доступних тут і зараз. Але в той же час
проектувальник завжди повинен брати до уваги більш-менш віддалене майбутнє,
перспективу.

Дизайн не повинен лише доповнювати інженерне проектування. Він є більш
розвиненою формою проектування. Дизайнер виконує відразу кілька професійних
функцій: виступає як дослідник, який діє відповідно до норм науково-теоретичної
діяльності; виконує функції інженера-проектувальника та методиста, розглядаючи
продукт своєї  діяльності як проект;  є  художником, який успадковує  і  естетично
перетворює всі досягнення попередньої художньої культури з метою створення нового
твору мистецтва.

У подальших дослідженнях необхідно ретельно проаналізувати і систематизувати
на основі принципів проектування типології, класифікації і угрупування Півдня України
відповідно з технологіями та матеріалами дизайн-об’єктів; відмітити характерні
особливості декору та символіки дизайн-об’єктів, які вплинули на прийоми та принципи
формування сучасних дизайн-об’єктів зеленого туризму.
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Вимогливістю відзначається ставлення І. Шамо до поетичного тексту, композитор
протягом багатьох років співпрацював з такими поетами сучасниками як Л. Смірнов,
А. Демиденко, Л. Забашта, В. Карпенко, І. Лазаревський, І. Кротов, Р. Рождествєнський,
І. Тутковський, Б. Палійчук, Л. Рева, Ю. Рибчинський, М. Томенко, В. Куринський,
О. Вратарьов та надзвичайно результативним Д. Луценко.

Подальші наукові розвідки будуть пов’язані з порівняльним аналізом образної
тематики пісенної спадщини І. Шамо. Кожною своєю піснею композитор доводив, що
пісня має виняткову силу впливу на людські емоції та є високохудожнім жанром.
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Довкілля  і  конкретні  умови  впливають на  загальний  характер  об’ємно-
просторового рішення об’єкта, розміри і масштаб його деталей; вибір матеріалу,
опорядження і характер обробки поверхні; кольорове рішення; образний характер;
стильовий характер.

Об’ємно-просторове рішення об’єкта, його форма залежать від положення
предмета в просторі, форми і розмірів навколишнього простору, конкретних умов
застосування, які визначають функціональні та інші вимоги до предмета та від форми,
розмірів і кількості параметрів, що складають це оточення.

Розміри об’єкта і масштаб його деталей залежать від величини навколишнього
простору: в малому приміщенні – малі предмети, у великому – великі; від розміру і
масштабу об’єктів, які входять в це оточення; від функціонального призначення і ролі
об’єкта в загальному композиційному замислі. Об’єкти, що відіграють головну роль в
композиції, вирішуються більш крупно і суцільно, другорядну – більш мілко і дрібно.

При виборі матеріалу і характеру обробки поверхні об’єкта необхідно враховувати
умови його експлуатації. Матеріали для предметів екстер’єру повинні бути простіші і
бідніші, так як вони знаходяться в більш суворому оточенні зовнішнього простору і
можуть піддаватись дії атмосферних опадів, різким коливанням температури тощо.
Матеріали для внутрішнього приміщення повинні бути тонші, ніжніші, багатші.

Меблі для відпочинку в парку, на майданчиках жорсткі, із простих і жорстких,
стійких проти атмосферних впливів матеріалів: каміння, бетону, металу, деревини
простих порід, опоряджені масляними фарбами, нітроемалями або просто оліфами.

Меблі ж для житлових приміщень  та  громадських  і  службових  інтер’єрів
виготовляють із цінних порід деревини, з гарною текстурою, опоряджені прозорими
лаками, політурами, восковими мастиками, металеві елементи нікельовані, хромовані
тощо. М’які елементи можуть бути покриті шкірою, її замінниками, різними за якістю
тканинами, пластиками, ламіновані під цінні породи деревини та інші цінні матеріали
різної товщини, деревно-стружкові та деревно-волокнисті плити.

Також вибір матеріалів, опорядження і характер обробки поверхні предметів
залежать від  характеру навколишнього  середовища. Пластмасовий,  керамічний,
алюмінієвий і емальований посуд цілком придатний у садибі, туристичній базі та у
їдальнях загального призначення. Але з цих матеріалів посуд не можна застосовувати в
ресторанах, гостинних обідах, родинних та весільних прийомах. Для такого посуду слід
застосувати тонкий фарфор, скло, кришталь тощо.

Вибір матеріалу залежить і від місця знаходження об’єкта в навколишньому
середовищі. Тканинні матеріали, зокрема килим для підлоги, грубіші, сильної фактури,
на нього ставлять меблі, по ньому ходять. Оббивні тканини для меблів теж фактурно
сильні, але менш грубі. Ще легші тканини для скатертин.

На появу дизайнерського рішення може вплинути технічне або наукове відкриття.
Поряд з традиційними використовуються й новітні матеріали: ламінати – листкові
пластики, алькантара – штучна замша, тефлон, лайкра тощо.

Вибір матеріалу, характер обробки їх поверхні і опорядження об’єкта залежать
від експлуатаційних та інших вимог, що висуваються конкретними умовами: вимогами
геометричності,  вогнестійкості,  теплоізоляції  або  теплопровідності,  легкості,
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СПІВ A CAPELLA: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ

У даній статті висвітлюється питання зародження та історичного розвитку
специфічного жанру вокальної музики без інструментального супроводу –
акапельного співу.

Ключові слова: спів без супроводу, a capella, вокальна формація.

В данной статье рассматривается вопрос зарождения и исторического
развития специфического жанра вокальной музыки без инструментального
сопровождения – акапельного пения.

Ключевые слова: пение без сопровождения, a cappella, вокальная формация.

This article discusses the origin and historical development of a particular genre
of vocal music without instrumental accompaniment – a cappella singing.

Key words: singing without accompaniment, a cappella, vocal formation.

Спів як один з найдавніших видів мистецтва у процесі своєї історичної еволюції
зазнав безліч  різноманітних метаморфоз,  проте  є фундаментальні  основи,  які
залишаються незмінними. Вокальне мистецтво визначають як виконання музики за
допомогою голосу або ж мистецтво передавання засобами співацького голосу (на
відміну від інструментальної музики) художнього змісту музичного твору. Спів може
бути сольним, ансамблевим (дует, тріо, квартет, квінтет), хоровим, а також із супроводом
чи без нього. Спів без супроводу, починаючи приблизно з ХVI ст., називають акапельним
(a capella). Питання акапельного співу значною мірою висвітлювалося у науковій
літературі України та зарубіжжя. Зокрема О. М. Скопцова розглядала вокальне мистецтво
у розрізі народно-хорової традиції [14], М. І. Сибірякова-Хохловська досліджувала
методики формування поліфонічного слуху [13]. Велика кількість уваги приділялася
становленню української пісні у роботах М. П. Мозгового [10] та Н. Г. Гречухи [6].
Проте до цього часу тривають дискусії стосовно історичних витоків акапельного співу,
як і щодо походження самого терміну «a capella». З’ясування вищезазначених проблем
і має на меті подана стаття.

Розглянемо найпоширеніші точки зору стосовно походження терміну «a capella».
Більшість авторів сходяться на думці, що a capella – це скорочення від «alla capella»,
що з італійської мови дослівно можна перекласти «як у капелі», тобто співати так, як
церковний хор. Світ релігії пов’язує історію появи терміну з іменем святого Мартіна
Турського (народився приблизно 315 р. у Паннонії). Він прославився своїм гуманізмом
та альтруїзмом. Розповідають, що одного разу Мартін, повертаючись додому, зустрів
жебрака, який замерзав від холоду, і віддав йому половину свого плаща. Пізніше Мартін
став визначним релігійним діячем, прийняв духовний сан та продовжував піклуватися
про бездомних і знедолених. Після смерті з часом його стали вважати одним із п’яти
святих покровителів Франції (разом з Ремігієм Реймським, Діонісієм Паризьким,
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спільноти; психічний склад потенційного споживача; тенденції розвитку техніки
виробництва і художньої культури суспільства, вимоги та орієнтації моди.

Головним завданням дизайну у зеленому туризмі є організація простору об’єктів,
середовища та процесів з максимальним узгодженням відношень між людиною і її
предметним оточенням,  в  якому  здійснюється  відпочинок,  та природою. Тому
проектування у зеленому туризмі повинно орієнтуватись на екологічні пріоритети та на
природну сутність творення матеріальних речей.

Екологічний підхід до проектування об’єктів зеленого туризму багато в чому
сприяє формуванню дбайливого відношення до довкілля: економії ресурсів, а також
створення безпечних і сприятливих умов для фізичного і психічного здоров’я людини.
У проектуванні підвищена увага приділяється екологічним аспектам виробництва і
функціонування об’єкта:  його матеріало-енергоємності,  безпеці  для  довкілля,
можливості утилізації після закінчення терміну служби.

Основними принципами екологічного дизайну є: максимальна економія природних
ресурсів; максимальна економія матеріалів; використання відновлюваних енергетичних
pecypciв; досягнення довговічності об’єктів.

Необхідно врахування усіх ланок виробництва та використання об’єктів. На перше
місце стає проблема раціональності, дизайнер у своїй діяльності повинен враховувати
оптимальність співвідношення витрат матеріалів, тривалості життя виробу i можливості
його подальшої утилізації.

Проектування  дизайн-об’єктів можна  розділити  на  декілька  етапів.  На
початковому етапі з’ясовуються параметри і функції нового об’єкта. Наступний етап
полягає в розробці проектних форм-ескізів, макетів, експериментальних пропозицій
тощо. Подальша стадія формотворчого процесу – етап матеріалізації, опредмечення
проектних форм. Окремі дизайнери практикують подальше удосконалення виробу –
етап  доробляння,  вдосконалення  знайденої  та  реалізованої предметної форми,
поліпшення функціональних та естетичних якостей [10].

Пропонуються такі принципи проектування об’єктів зеленого туризму:
- при виборі об’єкту слід орієнтуватися на  зразки з достатньо розвиненою

об’ємно-просторовою структурою  і з активними візуальними характеристиками
зовнішньої форми;

- при аналізі особливу увагу приділити типології морфологічних елементів і їх
функціонально конструктивних зв’язків, характеру пластичних і кольорово-фактурних,
моделювання поверхонь матеріально технічним особливостям формоутворюючих
мотивів з точною фіксацією міри їх якісних і кількісних співвідношень у структурі
цілого;

- графічне виконання образу повинно максимально точно передавати матеріальні
характеристики об’єму, форми, простору, кольору, фактури всіх елементів композиції;

- побудова композиційної структури предметного образу повинна спиратися не на
конструктивну або функціональну схему організації первинного об’єкта, а на візуально
достовірне вираження відповідності його формоутворювальних принципів і засобів.

Також важливим принципом проектування об’єктів зеленого туризму є обов’язкове
урахування конкретних умов довкілля: рельєф місцевості, кліматичні умови Південного
регіону та вплив етнічних причин.
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Жанною д’Арк  та Терезою  із Лізьє),  а плащ святого Мартіна  (та половина, що
залишилася в нього згідно легенди) став однією з реліквій французьких королів.
Представники династії Меровінгів вибудували для цього плаща спеціальну споруду [8;
280]. Сам плащ у середньовічно-латинській мові називався “cappa”, тому споруда для
нього стала називатися “cappella”. Окрім плаща в цій споруді зберігалися інші символи
королівської влади, державні скарби, печать і королівський архів. Згодом за аналогією
до Паризької капели цим же словом стали називати й  інші  споруди, пов’язані  з
ушануванням святих мощей. З іншого боку, етимологічний словник російської мови
пов’язує італійське cappa з видом головного убору, розповсюдженого у XVIII ст., таким
чином капела була названа за схожістю своєї форми з цим головним убором [16; 123].
Також існує думка, що «капелла» утворено від давньо-руського «капь» або ж «капа».
Словник В. І. Даля означує капь як міру хліба. Отже, можна сказати, що капь – це давньо-
руська одиниця виміру маси, відома з 1150 року. Капью також називали особливий стиль
розпису церковних ікон, який передбачав «викрапування» образів, тому побутує думка
і про те, що саме від цього викрашування походить назва «капела» – місце, де розміщені
«викраплені» образи [1, 2]. Ця гіпотеза заслуговує особливої уваги з урахуванням
розповсюдженості  традиції  акапельного богослужіння  за часів Давньої Русі  та
збереження такої традиції в ортодоксальній церкві.

Капели будувалися в середньовічних церквах, у їх бокових прибудовах. Вони часто
слугували усипальницями для окремих осіб чи цілих родів. Були також капели у вигляді
окремих будівель, які розміщалися на кладовищах, у монастирях, у приватних будинках,
у королівських палацах, при військових частинах, університетах, лікарнях. Таким чином
слово “cappella” (“capella”) набуло значення каплиці, яка входить до складу іншої споруди
або побудовану окремо. Проте слід зазначити, що переклад cappella як каплиця (рос.
“часовня”) не завжди можна вважати коректним, оскільки каплиця – це християнська
культова споруда без вівтаря, в той час як cappella часто має вівтар, тобто є повноцінною
церквою. Відмінною рисою капели швидше можна вважати більш приватне призначення.
Зазвичай, капела – це “домашня церква” якого-небудь сімейства чи установи. Знаменита
Сікстинська капела була такою церквою для Ватикану. Відомою стала також капела
Карла Великого, побудована в Ахені. Також капелою називають приміщення у бокових
частинах храмів, які призначені для зберігання святих мощей та реліквій. Із латинської
мови слово capella запозичили до інших європейських мов: французьке chapelle,
німецьке Kapelle, англійське chapel, іспанське capilla, італійське cappella [11; 120].

Пізніше значення слова було перенесено на хор, який співає в капелі під час
богослужіння. Для французького слова chapelle таке значення зафіксовано у 1527 р. З
цього часу розпочалася музична  історія слова. Музичний термін сформувався у
контексті “a capella”, що можна розтлумачити як “співати так, як у капелі” (церковний
хор), тобто без супроводу. Слово ж capella стало означувати співочий колектив. Зокрема,
і зараз існує цілий ряд капел, наприклад, Державна академічна капела Санкт-Петербурга
– найстаріший хоровий колектив у Росії. Пізніше капелами стали називати і ансамблі,
до складу котрих входили не тільки співаки, але й інструментальні виконавці, а також
різноманітні оркестри: придворні, театральні та інші. В Україні успішно функціонує
Національна заслужена капела бандуристів України ім. Г. Майбороди. Зрозуміло, що
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На сучасному етапі розвитку зеленого туризму в Україні є потреба у науково
обґрунтованому підході до організації зеленого туризму в Україні та проектування його
просторового  середовища  з  урахуванням народних  традицій  і  регіональних
особливостей. А також у виявленні періодів і етапів формування дизайн-об’єктів у
процесі історичного розвитку суспільства і визначенні художніх принципів проектування
об’єктів.

У теорії дизайнерської діяльності істотне місце відводиться обґрунтуванню нових
підходів у проектуванні. Сучасна техніка змінює звичні форми всіх видів людської
діяльності: трудової, навчальної, управлінської, наукової, а також естетичної. Все це
вимагає від дизайну принципово нового підходу до перетворення навколишнього
середовища та предметного світу.

Сьогодні проектування відрізняються різноманіттям форм і рухливістю. Залежно
від регіональних соціально-культурних і економічних характеристик, що впливають на
процес проектування дизайн-об’єктів, їх набір, що становить цілісну систему та виражає
образ середовища, як  і самі процеси, що відбуваються в середовищі. Це робить
завдання зі створення образного змісту дизайн-об’єктів виключно складним, а вибір
пропонованих художньо-проектних  рішень –  відповідальною справою. Треба
враховувати і ту обставину, що належить додати концептуальному образу утилітарних
виробів – здатність йти за змінами в економіці і суспільстві, перебудовуватися стосовно
все більш динамічних соціально-культурних вимог і процесів.

Концепція дослідження формується на основі теоретичних положень вироблених
В. Сидоренко, А. Рубіним, Н. Воронячим, К. Кондратьєвою, Є. Лазаревим, Г. Демосфеновою,
Є. Жердєвим ін. і припускає, що перетворення середовища на об’єкт, який за допомогою
підвищення в ньому художньо-образного змісту повинен підвищити екологізацію
культури нашого побуту на всіх рівнях – від художнього образу одиничного об’єкту до
образного змісту системи об’єктів у всіх аспектах – від асиміляції досягнень передової
технології інженерного забезпечення до нових шляхів відродження народної творчості.

Кардинально змінилися сьогодні методи і критерії оцінок проектних рішень. На
перший  план  все  більше  висувається  проблема  комфортності  середовища
життєдіяльності людей. Дизайн покликаний впливати на формування естетично дійового
середовища та вдосконалювати не тільки форму чи колір об’єктів, а здійснювати пошук
естетично функціонального застосування їх корисних властивостей.

Багатоаспектність і складність проблем формування оптимального середовища
життєдіяльності людей обумовлює залучення для їх вирішення знання, засоби і методи
цілого ряду дисциплін: психології, фізіології, санітарії, антропометрії і, особливо,
ергономіки, що синтезує досягнення цих наук за системним дослідженням взаємодії
людини з навколишнім середовищем.

Щоб створити відповідний дизайн-об’єкт – утилітарний предмет, приємний
інтер’єр, гармонійний предметний ансамбль, красивий ландшафт тощо, необхідно,
насамперед, враховувати низку чинників: призначення об’єкта; витрати, пов’язані з його
виробництвом; соціально-економічні  умови життя людей конкретної  спільноти;
національно-культурні традиції певної групи споживачів; структуру матеріальних,
соціальних, духовних потреб та інтересів пересічної людини, котра належить до певної
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мова йде про спів з інструментальним супроводом, тому її творчість не належить до
акапельної музики.

Слід зазначити, що традиційно спів без супроводу з давніх часів був поширений у
народній творчості, оскільки за відсутності музичної освіти у виконавців з народу пісні
і виконувалися без музичного супроводу – сольно чи колективно. Проте вважають, що
завершення формування акапельного співу як жанру пов’язане з практикою богослужіння
в Сікстинській капелі, де не використовуються музичні інструменти для супроводу
церковного хору. У той час, як у старозавітному богослужінні використовували як спів
без супроводу, так і супроводжуваний грою на музичних інструментах. Климент
Александрійський звертав увагу на відмінність християнського богослужіння від
єврейського  та язичницького:  «Мы же  в  качестве инструмента пользуемся  для
прославления Бога единственно мирным словом (Логосом), а не псалтирью уже... и не
трубой, и не тимпаном, и не флейтой». У той же час Климент допускав можливість
співу в супроводі ліри або арфи під час трапез.

У Середні віки акапельний спів панував у церковному хоровому мистецтві.
Практика Західних та Східни Церков почала розходитися після впровадження у 660 р. з
ініціативи папи Віталіана у західному богослужінні органного супроводу. Багатоголосся
а capella досягло найвищого розквіту в епоху Відродження – у майстрів нідерландської
та римської шкіл церковної музики, як наприклад, Жоскен Депре, О. Лассо, Дж. П. да
Палестрина, О. Беневолі, Д. Скарлатті та ін. У світському вокальному мистецтві цей
стиль був реалізований у мадригалах. У XVII–XVIII ст. до вокальних партій подекуди
приєднували інструменти – солюючі або генерал-бас. Починаючи з ХІХ ст. термін
відновлює своє втрачене значення: у творах стилю а capella інструменти перестають
вживатися, а сам стиль значною мірою ототожнюється з церковним стилем. У країнах
Західної Європи старовинна музика a capella вважається досконалою формою викладу
церковної музики, сучасна церковно-співоча практика прагне наблизитися до ідеалу
епохи Відродження. На Сході переважає спів без супроводу, проте в деяких церквах
допускалося використання інструментів. Наприклад, у Ефіопській Церкві богослужіння
до цього часу може проводитися як з акапельним хором, так і в супроводі сакральних
інструментів, таких як барабан “кеберо”, дерев’яні палки “маквамія”, нерідко у поєднанні
з ритмічними танцювальними рухами. Інструментальний супровід відомий також у
богослужінні Коптської та Малабарської Церков. У традиції більшості Східних Церков
(Візантія, Вірменія, Грузія, Сербія, Болгарія та ін.) використовується тільки хоровий
спів a capella.

В Україні  спів  a  capella розвивався  від  анонімних монодійних  зразків  до
багатоголосних переважно авторських композицій, у тому числі твори М. С. Березовського,
А. Л. Веделя, Д. С. Бортнянського. На початку ХХ ст. проводилися спроби введення
до церковного співу інструментального супроводу російським композитором
А. Т. Гречаніновим, який у 1917 р. написав «Демественну Літургію» із супроводом
оркестру, органа та арфи, що викликало критику з боку проф. КДА свящ. В. Д. Прилуцького.
На Помісному Соборі 1917–1918 рр. Гречанінов підняв питання про необхідність
впровадження органа у православне богослужіння з метою “надання церковній службі
більшої музичної краси, піднесеності та сили впливу на молитовний настрій…”. Також
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- сприяння охороні природи і природних ресурсів;
- екологічна освіта і просвіта;
- участь місцевих жителів і отримання ними доходів від туристичної діяльності,

що створює для них економічні стимули до охорони природи;
- економічна ефективність та забезпечення соціально-економічного розвитку

територій;
- сприяння сталому розвитку відвідуваних регіонів.
Міжнародний союз охорони природи під зеленим туризмом, або екологічним

туризмом розуміє «подорож з відповідальністю перед навколишнім середовищем по
природним  територіям  з метою вивчення  і насолоди природою  і  культурними
пам’ятками,  яке  сприяє охороні  природи, надає«м’який» вплив на  навколишнє
середовище, забезпечує активну соціально-економічну участь місцевих жителів і
отримання ними переваг від цієї діяльності».

Розвиток зеленого туризму вимагає забезпечення координації діяльності різних
галузей регіональної економіки, від яких залежить якісне надання туристичних послуг,
зокрема транспорту, торгівлі, виробництва сувенірної продукції, видавничо-рекламної
діяльності, дизайну тощо.

Щоб надати відчутний поштовх розвитку зеленого туризму, необхідно вирішити
ряд дизайнерських завдань. Це, перш за все, розробка формування пропозиції щодо
елементів фірмового стилю для ідентифікації українського зеленого туризму; створення
інформаційних банків даних про пропозиції по послугах відпочинку; створення
комфортних умов для відпочивальників.

Об’єктами  дизайнерського опрацювання  у  зеленому  туризмі  є  предмети
повсякденного побуту, житлове  середовище,  громадські  та  виробничі  споруди,
присадибні ділянки, місця відпочинку та розваг, виробництво сувенірної продукції,
видавничо-рекламної діяльності тощо.

Аналіз наукової літератури дає змогу виділити такі напрями дослідження туризму,
як соціальний, історичний, економічний, правовий, міжнародний та ін.

Теоретико-методологічні аспекти туризму, історію його розвитку як в Україні,
так і за кордоном, окремі питання управління галуззю вивчали відомі вітчизняні вчені:
В.К. Федорченко, В.І. Цибух, А.Т. Матвієнко, М.П. Крачило, С.І. Попович, Г.П. Науменко,
С.В. Хлоп’як, І.М. Школа, В.С. Ковєшніков, М.І. Долішній та ін.

Вагомим внеском  у розробку питань  економіки,  організації  та  управління
рекреаційно-туристичним комплексом є роботи вчених одеської наукової школи,
зокрема О.Г. Топчієва, С.К. Харічкова, О.С. Шаптали та ін. Відомі українські вчені
М.К. Орлатий, П.Т. Саблук приділяли увагу сільському зеленому туризму як чиннику
соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів.

Різноманітність досліджень питань туристичної галузі підтверджує складність,
актуальність та неоднозначність цієї теми. Перш за все це стосується зеленого туризму.

Поняття «зелений туризм» – це нова в науці тема. Окремі проблеми розвитку
зеленого туризму досліджують В. Васильєв, П. Горішевський, Л. Гут, Ю. Зінько,
В. Кафарський, В. Косенко, М. Костриця, Н. Кудла, О. Лендєл, В. Липчук, Н. Липчук,
О. Моран, М. Рутинський, М. Товт.
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звучали пропозиції про впровадження струнних щипкових інструментів – гуслі, арфи та
ін. А. Д. Кастальський запропонував замінити впровадження органа на більш доступну
по  ціні фізгармонію. Проте  в  кінцевому результаті  згоди  дійти  не  вдалося  і
богослужіння, як і раніше, проводиться акапельно, залишаючи можливість використання
музичних інструментів у духовній музиці поза богослужінням [6; 90].

У подальшому розвитку акапельний спів набував різних форм, залежно від
регіональних особливостей та місця застосування. Наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст.
особливого розповсюдження набула течія, яку назвали госпел (від англ. Gospel –
Євангеліє) – це вид музики, що походить від сольних одноголосних духовних гімнів
північноамериканських баптистів на сюжети з Євангелія. Розвинувся в кінці XIX ст.,
однак особливу популярність одержав у 1930-х роках. Музика госпел — вокальна,
гармонічна, складається на релігійні (християнські) тексти.

Пізніше з’явилося декілька течій, що походятть від госпелу, зокрема сучасний
госпел, міський сучасний госпел і модерний госпел. Деякі форми госпелу виконуються
із супроводом електрогітар, барабанів та бас-гітари. Вокальний стиль ґоспел, який
походить від експресивного речитативу проповідей пасторів, став основою стилю соул.

У наш час спів a capella широко розповсюджений у всьому світі і презентований
у різноманітних музичних жанрах: рок, популярна музика, джаз, фольк та ін. Тепер
використовується не лише у церковній музиці, з якою традиційно асоціюють даний жанр.
Існує велика кількість професійних колективів, а також університетських (студентських)
гуртів, які одержали найбільше розповсюдження у США. Пітер Крістіан Люткін, декан
Північно-Західного університету музики, сприяв популяризації акапельної музики у
США, заснувавши Північно-Західний хор a capella у 1906 р. Хор був першою постійною
організацією такого роду в Америці. Потужний і широко відомий акапельний хор створив
також Меліус Крістіансен з музичного факультету коледжу Св. Олафа (St. Olaf College)
у Нортфілді  (Міннесота). Хор  був  створений  у  коледжі  як  продукт  місцевої
лютеранської церкви, де Крістіансен був органістом  і частково хор складався  зі
студентів прилеглого містечка. Успіх ансамблю надихнув також інші регіональні
колективи. Таким чином “акапельний рух” швидко охопив усі Штати. Сьогодні акапельні
колективи існують у всьому світі. Найвідоміші серед європейських колективів –
Perpetuum Jazzile (Словенія), Політ пікети (Великобританія), Bjelleklang (Норвегія),
Canal'do  (Бельгія), Klapa  Fa Lindjo  (Хорватія), Klapa  Sufit  (Хорватія), Rajaton
(Фінляндія), Bolyki Brothers (Угорщина), The Real Group (Швеція), SONO (Данія), Van
Canto  (Німеччина), Wise Guys  (Німеччина), Viva Voce  (Німеччина), Maybebop
(Німеччина), Rock4 (Нідерланди), Polyphonics (Ірландія),Voces8 (Англія), The Swingle
Singers (Англія), Fragile (Словаччина), Піккардійська Терція (Україна), Man Sound
(Україна), Cosmos (Латвія), Pow Wow (Франція), Помста Монтесуми (Нідерланди),
4tet (Чеська Республіка), Vozes да Radio (Португалія), Acapella Sens (Румунія), Out Of
The Blue (Оксфордський університет) (Англія). Таким чином сформований окремий
напрям акапельної музики – collegiate a cappella. Можна провести приблизну аналогію
з українськими студентськими хорами. До цього часу не з’ясовано, де саме напрям був
започаткований, але першопрохідцями у цій сфері вважають “Rensselyrics” (створений
1873 р.) та “Whiffenpoofs” з Єльського університету (1909 р. заснування) [5; 11].
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В останні роки формування життєвого середовища людини одержало новий
напрям, орієнтований на підвищення його якісного рівня. Така спрямованість зумовлена
тим, що урбанізація і концентрація населення, промисловості, транспорту, негативний
вплив людської діяльності на середовище і, навпаки, середовища на людину, обумовила
ряд серйозних психологічних, соціальних та екологічних явищ, що зумовлюють
несприятливі впливи на процеси життєдіяльності людини.

Туристична індустрія в усьому світі зараз переживає період активного розвитку.
В багатьох європейських країнах останнім часом набуває поширення і продовжує
активно розвиватися екологічний вид туризму – зелений туризм.

Зелений туризм – це туризм, пов’язаний із заміським та сільським середовищем,
територіями природно-заповідного фонду України, сільським будинком і заняттями,
що зосереджують увагу на природі і людині [1]. Зелений туризм не має шкідливого
впливу на оточуюче природне і культурне середовище, на відміну від масового, і у той
же  час  робить  істотний  внесок у  розвиток Південного  регіону. Він  дозволяє
використовувати існуючий житловий фонд і не вимагає значних інвестиційних витрат [3].

Окрім історико-культурних об’єктів зеленого туризму потенційно привабливими
для туристів є етнографічні явища, об’єднані з ритуалами, промисли, ремесла, народна
архітектура, український національний одяг та національна кухня.

Виділяються наступні особливості зеленого туризму:
- стимулювання і задоволення бажання спілкуватися з природою;
- подорож у природу, причому головний зміст таких подорожей – знайомство з

живою природою, а також з місцевими звичаями і культурою;
- запобігання негативного впливу на природу і культуру;
-  зведення  до мінімуму  негативних наслідків  екологічного  та  соціально-

культурного характеру, підтримання екологічної стійкості середовища;
- сприяння охороні природи і місцевого соціокультурного середовища;
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У ХХ ст. акапельний спів зазнав і деяких значних змін. Зокрема, у зв’язку з
всеохоплюючим пошуком  виконавської новизни відбуваються потужні  спроби
відшукати  нові  способи  звуковідтворення людським  голосом. Деякі  виконавці
розпочинають симулювати звуки музичних інструментів, шуми, біти та ін. Проводиться
маса сонористичних  експериментів. Одними  з перших метод  імітації музичних
інструментів використовують “Mills Brothers”. На ранніх записах гурту чітко вказано
на етикетці, що всі звуки було зімітовано людським голосом. З часом такі колективи
стали називатися вокальними формаціями, цим самим акцентуючи увагу на специфічності
створюваної ними музики. Вокальною формацією називають вокальний ансамбль a
capella, у якому кожен учасник є виконавцем власної індивідуальної партії, виконуваної
лише одним солістом (без дубляжу голосів) та для якого характерним є:

- активне використання імітації голосом музичних інструментів, сонористичні
експерименти;

- висока кваліфікація  кожного учасника,  здатність самостійно «витримати»
складну, високотехнічну партію;

- злагодженість ансамблю при одночасному збереженні індивідуальної виразності
кожної з партій та кожного виконавця;

- активне використання різноманітних гармонічних і поліфонічних засобів.
Певною мірою поняття вокальної формації межує з камерним хором, проте слід

розрізняти ці  колективи, адже камерний хор – це  вокальний колектив  відносно
невеликого складу, який має ознаки камерних виконавців (солісти, ансамблі): особливою
витонченістю, деталізацією виконання, динамічною і ритмічною гнучкістю. Невелика
кількість учасників камерного хору (до 40 осіб) компенсується їхньою професійною
підготовкою [3; 147]. Камерно-виконавський стиль базується на максимальному
виявлені інтонаційно-смислових деталей музики, він володіє великими можливостями
у передачі найтонших ліричних мелодій, вимагає від виконавця високої музичної та
загальної культури, здатності до витонченого нюансування голосу. Проте в камерному
хорі, як правило, кожна партія виконується кількома солістами, на відміну від вокальних
формацій, де повна відповідальність за виконання партії покладається на одного
виконавця. Як правило, до складу вокальної формації входить шість солістів або більше.
Рідше зустрічаються колективи з п’яти, дуже рідко з чотирьох учасників. Це пов’язано
з дуже обмеженим технічним потенціалом такого колективу. Кількість учасників
зумовлена, в першу чергу, технічними вимогами: шість учасників можна зобразити у
вигляді формули 4+1+1=6. Це означає, що у найпростішому гармонічному варіанті
аранжування твору четверо учасників формують повноцінний акорд, один задає функцію
(бас)  і ще  один  виконує функцію соліста  (співає  сольну  вокальну  партію під
акомпанемент інших п’яти учасників, так само, як у вокально-інструментальних
ансамблях). Однією з найяскравіших українських вокальних формацій є “Піккардійська
терція” (керівник В. Якимець). За словами керівника провідною темою творчості
«Піккардійської терції» є фольклор. Сюди належать зразки не тільки українських
народних пісень, але й фольклору інших народів. Колектив виконує пісні п’ятьма мовами.
Проте жодна пісня у виконанні цього колективу не звучить банально чи нудно, адже
застосовуються оригінальні аранжування та характерні засоби музичної виразності. До
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10. Використання політипажного мотиву у вигляді вусів у рапортній композиції,
початок 20–10-х років ХІХ ст.

11. Емотикон-портрет губернатора Санкт-Петербурга Георгія Полтавченко.
Це відкрита дужка, двокрапка і фігурна дужка, що символізує вуса.

12. Сторінка російського календаря «Manicules», розроблена на основі різноманітних
зразків вказівних перстів, 2011 рік
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кожного музичного твору додається часточка свого, унікального – починаючи від
акапельної форми виконання та багатоголосся, завершуючи специфічною динамікою,
ритмікою, м’яким та злагодженим поєднанням голосів, що зумовлює нове та свіже
сприйняття давно відомих творів.

Таким чином, акапельний спів зазнав значних змін у процесі своєї історичної
еволюції, починаючи з творчості народних виконавців. Одержав професійний розвиток
у церковній музиці  і продовжує  розвиватися  в наші дні  у формі  оригінальних
експериментаторських гуртів – вокальних формацій. Проте в усі часи спів a capella
цінувався як високопрофесійний і витончений вид вокального мистецтва. У значній
кількості релігійних течій визнається лише акапельний спів, оскільки голос вважають
найдосконалішим музичним інструментом.
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У статті обґрунтовано необхідність проведення мистецтвознавчого
дослідження творчої діяльності Павла Вірського із застосуванням біографічного
методу.
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В статье обоснована необходимость проведения искусствоведческого
исследования творческой деятельности Павла Вирского с использованием
биографического метода.

Ключевые слова: Павел Вирский, народно-сценический танец, ансамбль
народного танца, балетмейстер, хореография, биографический метод.

In the article grounded a necessity of leadthrough of study of art research of creative
activity of Pavlo Virsky is with application of biographic method

Key words: Pavlo Virsky, folk stage dance, folk dance company, ballet-master,
choreography, biographic method.

Соціокультурні трансформації кінця ХХ – початку ХХІ ст. в Україні відкрили
можливість об’єктивного неупередженого осмислення творчої діяльності багатьох
митців, серед яких у сфері народно-сценічної хореографії одне з перших мав би посісти
П. Вірський. Здавалося б результати діяльності П. Вірського загальновідомі, його
внесок у розвиток вітчизняного хореографічного мистецтва оцінений: він академізував
український народно-сценічний танець (синтезував елементи класичного та українського
народного танцю, в результаті чого виник самостійний різновид народно-сценічної
хореографії – академічний), створив авторський Театр народного танцю (Державний
ансамбль танцю УРСР), що сприяло піднесенню народно-сценічної хореографії до
найвищих мистецьких щаблів. Однак за цими усталеними словесними конструкціями
досить складно побачити особу майстра, болісний шлях балетмейстерських спроб і
помилок, формування творчого методу тощо. Системне осмислення творчої діяльності
П. Вірського необхідно провести із застосуванням комплексу методів, серед яких
біографічний дозволить підвищити рівень  об’єктивності дослідження,  виявити
невисвітлені аспекти життєвого та творчого шляху балетмейстера.

Мета  статті  –  обґрунтувати необхідність проведення дослідження  творчої
діяльності П. Вірського із застосуванням біографічного методу.

Художні  здобутки П. Вірського стали класикою танцювального мистецтва,
взірцями для наслідування, справляли та справляють потужний вплив на розвиток усіх
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різновидів хореографічного мистецтва. Численні публікації різного ґатунку не можуть
задовольнити потребу в комплексному науковому осмисленні особистості П. Вірського,
її впливу на хореографічне мистецтво. За життя П. Вірського вийшло чимало публікацій,
переважно публіцистичних, присвячених окремим фактам його творчої діяльності.
Серед наукових праць варто виділити дві – Ю. Станішевського «П. П. Вірський»
(К., 1962) [19] та Г. Боримської «Самоцвіти українського танцю» (К., 1974) [3] за
матеріалами кандидатської дисертації «Некоторые проблемы современной украинской
народно-сценической  хореографии  (на  творческом  опыте  Государственного
заслуженного академического ансамбля танца УССР под руководством Народного
артиста СССР Лауреата Государственных премий СССР и Государственной премии
УССР имени Т. Г. Шевченко – П. П. Вирского)» (М., 1972) [2]. Перша характеризується
спробою автора розглянути основні етапи творчої біографії П. Вірського на тлі розвитку
балетного мистецтва УРСР. Дослідження Г. Боримської у частині висвітлення творчої
діяльності П. Вірського у балетному театрі спирається переважно на зазначену працю
Ю. Станішевського,  комплексно підходить до  аналізу репертуару Державного
ансамблю танцю УРСР, створеного П. Вірським.

У контексті дослідження балетного театру України Ю. Станішевський постійно
звертається до діяльності П. Вірського, намагаючись визначити його роль у загальному
процесі розвитку хореографічного мистецтва. В одній з останніх праць «Балетний театр
України:  225  років  історії»  (К.,  2003)  [18] Ю. Станішевський  позбавляється
ідеологічних нашарувань у трактуванні змісту творів та демонструє глибоке вкорінення
балетмейстерських принципів П. Вірського у діяльність професійних та аматорських
колективів народно-сценічного танцю, їх вплив на композиційні прийоми постановки
балетів національної тематики тощо.

Діяльності П. Вірського торкалися практично всі мистецтвознавці, чиї праці
присвячені відтворенню загальної панорами розвитку хореографічного мистецтва доби
СРСР. До них належать В. Пасютинська [15], Н. Шереметьєвська [23], М. Ельяш [25]
та ін., а також дослідники українського танцю К. Василенко [4], А. Гуменюк [6], С. Легка
[9], В. Шкоріненко [24] та ін.

Серед новітніх видань привертає увагу підручник В. Литвиненка «Зразки народної
хореографії»  (К.,  2007)  [11],  де  вміщено  словесно-графічні  записи фрагментів
постановок П. Вірського. У вступній частині автор докладно зупиняється на творчих
принципах П. Вірського. Однак слід зауважити, що у праці відсутні будь-які посилання,
хоча В. Литвиненко користується (а подекуди відверто запозичує) фрагментами праць
Г. Боримської, Ю. Станішевського, Н. Шереметьєвської та ін. В цілому праця носить
реферативний характер. Матеріали підручника стали основою для низки публікацій
В. Литвиненка [10], [12], [13].

Фотографії та документальні матеріали, що надали учні та послідовники П. Вірського,
представлені у збірнику «Павло Вірський (Вінниця, 2012) [16]. Книга не претендує на
комплексне мистецтвознавче дослідження, а є зібранням документів, більшість з яких
оприлюднюється вперше. Робота, проведена упорядниками, є надзвичайно важливою,
оскільки сьогодні існує реальна загроза втрати великої кількості достовірних джерел
щодо творчості П. Вірського в умовах їх незатребуваності науковцями.
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Судячи з проаналізованих зразків, книжково-класичний політипажний мотив у
контексті сучасного графічного дизайну є не настільки поширеним засобом формування
композиції, як це було характерно для типографської продукції до початку ХХ ст. Це
зумовлено розвитком поліграфічних технологій, що повело за собою формування
нового спектру графічних елементів (фотографія, комп’ютерна графіка).

Проте за умов використання даний елемент у логотипі та фірмовому стилі створює
враження авторитетної традиції, робить акцент на досвіді та солідності організації.

Візуально-комунікативна парадигма дала поштовх для формування актуального
сьогодні спектру політипажних мотивів, зокрема незамінної піктографіки. Цей період
є важливим експериментальним етапом, завдяки якому розширився спектр методів та
засобів для сучасного графічного дизайну.

Політипажні мотиви вищенаведених двох груп виступають універсальним засобом
для формування будь-якого типографського продукту ретро-дизайну, що не втрачає
своєї  актуальності  у  межах  сучасних  тенденцій. Нерідко  вони фігурують  в
оригінальному вигляді та контекстуально трансформовані у межах певного завдання.
У сучасному графічному дизайні вони представлені як:

- основні та другорядні елементи формування айдентики;
- засоби оздоблення подарункових і періодичних видань;
- базові елементи дизайну поліграфічної сувенірної продукції;
- декоративна складова дизайну етикетки та упаковки;
- джерельна база мотивів для створення авторської графіки.
Паралельно з використанням історичних зразків у межах графічного дизайну іде

процес формування ряду сучасних віртуально-медійних політипажних мотивів, що
мають якісно інші характеристики:

- максимально ємний та лаконічний характер;
- спорідненість із комп’ютерними технологіями за формою втілення;
- перевага функціональності над декоративністю.
Усі три види політипажних мотивів знаходять логічний розвиток у контексті

сучасного графічного дизайну, виступаючи своєрідними ідентифікаторами епохи і
стилю.

Подальші дослідження планується присвятити спектру функцій, які виконує
політипажний мотив, особливостям його трансформації у книжковій і журнальній
обкладинці, типовим типографським елементам у рекламних блоках та адаптації
політипажних мотивів у межах кліпарту.

Література:
1. Даль В. Тлумачний словник живої російської мови (онлайн версія). / В. Даль

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-
Dal-term-28805.htm 2. Дубина Н. Орнамент в декоративном оформлении книги. / Н. Дубина
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.prodtp.ru/index.php?act=recipes&CODE=print&id=88
3. Герчук Ю. Я. Эпоха політипажів. Російське типографське мистецтво першої третини
XIX століття. / Ю. Я. Герчук – М. : Книга, 1982. – 150 с. 4. Куперштрих. [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://slovari.yandex.ua/~книги/Словарь%20изобразительного%20искусства/
Купферштих/ 5. Панкратова А. В. История графического дизайна и его использования в
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В останнє десятиліття з’явилося чимало публікацій, присвячених не тільки
діяльності П. Вірського, а й впливу його творчості на розвиток та сучасні процеси у
хореографічному мистецтві України та світі. Під час Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського 2002 року у Києві було проведено
науково-практичну конференцію «Стан народної хореографії в Україні та перспективи
її  розвитку»  [17].  За підсумками першого Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
народної хореографії ім. П. Вірського у жовтні 2003 р. проведено науково-практичну
конференцію «Українська хореографічна культура у сучасному державотворчому
процесі: стан, проблеми, перспективи» [21]. Важливими для подальшого розвитку
наукової думки у сфері народної хореографії стали науково-практичні конференції
«Вплив творчості П. П. Вірського на розвиток національної хореографії» (Київ, 2005)
[5], що відбулася з нагоди 100-річчя від дня народження П. Вірського; за підсумками
другого Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені П. Вірського
проведено конференцію «Сучасне хореографічне мистецтво України» (Київ, 2007) [20].
На цих конференціях фахівці хореографії, зокрема П. Бойко, М. Вантух , В. Вірська,
В. Володько, Л. Горбунова, О. Золотарьов, М. Коломієць, А. Коротков, Н. Корисько,
А. Кривохижа, В. Литвиненко, І. Ніколишин, В. Розумний, В. Смирнов, Ю. Станішевський,
Л. Цвєткова та інші, мали можливість поділитися спогадами та оприлюднити доповіді,
що висвітлювали  проблеми місця  та  ролі  спадщини П.  Вірського у  сучасній
хореографічній культурі.

Важливим  джерелом  для  проведення  мистецтвознавчого  дослідження  є
кіноматеріали. На щастя,  було створено декілька документальних кінофільмів,
присвячених діяльності П. Вірського. Перший фільм про балетмейстера вийшов 1966 р.
на Київській кіностудії науково-популярних фільмів з назвою «Сегодня с Павлом
Вирским» режисера Володимира Хмельницького, що 1967  р.  на Всесоюзному
кінофестивалі у Тбілісі отримав перший приз [27]. У фільмі відтворено один робочий
день Державного заслуженого ансамблю танцю України та його керівника Павла
Вірського. 2005 р. той самий режисер вирішив створити другий свій фільм про
П. Вірського до сторіччя балетмейстера «Вирский – навсегда» з коментаріями Ольги
Вірської [28]. Найбільшої популярності набув документальний фільм режисера Алли
Сурікової «Рождение танца» [26], знятий на кіностудії імені Олександра Довженка 1975 р.,
що демонструє принципи роботи майстра над створенням нового танцю, репетиційний
процес, роботу з акторами. Надзвичайно цінними є міркування балетмейстера про власні
творчі методи. Документальні кадри є важливим достовірним джерелом для проведення
дослідження творчого шляху П. Вірського.

Отже, сьогодні, через більш ніж тридцять п’ять років після смерті майстра назріла
необхідність комплексного дослідження творчого шляху П. Вірського, осмислення
його мистецької  спадщини в  історичній  ретроспективі.  Соціально-політичні
трансформації на території колишнього СРСР кінця ХХ ст. відкрили можливості
позбавитись ідеологічного «кліше», об’єктивно підійти до виявлення особливостей
творчого методу митців радянської доби. І тут у нагоді може стати біографічний метод,
що досить рідко використовується при дослідженнях у галузі хореології.

Біографічний метод переважно застосовується у літературознавстві, тлумачиться
як «спосіб  вивчення літератури  на підставі  виявлення  її  зв’язку  з  біографією
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відповідні тенденції модних чоловічих образів (рис. 8). Останнім часом даний елемент
стає основою логотипів, декоративних рапортних композицій (рис. 10), колажів.
Зустрічаємо чисельні приклади у графічному дизайні як Західної, так і Східної Європи.
Часто мотив поєднується зі шрифтовим рядом, інколи – ставши частиною певної літери
(рис. 8), інколи – виступаючи у вигляді загального силуету акцидентного напису (рис. 9).
Аналогом його у набірному арсеналі інколи виступає горизонтально орієнтована фігурна
дужка різних гарнітур.

Загалом, можна відмітити тенденцію віртуально-медійного дизайну спрощувати
певний образ до такого графічного рішення, щоб відтворити його за допомогою
друкованих набірних знаків (рис. 11).

Враховуючи високу динаміку передачі інформації, графічні елементи швидко
набувають популярності, переходячи до розряду сталих та загальнозрозумілих, проте в
таких умовах вони так само швидко виходять з вжитку, змінюючись новими.

Невід’ємним явищем  у  сучасному  графічному дизайні  є  також  іронічне
трактування образів,  так  званий «пастіш».  Зародившись як  термін, що означає
стилізовану опера-попурі, він поширився на інші жанри мистецтва. Загалом, іронія, що
зародилася в античній риториці, стала невід’ємною в житті суспільства, проте її частка
в культурі ще ніколи не була такою значною, як сьогодні.

Дослідниця Панкратова протиставляє два поняття – креатив і творчість, вбачаючи
у першому пошук незвичайних рішень для звичайного завдання, прагнення до більш
простого шляху, натомість для творчості навпаки, незвичайний результат досягається
звичайними методами [6; 36]. Іронічне трактування або пастіш, виникло саме як прояв
креативного мислення. Дане явище можна простежити на прикладі трансформації
політипажних мотивів, адже видозмінюючи звичні образи, закріплені у політипажних
мотивах,  сучасний дизайнер наповнює  їх новими сенсами, нерідко поєднуючи
протилежності, протиставляючи елемент його функціональній суті.

Такий підхід демонструє дизайн календаря «Manicules», де політипажні мотиви
вказівні персти, не виконуючи своєї сталої ролі акцентувати увагу аудиторії на головному,
натомість вказують один на другий (рис. 12).

Таким чином,  явище політипажного мотиву –  важлива складова  сучасного
графічного дизайну, воно охоплює широкий спектр елементів, що є ємними графічними
індикаторами стилю та епохи. Вони спрощують процес формування продуктів дизайну
та роблять можливим спілкування з аудиторією зрозумілою графічною мовою. Проте
сьогодні кліше виходять за колись жорсткі межі графічної подачі, видозмінюючись,
набувають нового звучання.

Політипажний мотив як індикатор смаків епохи формується відповідно до певних
традицій, але глобально накопичений арсенал даних елементів можна поділити за трьома
основними парадигмами, що панували у типографіці – книжково-класичну, візуально-
комунікативну та віртуально-медійну.

Оскільки парадигми не ізольовані, то їхні образи, принципи і засоби сьогодні
взаємно проникають в площини одна одної. Таким чином, зразки політипажних мотивів
різних періодів набувають актуального звучання за рахунок влучного тематичного
підбору, комбінацій у контексті видання, виконання у сучасних графічних техніках тощо.
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письменника, яка розглядається як визначальний чинник художньої творчості» [1].
Біографічний метод відомий здавна, але в науковий обіг його запровадив французький
поет і критик Ш. О. Сент-Бев.

Л. Шамшин стверджує: «У конкретних культурологічних дослідженнях біографія
стає джерелом реконструкції конкретного та цілісного вигляду культурних епох (слід
враховувати, що і сама біографія при цьому є результатом реконструкції), вона також є
матеріалом для побудови історико-культурної персонології (культурної типології
особистості, що відповідає типології  культурних утворень)  та для стилістичних
досліджень різного масштабу» [22; 218]. Предметом мистецтвознавчого дослідження
є також зворотній процес – відображення подій епохи у біографії митця та відбиття
біографічних подій  у  творчості. Одночасно  слід  враховувати, що «зафіксувати
взаємозв’язки  індивідуальної біографії  з  історичною своєрідністю епохи досить
непросто: найчастіше ці впливи можна виявити лише опосередковано, контекстуально»
[8; 219].

При дослідженні творчості П. Вірського, використовуючи біографічний метод,
необхідно взяти до уваги позамистецькі явища (приватні листи, розмови, щоденники
тощо). Побутові обставини, випадкові зустрічі розглядаються в межах біографічного
методу як чинники, що зумовлюють своєрідність мистецького доробку. Хоча подібні
причинно-наслідкові  зв’язки не  є  аксіомою,  а можуть  трактуватися у  кожному
конкретному випадку по-різному.

Необхідною умовою проведення об’єктивного комплексного дослідження є
аналіз всіх можливих історичних джерел: архівних документів, епістоляріїв, мемуарів,
щоденників та інших джерел особового походження, а також ознайомлення з усіма
хореографічними творами митця, характеристика достовірних й вірогідних фактів,
об’єднання суб’єктивних й об’єктивних чинників, що обумовили діяльність особистості.
Зазвичай, сучасні дослідники обмежуються аналізом доробку П. Вірського в Ансамблі
танцю, оскільки до наукового обігу введена досить обмежена кількість відомостей
щодо років навчання, постановок П. Вірського на сценах балетних театрів, його
діяльності у військових ансамблях танцю тощо.

Безумовно, біографічний метод може стати лише частиною методологічного
комплексу, оскільки така властивість П. Вірського, як талант не може бути вписана у
сферу формальних взаємодій історичних та особистісних фактів, зв’язків митця та
довкілля.

Інколи  у  контексті  біографічного  дослідження  застосовують  поняття
«герменевтичний метод», що орієнтує на розуміння життя особистості, особливостей
рис характеру, мотивів поведінки, намірів та задумів, ступені їхньої реалізації. «На
перший план висувається духовний світ особистості, відношення до інших людей,
підкреслюється роль діалогу, комунікацій між людьми та культурами. Особлива увага
приділяється  свободі  вибору,  самостійності  прийняття  рішень,  виявленню
індивідуальних стратегій та практик, що є внутрішньою причиною змін, які відбуваються
у суспільстві», – пояснює С. Іконнікова [7]. Усі зазначені науковцем параметри можна
екстраполювати у мистецьку площину – оригінальність, самостійність постановочних
рішень, виявлення індивідуальних прийомів побудови хореографічних творів, що
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Найчастіше даний асортимент  елементів використовують у айдентиці  тих
підприємств, група яких функціонувала і у дореволюційний період, адже залишилися
певні напрацьовані графічні традиції. До цієї групи входять аптеки, магазини оптики,
продовольчі крамниці, перукарні (рис. 5) тощо.

У межах площини сучасного графічного дизайну паралельно з цитуванням
книжково-класичних політипажних мотивів відбувається їх трансформація, нерідко
елемент  позбувається  обмежень,  продиктованих  особливостями  технічного
відтворення у вигляді металевого чи дерев’яного кліше, зникає все зайве, залишається
мінімальний об’єм, достатній для  зчитування образу та його функціонування у
композиції.

Він трансформується, набуваючи вільної манери подачі, інколи включає додаткові,
не властиві раніше елементи для кращої адаптації та передачі задуму. Таким чином,
книжково-класичний політипажний мотив вже не функціонує як стала металева форма,
натомість динамічно вплітається у композицію, як того вимагає її контекст і пластичне
рішення. Він стає основною частиною композиції або елементом фону. Останній у
межах сучасної віртуально-медійної площини відіграє важливу інформативну роль,
створюючи середовище для композиційного центру, дає додаткову інформацію (рис. 6).

Через події подальшого часу відбулися формування конгломерату мистецьких
течій модернізму, що ґрунтувалися на принципово нових засадах. Таким чином, у сфері
типографіки набула розвитку нова, візуально-комунікативна парадигма, що була навмисно
відокремлена від сформованої естетики минулого. Для модернізму характерна зміна
функціонального навантаження  книги,  друковане  видання  стало  невід’ємним
інструментом у пропаганді нових ідей, тому митці даного періоду вводили в обіг
реформаторські образи. Таким чином, графічна мова видань набула нового ряду
візуально-комунікативних політипажних мотивів.

Типографіка  стала  «аскетичною»,  першочерговою  визначалась  її
функціональність, декоративність звелася до мінімуму або була зовсім відкинута. Як
відмічає С. Сєров [6], основним фундаментом даного періоду стали модульна сітка,
принципи ритму, контрастності та комбінаторики, функціональність всіх елементів,
геометричність, лаконічність та утилітарність замість попередньої класичної вісі
симетрії  та живописної декоративності. До цієї  групи відносяться найпростіші
типографські лінійки, маркери геометричної форми, піктограми (рис.7) тощо, які
знаходять широке використання у сучасному графічному дизайні.

Джерелом групи сучасних віртуально-медійних політипажних мотивів найчастіше
виступають елементи та образи, сформовані у межах простору мережі Інтернет, адже
основними площинами для передачі інформації стають вже не сторінки книг, а монітори
комп’ютерів. Як правило, дані елементи мають не декоративний характер, а передають
певний емоційний посил. До цієї групи можна віднести емотикони, графічні меми (рис. 3)
тощо.

Проте дані мотиви вже не обмежуються функціонуванням у тому середовищі, де
сформувалися,  стаючи  невід’ємними  елементами  культури,  вони  знаходять
відображення, зокрема, і у продукції графічного дизайну.

Наприклад, поширеним графічним елементом серед сучасних зразків, що набув
масштабів політипажного мотиву, стало зображення вусів певної форми, враховуючи
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впливають на танцювальне мистецтво, стають причиною його змін. Особистість П. Вірського
необхідно розглянути не лише в аспекті впливу суспільних реалій, а й продемонструвати
його здатність вносити зміни в хід подій, створювати зразки, що до цього не були відомі,
робити відкриття. Саме у цьому і проявляється роль П. Вірського в історії не тільки
хореографічного мистецтва, а й культури в цілому.

Отже, попри те, що діяльність П. Вірського знаходиться у колі наукової рефлексії
протягом тривалого часу, не створено комплексного дослідження, присвяченого місцю
П. Вірського у розвитку хореографічного мистецтва України та світу, не осмислено
його творчий метод, не виявлено роль його мистецької спадщини, не простежено
динаміку стилістичних змін постановок П. Вірського в історичній ретроспективі тощо.
Подібне дослідження повинно бути проведене з використанням біографічного методу,
з дотриманням об’єктивності при виявленні ролі подій приватного життя, суспільно-
політичних обставин, таланту у творчості П. Вірського.

Література:
1. Біографічний метод // Літературознавча енциклопедія : в 2-х т. Т. 1. А – Л. /

[авт.-укл. Ю. Ковалів]. – К. : Академія, 2007. 2. Боримская Г. В. Некоторые проблемы
современной украинской народно-сценической хореографии (на творческом опыте
Государственного заслуженного академического ансамбля танца УССР под руководством
Народного артиста СССР Лауреата Государственных премий СССР и Государственной
премии УССР имени Т. Г. Шевченко – П. П. Вирского) : автореф. дис. на соискание ученой
степени канд. искусствоведения : спец. 820 «Театральное искусство» / Генриетта
Владимировна Боримская. – М., 1972. – 24 с. 3. Боримська Г. Самоцвіти українського танцю /
Генріетта Володимирівна Боримська. – К. : Мистецтво, 1974. – 136 с. 4. Василенко К.
Український танець : підручник / Кім Юхимович Василенко. – К. : ІПК ПК, 1997. – 282 с.
5. Вплив творчості П. П. Вірського на розвиток національної хореографії : матер. наук.-
практич. конф., 26 лютого 2005 р., м. Київ. – К., 2005. – 87 с. 6. Гуменюк А. Народне
хореографічне мистецтво України / Андрій Гуменюк. – К. : Видавництво АН УРСР, 1963. –
236 с. 7. Иконникова С. Н. Биография как социокультурное измерение истории
[Електронний ресурс] / Светлана Николаевна Иконникова // Культурологический журнал. –
2011. – № 4 (6). – Режим доступу : http://www.cr-journal.ru/files/file/02_2012_13_50_01_1328608201.pdf
8. Кривцун О. А. Биография / О. А. Кривцун // Культурология : энциклопедия. В. 2-х т. Т. 1. /
[гл. ред. С. Я. Левит]. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОСПЄН), 2007. –
С. 219. 9. Легка С. А. Українська народна хореографічна культура ХХ століття : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичних наук : спец. 17.00.01 «Теорія та історія
культури» / Світлана Андріївна Легка. – К., 2003. – 20 с. 10. Литвиненко В. Жанровість в
творчості П. Вірського / Віктор Литвиненко // МІСТ : Мистецтво, історія, сучасність,
теорія. – 2008. – Вип. 4 – 5 – С. 208 – 212. 11. Литвиненко В. А. Зразки народної хореографії :
підручник / Віктор Андрійович Литвиненко. – К. : Альтерпрес, 2007. – 468 с. 12. Литвиненко В.
Творчість П. П. Вірського в міжнародному інформаційному просторі / Віктор Литвиненко //
Вісник КНУКіМ. – 2009. - № 20. – С. 65 – 72. – (Серія : Мистецтвознавство). 13. Литвиненко В.
Творча робота П. Вірського з художником / Віктор Литвиненко // Вісник КНУКіМ. – 2009. –
№ 21. – С. 93 – 96. – Серія : Мистецтвознавство. 14. Національний заслужений академічний
ансамбль танцю України імені П. П. Вірського [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.virsky.com.ua/uk/ 15. Пасютинская В. М. Волшебный мир танца : [книга для
учащихся] / Валентина Матвеевна Пасютинская. – М. : Просвещение, 1985. – 223 с.

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ П. ВІРСЬКОГО
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ

140

цього поняття, складалися тільки передумови для його формування у вигляді сталих
ілюстративних кліше, що кочували від видання до видання. Те саме можна стверджувати
з приводу мистецтва типографіки в цілому, воно знаходилося у фазі зародження, тому
доцільно політипажний мотив цього етапу класифікувати як передкласичний (рис. 1).

Для нього властивий ілюстративний характер, лінійне рішення гравірованих
зображень, інколи з наступним включенням кольору вручну, у межах його розвитку
здійснюються перші спроби створення варіативних наборів кліше для формування
різних комбінацій.

З розвитком епохи Відродження мистецтво типографіки набувало ряду канонів,
що стали еталоном гармонії та загалом сформували архітектуру книги подальших
чотирьох століть. Основним засобом, органічним породженням  і раціональною
одиницею з арсеналу цього книжково-класичного періоду, став відповідно книжково-
класичний  політипажний мотив. Він найчисельніший,  оскільки формувався  і
функціонував протягом найбільш тривалого відрізку часу – з XVI до початку XX ст.

У  більшості  зразків  для  нього  характерна  значна  декоративність  та
орнаментальність, вибір образів ґрунтується на пропорціях та мотивах античної культури,
рослинних елементах тощо (рис. 2). Дані тенденції та образи переважали у виданнях до
кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Сучасний графічний дизайн постійно націлений на пошук нових елементів та образів
для того, аби зацікавити глядача. Нерідко у цьому випадку джерелом натхнення стають
книжково-класичні політипажні мотиви, манера виконання котрих продиктована епохою
«срібла» типографіки. Забуті елементи створюють нетипове для сучасної продукції
відчуття витонченості та легкості композиції.

Такий перехід  політипажного мотиву в формат  кліпарту  ілюструє  випуск
престижного журналу  «Robb Report»  від  вересня  2008 р., що був  оздоблений
оригінальними політипажами майстерні О.І. Лемана 1911 року. Для оформлення
використано декілька набірних рамок, заставок ілюстративного характеру та різноманітні
елементи дрібного декору (рис. 4).

На даному прикладі делікатність та аскетичність типового оздоблення підкреслює
статус  видання  та  вдало доповнює  ілюстративний ряд,  при цьому  гармонійно
поєднується зі шрифтовою гарнітурою.

Цей  зразок  свідчить  про  затребуваність досвіду друкарів-попередників  та
актуальність політипажу у  сучасній  практиці  дизайнера-графіка  вже у  вигляді
комп’ютерного кліпарту.

Останнім часом можна помітити тенденцію у сучасному фірмовому стилі, яка
полягає у використанні стилістики дореволюційної типографіки, зокрема відповідних
шрифтових гарнітур, правил орфографії, політипажних мотивів.

Це пояснюється тим, що дореволюційний період характеризувався стрімким
розвитком приватного бізнесу, після 1917 р. і протягом семидесяти подальших років,
враховуючи державну монополію у промисловості,  вже не  з’являлось настільки
різноманітних зразків айдентики.

Отже, зразки типографіки часів Російської імперії – це втілення вітчизняного
досвіду у варіативності роботи на приватного замовника, вони близькі, зрозумілі у межах
сучасної айдентики Східної Європи і наділені особливим шармом старовини.
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Проте основний інтерес для даної роботи представляє не типове типографське
кліше, а сам відбиток, котрий відтворюється у різних виданнях не тільки за рахунок
переходу друкованої форми із одного до іншого видання, але і завдяки копіюванню
цих форм в аналогічних або більш сучасних матеріалах.

Ми вважаємо, що поряд з терміном «політипаж» доцільно ввести інше поняття –
«політипажний мотив». Така необхідність обумовлена тим, що термін «політипаж»
більше орієнтований на технічний , типографський бік справи. Натомість «політипажний
мотив» – поняття мистецтвознавче, воно відображає суть явища типових графічних
елементів та розглядає їх у наявній художній площині. Означення «політипажний» одразу
вказує на сферу типографіки, що стала підґрунтям для розвитку графічного дизайну,
поняття «мотив» задає широкий спектр імовірного змісту типового друкованого
елементу.

Використання даного терміну дає можливість побудови логічного ланцюга
видозміни сталих елементів типографського оздоблення, не пов’язуючи зі способом
технічного відтворення у певному матеріалі.

Поняття вповноважує поставити в один ряд віньєтки, заставки годинника
І. Федорова (рис. 2) і типові елементи сучасного графічного дизайну, піктограми,
емотикони, меми (рис. 3), як дві фази розвитку одного явища. Тобто явища формування
стереотипних зображень, що багаторазово використовуються повторно, задовольняючи
потребу у певному візуальному образі та спрощуючи процес насичення композиції.

Отже, політипажний мотив – це типовий графічний елемент для багатократного
застосування у різних композиціях, що має широку варіативність форматів відтворення.

З кожним історичним періодом змінюються уявлення про красу, що провокує
появу все нових типових елементів оздоблення друкованої продукції. Саме тому
широкий ряд політипажних мотивів представлений традиційними віньєтками, буквицями,
флеронами, більш аскетичними лінійками та маркерами і графічними емотиконами і
мемами. Така різноманітність зумовлює необхідність їхньої класифікації.

Спираючись на концепцію «трьох культурно-стильових парадигм графічного
дизайну» С. Сєрова [6, 7], політипажні мотиви, що знаходяться у арсеналі сучасного
дизайнера-графіка, можна розділити за культурно-історичними рівнями.

Фахівець,  який  стояв біля  витоків Російського  союзу дизайнерів,  поділив
мистецтво типографіки на принципові фази, а саме: книжково-класичну, де форма витікає
з певного культурного взірця, візуально-комунікативну, де форма слідує функції та
віртуально-медійну, де форма підпорядковується емоції.

У межах кожної фази сформувалася своя система правил і законів, проте на всіх
етапах збереглася потреба у формуванні ряду власних політипажних мотивів.

Широким висвітленням явища політипажу займався у 80-х рр. ХХ ст.
Ю.Я. Герчук у роботі «Епоха політипажів. Російське типографське мистецтво першої
третини XIX століття» (1982 р.) [3], останнім же часом дана тема знаходить своє
відображення у статтях російських авторів, зокрема фігурує у публікаціях В. Чуфаровського
2005–2012  рр.,  зокрема  «Накладний  декор  для  стилізації  гравірування»,  де
розкриваються аспекти трансформації політипажних елементів у сучасний акцидентний
шрифт [8].

Перші зразки друкованих книг відносяться до епохи пізнього Середньовіччя. У
цей період ще не кристалізувалося явище політипажного мотиву у повному значенні
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Розглядається вплив творчості Казимира Малевича на образотворення у
сучасному дизайні одягу. Здійснюється огляд творчості видатних дизайнерів
Великобританії в аспекті використання ідей авангардного мистецтва.

Ключові слова: дизайн одягу, мистецтво авангарду, стильове рішення, образна
виразність.

Рассматривается влияние творчества Казимира Малевича на создание образа
в современном дизайне одежды. Производится обзор творчества выдающихся
дизайнеров Великобритании в аспекте использования идей авангардного искусства.

Ключевые слова: дизайн одежды, искусство авангарда, стилевое решение,
образная выразительность.

It is considered the influence of the works of Kazimir Malevich at creating of image
in contemporary fashion design. It is reviewed the works of outstanding designers of
Great Britain in the aspect of using the ideas of the avant-garde art.

Key words: fashion design, avant-garde art, style decision, figurative expression.

Питання впливу творчості К. Малевича на образотворення у сучасному дизайні
одягу належить до тем, які представляють значний інтерес, але недостатньо висвітлені
у наукових працях. У сучасному дизайні зв’язкам авангардного образотворення з
творчістю К. Малевича присвятили свої праці: Т. В. Балицька, яка торкнулася його
спадку в контексті “предметного світу” [2]; М. П. Голенюк, яка досліджувала дизайн у
культурі російського авангарду [6]; Ю. О. Константинова, яка вивчала текстиль 20-х рр.
ХХ ст. [9]; Т. Н. Битачевська, яка розкрила сутність авангарду як чинника формотворення
в дизайні [4]; М. О. Блюмин, яка виявила риси авангарду в орнаментальному декорі
тканин 1910-1930 рр. [3].

Головною метою та завданням даного дослідження є вивчення впливу творчості
К. Малевича на  образність  сучасного  англійського дизайну  одягу,  як  форми,
запропонованої та проаналізованої художником у його теорії.

Сучасний дизайн одягу, який нині досяг високорозвиненої індустрії, базується на
авторських концепціях творців високої моди та перебуває у постійному пошуку щодо
нових форм колекцій одягу. Дизайнери пропонують власне індивідуальне бачення
усталених ідей, образів та форм. Автори модних колекцій надихаються певними
мистецькими стилями, технічними досягненнями, обумовленими розвитком соціуму
та культури, адже постійний пошук нових форм моди обумовлює споживацька аудиторія.

Одним із шляхів створення колекцій модного одягу є художнє осмислення теми
й образу модельного ряду, де істотне місце належить перенесенню візуальних та
естетичних вражень від різних джерел у предмети творчості на основі інспірації.
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Стаття присвячена розкриттю та систематизації явища політипажного
мотиву за культурно-історичними рівнями згідно концепції трьох парадигм
графічного дизайну С. Сєрова, наведено особливості формування та функціонування
даних графічних елементів у межах сучасного графічного дизайну.

Ключові слова: політипажний мотив, графічний дизайн, парадигма.

Статья посвящена раскрытию и систематизации явления политипажного
мотива согласно культурно-историческим уровням, следуя концепции трех
парадигм графического дизайна С. Серова, приведены особенности формирования
и функционирования данных графических элементов в рамках современного
графического дизайна.

Ключевые слова: политипажный мотив, графический дизайн, парадигма.

The article is devoted to the events and organize of the duplicated graphic motive
according to the cultural and historical levels, following the concept of the three
paradigms of graphic design by S. Serov, are the features of the formation and functioning
of these graphic elements within a contemporary graphic design.

Key words: duplicated graphic motive, graphic, design, paradigm.

Інструментарій сучасного  графічного дизайну вимагає широкого  спектру
елементів, цікавих та зрозумілих для глядача, в той же час, фахівці у даній сфері повинні
швидко вирішувати поставлені завдання. У цьому процесі незамінним інструментом
професійного арсеналу є політипажний мотив.

Термін «політипаж» має іншомовне походження, утворений від грецького «polys»
– численний і «typos» – відбиток, у слов’янські мови він потрапив з французької
(фр. polytypage). Вперше в Російській імперії трактування поняття політипажу дає
В. Даль у середині ХІХ ст. [1]. Поява у словнику В. Даля є свідченням того, що на той
час термін вже надійно увійшов у східнослов’янський лексикон.

Розповсюдження терміну в Російській імперії пов’язано з активним розвитком
друкарської справи в XVIII – ХІХ ст. На початку XVIII ст., перед появою самого терміну
«політипаж», фігурували аналоги німецького походження як «абдрук» та «купферштих»,
характерні для мистецтва епохи "петровського бароко" [4].

Сам термін є неоднозначним, за історію існування він декілька разів змінював
своє трактування, однак у сучасному контексті політипаж – це сюжетно-тематичне або
орнаментальне зображення, що має самостійний характер, тобто композиційно не
поєднане з іншими елементами орнаментів або ілюстрацій і розраховане на багаторазове
застосування в різних виданнях [2].
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Інспірація (від лат.  Inspiration – натхнення, навіювання) є неодмінним процесом
психології людини в процесі сприйняття вражаючих, яскравих, змістовних видовищ,
спостережень [12].

Зважаючи на те, що процес накопичення ідей є безперервним у творчому розвитку
дизайнерської думки, автор як творча особистість тісно пов’язаний з формуванням
певної бази особистих вражень від впливу різноманітних інформативно-візуальних
джерел.

На початку ХХ ст. перехід до авангардного бачення в художній культурі, зокрема
в образотворчому мистецтві, спричинив революційні зміни і у сприйнятті естетичних
норм буття. Авангардне мистецтво своїм новаторським, революційним, змістовним
наповненням істотно вплинуло на стрімкий розвиток культури Європи та Америки, де
протягом ХХ ст. відбулася руйнація сталих консервативних засад. Мистецтво заповнило
увесь творчий простір, пропонуючи суспільству нове бачення життя через призму
філософії авангарду [14; 140–141].

Особливе місце в авангардному мистецтві належить Казимиру Малевичу, його
творчість  відрізняє  глибока філософська  концептуальність, що є  невичерпним
джерелом ідей для створення одягу, зокрема для мистецького дизайну Великобританії.

К. Малевич на початку ХХ ст., пройшовши на своєму творчому шляху через
імпресіонізм, сезанізм, експресіонізм, неопримітивізм, кубізм та кубофутуризм, створив
власну філософську концепцію в авангардному мистецтві, в наслідок якої винайшов
власний стиль в образотворчому мистецтві та його теоретичне підґрунтя – супрематизм
[7; 6]. Його новаторське бачення викликало в суспільстві неоднозначну реакцію, як на
руйнівне явище для класичних, традиційних форм мистецтва. У полеміці з сучасними
йому критиками О. Бенуа та Я. Тургенхольдом Казимир Малевич закликав до соціальної
революції, яка розтрощила “кайдани рабства та капіталізму” і застарілих канонів
“буржуазного мистецтва” [5]. На початку нової доби духовного та технічного розвитку
суспільство, яке прагнуло змін, підхопило його авангардні починання у численних
мистецьких течіях.

Створення колекцій модного сучасного одягу базується на трансформаціях
обраної теми, баченні виразного образу чи періоду у мистецтві. Дизайнерів надихає
творчий спадок попередніх епох або робіт митців сучасності, вони використовують у
створенні модельних рядів найвиразніші нюанси джерел натхнення, створюють на їх
основі певні символічні поєднання форм, фактур і колористики, які часто стають
брендовими, а згодом класичними комбінаціями в стильових рішеннях модельєрів.
Очевидним є те, що геометризм у моделях одягу сучасного дизайну здебільшого
запозичений у супрематизмі, селянських образах і пейзажах пізнього періоду творчості
К. Малевича разом з характерною колористикою його робіт. Створення художником
ескізів костюмів до опери “Перемога над сонцем” є концептуально знаковим втіленням
у просторових образах героїв опери різних типів людини [11; 228].

Винайдення “Чорного квадрату” як сценічної декорації до опери “Перемога над
сонцем” мало глибокий філософський зміст та стало початком супрематизму. Згодом,
на першій супрематичній виставці “Чорний квадрат” демонструвався у центрі триптиху
– між “Чорним кругом” та “Чорним хрестом”, як символ виходу з предметного світу у
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космічний безпредметний простір, початком відліку від нульової форми та подальшого
народження нових супрематичних форм.

Стрімкий розвиток культури ХХ ст. визначився у революційних змінах у мистецтві,
музиці, літературі, архітектурі, науці і техніці. Світогляд європейців, звільнений від
застарілих норм життя та спрямований до новітнього утилітаризму, особливо яскраво
визначився у змінах в одязі. Модна індустрія набрала обертів у розвитку нової культури
одягу. Відмова від корсетів, вкорочення довжини спідниць, впровадження коротких
жіночих стрижок відповідала баченню сфер життя згідно змінам сучасності. Еволюція
розвитку індустрії моди, особливо у другій половині ХХ ст., призвела до поступового
витіснення виробництва коштовного одягу для обраних та впровадження виробництва
доступного одягу для всіх. Тенденція розвитку швидкого фабричного виробництва
одягу майже зруйнувала ексклюзивну, повільну, кравецьку справу – настала доба прет-
а порте1.

Тема “англійського стилю” одягу займає видатне місце в історії світової моди та
культури сучасного суспільства загалом [8]. Втілення аристократизму, вишуканості,
елегантності в  англійському стилі  одягу дало  змогу розповсюдження класичної
британської манери одягатися у країнах Європи та усього світу. Досконалість форм і
вишуканість стриманої кольорової гами в англійському класичному одязі щороку
знаходить втілення у колекціях дизайнерів різних континентів. Зі зростанням темпу
сучасного життя, підвищенням вимог до рівня споживацької культури, наукових та
виробничих досягнень людства зросли вимоги до якісних показників сучасного модного
одягу – його корисності, зручності, надійності, а також художньої виразності. Одяг
став  значущим  об’єктом предметного  середовища,  засобом  індивідуального
самовираження особистості.

Художня виразність одягу, його неординарна конструктивна будова відлунює
високий рівень творчості майстрів дизайнерського мистецтва. Впливом на зростання
рівня  якості  дизайн-проектування одягу  є  розвиток  творчої  діяльності в  галузі
художнього конструювання, технічної естетики, інженерної психології, ергономіки із
забезпеченням неодмінно блискавичних результатів у створенні колекцій модного
сучасного одягу.

Важко переоцінити роль костюма2  у нашому житті. Він виконує не тільки свою
цільову функцію, як засіб захисту людини від несприятливих впливів навколишнього
середовища,  а й  суттєво впливає на всю багатогранну життєдіяльність людини.
Естетично, утилітарно та економічно прийнятний в експлуатацію одяг позитивно впливає
на здоров’я людини; від нього залежить настрій і психологічний комфорт.

Художня виразність  костюма яскраво  відбиває  стан  і  тенденції  розвитку
художнього стилю предметного середовища епохи. Стильові рішення в дизайні одягу
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1Прет-а-порте (фр. prкt-а-porter,  буквально  «готовий  одяг») – ліцензоване  створення  копій
ексклюзивного одягу для широких мас населення, у фабричних умовах та у стандартних розмірах. Див.:
Аксенова М., Евсеева Т., Чернова А. Мода и стиль. Современная єнциклопедия. – М., 2008. – С. 301–302.

2 Костюм – це система певних образів, підібраних предметів одягу, обумовлена призначенням. Див.:
Аксенова М., Евсеева Т., Чернова А. Мода и стиль. Современная єнциклопедия. – М., 2008. – С. 9.
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кожен танцівник були для нього лише інструментами єдиного «пластичного оркестру»
[3; 27]. Найчастіше, кажучи про сенс або зміст своїх балетів, він порівнював їх із
трояндою, прекрасною музикою, з місячним світлом. «Ви захоплюєтеся їх красою і
ніколи не запитуєте, що означає ця краса», – пояснював Дж. Баланчин [3; 27].

У цьому плані програмним є «Агон» Стравінського (1957 р.), в якому танець
відтворює дане музикою  зіткнення  старих  та нових музичних форм. Нарочиті
«академізми» – положення «en dehors», підтягнутий корпус, видовжені пальці, строгі
позиції рук, канонічні підтримки, стрибки та піруети контрастують із акробатикою,
гротеском-положення «en dedans», скороченим носком опорної стопи, зігнутими в
кистях та ліктях руками, розслабленим корпусом [5; 186].

На думку В. Красовської, часом Баланчин настільки захоплюється «перекладом»
виразних форм одного мистецтва на мову іншого і, намагаючись зримо втілити музику,
насправді дає схематичні побудови танцюючих фігур: відображуючи зовнішній малюнок,
вони не проникають у суть музики [5; 186]. Проте у кращих своїх балетах Баланчин,
стикаючись із складною, і, здавалося б, не танцювальною музикою, намагається
довести, що навіть нарочито витончені й надумані ритми можна втілити танцювально.
Його  витончені фронтальні  побудови  захоплюють  безліччю цікавіших  ходів,
просторових візерунків, ліній, що переплітаються каскадом дрібних рухів.

Таким чином, ґенеза неокласичного танцю пов’язана з іменем Дж. Баланчина на
межі 20–30-х рр. ХХ ст., який розвинув ідеї танцсимфонії Ф. Лопухова. Естетико-
стильовими особливостями неокласичного танцю у театрі Джорджа Баланчина стають:
нові форми вираження змісту, співзвучного сучасності; нова балетна форма – балет-
симфонія, що відповідає природі симфонічної музики; безсюжетна танцювальна форма
балету; нові композиційні рішення (нові положення рук, незвичайні тілесні ракурси,
переплітання пластичних горизонталей із вертикалями, «монтаж атракціонів», «контраст
темпів», «тонка графіка» пластичних візерунків); розчленування класичного танцю та
відтворення з нього елементів нової танцювальної матерії; поєднання класичного танцю
з лексикою сучасного й фольклорного танців; метафоричність руху.

З вищезазначеного можна зробити висновок, що неокласичний танець ще на
початку свого стильового становлення на прикладі творчості Дж. Баланчина не підміняє,
або заперечує класичний танець, а навпаки, є самостійним стильовим напрямом, який є
логічним продовженням класики,  існує поруч  із нею та трансформує класичну
танцювальну лексику в бік більшої пластичної свободи й символічності.

Література:
1. Безклубенко С. Д. Художній стиль / С. Д. Безклубенко // Загальна теорія та історія

мистецтва/ С. Д. Безклубенко – К., 2003. – Розд. 9. – С. 198–249. 2. Гваттерини М. Азбука
Балета. Перевод с ит. / М. Гваттерини. – М. : БММАО, 2001. – С. 151–161. 3. Королёва Е.
С надеждой на возвращение / Е. Королёва // Советский балет. – 1991. – № 3. – С. 26–27.
4. Красовская В. М. Новаторство и традиции / В. М. Красовская // Стати о балете /
В. М. Красовская. – Л.,1967. – С.122–249. 5. Красовская В. М. Русский балетный театр
начала ХХ века / В. Красовская. – Л. : Искусство, 1971. – 526 с. 6. Левенков О. Р. Джордж
Баланчин на рубеже 1920-х – 1930-х годов. Европейские традиции и влияния. Личность
художника: автореф. дис. на соискание учебной степени к-та искусствоведения /

НЕОКЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ: ҐЕНЕЗА ТА ЙОГО ЕСТЕТИКО-СТИЛЬОВІ
ОСОБЛИВОСТІ У ТЕАТРІ ДЖОРДЖА БАЛАНЧИНА



82

спрямовані на ювеналізацію образів, вони намагаються випередити сучасність
легкістю, неординарністю,  тобто мають  спрямованість,  ідентичну філософії
творчості Казимира Малевича [11; 287].

Роль  костюма  та  темпи  його  вдосконалення  характеризують  зростання
напруженості ритму сучасного життя. Із змінами, що відбуваються у життєдіяльності
людини із розвитком науки, техніки, культури, роль костюма не зменшується, а ще
більше зростає. Під впливом багатьох чинників його конструктивна будова послідовно
удосконалюється.

Щороку виникнення нових, вдосконалених моделей одягу зростає, чисельно
виражається у десятках тисяч. Це зумовлено особистісним ставленням користувачів
до власного гардеробу та намаганням систематично оновлювати та збільшувати його
стильове  наповнення.  Зростання  вимог  споживачів до  якісних  та  естетичних
характеристик одягу спонукає фахівців у галузі дизайн-проектування колекцій сучасного
костюма  до  пошуків  нових,  більш  досконалих  методів  створення
конкурентоспроможних моделей одягу.

Сучасне дизайн-проектування колекцій модного одягу – це довготривалий та
об’ємний процес, який містить у собі перелік творчих, виробничих, організаційних дій.
Діяльність дизайнера одягу  ґрунтується на  інтуїтивно-емоційному відображенні
авторської ідеї.

Розмаїття пропозицій  сучасних дизайнерських  рішень представляє  нові,
оригінальні варіанти колекцій сучасного одягу, що пропонують на подіумах Світу та
дають численні можливості споживачеві обрати ті чи інші стильові рішення власного
образу.

Мода3  – один  з проявів людської  творчості,  демонстрація  індивідуальності
кожної  особистості,  яка проявляється  як тими,  хто  її  створює,  так  і  тими,  хто
користується  результатами  цієї  творчості. Одяг  завжди був  віддзеркаленням
внутрішнього світу кожної особистості та суспільства загалом.

Засновником моди, модних дефіле, родоначальником світової модної індустрії є
Чарльз Фредерік Ворт (1825–1895), який здійснив кар’єру кутюр’є у Парижі, однак
був за походженням британцем, який привніс у світ законів моди риси суто англійського
одягу. Ворт одягав монарші родини мільйонерів та відомих акторів з Європи і Америки.
Він замінив кринолін на турнюр – невелику подушку під спідницею для характерного
формотворення сукні.

Таке революційне нововведення в одязі, як роз’єднання сукні на спідницю та
змінний ліф, також належить великому англійському кутюр’є. Одяг для людей з вищої
касти створювався Вортом ексклюзивно, практично вручну, що стало одягом Haute
couture або одягом “високої моди”4. Винайдення манекену, штучної форми, що
повторює статуру людини і дозволяє створювати одяг методом наколювання тканини
- теж належить Чарльзу Ворту [8; 13–15].
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3 Мода – це періодична зміна певних форм будь-якої сфери людського існування: мистецтва, мови,
одягу, поведінки та ін. Див.: Аксенова М., Евсеева Т., Чернова А. Мода и стиль. Совр. энциклопедия. – М.,
2008. – С. 9.

4 Термін “Haute couture” (“от-кутюр”) у дослівному перекладі з французької означає “високе шиття”;
сьогодні під ним розуміють створення одягу найвищого класу і зазвичай перекладають як “висока мода”.
Сукні от-кутюр виконуються майже цілком вручну і тільки в одному екземплярі ( там само, с. 221, 224).
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У Пролозі балету посеред сцени – запеленутий бог,  і світ приходить у рух.
З’являються богині-служниці. Порожній простір заповнюється танцем. Це ще один
характерний композиційний «баланчинський» прийом: від «па» в порожнечі – до
танцювального дихання простору.

Протягом п’ятдесяти років, як лушпиння, відпадало від нього все зайве: відкинуті
були декорації, пішов пролог, костюми поступово змінювалися, поки не знайшлася
форма, адекватна справжньому, глибинному сенсу цього пророчого балету.

Перебравшись до США в 1943 р. Баланчин створив  новий варіант балету
«Аполлон». Коли балетмейстер був вже керівником балетної школи та трупи, він раптом
побачив ще один виразний сенс поставленого ним колись балету «Аполлон»: відношення
Аполлона  до муз  –  це  його  відношення  до  своїх  учениць  і  балерин.  Тоді  й
викристалізувалася, нарешті, зовнішня форма балету, і костюми придбали сучасний свій
вигляд: замість пачок у муз – короткі учнівські або ж репетиційні сукні. У сценографії
усе обмежувалося сходами (рис. 3), якими Аполлон підіймався на Олімп, і декількома
каменями для сидіння. Приховане значення стало очевидне: Аполлон випробовує
учениць і вибирає Балерину.

У кінцівці па-де-де тіла двох танцюристів стикаються, їх спини прогнуті так, що
вони складають єдину фігуру. Всі музи мов зливаються з фігурою Аполлона. Три музи
пригорнулися до спини Аполлона, видно узор їхніх ніг у позиції арабеск на різних рівнях
[2; 152–158].

«Серенада» на музику П. Чайковського – перший балет, поставлений Дж. Баланчиним
в Америці влітку 1934 р. Спектакль планувався для учнів створеною Дж. Баланчиним у
Нью-Йорку  «Школи  американського  балету», що  стала  пізніше основою для
формування знаменитої трупи «Нью-Йорк сіті балет». Число учасників спектаклю
визначалося кількістю присутніх на репетиціях учнів. Вперше на репетицію прийшло
сімнадцять дівчат. Дж. Баланчин показав, як це незручне для танцю, неділиме число
може ожити в сценічному малюнку під впливом мистецтва хореографа. На другій
репетиції з’явилося дев’ять дівчат, на третій – шість. І кожного разу, імпровізуючи на
кількості присутніх, Дж. Баланчин вигадував танцювальні композиції. Поступово в
процесі роботи складалося дійство. Так як сюжет не був для Баланчина чимось дуже
важливим, у «Серенаді» він прагнув, перш за все, показати, як молоді недосвідчені
танцівники, болісно засвоюючи тренувальні вправи, у процесі роботи перетворюються
і стають неперевершеними майстрами витонченого класичного танцю. Дж. Баланчина
не цікавила творча і людська індивідуальність окремого артиста. Кожна танцівниця і

НЕОКЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ: ҐЕНЕЗА ТА ЙОГО ЕСТЕТИКО-СТИЛЬОВІ
ОСОБЛИВОСТІ У ТЕАТРІ ДЖОРДЖА БАЛАНЧИНА

Рис. 3 Фрагмент з балету «Аполлон Мусагет»
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Новатором  кінця ХІХ  –  початку ХХ  ст.,  головним  діячем  у  світі  моди
едвардіанської доби була англійська дизайнерка Люсі Крістіана Дафф-Гордон (1863–
1935), яка мала прізвисько “Люсіль”. Володарка потужної, дієвої торгової марки, окрім
значущих змін у критеріях сталих принципів створення модного одягу розгорнула
виробництво та популяризацію аксесуарів, косметики та ультрамодної на той час короткої
білизни, маючи представництва власного бізнесу у Лондоні, Парижі, Нью-Йорку та
Чікаго. Леді Дафф-Гордон запропонувала жіночій частині користувачів модного одягу
послаблення щільності корсетів та заміну їх на більш м’яку, конструктивно формотворчу
деталь жіночого одягу. Окрім започаткування модних показів на кшталт сучасних
дефіле, Люсіль належить революційне визволення жінок від довгих, громіздких
спідниць та інші суттєві нововведення у межах модної індустрії [1; 385, 395].

Окремою сторінкою в історії англійського модного одягу є робота дизайнерів з
монаршою сім’єю. Відповідальна історична місія створювати одяг для осіб королівства
Великої Британії належить видатним дизайнерам ХХ ст. Вишукане, виразне вбрання для
королеви-матері та принцеси Елізабет створював Норман Хартнелл (1901–1979), який
з 1938 р. перебував у статусі офіційного кравця британського королівського двору.
Характерною особливістю суконь Хартнелла була пишна спідниця на криноліні,
маленький ліф та акцент на вузьку талію. Шовкові та атласні тканини надавали витворам
дизайнерського мистецтва надвитонченості у суто британській манері одягатися.
Норман Хартнелл, окрім багаторічної плідної праці для королівської сім’ї, створивши
такі знакові вбрання для принцеси Елізабет, як весільна сукня та сукня для коронації,
назавжди вписав своє ім.’я в історію Великої Британії поруч з ім’ям королеви Єлизавети
ІІ [18].

Харді Еміс (1909–2003) відомий англійський дизайнер одягу, володар одного з
найуспішніших Будинків Моди, створював одяг для багатьох визначних представниць
англійської аристократії та світу, серед яких були принцеса Діана та акторка Вівьєн Лі,
але саме він створив класичний англійський стиль в одязі для чоловіків і першим в
європейській індустрії моди вивів демонстрації чоловічих колекцій на подіум. Харді
Еміс став особистим кравцем Єлизавети ІІ після її коронації у 1952 р. Головний дизайнер
королівського двору Великобританії створив спрощений та водночас вишуканий стиль
одягу  Її Величності, що базувався на досить складній  конструктивній основі  та
збагаченій кольоровій гамі матеріалів. Попри сторонню думку про нібито нудний стиль
одягу королеви видатний дизайнер цілком свідомо зробив акцент саме на ззовні
спрощеному та по-сучасному вишуканому стилі одягу Єлизавети ІІ, який дотепер
проглядається у гардеробі Її Величності, що створювався під патронатом Харді Еміса
аж до 1990 р., на той час присвоєного королевою лицарського титулу [19].

Стиль одягу королеви Єлизавети ІІ, її впізнаваний образ, добре відомий усьому
світу,  створений Харді Емісом,  зберігається дотепер. У цьому образі вбачається
лаконічність форм і колористика, в якій можна побачити ідеї, похідні з творчості
Казимира Малевича. Так, аналіз варіантів одягу британської королеви за період другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. дозволяє стверджувати, що до певної міри вони
демонструють використання дизайнерами перетворених образів картин Казимира
Малевича: мінімалістичні костюми та легкі пальто, доповнені капелюхами та виконані
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За п’ять останніх сезонів Дягілєва Баланчин вигадав для його трупи вісім балетів
і два танцювальні антракти. Проте згодом у власному вже репертуарі зберіг з них лише
два: «Аполлон Мусагет» на музику І. Стравінського, прем’єра якого відбулася 12 червня
1928 р. в Театрі Сарри Бернар у Парижі і «Блудний син» на музику С. Прокофьєва (1929 р.),
який і виявився найостаннішим спектаклем дягілевської антрепризи [2; 152].

Цей балет має епізодну будову, позбавлений плавного психологічного розвитку.
У ньому балетмейстер використовує й епатуючий гротеск – кордебалет бритоголових
персонажів, серію механістичних рухів «танців машин» М. Фореггера; і новий для тих
років прийом: єдину деталь сценографії, що виявляється то огорожею, то столом, то
ганебним стовпом, то галерою.

Це не що інше, на думку І. Скляревської, як постійний баланчинський принцип
використання знайомих мотивів у новій інтерпретації: те, що було сконцентровано,
обігравалося, у Баланчина виникає миттєвим спалахом. Те, що створювало суть, основу
композицій, у його виставах з’являється як відгомін [11; 29–31].

У «Блудному синові» окрім загальних принципів виникають пози і рухи, що стали
пізніше  постійними  для  балетів  Дж.  Баланчина. У  партії  Сирени  –  зачатки
«баланчинських» па,  на  яких,  зокрема, побудований  балет у  1946 р.  «Чотири
темпераменти», в дуетах героя і Сирени – специфічний «баланчинський» ритм. Дуже
важливе для «Блудного сина» співвідношення темпів, динаміки й статики. Контраст
повільного і швидкого, руху і нерухомості (долучення «рухомої пластики» Є. Жака-
Далькроза). Контраст темпів в іншому, вже чисто танцювальному варіанті теж стане
одним з важливих композиційних принципів Баланчина.

У «Аполлоні Мусагеті» балетмейстер вперше показав те, чим він займатиметься
все життя – класичним «білим» балетом, що здійснений у новому ракурсі.

Сюжет і структура «Аполлона Мусагета» були придумані І. Стравінським.
На думку В. Красовської, «… неокласицизм музики «Аполлона Мусагета», …

неподільно пов’язаний … з неокласичним танцем» [9; 178].
За її свідченням, в adagio і варіаціях Аполлона і муз зник обов’язковий канон

округлих ліній класичного танцю, з’являються рухи у видовжених і прямих лініях,
незграбні пропорції архаїчної скульптури (рис. 2). Наприклад, у танець Полігімнії в
знайомі правила академізму впліталися небачені ракурси тіла: у різких, «крикливих»
стрибках коліна підкидалися вперед та розверталися в повітрі, вільна рука описувала
звивчасті лінії. Три танцівниці, стоячи у профіль до глядача, щільно з’єднували ноги,
простягали руки долонями догори на рівні плечей, закидали назад голови. У танцювальній
лексиці Аполлона і муз використовується хода на п’ятах. І самий візерунок танцю був
розмічений текучою зміною зупинок, подібних акордам [4; 178].
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Рис. 2 Фрагмент з балету «Аполлон Мусагет»
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у насиченій кольоровій гамі [20], нагадують образи картин Малевича – “Три жіночі
фігури” (1928), ”Портрет жінки у жовтому капелюсі“ (1930) [21].

Наступники Харді Еміса зі створення королівського гардеробу, які працювали і
працюють до сьогодні при дворі Віндзорів, вносили власні дизайнерські риси стилю в
одязі королеви Єлизавети ІІ, що є природним явищем для кожного прояву творчої думки.
Водночас сталий, створений роками стиль одягу Її Величності зберігає суцільність
образу монаршої особи, створений десятиліттями довготривалої праці видатного
королівського кравця з титулом лицаря. З 70-х рр. ХХ ст. – до 2000 р. серед придворних
кравців були Ян Томас, колишній помічник Нормана Хартнелла; Морін Роуз, працівниця
модного дому Яна Томаса; Джон Андерсон, пізніше його партнер Карл Людвіг Резе. З
початку ХХІ  ст. у Віндзорському палаці  створює одяг  для  королеви Єлизавети
наймолодший з дизайнерів монаршої сім’ї, випускник Единбурзького коледжу мистецтв
Стюарт Парвін та його помічниця Анджела Келлі.

Серед  англійських  дизайнерів  одягу ХХ  ст.,  які  належать  до  визнаних
представників модної індустрії, на особливу увагу заслуговують Мері Квант, Зандра
Роудз, Пол Сміт, Вів’єн Вествуд, Оззі Кларк, Джон Гальяно, Александр Маккуін, Стелла
Маккартні, Девід Кома, як такі, що зверталися до творчості художників-авангардистів,
а саме К. Малевича.

Мері Квант (1934) – володарка Ордену Британської Імперії, перевернула манеру
одягатися з точністю до навпаки: замість довгих пишних суконь – міні-спідниці, шорти
і топи, замість маленьких немістких сумочок – невеликі рюкзаки, замість гламурних
складних зачісок – прості стрижки та яскравий макіяж, замість класичних мештів на
тоненьких підборах – взуття на платформах або зовсім без підборів. Після більш
об’ємних форм у моду увійшли відкриті, довгі, худі “пласкі” ноги. Одяг став спрощеним,
суто молодіжним та доступним [1; 307, 309]. Творчість англійської кутюр’є так само
пронизана авангардними тенденціями формотворення та кольорових рішень, властивих
картинам Казимира Малевича. У 1962 р. дизайнерка створила колекцію, де вперше
представила міні  спідниці та сукні  [22]. Дана колекція  є авангардним баченням
стильового рішення в одязі та проявом запозичення форм та колористики картин
К. Малевича “Складне передчуття” (1928), “Селянин” (1928) [21]. Розквіт діяльності
дизайнерки припав на 60-ті рр. ХХ ст., коли творче бачення К. Малевича вже охопило
уяву творців світу і стало безперечно впливовим на художній світогляд діячів модної
індустрії.

Commander  of  British Empire  (Командувач Британської  Імперії)  –  титул,
справедливо дарований шанувальниками Зандрі Роудз (нар. 1940), яка зробила вагомий
внесок у розвиток модної індустрії Великої Британії та відкрила у Лондоні музей Моди
і  текстилю. Хоча уся творчість Зандри Роудз пронизана  індійськими мотивами,
дизайнерка відрізняється сміливістю авангардних рішень у створюванні ексклюзивного
епатажного одягу, як й ідеї картин К. Малевича. Колекції Роудз останніх років мають
тенденцію до зменшення об’єму форм та зміну характеру орнаментики моделей одягу,
що свідчить про спрямованість авторки до мінімалістичних способів викладання
дизайнерських ідей на основі насиченої колористики, властивої картинам К. Малевича.
Наприклад,  у  колекції  осінь-зима  2012  показані  спідниці,  сукні  та жакети
овалоподібного силуету з абстрактним орнаментом на основі малинового та синього
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сценічне втілення музичної форми» [12; 46]. Його думка безпосередньо стосується
індивідуального стилю Баланчивадзе. Його танцювальні образи з’являлися як прямий
відгук на музику, вони набували великої цілісності, чіткої структури, розроблялися за
звуковою підказкою.

Спираючись на мистецтвознавчий аналіз творчості Дж. Баланчина, В. Красовською,
І. Скляревською, М. Гваттеріні, Є. Корольовою зроблено спроби визначити стильові
особливості неокласичного танцю на початку його становлення у театрі Баланчина [4,
5, 11, 2, 3].

На думку І. Скляревської, як творець певної моделі й концепції балетного театру,
Баланчин практично у всьому протилежний Дягілєву. П’ятирічна співпраця Дягілєва з
юним Баланчивадзе – Баланчиним ясно показує, як усередині однієї художньої культури
зароджувалася інша.

Театр Дягілєва старається – оголосити все, нічого не упустити, не пропустити, він
жадібно хапається за все нове, незвичайне й талановите, безпомилково схоплює і
матеріалізує те, що носиться в повітрі, він, нарешті, диктує моду. Театр Баланчина –
вже інший історичний період. І навіть, символом новизни непомітно виявляється
поглиблення. Баланчин дбайливо зберігав і відновлював урепертуарі багато зі своїх
старих балетів. Дягілєв знаходить нове зовні вже створеного, а Баланчин – усередині.
І сучасне, за Баланчином, – це, перш за все, нова інтерпретація старої знайомої форми.
Одна з основних тенденцій його творчості – виявлення справжньої художньої суті тієї
або іншої форми, поступове очищення хореографічного тексту від всього зайвого. І
якщо Дягілєв мислить відчутними – живописними, сюжетними образами, то Баланчин
– ритмом, хореографічною структурою. І якщо Дягілєв – апологет синтетичного
спектаклю, то для Баланчина балет – це, перш за все, танець, і він, коректуючи свої
старі твори, незмінно прибирає з них все, що не є танцем [11; 29–31].

Метод  ритмічного  і  пластичного  розчленовування  класичного  танцю  і
відтворенням  з його  елементів нової  танцювальної матерії  (рис.  1)  Баланчин
використовуватиме все життя. Цей метод підхоплять і розвинуть услід за ним безліч
балетмейстерів.
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 рис. 1 Дж. Баланчин в «Episodes»



85

кольорів з вкрапленням чорних та білих акцентів. Образи доповнені різнокольоровими
перуками у формі стрижки “каре”. У колекції весна-літо 2013 так само присутні моделі
овалоподібного силуету, превалює чорно-білий варіант колористики з малиново-синім,
подекуди жовтим вкрапленням у окремих моделях та перуках [23]. Одяг дизайнерки
замовляли акторки Елізабет Тейлор, Сара Джесіка Паркер, Ума Турман, співачка
Мадонна. Послугами Зандри Роудз користувалися принцеса Діана і Джекі Кеннеді [1;
325, 326].

Англійський видатний дизайнер Пол Сміт (нар. 1946), відзначений лицарським
титулом за вагомий внесок у розвиток індустрії моди Великобританії, який у 1976 р.
представив Парижу свою першу колекцію чоловічого одягу. Водночас Пол Сміт не
менш фахово і вдало створював колекції жіночого одягу, аксесуари, парфуми під
власним  брендом.  “Що  стосується  “мого  чоловіка” або  ”моєї жінки”,  то тут  я
повторююся. Головне в моєму одязі – це індивідуальність того, хто його носить”, –
стверджує майстер. До жіночих колекцій Пол Сміт вносив елементи чоловічого
вбрання, розраховуючи на жінок, які воліють одягатися в чоловічому стилі [1; 333].
Візитівкою дизайнера є його власні лейбли, вироблені на смугастому різнокольоровому
фоні, який по колористиці та геометризму нагадує композиції Казимира Малевича, а
що стосується форм, кольорових поєднань, то вони відверто спрямовані до його
супрематичного доробку [24].

Однією з найвпливовіших дизайнерів сучасності вважають британську дизайнерку
Вів’єн Вествуд (нар. 1941), засновницю стилю “панк” у моді, майстриню вигадувати
неймовірні комбінації кольорів і матеріалів в одязі, “королеву деконструктивізму”.
Фірмовими ознаками стилю модної бешкетниці є перекособочені жакети в клітинку,
“задрані” спідниці, взуття на височенних платформах і виразний рельєфний трикотаж.
Королеву богеми, Вів’єн Вествуд, якій присвоєно титул “Пані Британської Імперії”, з її
сміливими еклектичними ідеями наслідують молодші дизайнери Джон Гальяно та
Александр Маккуін [1; 331, 333].

Визнаний одним з найкращих вінтажних дизайнерів, Оззі Кларк (1942–2009), який
створював одяг у 60-ті рр. у період розквіту поп-арту та культури “панк”, у своїх
колекціях використовував натуральну шкіру, поєднуючи з шифоном та атласом. Його
одяг у стилї “хіппі”, “циганському”, “едвартіанському”, “ретро” зробив його популярним
не тільки в Лондоні, а й у Парижі та Нью-Йорку [25]. Моделі одягу Оззі Кларка створені
для компанії “Redley” у 1967 р., є популярними до сьогодні, про що свідчить їх обрання
Кейт Мосс та Наомі Кемпбелл [1; 326].

“Королем еклектики” та авангардного бачення у колекціях одягу є британець Джон
Гальяно  (нар.  1960),  який розпочав свою феєричну кар’єру кутюрьє у Лондоні,
представивши у 1985 р. свою дипломну роботу на тему французької революції, а
колекція 1988 р., розроблена спільно з творцем капелюхів Стівеном Джонсом, принесла
Гальяно звання “Кращий дизайнер року”. У 90-х рр. ХХ ст. Гальяно продовжив свою
дизайнерську діяльність у Парижі у модних домах “Givenchy” та “Christian Dior” [1;
344, 345]. Авангардне бачення дизайнера безперечно ґрунтується на мистецькому
світосприйнятті художників-авангардистів [26]. Імпульсивність та відверта зухвалість
модельних образів Джона Гальяно вочевидь заснована на яскравості та футуристичному
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при «plie», порушуючи неухильні вимоги класичного танцю; акцентований перехід з
ноги на ногу робився не вгору, а вниз. Хореограф використовував у пластиці поривчаті
стрибки, головним з яких було «jete», протяжні лінії «arabesques» та ін. Пози, однакові
для всіх, були виразними, але «вільними», неодмінними у класичному танці положеннями
корпусу, рук, ніг, голови. У фіналі танцсимфонії основу теми складали напористі, енергійні
стрибки «en tournante» в повітрі й з дрібними заносками. Класичний танець розкривав
свої можливості, демонструючи велику кількість виразних відтінків [14; 180–188].

Завершальна статична композиція нагадувала «стоп-кадр»: «… переривчастий
хоровод прокреслював лінію уздовж рампи, починаючись фігурами, що стеляться,
поступово набираючи висоту, плавно згортаючи в глибину сцени, сильніше закручувався
спіраллю, аби завершитися в центрі спрямованою у вись стійкою симетричною групою»
[14; 188]. Різноманітністю позувань фінальна група нагадувала живописні багатофігурні
побудови М. Фокіна, композиційною чіткістю – ансамблі Петіпа та Іванова.

На відміну від теоретика «нового російського балету» М. Фокіна, Лопухов не
ставив перед собою головну мету «виправдати» рухи класичного танцю. У книзі «Шляхи
балетмейстера» він теоретично сформував самобутній зміст танцю, котрий може
існувати без конкретного сценарію: «Мистецтво танцю велике тим, що воно само через
танець здатне передати обстановку реально невидиму, але таку, що відчувається» (курсив
наш – М.П.) [8; 47–49].

Такий підхід  відкривав дорогу пізнішим музично-поетичним одкровенням
Джорджа Баланчина.

До речі, право називатися піонером «безсюжетного балету» належить Броніславі
Ніжинській. У 1920 р. у революційній Росії вона здійснює у своєму театрі постановки
«Дванадцята рапсодія», «Мефісто-вальс», «Ліста» та інші балети «без сценарію».
Дягілєв не схвалював її ідеї. «Це не балет, – це якась абстрактна ідея, симфонія. Це
мені не зрозуміло і є чужим» [20; 617–618]. Він ніяк не міг відмовитися від ідеї
літературного лібрето.

На думку М. Ратанової, роль Броніслави Ніжинської у розвитку неокласичного
балету важко перебільшити: «…її мистецтво можна назвати пре-неокласицизмом,
попередньою сходинкою на шляху до того балетного неокласицизму, що зазнав свого
розквіту у творчості Джорджа Баланчина» [10; 44].

У першому ж поставленому Дж. Баланчиним в шкільні роки (у сезоні 1919–1921 рр.)
творі «Ніч» (на музику А. Рубінштейна) визначилися основні риси естетики його
індивідуального стилю. «Ніч» не мала конкретного сюжету. Її пластичний малюнок
немов довільно виникав з музичної образності, головним тут була чистота форми. Про
Жоржа Баланчивадзе відразу заговорили як про багатообіцяючого балетмейстера. Він
дуже цікавився експериментами К. Голейзовського, М. Форрегера, аплодував А. Дункан,
не пропускав фольклорно-етнографічних вистав, організованих В. Всеволодським,
відвідував театр «Народної комедії» С. Радлова, був захоплений від того, що бачив на
фабриці «Ексцентричний актор», керованою Г. Козінцевим і Л. Траубергом.

Б. В. Асафьєв ставився  з симпатією  до перших дослідів Ж. Баланчивадзе,
стверджуючи, що «… музика – енергія, більш того, вона енергетична, у неї прекрасні
можливості перетворитися з чутного в зриме. Історія високої хореографії – це вгадане
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баченні Казимира Малевича,  у  якого він  запозичив також  і  сміливість  творчих
“висловлювань”, буйність форм, кольорів та авангардних аксесуарів.

Яскравий  і відвертий модний провокатор Александр Маккуін (1969–2010),
відомий надвиразними колекціями одягу, створеними на поєднанні вишуканих класичних
та  вишуканих,  вибухово  сміливих  ідей  [27]ю Маккуін  є  володарем  чотирьох
британських нагород Дизайнер Року (1996, 1997, 2001, 2003) та Міжнародний дизайнер
2003 року CFDA (Рада Дизайнерів Мод Америки) [1; 356, 374].

Авангардну лінію продовжують молоді дизайнери. Абстрактна спрямованість
властива ірландському творцю капелюхів Філіпу Трейсі (нар. 1967) [1; 275]. Авангардний
характер моделей, геометрично-мінімалістичного стилю, застосовує Стелла Мак Картни
(нар. 1971), дочка відомого соліста групи “Бітлз” Пола Мак Картні [29]. Вона була
успішним креативним директором паризького Будинку Моди “Chloe” та здобула загальне
визнання власних розробок. Наймолодшим з успішних дизайнерів Лондона є Девід
Кома (нар. 1983), який регулярно представляє лондонській публіці для перегляду
авангардні, геометризовані колекції одягу футуристичної спрямованості [30].

Підсумовуючи,  варто  відзначити, що  сучасний  дизайн використовує  ідеї
супрематизму, потребуючи якісних змін у естетичному та змістовному сприйнятті
сучасного життя. Сміливість композиційних і колористичних рішень Малевича
слугує основою для розвитку сучасної дизайнерської думки і активно використовується
як матеріал для стилізації старих та створення нових форм та ідей у сучасному дизайн-
проектуванні одягу. Творчість дизайнерів одягу базується на тлі візуальноі та емоційної
наповненості уяви, яку вони черпають всюди, намагаючись відобразити побачене та
відчуте, перетворивши накопичений уявний матеріал у власні моделі одягу. Сучасне
суспільство отримує брендову продукцію модної  індустрії  переважно у  вигляді
трансформованих, переосмислених ідей, які по-новому оформлені та подані у стилі
того чи іншого автора.

Сучасний дизайн одягу Великобританії посідає видатне місце у європейському та
світовому дизайні. Виразність і впізнаваність стилю творчості англійських дизайнерів
базується на креативному баченні авторів колекцій модного одягу нових форм та
поєднань  їх  з  елементами  авангардного мистецтва,  де картини К. Малевича  є
невичерпним джерелом натхнення. Філософські, футуристичні аспекти  творчої
спадщини митця є співзвучними з прагненням дизайнерів до креативних неординарних
рішень у створенні колекцій модного одягу, що народжуються внаслідок асоціативного
сприйняття авангардного мистецтва.
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існував і в музиці: закінчувався один номер і починався інший, із новим музичним
матеріалом, часто іншим ритмом і темпом, при зміненому складі виконавців. Нерідко
пауза розділяла номери й підкреслювала їх самостійність. У танцсимфонії кордони
номерів виявилися розмитими. Кожен танцювальний епізод ніби виникав з попереднього
та плавно переростав у подальший. Пошуки нескінченної структури, необхідної для
втілення мінливого пластичного матеріалу, почала А. Дункан. За нею пішли О. Горський,
М. Фокін, В. Ніжинський, Б. Ніжинська та ін. Ф. Лопухов створив власний варіант такої
структури. Пластичні теми в танцсимфонії  безперервно перетворювалися,  ніби
відображаючи поступальний хід розвитку. Принцип розвитку, важливий і для хореографів
«модерна», Ф. Лопухов трактував по-своєму. У танцсимфонії затверджувалася стійкість
урівноваженої  конструкції, що  має  свої  опорні  теми. Ці  теми  не  втрачали  у
трансформаціях своєї основи, характеру пластики й образної суті. Пластичне трактування
в дусі неокласицизму перевтілювало стилістику симфонії на сучасний лад. Але це було
все-таки ближче до суворої простоти та класичної «ясності» Бетховена, чим, наприклад,
стилістика танцю «модерн». Відстоюючи класичний танець, хореограф прагнув довести,
що не всі можливості цього танцю вичерпані й розкриті.

На думку А. Соколова, кожна частина танцсимфонії Лопухова була цілісною за
задумом, структурно завершеною, в той же час не замикалася в собі, а перегукувалася
з іншими частинами. Під час видимої замкнутості кожної частини та вичерпаності в ній
тематичного розвитку перегуку забезпечували крізний рух від частини до частини,
композиційну й тематичну єдність танцсимфонії. Тому частина танцсимфонії не була
«закінченою мініатюрою», танцювальним номером, який міг би існувати сам по собі,
вилучений із постановки, в ізоляції від інших частин. Таким чином, танцсимфонія
Лопухова, як задумав її автор, протистояла дивертисменту, де один танцювальний номер
можливо безболісно  замінити  іншими  [14;  174–175]. Ф. Лопухов  так  і  писав,
формулюючи загальні естетичні особливості нового жанру, що «… танцсимфонія
укладає в собі розвиток якої-небудь думки, яка поступово розкривається в її частинах»
[8; 49].

У чіткій конструкції танцсимфонії порядок частин не був балетмейстеру байдужий.
У міру того, як розгортався музичний матеріал, розгорталась і пластика. Створивши
пластичну тему, що відповідає, на його думку, музичній, хореограф трансформував її,
розвивав, дробив, зіштовхував з іншою пластичною темою, суворо узгоджував зі
змінами в розвитку музики. Символіка й видумана Лопуховим програмність виявлялися
все-таки другорядними, поступаючись місцем головному – самому процесу пластичної
інтерпретації музики. Лопухов прагнув представити танець як безперервний процес
створювання одних форм і руйнування інших, перехід від простих танцювальних фраз
до складніших. Цей процес розвивався відповідно до внутрішньої логіки танцю.
Направляла його музика.

У своїх експериментальних пошуках Лопухов пройшов захоплення акробатикою,
гротеском, застосовував у балеті слова та спів. За наявності різних форм головною
для Ф. Лопухова залишався класичний танець. Але балетмейстер вводив ці елементи
трансформованими, такими, що відрізняються від канонічних. Наприклад, голова була
повернена не так, як вимагало «epaulement»; п’ята опорної ноги не торкалася підлоги
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танець в  оновленому вигляді. Відмова від  готових методів,  традиційних схем  і
структурних формул збагачували загальні уявлення про пластику, намічали проблеми,
докладно розробляти які призначено було надалі.

На думку А. А. Соколова, до безперечних значних відкриттів Ф. Лопухова належить
його ідея танцювальної симфонії, як хореографічної інтерпретації симфонічних творів
і нової форми спектаклю [14; 163].

«Для мене є очевидним», – заявив Лопухов у 1922 р., – «що форма так званих
балетів, що існують до сьогодні, де сам танець є така собі складова частина балету, не
є межа, до якої дійшло хореографічне мистецтво» [15; 168–169].

Постановка Лопухова мала лабораторний характер, нагадувала експеримент, у
якому перевіряється гіпотеза. Умови експерименту були жорсткими – відкидався сюжет;
дія переводилася у план узагальненої образності; декорації були визнані зайвими, костюми
втратили статеві, професійні й інші прикмети, просто повторюючи танцювальну
уніформу для повсякденних уроків і репетицій. Ці естетичні принципи дозволяли
відтворювати абстраговані форми.

За свідченням Ю. Слонімського, програма Лопухова, що носила гучну назву
«Велич всесвіту», на музику Четвертої симфонії Бетховена, «… у багатьох моментах
лише дотично збігалася із змістом симфонії» [13; 32–33]. Якщо в книзі «Шляхи
балетмейстера», що вийшла в 1925 р., Лопухов серйозно міркував про те, як він втілював
у пластиці свою програму, то через сорок років з мудрістю і спокоєм хореограф писав:
«Чим повніше мені вдавалося відтворити у пластиці музичні думки Бетховена, тим далі
я відходив від теми «Величі всесвіту», що хвилювала мене» [14; 171]. Попри все,
програма,  вигадана Лопуховим,  виявилася перехідною ланкою до  безсюжетної
хореографії й до узагальненої танцювальної образності в балетному спектаклі. Вона
була більш узагальненою, ніж прийняте на той час сценарне лібрето для сюжетного
спектаклю, та більш конкретизованою, ніж програма, яку могла допустити симфонічна
музика.

Яким же чином Лопухов відтворив у пластиці радісну упевненість і повноту життя,
настільки ясні в музиці Четвертої симфонії Бетховена? Повторюючи заклик Фокіна:
«..кожному твору свої танцювальні форми» [7; 244–245], Лопухов хотів відштовхуватися
від стрункої форми сонатного алегро, аби відобразити сувору логіку життя та духовний
світ людини, які, якими б різними гранями не відкривалися, все ж знаходяться у
виправданій самотності, розвиваються за певними внутрішніми законами, схильні до
природної гармонії [14; 171].

На відмінну від хореографічних вистав у стилі «модерн» О. Горського, М. Фокіна,
В. Ніжинського у дореволюційному балетному театрі Росії, це було повернення до
естетики класично ясних форм, але теми й естетичні принципи академічного балету
кінця XIX ст. відроджувалися в нових історичних умовах оновленими та видозмінними
– у стилістиці неокласицизму. На думку А. Соколова, у танцсимфонії Лопухова тенденції
неокласицизму  настільки виразні, що  саме  цю постановку  «…  слід  визнати
родоначальницею нового стильового напряму у світовому балетному театрі» (курсив
наш – М. П.) [15; 172]. Як відомо, балети Петіпа й Іванова складалися із закінчених
номерів, хоча й об’єднаних крізною думкою, але чітко розмежованих. Цей кордон
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У статті розглянуто етапи формування творчості скульптора М. Дзиндри,
зроблена спроба мистецтвознавчого аналізу його художнього доробку та
визначення його місця в сучасному українському мистецтві.

Ключові слова: скульптура, пластика, авангард, мистецтво української
діаспори, М. Дзиндра.

В статье рассмотрены этапы формирования творчества скульптора
М. Дзындры, сделана попытка искусствоведческого анализа его художественного
наследия и определения его места в современном украинском искусстве.

Ключевые слова: скульптура, пластика, авангард, искусство украинской
диаспоры, М. Дзындра.

The article deals with the formation stages of creativity sculptor M. Dzyndra,
attempted art analysis of its artistic heritage, and to determine its place in the modern
Ukrainian art.

Key words: sculpture, plastic, avant-garde, Ukrainian immigrants art, M. Dzyndra.

Михайло Дзиндра, один з небагатьох сучасних українських скульпторів, чия
творчість формувалася впродовж ХХ ст. не за умов радянської тоталітарної дійсності,
а в лоні світового художнього процесу. Це робить його творчий доробок особливо
цікавим, як такий, що був створений скульптором за умов постійного контакту з
видатними та прогресивними зразками світового мистецтва. Саме це вплинуло на його
творчість, зробивши її стилістично виразною: в його скульптурах можна простежити
ґенезу розвитку та стильову трансформацію скульптурної пластики від класичної
традиції  до  її  радикального авангардного  трактування. Не  зважаючи на  значну
скульптурну  спадщину та  визнання у мистецьких колах,  творчість М. Дзиндри
залишається не достатньо дослідженою та, по суті, проігнорованою вітчизняним
мистецтвознавством.

Мета статті – простежити етапи формування творчості М. Дзиндри, проаналізувати
особливості його скульптурного доробку.

Особистість Михайла Дзиндри викликала постійний інтерес з боку мистецької
спільноти та популяризаторів українського мистецтва, що знайшло широкий відбиток
у засобах масової інформації одразу після його повернення в Україну на початку 90-х рр.
ХХ ст. з США. Про це свідчить низка статей в періодичних та електронних виданнях.
Висвітлення творчості М. Дзиндри у контексті його життєпису міститься в публікаціях
журналів «АрхІдея» січень (2006 р.), «Арт клас» № 1-2 (2006 р.), «Артанія» № 4 (2011 р.).
Його доробку присвячена вступна стаття Є. Шимчук до каталогу виставки «Скульптури
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залишаються ґенеза неокласичного танцю, визначення і систематизація його естетико-
стильових особливостей у театрі Дж. Баланчина, що і є метою даної статті.

Авторкою виявлено, що ґенеза неокласичного танцю пов’язана з ім’ям Джорджа
Баланчина, який у пошуках власної моделі балетного театру здійснив спробу віднайти
новий рівень універсалізму класичного танцю, його нову дієвість.

Кінець XIX ст. і початок XX ст. відзначився глибокою кризою західноєвропейської
цивілізації та культури, яка осягнула всі її складові: економіку, державний устрій,
філософію, мораль, мистецтво. Криза культури нового часу була пов’язана, насамперед,
із руйнуванням основ раціоналістичного світогляду й появою ірраціоналізму; з такими
громадськими явищами, як поява тоталітарних режимів, котрі поневолюють людину й
суспільство, сприяючи процесу моральної деградації особистості, проголошення культу
сили й насильства, як необхідної умови подолання кризових явищ, характерних для
нового типу суспільства; панування у головних сферах культурного життя песимізму й
недовіри до творчих можливостей людини, зневіри у перспективах розвитку цивілізації.

Як результат, складне та багатопланове обличчя культури XX ст. відображало різні
уявлення про шляхи поновлення традиційної культури, різні аспекти естетичної думки.
Але новації в мистецтві були історично закономірними, відповідали на реальні естетичні
запитання, що ставило життя. Використання нових лексичних засобів, поновлення техніки
повинні були втілити з достатньою впевненістю всю гостроту повсякденних потрясінь,
властивих цій добі. Старі норми відмирали. Виникали нові течії в мистецтвах.

Так, на думку Р. Левенкова, у балетах Баланчина неухильно проявлялися окремі
фрагменти і загальні риси нового стильового напряму в хореографії – неокласики, що
символізував  «…знов віднайдену  балетним театром  відкритість одне  одному
сучасності і класичного танцю» [6; 7–9].

Досліджено що сходинкою до неокласичного танцю став неокласицизм Дж. Баланчина,
який блискуче розвинув експерименти Ф. Лопухова [16; 22]. Зупинимося на значенні
поняття «неокласицизм».

Неокласицизм (фр. Neo – classicism) – узагальнена й досить умовна, коли не
штучна, назва ряду різних мистецьких течій та напрямів другої половини ХІХ – першої
половини ХХ ст. [1; 227].

За Р. Левенковим, неокласицизм – принцип відношення мистецтва XX ст. до
класичної спадщини, звернення до стилів, які не входили на початку ХХ ст. до канону
класики (відсування кордонів класики до більш архаїчних епох VII–VI ст. до н.е.) [6; 7–9].

Неокласицизм як сходинка до неокласики виявився не скороминучою, а достатньо
цілісною, хоча й багатогранною у своїх проявах тенденцією, що, зрештою виробила
свою художню логіку.

Як було зазначено вище, особливе значення у формуванні естетико-стильових
особливостей неокласичного танцю Дж. Баланчина мали творчі експерименти одного
з найбільш відомих представників неокласицизму в хореографії Ф. Лопухова. Сутність
їх полягала в тому, що хореограф намагався проникати у єство природи танцювального
мистецтва, досліджував коріння й витоки прамови. У пошуках первородних зерен
балетмейстер розділяв пластику на складові її елементи, безжалісно відкидав те, що
здавалося йому нашаруванням, скептично розкривав основи і вже потім відтворював
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Михайла Дзиндри» (квітень-травень 1995 р.) [4]. Окреме місце посідають статті
Ю. Соловія та Б. Бойчука, авторів, які разом із М. Дзиндрою були учасниками «Нью-
йоркської групи» митців-емігрантів з України. Ю. Соловій у статті «Будьте знайомі:
Михайло Дзиндра» (1973 р.) [8] відстежив ґенезу творчості скульптора, виділив основні
особливості його авторської манери, а Б. Бойчук в статтях «Ліс скульптур Михайла
Дзиндри» [12] та «Музей Михайла Дзиндри у Львові» [13] проаналізував твори митця,
які той встановив в саду скульптур, створеному власноруч навколо будинку в Путнам
Валлі. Важливим для з’ясування творчої концепції митця матеріалом є також декілька
інтерв’ю зі скульптором, оприлюднені у газетах «Львівський залізничник» (19.01.2003 р.),
«День»  (14.01.2005 р.),  «Львівська газета»  (11.10.2005 р.),  «Високий замок»  [7]
(26.06.2006 р.), «Новий погляд» (23-30.08.2007 р.), «Леополіс» (4.10.2007 р.). Відтак,
монографія «Скульптура Михайла Дзиндри» [10] (2001 р.) за редакцією Б. Мисюги,
сьогодні є єдиною мистецтвознавчою працею, яка охоплює увесь творчий доробок
митця, містить класифікацію та аналіз скульптур М. Дзиндри.

Отже, переважання інформативно-публіцистичного підходу до творчості митця,
за межами його наукового опрацювання,свідчить про нагальну потребу наукового аналізу
його творчості, в тому числі в контексті українського мистецтва.

Основним матеріалом для написання даної статті стала особиста розмова автора
з директором  «Музею модерної  скульптури Михайла Дзиндри»  пані Софією
Григорівною Дзиндрою 15.10.2012 р. [3]

Творчий потенціал  і  хист митця  відкрилися ще  за  навчання  в Художньо-
промисловій школі (1941–1943 рр.) у Львові, де М. Дзиндра опановував мистецтво
скульптури під керівництвом Б. Мухіна та І. Севери і яку закінчив екстерном за три
роки. У зв’язку із початком більшовицьких репресій, у 1944 р. розпочалася евакуація
школи зі Львова на захід. Цим фактом розпочався якісно новий період розвитку
української мистецької освіти на еміграції, що розгорнувся у повоєнних таборах для
інтернованих осіб на території Німеччини та Австрії у 1945–1948 рр., а після 1948 р.
продовжився на американському континенті у США та Канаді [1; 174–175], куди були
змушені емігрувати більшість викладачів Львівської художньо-промислової школи.

 До Німеччини, а згодом до США, виїхав директор Художньо-промислової школи
Михайло Осінчук,  який  разом  з  Ярославом Музикою, Павлом Ковжуном  та
Святославом Гординським був одним з засновників АНУМ (1931 р.), туди ж емігрував
його заступник А. Малюца. У США чи Канаді залишилися викладачі школи В. Баляс,
М. Бутович, М. Мухін [2; 56]. Слідом за своїми викладачами, розуміючи, що в Україні
зреалізувати себе вже не зможе, у 1944 р. М. Дзиндра емігрує до Братислави, де
організовує школу різьби для неповносправних дітей. А згодом, у 1945 р., переїхавши
до Німеччини, М. Дзиндра потрапляє до американського табору для біженців під
Мюнхеном. В цьому таборі він також створив школу різьби, де навчалося близько 250
учнів різних національностей: школу відвідували українці, росіяни, поляки, німці,
американці [3]. Паралельно з викладацькою діяльністю молодий митець працював
реставратором скульптури, одержуючи замовлення по всій території Німеччини, де в
той час «затрималося багато митців з України, зокрема Я. Гніздовський, Г. Крук, Р. Лісовський,
Ю. Соловій, М. Бутович, А. Малюца, М. Мороз, С. Литвиненко та ін. Їхня «вітальність»
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У статті досліджено ґенезу неокласичного танцю. Розкрито сутність ідеї
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В статье исследован генезис неоклассического танца. Раскрыто сущность
идеи танцсимфонии Ф. Лопухова. Выявлены и систематизованы его эстетико-
стилевые особенности в театре Дж. Баланчина
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The genesis of neoclassical dance was examineol in this article. Its esthetic
peculiarities were discovered and systematizeol in the Balanchinis theatre. Essence of
idea of dancing symphony of Lapuhov was analysed.

Key words: neoclassicism, neoclassical dance, neomythological orientation,
synthesis of arts, symbolism, no plot ballet, symphony dance.

Напевно, ніколи за всю історію існування світове мистецтво не знало такої
кількості різноманітних стилів і напрямів, як у XX ст. й, особливо, в його першій
половині. Пошук нових шляхів  і  засобів вираження художньої  ідеї,  переоцінка
естетичних цінностей, яка, часом, доводила до заперечення споконвічних мистецьких
канонів, стали ознаками епохи та стрімкою хвилею захопили всі види мистецтва,
хореографічного у тому числі.

Творчий доробок балетмейстерів початку ХХ ст., таких як Михайло Фокін,
Броніслава Ніжинська, Леонід Мясін, Джордж Баланчин, розкриває перед нами
розмаїття проявів нестандартної, новаторської художньої думки, що докорінно змінила
та збагатила театральний танець й визначила обличчя сучасного балету.

Вивчення шляхів формування різноманітних напрямів сучасної хореографії є
досить актуальним для формування самобутніх національних шкіл сучасної сценічної
хореографії та використання їх у навчальному процесі під час підготовки артистів,
балетмейстерів, педагогів, у роботі із професійними й аматорськими колективами.

Цим зумовлено посилення інтересу науковців до питань теорії та історії сучасного
театрального  танцю.  З  аналізу  нечисельних  наукових  праць  радянського  і
пострадянського простору, присвячених питанням теорії та історії сучасної хореографії
(А.А. Соколов, О.Р. Левенков, О.І. Чепалов, Д.І. Шариков, М. М. Погребняк та інші)
[16, 6, 18, 19, 9], можна зробити висновок, що поза межами існуючих розробок
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полягає у метафоричності з характерними ознаками монументальності, простоти і
лаконізму формальних рішень, де кожна виявляє «…ретельність його мистецького
поступу» [10; 29]. Яскравим прикладом цих тверджень може слугувати скульптура
«Родина» (1969–1972 рр.), яка складається з трьох поєднаних між собою стилізованих
фігур: батька, матері та дитини. Манера її пластичного виразу є гротескною та спрощеною
відносно інтерпретації членувань людської фігури, робота сприймається цілісно в
контексті її сюжету: фігури батьків сидять навпроти, поклавши руки на плечі одне одному,
дитина сидить між ними, простягнувши руки до грудей матері, вона п’є з них молоко. Очі
та роти фігур розташовані на стилізованих, пронизаних наскрізними отворами головах,
що  надають  скульптурі  «гротескності»,  яка  не  псує  скульптуру  надмірним
перебільшенням рис людського обличчя, лишень сповнює її життям та одухотвореним
шармом. Істотну увагу у цій роботі скульптор приділяє розробці фактури поверхні,
використовуючи власну техніку моделювання скульптури цементною масою. Цей
матеріал, в основу якого входить пісок, набуває фактурності, що активно працює на рівні
«мікропростору» [11; 62], а в поєднанні з моно- або поліхромним тонуванням природно
взаємодіє з об’єктами навколишнього ландшафту. Дзиндрова «Сім’я» є абстрагованою,
сповненою внутрішньої динаміки та невербального ментального діалогу, кінестетичність
жестів фігур символізує фундаментальну концепцію родини, як визначальної форми
людських взаємин. Скульптура є просторово розвинутою (наявність багатьох точок
огляду), складні ракурси, проробка окремих деталей, ажурність об’ємів, візуальна
тактильність фактури поверхні надають  їй особливого звучання, що виокремлює
індивідуальну авторську манеру.

Скульптури цього періоду «вітальні», як візуально так і за змістом. Їх важливою
особливістю, яка також буде простежуватися в роботах наступних творчих етапів, є
певна залежність, радше навіть вимога, природного простору експонування. Найбільш
органічно роботи М. Дзиндри сприймаються в оточенні дерев, кущів, трави, квітів,
перетворюючись на елементи ландшафту, забравши які, ми зруйнуємо його просторову
гармонію.

 Відомий поет-модерніст, член Нью-Йоркської групи Б. Бойчук так описував
скульптури інтерпретаційного періоду: «Ранні скульптури Дзиндри (він називав їх
«контемпоральними») мали ще реальну концептивну основу й зображували людські
фігури. Але ці фігури були позбавлені деталізації і зредуковані до найсуттєвіших форм.
Крім того, вони були наче пропущені крізь викривлюючу призму, щоб наголосити
характерний Дзиндрі гумор» [12; 2].

На етапі спроб інтерпретації антропоморфної форми в арсеналі митця з’явилися
різні творчі прийоми. Його цікавили форма порожнього простору, різнорідність
матеріалу, конкейв, фактурність, декоративність, поліхромія [13; 4]. Їх досконале
опанування дозволило йому перейти в наступний період пластичного абстрагування
(1974–2001 рр.), що відповідав тим художнім проблемам, які найбільше цікавили митця.
Серед них – пошук «простої форми»,  чистої  та максимально абстрагованої,  не
переобтяженої подібністю до об’єктів реального світу.

Для абстрактного періоду творчості М. Дзиндри характерні декоративні кольорові
рельєфи та рельєфні портрети, твори «вільної» та «архітектурної» форми [10; 76]. В
цих абстрактах, як їх називав сам М. Дзиндра, так само, як і в роботах попереднього
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Підсумовуючи, зазначимо, що історична тематика в українському образотворчому
мистецтві несе у собі сформовану художню традицію, важливу для світового мистецтва
в цілому. В своєму утіленні вона знаходила форми, які характеризують достатньо різні,
подекуди діаметрально протилежні прагнення художньої думки – від репрезентативно-
міфологічних і оповідальних в академічному мистецтві до знаково-символічних й
іномовно-асоціативних у модерному мистецтві. В той же час залишається розуміння
того, що  всі  трансформації,  видимі  зміни  історичного жанру  і  навіть  його
«самозникнення» в сучасних умовах не впливають на актуальність понять історичності
та історизму як незмінних елементів людського буття й, разом з тим, мистецтва.
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періоду, можна простежити вплив багатьох течій і напрямів авангардного мистецтва, в
тому  числі  віталізму,  конструктивізму,  кубізму,  «конкретного  мистецтва»,
абстракціонізму, неопластицизму, примітивізму, сюрреалізму та ін. «Абстракти»
М. Дзиндри тяжіють до монументальності й стилізації Генрі Мура, колірних та
просторових творів О. Архипенка та Жоана Міро, матеріальності Барбари Хепворт,
геометрій Кеннота Армітажа, формальних маніпуляцій  з  людською фігурою та
портретом Костянтина Бранкузі та Пабло Пікассо.

Абстрактні форми М. Дзиндри — це « динамічне розгортання діалогу форми та
середовища» [10; 73], впорядкованого в цілісний художній твір, є результатом поєднання
об’ємів та мас, ліній і порожнеч, кольору, світлотіні та фактури поверхонь. Прикладом
можуть слугувати «Композиція  з форм»  (1975 р.), «Асиметрія форм»  (1975  р.),
«Великий абстракт» (1975 р.), «Червоний абстракт» (1976 р.), «Арч» (1976 р.).

Скульптури М. Дзиндри насичені кольором та поліхромією. Лише незначна їх
частина виконана в природному забарвленні матеріалу. Колір у його скульптурах
примушує форму вібрувати  з середини, надає  їй  трансцендентного змісту,  який
пізнається на рівні  інтуїції та духовного переживання. Митець є послідовником
кольорової пластики О. Архипенка, який вважав, що «поліхромія має необмежені
можливості для винаходів та відповідає сучасним концепціям і духові» [14; 253–254].
Ці тези можна чітко простежити в творах М. Дзиндри.

Високої майстерності поєднання кольору та об’єму скульптор досягає в скульптурі
«Червоний абстракт» (1976 р.), де лінії її об’ємів, що утворюють плавно перетікаючий
силует, активно взаємодіють з навколишнім простором, роблять його формотворчим
елементом скульптури. Простір «проникає» в отвори та заглибини скульптури, взаємодіє
з лініями, стаючи «відчутним» на дотик, його матеріальність підсилюється грою
світлотіні, яка в свою чергу виявляє об’єм. Червоний колір поверхні активізує форму,
посилює її візуальну вібрацію. «Червоний абстракт» набуває вигляду тривимірного
символу, сповненого езотеричного змістоу, збагнути який можна лише в медитативному
трансі.

М. Дзиндра, як ніхто інший з українських скульпторів, відчув вагу новизни
винаходів О. Архипенка в поліхромній скульптурі. В його творах колір та пластика
нерозривно пов’язані між собою. В цілісній формі вони стають духовною еманацією,
що є перманентною рисою творчості скульптора.

Окреме місце в творчому доробку митця займають абстрактні композиції з
архітектурними мотивами. Характеризуючи твори цього періоду (1974–2001 рр.), слід
виділити їх основні риси: архітектонічна монументальність, просторовість та ажурність
об’ємів, фактурність та абстрагованість, зіставлення нюансів і контрасту, кольорове
тонування. Їм властива просторова активність та свобода пластичного виразу, яка
досягається через «пошук образних властивостей замкнутого міжпредметного та
відкритого навколо предметного простору» [10; 181] в процесі поєднання різних за
структурою та звучанням пластичних форм (геометричні об’єми правильних форм, тонкі
гнуті форми, по структурі сприйняття схожі до листового металу, струно-подібні форми
з дротів). Прикладом можуть слугувати «Вільна форма» (1977 р.), «Залишки грота»
(1979 р.), «Архітектура трикутника» (1981 р.), «Піраміда» (1982 р.), «Балдахін» (1986 р.),
«Архітектурна композиція» (1988 р.).
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Реформатором батальної картини в Росії став В.В. Верещагін (1842–1904),
офіцер, учасник бойових дій і талановитий художник, який на противагу майстрам
академічної школи привніс в історичний жанр емоційність і реалістичність, що суттєво
відрізняло його твори від холодних помпезних робіт академістів. В. Верещагін показав
у своїх полотнах антигуманну сутність війни, важкість солдатської служби, скромну
велич ратного подвигу.

Таку ідейну лінію продовжив у своїй творчості його молодший колега Франц
Олексійович Рубо (1856–1928). Основоположник російського панорамного мистецтва,
він створив документально точні, грандіозні за масштабами панорами «Оборона
Севастополя» (1902–1904) у Севастополі і «Бородінська битва» (1911, відкрита у 1912 р.) у
Москві, які є видатним явищем історико-батального живопису ХХ ст.

Важливо відзначити, що І. Репін2 і Ф. Рубо3, які прославились своїми історичними
полотнами, підготували немало учнів, продовжувачів історичного живопису. Багато з
них були випускниками київської рисувальної школи М.І. Мурашка (1844–1909), які
згодом вдосконалювали свою майстерність у стінах російської Академії мистецтв –
найбільшого на той час спеціалізованого вишу. Це С. Васильківський (1854–1917),
А. Сластіон (1855–1933), М. Пимоненко (1862–1912), А. Мурашко (1875–1919),
Ф. Красицький (1873–1944), І. Їжакевич (1864–1962), М. Івасюк (1865–1937),
П. Чирко (1859–1928), І. Шульга (1889–1956), П. Холодний (1876–1930), М. Самокиш
(1860–1944), Ф. Чуприненко.

У 1907-1910 рр. в Академії навчався видатний український майстер-живописець
Ф. Кричевський (1879–1947), в подальшому заслужений діяч мистецтв УРСР. Він був
учнем і І. Репіна , і Ф. Рубо.  До класу батального живопису Ф. Рубо його привів великий
інтерес до історичної тематики. Його широка живописна манера письма, характерна
монументалізація форми, уповільнений ритм стали відображенням історизму як
внутрішнього відчуття особистого долучення митця до подій минулого. Таке емоційно-
чуттєве наповнення відрізняє ранній твір художника – триптих «Життя» (1925–1927),
де у частині «Повернення», зображено молодого солдата, якого зустрічають з війни
батьки. На милицях, але з георгіївським хрестом на грудях, він утілює жорстоку
несправедливість і трагізм війни, глибинне горе народу. В 1932 р. Ф. Кричевський
представив твір «Довбуш», присвячений діяльності легендарного народного месника,
героя карпатських легенд [8; 27]. Тривожно-драматичне колористичне рішення картини
в червоно-брунатних тонах з вкрапленням білого, фризоподібна площинна композиція,
що нагадує єгипетський рельєф, плавність уповільнених «наспівних» ритмів тяжіє до
народного епосу – зосередження «історичності» у всіх її проявах. Трьох бійців, як
тріаду, традиційну для фольклорно-епічних творів, він розміщує в центрі своєї наступної
історичної композиції – «Переможці Врангеля» (1934–1935). Їх велетенські постаті,
які височіють над горизонтом неначе гори, по-античному прекрасні, а ретельно
продумане побудування і нечисленні відібрані деталі, знакові та символічні, що поєднує
у творі реальність і міф, метафору і асоціативність. Твір Ф. Кричевського демонструє
можливості неоповідального, нетрадиційного, іншого способу відтворення історії у
живописному творі.
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4 Також вчився у Відні у Г. Климта
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Абстрактні архітектурні композиції М. Дзиндри візуально нагадують промислові
об’єкти, чи їх елементи утилітарного характеру, стилізовані фасади споруд та абстраговані
геометричні форми з архітектурними мотивами. Вони близькі за стилістикою скульптурам
Ж. Вантонгерло, Ж. Міро, Р. Якобсона, П. Кіркебі  та  ін. відомих представників
абстрактного мистецтва ХХ ст.

Період абстрактних композицій з архітектурними мотивами є логічним проявом
формальної творчої еволюції М. Дзиндри, який у США працював будівельником, він
купував старі житлові споруди та перебудовував їх за власними проектами, живучи за
кошти, які отримував з їх подальшого продажу. Це не могло не впливати на митця, адже
при реконструкції та перебудові будинків він зіштовхувався з важливими концептуальними
проблемами як технічного, так  і художнього порядку. Ці проблеми він намагався
вирішувати і в своїх скульптурах, розглядаючи їх через призму власної художньої концепції
пошуку «простої форми». Як наслідок, маємо скульптурні  твори з  самобутньою
авторською манерою виконання.

Паралельно абстрактним скульптурам з архітектурними мотивами М. Дзиндра
працював над створенням абстрактних кольорових барельєфів та кольорових рельєфних
портретів, які «чи не найкраще виявляють одну з характерних особливостей його
естетичної платформи: зображати ірраціональну суть життєвих явищ» [10; 233], що
повертає нас до «вітальних» проявів в його творчості, яким властива біотичність форм.
Особливістю робіт цього напряму є поліхромність, якій М. Дзиндра, як зазначалося раніше,
приділяв особливу увагу. Споглядаючи його кольорові барельєфи та рельєфні портрети,
їх стилістичні особливості, ми можемо сміливо проводити паралель зі скульптурним
живописом О. Архипенка та назвати М. Дзиндру його послідовником. У його скульптурах
колір виступає потужним художнім засобом, який несе не стільки декоративну функцію,
скільки виступає, потужним підсилювачем, що допомагає відчути духовну суть твору. О.
Архипенко в своїх «Теоретичних нотатках» відзначав особливу роль скульптурного
живопису, наголошуючи на тому, що це зовсім новий тип мистецтва «завдяки його
особливим взаємозалежностям між рельєфом, увігнутими формами й формами з
отворами, кольорами й фактурами», також він говорив, що «форми перемежовуються з
кольоровими фрагментами й простором між ними згідно з конкретним естетичним або
духовним завданням» [14; 234]. М. Дзиндра, увібравши та переосмисливши винахід О.
Архипенка, розробив власну стилістику кольорового рельєфу, який, на відміну від
«скульптурного живопису» О. Архипенка, не був обмежений рамою картини і вільно
взаємодіяв з навколишнім простором та мав безкінечну варіативність силуетних рішень
абстрагованої форми. В цьому напрямі творчі пошуки М. Дзиндри дали плідні результати
у вигляді чисельної скульптурної спадщини, що відповідала тим формальним завданням
пошуку «простої форми», які він окреслив у своїй творчій концепції і яким ніколи не
зраджував.

Скульптури М. Дзиндри періоду «абстрактної пластики», незалежно від того чи це
об’ємна форма, площинний рельєф або рельєфний портрет, характеризує гармонійне
поєднання об’ємів, форм, площин  і кольорів,  які в  закінченому творі мистецтва
утворюють «скульптосимвол» зі своїм сповненим духовної семантики змістом. Кожен з
цих символів є частиною Дзиндрової мистецької «абетки», яку він залишив для того,
щоб ми могли «прочитати» його особливу мову скульптури.
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важливості робить художній доробок А. Лосенка-митця особливим, неординарним,
новаторським.

Характерно, що усвідомлення  історизму як ключового моменту в художніх
розробках  так  званого  великого  стилю,  закладеного  академічною  традицією,
підтримувалося у східноєвропейському мистецтві і надалі. З другої половини ХІХ ст.
– до початку ХХ ст. ця проблема залишалася суттєвою, адже перебуваючи на різних
філософських засадах, її по-різному, але послідовно вирішували «романтики» та
«імпресіоністи», «передвижники» і «миріскусники», а протягом ХХ ст. – і радянські
художники.

 Значний інтерес представляє внесок у цю сферу українських митців. В загальному
руслі академічної системи, питомо в стінах Петербурзької Академії мистецтв, в
складанні традицій історизму академічна підготовка стала для вихідців з України
обов’язковою. Про це свідчить творчість митців, безперервний ряд яких показує і
традицію розвитку історичного жанру, і його еволюцію. У ХІХ ст. тут серед багатьох
інших вчилися черкащанин Т. Шевченко, уродженець з Харківщини І. Репін, одесит
Ф. Рубо, для котрих історична тема була визначальною або провідною. І якщо у
творчості Т. Шевченка історичний жанр спочатку утілився переважно у графічних
роботах, акварелях на античну та вітчизняну історичну тематику, як, наприклад,
«Олександр Македонський виявляє довіру до свого лікаря Філіпа» (1836), то в 50-ті рр.
ХІХ ст. після повернення із заслання, він працював над монументальними живописними
творами. Під враженнями від книги М. Костомарова «Богдан Хмельницький і повернення
Південної Русі до Росії» Т. Шевченко розробив  ескіз розписів на  тему «Богдан
Хмельницький перед кримським ханом» [7], який, як багато інших, не мав змоги утілити.

У  свою  чергу,  до  сюжетів  на  історичну  тему  з  українського  минулого
неодноразово звертався І.Ю. Репін (1844–1930). В роботі «Запорожці пишуть листа
турецькому султану» (1880–1891) головним героєм твору він зобразив волелюбний
народ, в той час як в картинах «Іван Грозний і його син Іван 16 листопада 1581 року»
(1885) , «Царівна Софія в Новодівичому монастирі» (1879) поставив питання про
особистість в історії і розкрив його з виключною глибиною. Національна тематика не
втрачала інтересу для І. Репіна і в подальшому. Так, до історичного жанру належать
його картини на теми з української історії – «Гайдамаки» (1902), «Чорноморська
вольниця» (1908), у яких він послідовно дотримувався реалістичного відображення
історичних фактів та подій.

Варто наголосити, що у межах становлення історичного жанру в стінах Академії
мистецтв виникло його особливе “відгалуження” – батальний живопис, направлений
безпосередньо на відтворення  військової  тематики. Розвиток батальної картини
обумовили  важливі  військові  події:  переможна  війна  Російської  імперії  з
наполеонівським вторгненням, російсько-турецька кампанія 1877–1878 рр., приєднання
Кавказу.

Як і всі інші, батальний жанр у руслі академічної школи підкорювався правилам
офіційної естетики, яку у всій повноті репрезентують твори В.І. Мошкова, А.Е. Коцебу,
Б.П. Віллевальде з властивою їм натуралістичністю, точністю побудування композиції,
часто дріб’язковою деталізацією й розрахованими ефектами.
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Таким чином, скульптурний доробок М. Дзиндри є важливим оригінальним явищем
в українському мистецтві ХХ–ХХІ ст. Творча спадщина скульптора багатогранна. На її
прикладі, як і на творчості інших провідних майстрів, можна простежити формальну
еволюцію світового авангардного мистецтва. Виступаючи за формальну безпредметність,
скульптор послідовно в контексті  свого творчого поступу доводив необхідність
створення пластичних форм, що не є відображенням реальних об’єктів. Його творчість
характеризується не тільки безконтекстною пластикою, а й формальними експериментами
з антропоморфними та біологічними формами, до яких він повертався впродовж всього
абстрактного періоду. Тож в ній можна простежити мотиви «конкретного мистецтва»,
конструктивізму, кубізму, неопластицизму, віталізму, примітивізму та сюрреалізму.

Новаторство, іманентна прогресивність мистецьких поглядів, власна художня манера
та феноменальна продуктивність (у період до 1990 р. створив понад тисячу скульптур)
вирізняє М. Дзиндру з-поміж інших українських скульпторів. Творча спадщина митця є
унікальною, як  з позиції мистецької вартості,  так  і  з  її  вагомості для  сучасного
українського мистецтва, адже не має аналогій в Україні. Скульптор залишив по собі музей
власних скульптур, які потребують дослідження та сучасної художньої оцінки.

Література:
1. Шмагало Р. Т. Історичний шлях художньо-промислової школи у Львові (1876–1939;

1939–1944) / Р. Т. Шмагало // Бюлетень Львівського філіалу Національного науково-
дослідного реставраційного центру України. – Львів, 2006. – № 2 (8). – С. 170–75.
2. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво : від авангардних зрушень до новітніх спрямувань :
розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століття / В. Д. Сидоренко ; Академія
мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва. – К. : ВХ [студіо], 2008. –
187 с. 3. Круп’як. Ю. Ю. Круп’як : [інтерв’ю з директором музею «Модерної скульптури
М. Дзиндри» п. С. Дзиндрою] / спілкувався Юрій Круп’як. –15.10.2012 // аудіо запис, загал.
час звуч. 1-год. 4. Дзиндра Михайло, виставка (квітень-травень, 1995 : Львів,Україна). /
Скульптура Михайла Дзиндри. – Львів : [б.в.], 1995. — 15 с. 5. Соловій. Ю. Поп-мистецтво
– найновіше мистецтво? / Ю.Соловій. // Сучасність: Література, наука, мистецтво,
суспільне життя. – Мюнхен, 1964. – № 1(37). – С. 58–69. 6. Гаєв. Т. Українська література
ХХ століття, розгорнені конспекти лекцій / Т. Гаєв, З. Гук. – [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : URL : http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/pdf/predavanja/
Ukrajinska%20knjizevnost%20IV%20%20predavanja.pdf 7. Костенко. Т. Михайло Дзиндра:
«Ми не розвиваємося, а лише декоруємо свої міста історією» / Т. Костенко // Високий
замок, 2006. – №133.(3296). – С. 6. 8. Соловій. Ю. Про речі більші ніж зорі / Ю. Соловій. –
Мюнхен : Сучасність, 1978. – 319 с. 9. Лисенко. Л. А. З історії скульптурних ідей ХХ
століття / Л. А. Лисенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL :http://
alarum.16mb.com/2012/02/lyudmy-la-ly-senko-z-istoriyi-skul-pturn/  10. Скульптура Михайла
Дзиндри = Mykhajlo Dzyndra’s sculpture : альбом / [упорядкув. та комент. : Мисюга. Б] . –
Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. —344с.  11. Полякова Н. И. Скульптура и пространство:
проблема соотношения объема и пространственной среды / Н. И. Полякова. – М. : Сов.
художник, 1982. – 199 с. 12. Бойчук. Б. Музей Михайла Дзиндри у Львові / Б. Бойчук //
Свобода, 1992. – № 75. – С. 2. 13. Бойчук. Б. Ліс скульптур Михайла Дзиндри / Б. Бойчук //
Свобода. – 1973. – № 192. – С. 4. 14. Архипенко О. П. Теоретичні нотатки / О. П. Архипенко
// Хроніка-2000. – 1993. – № 5 (7). – С. 208–255.

МИХАЙЛО ДЗИНДРА: НЕВІДОМЕ ІМ’Я В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ СКУЛЬПТУРІ

124

незважаючи на його класичність, оживляє і наповнює твір динамікою й реальними
рисами саме за рахунок театральності, як її емоційно пережив і передав митець. У творі
«діють» два рівня «життєпису» – саме життя, передане через епізод літопису, та його
театральне відображення, що естетизує та облагороджує подію, «сакралізує» її шляхом
долучення до мистецтва.

Перший рівень, так би мовити, наукове осмислення теми, забезпечують персонажі,
згруповані навколо головних діючих осіб. Це своєрідні спостерігачі дійства всередині
картини, які задають реальним глядачам емоційний тон, що впливає на їхнє сприймання
того, що відбувається. На першому плані сидить служниця, яка з докором дивиться на
«злокознене» сватання Володимира. За спиною Рогнеди — фігура старої служниці,
імовірно, годувальниці княжни, яка гірко оплакує вбитих членів родини. За спиною
Володимира – два воєводи, які прийняли сторону свого князя, але по-людськи, як
очевидці, переживають ситуацію: співчувають та дивуються тому, що відбувається.

Другий рівень  – художнє  осмислення, передають  емоційна  виразність  та
переконливість реалій, яких автор досягає зверненням до театрального мистецтва,
власне традиційно властивим йому виразно-виражальними засобами. Отже почуття
головних героїв передано жестами, мімікою, пластикою: пози його персонажів відверто
картинні, але водночас виключно «живі», а обличчя просвітлені піднесеною патетикою
реальної сценічної гри. Відомо, що Володимира художник писав з актора І. А. Дмитревського,
який входив до трупи Федора Волкова (1729–1763), з ім’ям якого пов’язують початки
російського театру. Виходець з купецької родини, талановитий актор, засновник першої
аматорської трупи руського театру в Ярославлі, Ф. Волков очолив трупу постійного
руського публічного театру в Петербурзі, яка стала прототипом всіх наступних труп і
театрів у Російській імперії. Друг видатного актора з 1759 р. [6; 138], А. Лосенко у
1763 р. написав його портрет1,  який характеризує презентабельність  і  водночас
задушевність. Федір Волков зображений у театральному костюмі та мантії. В одній
руці  він тримає маску,  а  в  іншій — кинджал  з  золотою діадемою. Це  атрибути
Мельпомени, музи трагедії, які увійшли до дворянського герба Волкових, Федора та
його брата Григорія. Учасники дворянського виступу проти імператора Петра III, вони
були удостоєні високого титулу і сотні кріпосних великою княгинею Катериною
Олексіївною, яка після заколоту стала імператрицею Катериною II. В такому сенсі
зображення Ф. Волкова роботи А. Лосенка, представляє інтерес і як портрет особливого
сенсу – історичний, що розкриває ще один аспект історизму в творчості майстра-
академіста.

Суттєвим, як показує аналіз подальшого розвитку історичного жанру, було те, що
художник показав шлях подальшої еволюції жанру, передбачивши прагнення до більшої
життєвості, об’єктивності і наукової конкретизації як історичної тематики, так і образів
історичних діячів, через які вона розкривалася. І якщо врахувати, що до історичного
живопису протягом століть традиційно відносили міфологічні та релігійні сюжети, де
практично не було місця реальним подіям,  художній підхід  та усвідомлення  їх
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1 У 1764 р. цей портрет був гравірований Є.П. Чемесовим. Аналогічний живописний твір з ДТГ, як
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДЯГУ ГОРОДЯН УКРАЇНИ 
(ХVІ–ХVІІІ СТ.)

Стаття присвячена дослідженню характерних особливостей одягу різних
верств міського населення України ХVI–XVII ст.

Ключові слова: міський костюм, традиційне українське вбрання, жіночий одяг,
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XVI–XVII century.
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Традиційне українське вбрання є важливим джерелом вивчення етнічної історії,
самобутнім культурно-мистецьким явищем, дослідженню якого присвячено цілий ряд
фундаментальних праць – П. Чубинського, Я. Головацького, Ф. Вовка, Д. Яворницького,
В. Білецької, О. Воропая, Г. Маслової, К. Матейко, Т. Нікололаєвої, А. Пономарьова,
М. Білан, Г. Стельмащук та ін. Найбільш розробленою у вітчизняній етнографії та
мистецтві є проблема селянського костюма та його регіональних особливостей. Значно
менше уваги в дореволюційній і радянській науці приділялось міському костюму. За
винятком статті В. Миронова «Міський костюм на Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)»,
надрукованій у журналі «Народна творчість та етнографія» [1971. – №5. – С. 20–29], у
нас майже немає спеціальних праць, присвячених міському вбранню, зокрема, більш
ранніх історичних періодів, відсутні дослідження одягу міських цехових ремісників.

Мета даної статті полягає в тому, щоб дослідити вбрання різних верств населення
України, зокрема, характерні риси одягу цехових ремісників ХVІ – першої половини
ХІХ ст.

У ХV–ХVІІІ ст. відбувається активний процес вестернізації української культури,
який найбільшою мірою позначається на побуті різних верств населення, особливо
населення великих міст. Зокрема, подорожі за кордон з метою одержання освіти були
«звичним явищем» у суспільному й культурному житті Великого князівства Литовського
[5; 56]. Вже в Першому Литовському Статуті [1529] вказувалось: «Абы княжата и
панове хоруговые, шляхта и бояре перечорные мели волную моц выйти с тых земель
наших Великого князьства и иных для набытья лепшего щастья своего и навчання
вчинков рыцерских до всяких земль чужих, кром неприятелей наших» [Цит. за: 5; 56].
Ця ж стаття, навіть у більш розширеному вигляді, повторюється в Литовських Статутах
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першим в історії академічного російського та національного українського мистецтва
твором, присвяченим вітчизняній історії. Картина розповідає про те, як князь Володимир
Святославич, майбутній хреститель Русі, сидячи на престолі у Новгороді, поставив за
мету об’єднати руські землі. За тогочасними нормами взаємовідносин між князями,
коли землі давалися у посаг за дружинами, він посватався до полоцької княжни Рогнеди.
Одержавши відмову її батька – князя Рогволда, Володимир пішов війною на Полоцьк,
убив батька та братів княжни і силою взяв її за дружину, приєднавши значну частину
східнослов’янских територій до своєї вотчини. На картині – момент пояснень дій князя
вбитій горем Рогнеді.

Творча думка А. П. Лосенка відображає художні тенденції свого часу: живописець
прагне розкрити загальнолюдські якості та умоглядні ідеї у конкретній історичній
ситуації. В такому контексті, написана на сюжет самого раннього давньоруського
літописного зводу «Повісті временних літ» (бл. 1110–1118 рр.), картина демонструє
не тільки глибину розуміння важливих вузлових моментів давньоруської історії, а й
зображення трагедії як об’єктивної реальності історичного буття. Натомість, твір
«Володимир перед Рогнедою», написаний після навчання А. Лосенка у французького
живописця Ж.М. Вьєна та знайомства з системою найвідомішої на той час Французької
Академії  у Римі,  вражає  тим, що художник не  втратив  ані  розуміння  власного
призначення, ані пафосу «свідомого патріотизму», зверненого саме до вітчизняної
історії. Прагнення до нового він демонстрував і в підході до образно-виражальних
засобів, які, згідно прийнятих в Академії художеств класицистичних «правил», вимагали
від картини ясної врівноваженості композиції, суворої статурності фігур, додержання
локального кольору, полишеного відтінків, що робило картину статичною, надуманою,
сухою. Отже ієрархія діючих осіб розгорнута у мізансцені, де витримано єдність трьох
планів. В дусі вимог класицизму, подано і колористичне рішення твору як поєднання
трьох основних кольорів.

Однак достовірність події художник підкреслює в дуже характерний спосіб:
введенням простонародних типів – вояків та прислужниць, яких протиставляє головним
героям, які написані за академічними вимогами. Помітна різниця у підході до образів
високопоставлених і простих людей дала дослідникам привід назвати зображення людей
з народу більш вдалим та реалістичним, ніж зображення князів. Очевидно, що А. Лосенко
тим самим виразив своє розуміння історичної правди минулої давньоруської доби, до
певної міри, всупереч прийнятим на той час офіційним регламентам і правилам. Отже,
незважаючи на деяку, за сучасним розумінням, нарочитістю й театральністю, робота
А. Лосенко виходить за межі традицій академізму з його міфо-історичним викладом
історії. Вона показує виключно високий, практично науковий рівень узагальнення
реального історичного матеріалу.

Даниною часу можна назвати театралізацію твору, адже антураж двометрової
картини, представленої сьогодні в Державному російському музеї в Санкт-Петербурзі
— обстановка, костюми, аксесуари — не стільки історичний, скільки театральний.
Однак, необхідно розуміти, що картина, написана у першій половині ХVІІІ ст., відображає
низький на момент  її  написання рівень  точних знань  про матеріальну культуру
давньоруського часу. З іншого боку, композиція, побудована в дусі театрального дійства,
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1566  і  1588 років.  Зокрема, в  останньому відзначається:  «… Кождый  человек,
рыцерский и всякого стану» має право виїхати за кордон «… для наук у письмъ, цвиченья
и учынков рыцерских» [Цит. за: 5; 56]. Заохочуючи освіту в країні, де ще не було власних
вищих навчальних закладів, уряд Великого князівства Литовського надавав право на
здобуття вищої освіти не лише вихідцям із шляхетської верстви, а й міщанам та козакам.
Українці, які навчалися в університетах Польщі, Чехії, Німеччини, Італії та Франції,
засвоювали, вірогідно, і якісь елементи західної побутової культури, використовували
одяг, відмінний від того, який носили вдома, переймали певні традиції західної моди.

У ХІV–ХVІІ ст. ростуть старі міста, відбудовані після монголо-татарської навали,
засновуються нові. Цей процес найактивніше здійснюється на території Червоної Русі,
Волині, повільніше – на землях, які зазнавали значних руйнувань від Батиєвих орд.
Кількість міст у Червоній Русі за період від 1500 по 1648 рік зросла в 2,5 рази. Загалом
у 1648 р. тут нараховувалося 253 міста. З другої половини ХVІ ст. розпочинається
інтенсивний розвиток міст Подністров’я та Лівобережжя, зокрема, виникають такі міста,
як Фастів, Конотоп, Кременчук, Гадяч, Миргород, Умань, Бориспіль, Борзна та ін. У
40-х рр. ХVІІ ст. в Україні вже налічувалось близько 1000 міст і містечок, найбільшими
з яких були Львів (близько 20 тисяч мешканців), Кам’янець-Подільський, Умань, Біла
Церква, Острог, Меджибіж (близько 10 тисяч мешканців у кожному). На початку ХVІІ ст.
відроджується Київ, повертаючи собі значення економічного, політичного і культурного
центру України [2; 10].

Відродженню українських міст  у ХІV–ХVІІ  ст.  значною мірою  сприяло
запровадження Магдебурзького права, котре  забезпечувало  їх  самоврядування.
«Мешканці міст феодальної України, як і жителі європейських середньовічних міст…,
в соціальному відношенні ділилися на міську аристократію – патриціат, бюргерство –
заможне міщанство (ремісничі майстри, середні і дрібні торгівці), а також міську
бідноту – плебс…[ ] Але аристократія і бюргерство, – підкреслює В. Балушок, – як
окремі групи в Україні існували тільки у великих містах. У невеликих містах і містечках
ці дві соціальні групи не були розділені. [ ] У містечках України проживали також козаки,
вище духовенство і шляхта» [2; 11].

Строкатим був етнічний склад міського населення: окрім українців, тут мешкали
поляки, німці, євреї, вірмени. Іноетнічні громади (передусім, католицькі – поляки та
німецькі) кількісно перевищували число корінного населення і спиралися на підтримку
держави.

Поширення  в  українських  землях Магдебурзького  права  зумовило  появу
ремісничих цехів, кількість яких швидко зростала. Перші документальні свідчення про
ремісничі цехи пов’язані з об’єднаннями шевців. Так, збереглася грамота 1386 року,
якою  староста Андрій  від  імені  угорського намісника  в Галичині Владислава
Опольського дарував шевцям Перемишля права, які вже мали корпоративні об’єднання
львівських шевців. Перша половина ХVІ ст. ознаменувалося створенням цехових
організацій у більшості українських міст. На той час в Україні налічувалось близько
120 ремісничих спеціальностей, у числі яких: шкіряні виробництва – 12, обробка вовни
й полотна – 5, кравецька справа – 5 спеціальностей [2; 13]. Серед цехових майстрів
виокремлюються такі спеціальності, як холщовники, суконними, шовковники, що
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колекціях матеріал, розкриває шляхи формування історичного жанру у російській школі
живопису, осмислює специфіку російської та радянської історичної й батальної картини.
В Україні, де аналогічних спеціальних робіт немає, різних питань історичного жанру
побічно, в більшій чи меншій мірі торкалося немало авторів. Натомість, сам аналіз
історичного жанру не можна назвати достатнім і тем більше всестороннім. Еволюцію
історичного жанру від його появи в мистецтві Відродження і до нашого часу розглянула
О.В. Полтавець-Гуйда, яка як художник побачила недоліки у мистецтвознавчому
вивченні, критиці, популяризації історичного жанру в Україні та наголосила на потребі
уваги до цього жанру з боку держави [3; 112]. Огляд фундаментальних праць з історії
української художньої культури показує, що вітчизняні дослідники в одних випадках
розглядають історичний жанр у контексті загальних уявлень про творчість певного
художника,  в  інших – шляхом підведення підсумків  вітчизняного мистецтва  за
конкретний період. Між тим актуальність аналізу історичного жанру визначається не
лише приналежністю до нього конкретних митців, розкриттям тенденцій і напрямів
художніх процесів певних періодів мистецтва, а й більш широкими завданнями, зокрема
соціально-політичними, з якими нерозривно пов’язане художнє життя держави. У
сучасних умовах в Україні, це питання прямо стосується пошуків національної ідеї, де
вагоме місце належить проблемі виховання громадянських почуттів та патріотизму, а
вони, як відомо, є основним змістовним наповненням історичного жанру.

Недостатність уваги фахівців до історичного жанру в Україні, зокрема початків
його історії, спонукає звернутися до таких питань у даній статті.

Перш за все, варто наголосити, що відомі від античності і середньовіччя твори
історичної  тематики закріпилися у статусі  лише у  добу Відродження. Ознакою
історичного жанру стало розкриття смислу зображеної події як вирішальної, виключно
важливої для долі країни, народу, нації. В Україні на зламі середньовіччя та Нового
часу появу  творів  історичного  змісту  визначили  традиції  військової  культури
давньоруського часу [4; 150–213]. В цілому, у ХVІІ – ХVІІІ ст. формування та розвиток
історичного живопису обумовили чинники, характерні для розкладу феодального ладу,
зокрема численні військові  конфлікти  [5],  які в Україні  та  Росії були викликані
боротьбою з інтервентами та активним визвольним рухом. В художній культурі це
позначилося широтою відображення військової тематики, яка визначила зміст мистецтва
бароко.

Не дивно, що зачинателями історичного жанру в ХVІІІ ст. та його новаторами у
ХІХ ст. у Російській імперії, яка об’єднувала на величезній території різні народи, були
художники, які походили з Україні. Саме в Імператорській академії, вищому навчальному
закладі, яке завдавало тон у художній культурі на підвладних їй землях, одним із його
засновників  став  виходець  із  невеликого  українського міста  Глухова, що  на
Чернігівщині, Антон Павлович Лосенко (1737–1773).

Автор унікального за ідейною значимістю полотна «Володимир перед Рогнедою»
(1770), А. Лосенко пройшов школу професійної підготовки у І.П. Аргунова (1753–
1758), в імператорській Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі (1758–1760) (у якій
потім став професором і директором), у провідних європейських живописців у Парижі
(1760–1765) та Римі (1766–1769). Його робота «Володимир перед Рогнедою» стала
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свідчить про розвиток виробництва місцевих високоякісних лляних, вовних, шовкових
тканин.

Ткацтво, кравецтво, шевство та інші спеціальності, пов’язані з виготовленням
одягу, належали до провідних галузей виробництва, про що свідчить порівняно велика
кількість членів цих об’єднань. Так, наприкінці ХVІ ст. до Львівського кравецького
цеху входило 73 майстри, а до цехів бляхарів та годинникарів – по чотири. У середині
ХVІІ ст. до шевського цеху в Білій Церкві входило 63 майстрів, а до рибальського
всього 9 [2; 14].

Разом  із  сім’ями, підмайстрами й учнями  ремісники  складали  більшість
промислового населення українських міст: до 25–36% усіх жителів [2; 14].  Їхні
представники брали активну участь в органах місцевого самоврядування. Окрім того,
цехи були своєрідними бойовими підрозділами міського війська, котре,  згідно з
Магдебурзьким правом, мало  самостійно захищати місто від  зовнішніх ворогів.
Ремісничі цехи мали власні прапори, корогви, цехові знаки, а також носили характерний
одяг. Корпоративний одяг, який водночас, вірогідно, служив і військовою формою,
використовували здебільшого під час загальноміських урочистостей, парадів, народних
календарних та цехових корпоративних свят. Однак не лише святковий, а й буденний,
робочий одяг ремісників мав певні відмінності, маркуючи приналежність до груп
майстрів, підмайстрів, учнів, адже в середньовіччі одяг був важливим символом
соціального статусу не лише певного стану, верстви, а й тієї чи іншої соціальної групи.

Найбільш різнився одяг представників різних цехів. Так, цехові шевці міста Янова
на Поділлі принципово не використовували у костюмі червоного кольору, вважаючи
його «мужицьким». Як свідчить Є. Сіцинський у розвідці «Материалы для истории цехов
Подолии», янівські шевці віддавали перевагу зеленому, темно-синьому й чорному
кольорам [12; 447–448]. Їхнім святковим та обрядовим одягом був довгий кунтуш із
чорного сукна з великим відложним коміром, з розрізними й відкоченими рукавами;
відвороти коміру й рукавів розшивалися зеленим шнурком. Шапки носили цигейкові,
чорні й сірі, з оксамитовим верхом, причому в чорних шапках був червоний, а в сірих –
синій. Крім того, шапки мали своєрідну форму: вгорі були розрізані на дві частини, які
стирчали подібно до вух [12; 447–448].

В  іншому подільському місті, Меджибожі,  ремісники використовували  як
святково-обрядовий одяг довгі кунтуші (чи каптан), підперезані червоними поясами,
й різнобарвні чоботи [11; 18]. Окремі члени ремісничих цехів, які брали участь у
святкових та обрядових діях, залежно від їхніх ролей (цехові прапороносці та ін.) мали
на своєму одязі відповідні ознаки. Так, прапороносці полтавських цехів одягали
«чемарки» (кунтуші), обшиті срібними галунами. Таку ж обшивку мали на чорних поясах.
Високі чорні шапки прапороносців оздоблювалися червоним гостроконечним верхом,
що загинався набік [4; 171].

Київські  ремісники  під час  проведення магістратських  свят –  6  січня  на
Водохреща й 1 серпня на Маковія, а також під час інших міських урочистостей, зокрема
пов’язаних із зустрічами «височайших осіб» із царської фамілії, брали участь у парадах
міського ополчення. Одяг піхотинців-ремісників у складі ополчення, за свідченням
очевидців, складався з кунтушів, підперезаних поясами, й високих шапок. На жаль,
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В статье рассматривается роль украинских художников в формировании
исторического жанра, содержание и значение проблемы историчности в
академическом и постакадемическом искусстве.
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The article the role of Ukrainian artists is examined in forming of historical genre,
maintenance and value of problem of historic character in an academic and post-
academic art.

Key words: historical genre, battle picture, composition of picturesque work, image,
national culture, historic character.

Формування історичного жанру та його образно-ідейний зміст – питання, що
належали до кола пріоритетних у європейському мистецтвознавстві протягом кількох
століть [1]. Безумовний лідер офіційного мистецтва ХVІІІ–ХІХ ст., історичний жанр
призупинив свій розвиток у результаті боротьби ідеологій академізму та критичного
реалізму, що на початку ХХ ст. закінчилося цілковитою руйнацією системи традицій
класичного мистецтва та впровадженням новітніх поглядів на мистецтво й творчий
процес. Однак у радянський період ідеологічні вимоги до мистецтва, зокрема панування
методу соціалістичного реалізму, повернули історичному жанру минулу славу. У наш
час, у вирі протиставлень сучасного мистецтва радянському минулому, зазначений жанр
знову помітно втратив своє значення як для митців, так і глядачів.

Попри  сучасні  тенденції,  в цілому  історична проблематика  залишається
актуальною. Її потреба полягає як у загальнокультурному, так і освітньому сенсі.
Виключно важливим є також виховний аспект, яку несе твір на історичну тему, адже
зображення подій, котрі стали доленосними для певного народу, були і залишаються
показником його унікальності, самобутності, значності.

Протягом ХХ ст. мистецтвознавча практика прагнула до дослідження відповідної
частини художнього спадку, у зв’язку із чим підкреслювалася необхідність аналізу творів
історичного жанру як таких, які висувають масштабні завдання як за змістом, так і за
формою. У дослідженні Е. Кузнецової [2], присвяченому розвитку традиційних форм
історичного живопису в Росії у ХІХ–ХХ ст., автор аналізує накопичений у музейних
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А. Андріївський [1; 129–131], М. Іконников [7; 253] та М. Закревський не деталізують
описи святкового вбрання представників тринадцяти київських цехів, зупиняючи свою
увагу переважно на мальовничому одязі інших учасників міських парадів – вершників
«Золотої корогви» з числа міської аристократії. Так, за описом М. Закревського, кожен
вершник був одягнутий «… у кунтуш поверх жупана, на польський покрій, з тонкого
світло-зеленого сукна, рукави якого з прорізами закинуті назад (на відліт), усі шви
викладені золотим шнуром; під цим кунтушем знаходиться каптан (жупан) звичайно
атласний, фіолетового кольору. На голові висока шапка з кримських смушків, бархатний
верх якої, малинового кольору, прикрашений золотою китицею. Через плече висить
ладунка (патронташ); до шовкового пояса підвішана шабля» [6; 443].

Згідно з магістратським документом – «Описую…» міського параду з нагоди
відвідин Києва великим князем Павлом Петровичем (майбутнім імператором Павлом
І) та великою княгинею Марією Федорівною, міська кіннота була «въ единокалиберных
и единоформенных одеждахъ: тонкознленого сукна, съ золотым балетом, черкасскахъ,
а кафтанахъ красныхъ шелковыхъ, шапки малиновые, бархатные съ кисти серебряными,
съ околицами сърыми крымскими» [10; 548].

Представники київського міського патриціату й цехового ремісництва, одягнуті у
традиційний святково-ретуальній одяг, описаний вище, брали участь  і в міських
поховальних церемоніях.  Так,  29  січня 1813  р.  на  похоронах київського  війта
Рибальського «въ церкви было около гроба 18 знамен, и когда гробъ вынесли изъ церкви,
предъ гробомъ ъхало до ста граждан въ наилучшем уборъ, на наилучших лошадяхъ и
въ малороссійськом богатомъ платьъ» [13; 442]. Д. Щербаківський у праці «Реліквії
старого київського самоврядування» відзначає, що останній похорон у Києві за старим
магістратським звичаєм, за участю ремісничих організацій із цеховим прапором,
кенотафами (кенотаф – імітація труни) й іпоклітами (іпокліт – оксамитове, розшите
покривало для кінотафа) відбувся 1900 року. «Щоправда, – пише історик, – київські
громадяни тоді вже не їхали верхи на конях «въ малороссійськом богатом платьъ», як
на похоронах війта Рибальського, й шли пішки, в звичайному тогочасному вбранні; але
в жалібній ході, на деякому віддаленні, перед катафалком із труною несли «кенотафи»
– напівциліндричні ящики, на яких лежали…іпокліти» [14; 42].

Цеховий корпоративний одяг, як і одяг «Золотої корогви» використовувався,
принаймні, частково, під час загальноміських урочистостей різного змісту до ліквідації,
згідно з указом російського царя Миколи І, Магдебурзького права (1831). Імовірно,
що київські ремісники доношували старий одяг, вдягаючи під час корпоративних
урочистостей, як от свято Свічки (1 вересня, на Семена) та ін.

Цехова форма ремісників, маючи своєрідні ознаки, що вказували на приналежність
до того чи іншого корпоративного об’єднання, водночас була типологічно близькою
до чоловічого вбрання міщан ХVІ–ХVІІІ ст. Обов’язковим компонентом чоловічого
міщанського одягу був жупан, на який одягали кунтуш – із довгими рукавами або
прорізами для рук. Незаможні міщани носили жупани з саморобного сукна. Городяни
середнього достатку шили жупани й  кунтуші  з  високоякісного сукна місцевого
виробництва чи імпортованого (зокрема, використовували зуф – різновид камлоту);
для святкового вбрання вибирали шовкові тканини – киндяки, тафту, камку, атлас, алтабас
та ін. [9; 44].
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У сучасних динамічних умовах життя багато представників субкультури не
підтримують готичний імідж постійно, а одягаються у відповідній стилістиці тільки на
концерти, фестивалі чи інші тематичні заходи, іронічно називаючи себе «готами по
вівторках» (англ. Tuesday Goths), оскільки саме по вівторках у нічних клубах найчастіше
проводяться готичні вечірки. В свою чергу, готи, які працюють в установах із суворим
дрес-кодом і обмежують свій імідж мінімумом прикрас та стриманим макіяжем,
одержали назву «готичних рабів корпорацій» (англ. Corporative Slave Goths). Ці готи
використовують мінімум макіяжу, аксесуари,  властиві діловим костюмам, але  в
готичному  стилі  (наприклад,  запонки  готичної  тематики,  заколки). Виділення
корпоративних готів в окремий вид сумнівне, оскільки будь-який прихильник субкультури
змушений одягатися відповідно до займаної посади незалежно від ідейних переконань.

Але вплив готичної естетики не обмежується переліченими субкультурними
течіями. На сучасному етапі поширеності вона значною мірою впливає на творчість
відомих дизайнерів та породжує цілі напрями «готичного мейнстріму». Наприклад, у
багатьох колекціях Жан-Поля Ґотьє, Йодзі Ямамото, Александра Макквіна, Рікардо
Тіші та Ріка Оуенса готичні образи гармонійно вписані в сезонні тренди.

Але будь-яке зближення з мейнстримом суперечить принципам готики. «Справжні
готи» (англ. True Goth) або виготовляють елементи свого іміджу самостійно або за
індивідуальним замовленням. Вони глузливо називають «готами з торгового центру»
(англ. Mall Goth), тих, хто купує більш доступні та не завжди «справді готичні» атрибути
у звичайних магазинах.

Майже від самого початку існування готичної субкультури її критикували з різних
позицій. Ексцентричний зовнішній вигляд готичних музикантів викликав відторгнення
у пересічних людей, тому їх творчість рідко висвітлювали телевізійні програми та
масові  видання,  за  допомогою яких вони могли б пояснювати  свою позицію та
популяризувати  субкультуру. Натомість ЗМІ  сформували  стереотип  агресивно-
депресивного гота, що мало відповідає дійсності.

Таким чином, можемо зробити висновок, що готична мода покликана виражати в
іміджах прихильників цієї субкультури незадоволеність буденним життям, естетичний
протест проти обивательських цінностей. Основними засобами підкреслення готичності
образу є чорний колір, фактурні матеріали (шовк, м’ятий оксамит, шкіра, вініл, сітка),
елементи еротичного фетишу, антикварні аксесуари, символіка смерті та потойбічного
життя. Напрямом подальшого дослідження фешн-готики може стати більш детальний
аналіз готичних колекцій провідних дизайнерів та брендів.
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Дорожчим було вбрання заможних міщан: їхні парчеві кунтуші підбивалися хутром,
накривалися оксамитом,  оздоблювались дорогоцінним камінням. Велика  увага
надавалася поясам, ґудзикам та іншим предметам одягу й оздобам.

Певне уявлення про одяг  заможного  городянина дає ктиторський портрет
Стародубського міщанина Спиридона Ширая з синами. Він починав із дрібної торгівлі,
однак піднявся досить високо по ієрархіній драбині: упродовж 17 років (1681–1698)
очолював магістрат полкового міста, став засновником дворянського роду, нажив
значний капітал. Характеризуючи вбрання Спиридона Ширая, П. Білецький у праці
«Украинская портретная живопись ХVІІ–ХVІІІ вв.» відзначає: «Ширай одягнутий у
парчевий кунтуш, на релеї якого ефектно поблискують золоті квіткові візерунки і
крапочки золотих ґудзиків. Червоний пояс, червоний (оксамитовий – О. Л.) каптан –
поряд із золотом і зеленню, жовте, блакитне, зелене і червоне в дитячому одязі,
контрастуючи між  собою,  виграють  у  декоративності»  [3;  94–95].  Яскрава
декоративність, орнаментика, яскраві насичені кольори були характерними ознаками
міського вбрання барокової доби.

Мальовничий ансамбль становить і одяг іншого заможного міщанина – Марка
Абрамовича. Торгівця  й орендатора,  тестя гетьмана  Івана Скоропадського. На
ктиторському портреті (1712) він зображений у жупані (каптані), підперезаному золотим
поясом ювелірної роботи й у шубі на горностаях [3; 95].

Чоловічі сорочки міщан шили короткими й широкими, оздоблюючи вишивкою
або тасьмою, розшитою шовком та золотом по подолу, а також по краях рукавів. У
полотняних сорочках робили під пахвами трикутні вставки з якогось іншого полотна,
розшитого шовком чи прядивом. Багаті городяни носили пошевні сорочки, вишиті на
рукавах і на грудях. Такі сорочки залишали відкритими з-під іншого одягу. Своєрідною
оздобою був накладний,  відомий з  часів Київської Русі комір – ожерелля,  який
виготовляли окремо від сорочки і пристібали до неї золотими, мідними, кришталевими
та ін. ґудзиками.

Заможні городяни носили під каптанами полотняні підштаники – гаті. Влітку
вдягали полотняні штани, що застібалися на один ґудзик, взимку – сукняні шаровари,
які заправляли в чоботи [8; 41]. Таким чином, у сезонному вбранні городян могли
поєднуватися два комплекти натільного одягу: сорочки на випуск до нешироких
полотняних штанів та сорочки, які заправляли в шаровари.

Взимку міщани носили кожухи, делії, бакеші, опачі. Іноді хутро покривали сукном,
облямованим тасьмою. Різноманітними за матеріалом і за формою були головні убори
міщан. Їх шили з високим камковим або сукняним верхом, облямовували хутром різних
тварин – лисиць, куниць, білок, рисей, бобрів, видр та ін. Побутували лисячі шапки з
кляпами – капризи, які можна було опускати на вуха й зав’язувати під підборіддям;
високі сиві смушеві шапки на завісах із сукняним верхом (у верхній частині такі шапки
мали розріз і зав’язувалися тасьмою або «завісами»). Літнім головним убором були
кайстрові капелюхи середньої висоти з широкими крисами-околишами [8; 42].

Барвистим, мальовничим,  художньо  довершеним  був комплекс жіночого
міщанського одягу, що втілював до певної міри ідеал пишної декоративності барокової
доби. «Тодішній смак, – зазначає Т. Ніколаєва, – вимагав найяскравіших кольорів, як
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Вона увійшла в моду завдяки гуртам FieldsoftheNephilim, TheCult, Sisters of Mercy,
учасники яких використовували подібний імідж, щоб створити образ романтичних
одинаків, зухвалих знедолених бунтівників.

До вестерн-готів дотичні шанувальники гота біллі (англ. Gothabilly) – течії,
заснованої на кітчевій інтерпретації «темних» аспектів поп-культури. Стиль одягу
найчастіше заснований на іронічному переосмисленні ретро-естетики, що поєднує
стилізовані зображення полум’я, тканини в горошок, тваринні принти, спідниці-«олівці»,
панчохи-сіточки, взуття з шипами на високих підборах, романтичні аксесуари. Готичність
таких образів підкреслюється переважанням чорного кольору, латексу, шкіри. На
формування образу гота біллі значною мірою вплинув імідж Бетті Пейдж – пін-ап
моделі 1950-х років, яка уславилася фетишизованими еротичними знімками.

Елементи фетиш-естетики також міцно закріпилися в готичній моді: готи нерідко
носять шкіряний одяг, ланцюги і металеві аксесуари. Іноді використовуються атрибути
«садо-мазо», наприклад: нашийники, одяг з латексу, BDSM-паски, що стали популярними
з початку 1990-х років на хвилі порно-шику.

Готична мода також вплинула на формування «стім-панку» (англ. Steam-punc),
естетика якого багато в чому схожа з представникам «вікторіанського» і «романтичного»
напрямків. Стім-панк – субкультура, що передбачає пошук альтернативного варіанту
розвитку людства на основі досконалого освоєння парових машин. Для представників
цього напряму характерна загальна стилізація під епоху Вікторіанської Англії на основі
синтезу корсетів, турнюрів, костюмів з жилетами та іншого вбрання по моді кінця ХІХ ст.
з сучасними елементами. Найбільш гармонійно в цю естетику вписуються елементи
іміджу готичного аристократа та готичної Лоліти.

«Готична Лоліта» – напрям, породжений  змішуванням готики  та visual  kei
(«візуальний стиль») — жанру японського року, що виник при змішуванні глем-року,
металу та панк-року в 1980 роках. Музиканти visual kei виділялися макіяжем, складними
зачісками та яскравими костюмами, здебільшого андрогінними. Їхні образи наслідували
численні фанати, довкола яких сформувалася субкультура «готична Лоліта». Як правило,
«Лоліти» носять сукні до колін у вікторіанському стилі з воланами і кринолінами,
капелюшки, декоративні парасольки та туфлі з заокругленими носками на високій
платформі. В Японії багато виробників одягу та аксесуарів запрошують свої вироби
спеціально представницям цього напряму.

В окремий напрям з 1990-х виділилися «кібер-готи» (англ. Cyber Goth). Їх імідж
побудований на суміщенні елементів готичної та індустріальної стилістики. Остання
проявляється у популярності поєднання чорного та яскравих (так званих «кислотних»)
кольорів, штучних і синтетичних матеріалів, брутального взуття на високій платформі,
дредлоків тощо. Також характерні елементи фетиш-естетики, пірсинг, готичні аксесуари
(хрести, акнх), екстремальний макіяж. Деякі кібер-готи заперечують причетність своєї
субкультури до готичної, вважаючи її окремою течією.

Крім перелічених, існує багато менш популярних, але не менш ексцентричних
течій готики. Наприклад, в окремий напрям можна виділити «фейрі-готів» (англ. Fairy
Goth – «Чарівний Гот»), які прагнуть бути схожим на фей з кельтського фольклору і
одягаються відповідним чином, часто одягаючи навіть штучні «крильця».
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сукна, так і матерій. Чорні та взагалі темні кольори вживали лише для печальних
(траурних) або так званих смирних (жалобних) убрань» [9; 44]. Широкий асортимент
різнобарвних яскравих тканин забезпечувала міська торгівля. Так, зі Сходу – з Китаю,
Індії, Персії, Туреччини, Закавказзя, Середньої Азії завозили шовкові та бавовняні
тканини; із Західної Європи – з Англії, Франції, Італії, Фландрії, німецьких князівств
надходили вовняні тканини. Існувало понад тридцяти сортів сукна; був широкий вибір
таких дорогих тканин, як камка, тафта, китайка, атлас, паволока, бязь, миткаль, киндяк,
кумач та багато інших.

Натільний одяг незаможніх міщанок (сорочки уставкового типу) шився переважно
з домашнього лляного полотна. Іноді долішню частину сорочки доточували підточкою.
Багаті міщанки носили шовкові сорочки з глибоким вирізом. На верхню частину
сорочки вдягався ліф із вузькими рукавами, що застібався чи зашнуровувався. Спідниці
та ліфи шили з дорогих тканин: штофного шовку, атласу, парчі.

Голови міщанок закривали вибагливі шапки – кораблики овальної форми з шовку,
оксамиту чи парчі.

Великим розмаїттям – за кольором та матеріалом був верхній одяг міщанок –
жіночі кунтуші, жупани, свитки, каптани. Взуттям, залежно від станків, були чоботи й
черевики з телячої, волової, кінської шкіри. Заможні носили взуття з перського чи
турецького сап’яну різних кольорів – червоне, жовте, зелене, блакитне, лазурове, біле.
Сап’янове взуття густо розшивалося золотом.

Типовим для заможних городянок був одяг дружини Спиридона Ширая на її
портреті з доньками. Жінка зображена в кунтуші, підбитому хутром, із незастібнутими
полами, скріпленому під шиєю стрічкою. Голова щільно пов’язана білою наміткою,
один кінець якої спадає на ліве плече. У такі ж кунтуші вдягнуті її доньки [3; 94].

Костюм городян відбивав зростаючу соціальну диференціацію міського населення
ХVІ–ХVІІІ ст. Так, одяг міської аристократії та бюргерства помалу вбирав здобутки
західноєвропейської моди, вірогідно, в тій мірі, в якій вона позначалася передусім на
костюмі польського  та німецького населення.  Зрозуміло, модні віяння  ставали
надбанням передусім мешканців великих українських міст. Одяг незаможних городян,
мешканців малих міст і містечок, господарська діяльність і спосіб життя котрих майже
не відрізнявся від селянського вбрання, доповнюючи його тими чи іншими новими
елементами.

Запровадження, починаючи з ХV ст., Магдебурзького права в українських містах
зумовило появу ремісничих цехів, кількість яких невпинно зростала. Разом із сім’ями,
підмайстрами та учнями ремісники складали від четверті до понад третини міського
населення. Спеціальності, пов’язані з виготовленням одягу – ткацтво, кравецтво,
швацтво та ін. – належали до провідних галузей ремісничого виробництва, про що
свідчить і кількість задіяних у них працівників.

Окрім  інших цехових емблем – корогов,  «цешок», що вказували на  певну
спеціалізацію, ремісничі корпорації відзначалися характерним вбранням. Костюм
ремісників у різних містах України мав специфічні риси: певну кольорову гаму, форму
шапок, крій, оздоби. У цілому верхній одяг складався з типових для міського костюма
компонентів: довгого сукняного кунтуша, шапки, пояса, чобіт. Окремі члени ремісничих
цехів, зокрема, прапороносці, мали на своєму вбранні спеціальні відзнаки.
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голлівудськими фільмами жанру «нуар». Одяг готичної красуні переважно підкреслено
тісний і акцентує тіло, часто включає корсети та шиється з досить специфічних
матеріалів — оксамиту, парчі, вінілу, шкіри, латексу. Серед взуття найбільш поширені
високі гостроносі чоботи (часто на підборах-«шпильках»), а також важкі черевики
армійського типу (на високій платформі).

Поширені серед готів уявлення про мужність розходяться з загальноприйнятими
стереотипами.  Зокрема, допустимими для чоловіків  готи вважають чутливість,
емоційність і сентиментальність, що йде врозріз із популярним образом «серцеїда-
мачо»,  який нав’язується масовою культурою.  Чоловічий костюм найчастіше
складається з темних облягаючих штанів і сорочки, але загальний зовнішній вигляд
гота може значно відрізнятися і залежить від конкретного стильового напряму, до якого
він належить. Також, залежно від конкретної стилістичної течії готики, відрізняється
ступінь прийняття традиційно маскулінних ознак: одні орієнтовані на підкреслення
брутальної мужності,  інші віддають перевагу майже «безстатевим» андрогінним
образам.

Андрогінність іміджу поширена серед готів обох статей. Наголос на власній
«безстатевості» робили рок-музиканти та їх шанувальники ще до виділення готики в
окремий  напрям  з  метою  епатувати  публіку  і  створити  враження  власної
гіперсексуальності. Пізніше чоловіки-готи робили яскравий макіяж і носили предмети
одягу,  які  традиційно вважаються жіночими  (наприклад,  спідниці),  але межу
трансвестизму вони переходили рідко, здебільшого, лише пом’якшуючи чоловічий
імідж.

З андрогінним типом зовнішності пов’язаний також досить поширений серед
чоловіків-готів  імідж  «байронічного», «фатального»  аристократа –  загадкового,
витонченого, дещо зарозумілого і цинічного. Цей образ тісно пов’язаний з концепціями
вампіризму і своєрідного «демонічного дендизму», популярними ще в ХІХ ст.

Представники субкультури, що культивують ідеали зовнішності та надають
перевагу одягу, стилізованому під моду XVIII–XIX ст. – це так звані «вікторіанські»
(англ. Victorian), «романтичні» (англ. Romantic) чи «антикварні» (англ. Antiquity) готи.
Чоловіки носять костюм-трійку або романтичні блузи з широкими рукавами та жабо, а
також, фраки і циліндри, різноманітні «аристократичні» аксесуари, а жінки – довгі сукні,
корсети, мереживні вуалі, високі пальчатки та декоративні парасольки. Цей напрям
сприймається як найбільш стереотипне уявлення про готичну субкультуру.

Не менш стереотипним є вампірський напрям готики. «Вампір» – це образ,
культивований численними готичними романами і фільмами жахів. Стилістично імідж
відрізняється від «антикварного», але часто служить об’єктом пародій і висміюється
популярною культурою.

«Циганські  готи»  (англ. Gipsy Goth) підкреслюють свій темний містицизм,
посилаючись на циганський фольклор Західної Європи і Балкан (все пов’язане з
прокльонами, ворожбою, вампірами, перевертнями). Представники цього напряму
доповнюють свій костюм циганськими (чи псевдоциганськими) елементами.

Серед «Вестерн готів» (англ. Western Goth) популярна ковбойська естетика —
крислаті капелюхи, шкіряні жилети, штани з бахромою, гостроносі чоботи зі шпорами.
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Документальних свідчень про корпоративне  вбрання цехових  ремісників
оприлюднено дуже мало. Проблему етнографії костюма українських ремісників уперше
сформулював В. Балушок у праці «Світ середньовіччя в обрядовості українських
цехових ремісників»,  відзначивши, що вона не досліджувалась у  вітчизняному
народознавстві і мистецтвознавстві.

Костюм ремісників, маючи характерні риси, був типологічно близьким до вбрання
інших верств українського міського населення у ХVІ–ХVІІІ ст. Одяг міщан (насамперед,
заможних  і  середніх  верств)  відзначався  пишною декоративністю,  яскравими
кольорами, багатством оздоб, розмаїттям дорогих тканин і прикрас, вигадливим кроєм
чоловічих і жіночих головних уборів, жупанів, кунтушів, різнобарвних сап’янових чобіт
і черевиків, втілюючи естетичні ідеали барокової доби. Водночас костюм городян
означеного періоду  відображав  зростаючу  соціальну диференціацію міського
населення. Одяг міської аристократії та бюргерства великих міст поступово, повільно
вбирав здобутки західноєвропейської моди, тоді як незаможні городяни й мешканці
малих міст і містечок використовували переважно селянське вбрання, доповнюючи
його новими елементами.
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переважанням чорного кольору, специфічною зачіскою та макіяжем, а включає багато
різноманітних елементів – від аристократичних до брутально-фетишистських.

Готична атрибутика досить еклектична за набором вживаних і популярних символів,
серед яких часто зустрічаються  і  єгипетські,  і християнські,  і кельтські. У готів
запозичені символи одержують нове, конструктивне значення — стають знаками
«подолання буденності і обмеженості», а їх релігійний зміст (наприклад, зв’язок хрестів
з християнством) майже втрачається.

Найпоширенішим атрибутом готів є анкх (давньоєгипетський символ вічного
життя),  популярність  якого пояснюють  з прагненням  безсмертя.  Також  часто
зустрічається єгипетське «Око Ра» (уаджет) – символ Місяця, що захищає від хвороб
та неприємностей.

Християнська символіка готами використовується менше, переважно у вигляді
стилізованих розп’ять: хрести (в тому числі кельтський), хрест святого Якова (хрест-
ніж). Серед представників субкультури поширені кельтські орнаменти, пентаграми (як
звичайні, так і перевернуті), восьмипроменеві зірки (символи хаосу). Також популярні
різноманітні символи смерті — скелети, кістки, черепи, зображення кажана, вовка, сови.
Всі перелічені елементи носяться як традиційні прикраси, амулети, малюнки чи нашивки
на одязі або як мотиви татуювань, боді-арту, макіяжу.

Готичний макіяж можуть використовувати як жінки, так і чоловіки. Він не є
повсякденним атрибутом і, як правило, наноситься перед відвідуванням тематичних
концертів, фестивалів чи клубів. Основа макіяжу — вибілене обличчя (зазвичай
вважається, що воно повинно бути дуже блідим і худим), темна підводка навколо очей
і чорна або червона помада.

Доповненням до готичного макіяжу можуть  служити пірсинг,  татуювання,
контактні лінзи (переважно червоні, зелені й жовті) і накладні ікла (у представників
«вампірського» напряму), але вони не є обов’язковими.

Зачіска також відіграє вельми важливу роль в іміджі готів обох статей. Поширені
зачіски з прямого довгого волосся або з піднятого гелем волосся середньої довжини,
що стирчить на всі боки, оформлене у вигляді шипів, рідше зустрічаються ірокези.
Ірокез, запозичений у панків, готи перетворили на так званий «детхоук» (англ. Deathawk,
від Deathrock — дет-рок і Mohawk — ірокез): з боків волосся голиться або дуже
коротко зістригається, а зверху піднімається і фіксується у вигляді високих шпильок
чи плутаного, кошлатого клубка. Така зачіска, як і випливає з її назви, поширена серед
шанувальників дет-року.

Готи всіх напрямів волосся переважно фарбують у чорний, червоний, фіолетовий
і  білий кольори,  досить часто  виділяючи прядки одного кольору на  тлі  іншого
(наприклад, червоні пасма на чорному).

Не зважаючи на відсутність чіткого розмежування чоловічих і жіночих елементів
іміджу, більшість дослідників вважають, що готична субкультура в цілому більше
орієнтована на жінок, надає їм більше можливостей для самовираження.

У  готів склалися  специфічні канони жіночої  краси  на основі підкреслено
сексуального, дещо зухвалого іміджу. На його формування значний вплив мав образ
femme fatal («фатальної жінки»), який зародився ще у ХІХ ст. і був популяризований
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У статті визначено взаємозв’язок молодіжної культури з фольклором («world
music»). Досліджено актуальність національної ідентифікації в епоху глобалізації
та зв’язок сучасної національної музичної культури та глобалізаційних процесів.
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В статье определена взаимосвязь молодежной культуры с фольклором («world
music»). Исследованна актуальность национальной идентификации в эпоху
глобализации и связь современной национальной музыкальной культуры и
глобализационных процессов.

Ключевые слова: World-music, фольклор, культура, музыка, глобализация,
национальная идентификация, индигенизация, автентика.

The article defines the relationship of youth culture and folklore («world music»).
Relevance of national identity in the era of globalization and the relationship of the
modern national music culture and globalization processes have been studied.

Key words: World-music, folklore, culture, music, globalization, national
authentication, Indigenization, authenticity.

Сьогодні  вже  є  очевидним, що  світ  вступив в нову  епоху, яка називається
глобалізацією.  Глобалізація  є  процесом всесвітньої  економічної, політичної  та
культурної інтеграції та уніфікації. В результаті її світ стає цілісною економічною,
соціокультурною та політичною системою. В ХХ ст. домагання окремих народів на
світове панування були зруйновані, з іншого боку – з’явилась необхідність у більш
тісному співтоваристві всіх народів та етнічних груп. На місце окремих закритих систем
приходять нові економічні, фінансові, медійні та освітні форми, які потребують більшої
свободи і мобільності кожної людини.

Особливо  інтенсивно проходить  процес міжнародної  інтеграції  у  сфері
міжкультурних зв’язків. Це обумовлено тим, що універсальний язик мистецтва якомога
краще підходить для міжнародної і міжнаціональної дипломатії, оскільки є зрозумілим
всім прогресивно настроєним  і  творчим людям. А сучасні  засоби комунікації  і
глобальний ринок допомагають людям різних культур долати будь-які відокремлені
один від одного відстані та інтенсивно вивчати культури один одного.

З другої половини ХХ ст. саме музика, порівняно з іншими видами мистецтва,
стає лідером за кількістю і масштабами трансляцій на каналах електронних ЗМІ, за
обсягом випуску і продажів музичних записів на компакт-дисках, по чисельному складу
аудиторії тощо. Одним із лідерів за темпами розвитку і популярності є напрям «World
Music», який одержав планетарне визнання.
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Часом зародження готичної субкультури більшість дослідників вважають кінець
1970-х років, коли у Великій Британії почав слабшати вплив панку, і низка рок-гуртів
(Bauhaus, VirginPrunes, SouthernDeathCult, SexGangChildren, Specimen, Ausgang)
звернулися до нового жанру, сформувавши «першу хвилю» готичного року. Від панку
вони успадкували ідею заперечення банальної дійсності та своєрідний «естетичний
тероризм», однак, якщо панки протестували активно, то готи обмежилися пасивним
інтровертним неприйняттям мейнстриму [2].

Психологічним підґрунтям поширення готики стали песимістичні настрої молоді.
Багато ранніх готичних альбомів виражають відразу до режиму Маргарет Тетчер, але
музиканти здебільшого просто описували похмурі реалії, що їх оточували, не вкладаючи
у тексти політичних закликів та провокацій, як це робили представники панк-року.

Першість у винайденні нового музичного жанру більшість дослідників віддають
гурту Bauhaus, численні шанувальники якого сформували своєрідний новий молодіжний
рух. Серед готичних записів гурту виділяють сингл «BelaLugosi'sDead» (1979) («Смерть
Бели Лугоші»), присвячений актору, який спеціалізувався на виконанні ролей вампірів.
Слова з пісні «цнотливі наречені пропливають повз його могилу, прикрашену мертвими
квітами часу» певною мірою позначили напрям для естетизації готами смерті та
похмурих потойбічних сил [1; 129].

Готична естетика поступово набирала популярності і вже 1982 р. у Лондоні
відкрився клуб Batcave, що став епіцентром субкультурного життя.

В  оформленні  зовнішності  перші  представники  готичної  субкультури
орієнтувалися на музикантів, для яких типовими були окремі елементи іміджу панків:
переважно чорний рваний або шкіряний одяг, пірсинг, зачіски у вигляді високих «шипів»
та ірокезів (але у готів ірокез був зазвичай чорним і набагато ширшим, ніж у панків,
виголеним лише на скронях).

За зовнішню схожість з панками перших готів часто називали «Темними Панками»
(англ. DarkPunks), але поступово їх імідж ставав більш своєрідним. Вони (як чоловіки,
так і жінки) почали робити оригінальний яскравий макіяж: вибілене обличчя з густою
чорною підводкою очей. Також в іміджі готів акцентувалися символічні срібні прикраси
– золото ними розцінювалося як символ традиційних цінностей, колір Сонця, тоді як
срібло – колір Місяця, темних потаємних сил.

До 1980-х  років  готична мода вже була окремим,  досить екстремальним  і
епатажним напрямом, хоча здебільшого розвивалася за принципом «зроби сам» — її
шанувальники власноруч чи за індивідуальним замовленням шили собі одяг і робили
прикраси, а придбані в магазинах речі переважно або перекроювали, або всіляко
«модифікували»: розривали, прикрашали нашивками, шипами, шпильками тощо.

Зовнішній вигляд — одяг, взуття і аксесуари, зачіски та макіяж — стали однією з
найважливіших естетичних складових готичної субкультури і можуть наділятися
першорядним значенням в очах її носіїв.

Важливим елементом готичної субкультури, що значною мірою впливає на імідж
готів,  є  естетизація  зовнішності  як певна форма протесту  проти буденності  та
загальноприйнятих пересічних цінностей. Але основа такої естетизації – повага до будь-
яких форм  самовираження  особистості.  Тому  готична  мода не  вичерпується
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Жанр «World Music» є своєрідним синтезом різноманітних етнічних (фольклорних)
музичних традицій  в єдиному цілому, що  супроводжується  сучасним поданням
матеріалу, актуальним звучанням та роботою з сучасними технологіями.

Напрям  «World Music»,  в  основному,  досліджувався  такими  зарубіжними
науковцями та дослідниками як Louise Gray, Richard Nidel, Jesse Russell, Philip V.
Bohlman, Ronald Cohn, David Willoughby, Peter Fletcher, які в основному розглядали
напрями, течії, виконавців та музичні інструменти «World Music». Так само можна
виділити російських дослідників «World Music» В. Соболенко та О. Козлова, які
намагаються осмислити філософію даного музичного напрямку в контексті до світової
музичної культури. У вітчизняних науковців досліджень напряму «World Music» не було.

Актуальність  дослідження  обумовлена  відсутністю  в цих  дослідженнях
характеристики «World Music» як явища національної ідентифікації.

Мета статті – з’ясувати, якими засобами музичний напрям «world music» допомагає
національній ідентифікації в умовах глобалізаційних процесів.

Трансформаційні процеси, які відбуваються в Україні, характеризуються значними
змінами становища всіх соціальних груп, розпадом старих соціальних зв’язків та
формуванням нових, що призводять до кардинальних змін у соціальному становищі
груп і в соціальній структурі всього суспільства.

Зараз практично неможливо знайти жодної етнічної спільноти, яка б не випробувала
на собі вплив з боку культур інших народів. Саме ця тенденція культурної глобалізації
особливо загострює зацікавлення до культурної самобутності. Культурне різноманіття
сучасних народів збільшується і кожен з них намагається зберегти та розвинути свою
цілісність і культурний вигляд.

У сучасних умовах, як і раніше, культурні форми життєдіяльності передбачають
приналежність людини не тільки до якої-небудь соціокультурної групи, але і до її етнічної
спільноти. Серед багатьох соціокультурних груп найбільш стабільними є стійкі в часі
етноси. Завдячуючи цьому етнос є для людини найбільш надійною групою, яка може
забезпечити йому необхідну безпеку і підтримку в житті.

Крім того, наслідками буремних і різносторонніх культурних контактів стає
відчуття нестабільності навколишнього світу. Коли оточуючий світ перестає бути
зрозумілим, починається пошук  того, що допоможе відновити його цілісність  і
упорядкованість та захистити від труднощів. В цих обставинах дедалі більше людей (в
тому числі і молодь) починають шукати підтримку в перевірених часом цінностях свого
етносу, які в даних обставинах стають найбільш надійними і зрозумілими. Результатом
стає підсилення  відчуття  внутрішньо  групової  єдності  та  солідарності.  Через
усвідомлення своєї приналежності до етносів люди намагаються знайти вихід із стану
соціальної безпорадності,  відчути себе частиною суспільства,  яке  забезпечує  їм
ціннісну орієнтацію в динамічному світі та захистить від більших негараздів.

Також закономірністю розвитку будь-якої культури завжди були спадкоємність у
передачі і зберіганні її цінностей, так як людині необхідно самовідтворюватись та
саморегулюватися. Це в усі часи відбувалося усередині етносів шляхом зв’язку між
поколіннями. Якби цього не було, то людство не розвивалося б. Тому можна сказати,
що культура є «цементом суспільних стосунків», яка передається від однієї людини до
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У статті розглядаються художні аспекти фешн-готики. Описуються
атрибути готичних іміджів, виділяються стилістичні течії субкультури,
виявляються елементи готики, що набули популярності в контексті тенденцій моди
кінця ХХ – на початку ХХІ ст.

Ключові слова: готична мода, готичний дизайн, готичний імідж, стиль
готичної субкультури.

В статье рассматриваются художественные аспекты фэшн-готики.
Описываются атрибуты готических имиджей, выделяются стилистические
течения субкультуры, проявляются элементы готики, которые приобрели
популярность в контексте тенденций моды конца ХХ – начала ХХI вв.

Ключевые слова: готическая мода, готический дизайн, готический имидж,
стиль готической субкультуры.

The article considers the artistic aspects of Gothic fashion. Id describes main
attributes of gothic images, stylistic elements of Gothic subculture, which became popular
in the context of the fashion trends at the end of XX – the beginning of XXI centuries.

Key words: Gothic fashion, Gothic design, Gothic image, Gothic subculture style.

Готична (від англ. gothic – «варварський», «жорстокий», «грубий») — субкультура,
що зародилася наприкінці 1970-х років у Великобританії на основі панк-руху. Таку назву
ця субкультура одержала за підкреслену похмурість, брутальність іміджів. За більш
ніж сорок років розвитку готична естетика набрала значної популярності по всьому
світу, особливо активно проникнувши у сферу моди: чорний колір одягу, специфічний
готичний макіяж та аксесуари періодично з’являються не лише у вуличних трендах, але
й демонструються провідними фешн-брендами на подіумах та в рекламний кампаніях.
Така поширеність готики визначає актуальність її наукового дослідження в контексті
моди.

Вітчизняні дослідники готичну моду практично не вивчали, а серед зарубіжних
наукових робіт, присвячених цій темі, можна виділити працю В. Стіл та Д. Парк «Готика.
Похмурий гламур». В. Стіл  аналізує  готичний наратив, описує  прояви стилю в
субкультурному контексті,  виявляє  взаємозв’язки моди  з  тематикою смерті  та
вампіризму, відслідковує поширення готичних образів у глянцевих виданнях та колекціях
фешн-дизайнерів. Д. Парк зосереджує основну увагу на еволюції готичного року, але
практично не зачіпає проявів готики в костюмі.

Основною метою даного дослідження є виявлення принципів готичної естетики
та з’ясування специфіки їх прояву при стилізації фешн-образів.
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іншої в процесі політичної соціалізації і контактів з представниками інших культур, а
також формує у людей відчуття приналежності до певної спільності, тобто відчуття
ідентичності.

Культурні наслідки контактів, що розширюються між представниками різних країн
і культур, виражається серед іншого і в поступовому стиранні культурної та національної
самобутності. Особливо це очевидно для молодіжної культури, яка носить однаковий
одяг, слухає одну і ту ж музику, «фанатіє» від одних і тих же «зірок» спорту, кіно, музики.
Це можна назвати проблемою в сфері культурної глобалізації, де ділянки емоцій та
смислів тільки обідняються, руйнуючи територію приватного, індивідуального, а
уніфікація підриває основи існування такої важливої частини діяльності людини як
мистецтво. Тому збереження етнічних культур та їх самобутності, підтримка розвитку
етнічних культур та мов, а також питання громадянства, свободи руху та зайнятості є
одним з найбільш гострих сучасності.

Говорячи про ідентичність як самоототожнюваність, яка пов’язана із стійким
визначеним набором параметрів – починаючи від індивідуального і завершуючи
цивілізаційними – можна  спробувати побудувати  схему розвитку  ідентичності,
виокремивши при цьому  її різні рівні. Вони визначаються типами культури, які
виступають домінуючими на певних етапах розвитку суспільних систем. Початковий з
них пов’язаний з традиційною етнічною культурою, другий – з національною, третій – з
масовою. Для кожного з цих типів культури характерний тип індивіду, відповідно,
колективна особистість, яка виступає персофініфікацією роду; особистість, яка володіє
комплексом яскраво виражених індивідуальних характеристик; масовізований індивід
з невизначеним особистим початком. Кожен з цих типів характеризується абсолютно
особливими формами  відтворення,  світогляду,  стратегіями відносин  з  часом  і
простором, а також визначеним, які відповідають його характеристикам, засобам
ідентифікації.

Можна  говорити  про  те, що  сучасна  людина дедалі  частіше виступає  як
маргінальна особа, яка живе на межі культур: своєї власної і чужої, що стала для неї
референтною. Багато людей заглиблюються в різноманітні субкультури, але для
більшості, в період зламу соціальної системи, існує необхідність зачепитися за щось
більш стабільне, а саме: за сім’ю та етнос.

Саме зараз почалися процеси індигенізації – повертання до коріння, спроба
осмислити те цінне в різних культурах, що необхідно зберегти. Абсолютно точно, що
єдиною опорою в цьому може виступати національне та етнічне. На думку російського
науковця,  доктора  культурології  Г.В.  Костіної,  «саме  потужний  етнічний
ідентифікаційний потенціал затребуваний в даний період суттєвих зсувів в культурі, які
проходять на всіх її рівнях та підсистемах. Ці трансформації, які проявляються в
безпрецедентному ускладненні соціальної організації, в інтенсифікації культурних
зв’язків та обмінів, в зростанні культурного різноманіття, у відмові від пануючих в
епоху масового індустріального суспільства уніфікації та стандартизації, які приводять
до підсилення відчуття катастрофічності буття та психологічної фрустрації. В подібній
ситуації соціальної та культурної дезорієнтації індивід прагне до власних коренів,
намагаючись отримати втрачену співпричетність до власного народу та його історії».
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кінострічку чи театральну виставу. Напевно, у минулі століття жанрова картина замінила
глядачам кіно.

Про ставлення С.О. Григор’єва до живопису та своєї професії викладача можна
переконатись зі слів його студентки та аспірантки Віри Іванівни Баринової-Кулеби. Вона
згадувала, яким закоханим у свою професію був Сергій Олексійович. Він любив
порівнювати професію художника з головним персонажем казки. Казка – найбільше
досягнення людства, – казав Сергій Олексійович. – Треба пройти через усі негаразди,
щоб бачити і відчувати, як відчувають інші, правдиво і правильно усе змалювати і
тільки  так можливо  створити казку. Якщо прагнете «всього»,  то це «все»  треба
вистраждати, навіть не доїдаючи, не досипаючи, працювати настільки напружено, щоб
відтворити всю повноту життя. «Якщо тепер, після тих робіт, що ви написали, –
звертався педагог до аспірантів, – напишете гіршу картину, або щось «схалтурите», не
підніметесь більше ніколи до свого рівня».

Особливо вражає, що вже визнаним митцем на піку своєї слави, професор й ректор
ВНЗ, він все одно надзвичайно відповідально ставився до своєї професії викладача.
Серйозно та наполегливо він вчив створювати багатство емоцій, які можна назвати
казкою.
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Налагодження зв’язків у суспільстві, реалізація творчих можливостей кожного
індивіда неможлива без потреби у відчутті глибинних коренів. Кожна людина прагне
усвідомити себе ланкою в певному стабільному ланцюгу людського роду, що виник з
прадавніх часів. Світогляд етнічної  групи формується  за допомогою символів
спільного минулого етносу – міфів, легенд, святинь тощо. Ця культурно-історична
спадкоємність у житті етносу досить динамічна і рухлива. А глибинна людська потреба
в культурній ідентифікації зберігається протягом усього життя людини.

Національна культура в умовах глобалізації суттєво трансформувалась, викликав
появу та поширення нових транснаціональних культурних практик. Тенденції культурної
уніфікації  та  гомогенізації, що вельми  виразно виявляються  в сучасному  світі,
дозволяють передбачити, що наднаціональна, глобальна культура, яка формується в
наш час, в своїй основі має ще більший ніж це можливо в межах національної культури
ступінь спільності та відкриває ще більші можливості для діалогу культур. Так само
сучасна глобальна культура виступає як перша суто технічна цивілізація, яка спирається
на глобальні системи масових комунікацій, де єдиний стандартизаційний формат
взаємозалежної мережі обумовлює соціальну стандартизацію.

Тому можна констатувати, що сучасна музична культура характеризується, з
одного боку, розширенням технічних можливостей та трансляції музичних творів, а з
іншого, – кризовими тенденціями в цій ділянці культури в більшості регіонів світу. З
другої половини ХХ сторіччя саме музика, порівняно з іншими видами мистецтва, стає
лідером за частотою та масштабом трансляцій на каналах електронних ЗМІ, за об’ємами
випусків та продажів музичних записів на компакт-дисках, за чисельним складом
аудиторії тощо. В ситуації, яка склалася, в простір будь-якої національної культури легко
проникає музика, яка відноситься до масової культури з її спрощеними та виразними
засобами. Разом з тим, музична практика сучасного суспільства характеризується
складними процесами обміну, як народними, так і професійними зразками музичної
творчості.

Сучасні умови переходу світового співтовариства до загальнопланетарної моделі
існування,  глобалізації  комунікативних  процесів  і  протиріччя  їх  результатів
обумовлюють  багатозначність,  багаторівневість,  плюральність,  динамізм
міжкультурного музичного простору.

З розвитком суспільства з’явилися нові форми передачі культурних кодів крім
фольклорних: література, театр, історія, кіно тощо. Але всі ці форми мають на увазі
пасивне сприйняття глядачами інформації. Єдиною більш відкритою та активною
формою стала музика. І якщо класична музика ще потребує спокійного сидіння в залі,
то нові форми концертів вже дозволяють рухатися разом з музикою, нагадуючи нам
про втрачені обряди. Без ритуалу суспільство не може існувати. На зміну язичницьких
обрядів прийшли християнські, на зміну християнським в нашій країні з’явились нові,
винайдені спеціально для нової ідеології і в більшості своїй дієві.

Культура нації створюється протягом дуже довгого часу, починаючи з прообразів
етнічної міфології  і  закінчуючи сучасною поетичною творчістю. Світовідчуття
прадавніх українців органічно увійшло в ментальність їхніх нащадків. Національні
образи світу (часто підсвідомі), стереотипи поведінки, психічні реакції або оцінки
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його майстерні вийшли такі відомі художники, як І. Тихий, В. Зарецький, В. Чеканюк,
Н. Стороженко, А. Горська та інші. Своєю наполегливістю та працелюбством вони
показали, як треба викладатись у навчанні й самостійній праці, щоб чогось досягнути
на ниві мистецтва.

Педагогічний метод С.О.  Григор’єва  був  багато  у  чому  новаторський  й
експериментальний. Все врахувати у галузі навчання неможливо. Інколи «режисерський»
метод давав збій. Це стосувалось студентів молодших курсів та студентів, які просто
поверхнево  ставились до  задумів  тематичних  картин. Студенти  захоплювались
викриванням вад суспільства, забуваючи про те що вони створюють мистецтво. Цю
проблему  у  викладанні  професора  висвітлює Василь Андрійович Афанасьєв:
«…орієнтування на конфліктні сюжети інколи не виправдовувало себе, так як молоді
люди ще не достатньо глибоко усвідомлюють і правильно розуміють суспільні й
психологічні причини конфлікту, надати правильне моральне тлумачення, а головне –
не оволоділи достатньою майстерністю, для того щоб життєво вірно розкрити людську
драму» [3; .84]. Але такий промах важко прорахувати, адже це – процес навчання. Без
таких невдач студенти не зможуть зрозуміти, як не треба писати. Що стосується невдач
та промахів, вони можуть підштовхнути студента до створення кращої роботи. Тому
деякі, навіть відверто слабкі роботи студентів, можна вважати як закономірний процес
навчання. Набагато більше бентежать власне не дуже вдалі роботи художника… Зараз,
у історичній перспективі, важко не помітити надмірного захоплення автора методом
театралізації зображувальної сцени: деякі персонажі у картині – прямо - таки позують»
[2; 10]. Так, штучність  і позування інколи властиві Григор’євським персонажам.
Особливо це помітно у картині «Обговорення двійки» (1950). Усі дійові особи сумлінно
виконують свої ролі. Це трохи нудно й награно. Але у винайденому «режисерському
підході» є багато привабливих рис. Його живописні твори нагадують картини кіно чи
театральні постановки того часу. Привертає увагу продуманість сюжету, виявлення
композиційного головного та підлеглість другорядного у трактовці ідейної цілісності
картини. Його персонажі лаконічні, завершені та не обтяжені зайвими деталями й
зовнішніми ефектами.

Концепція «режисерського» підходу до створення картини побутового жанру має
свою логіку. Адже й у театрі та кіно виконуються розкадровки до кожної сцени, де
художники повинні найвиразніше зобразити ту чи іншу сцену. Художник створює безліч
етюдів та замальовок, шукаючи найвиразнішу сцену. Завершальна чи кульмінаційна сцена
у театрі також старанно виставляється режисером. Цей процес компонування сцени у
театрі подібний до  створення постановки у майстерні живопису. Продумується
композиційна цілісність, спрацьовують одні й ті ж самі закони композиції – головне у
цілому, розвиток дії у часі, взаємозв’язок персонажів, динаміка, статика, контраст,
нюанс,  симетрія,  асиметрія,  ритм, пропорції.  Режисером-постановником,  як  і
художником, враховуються усі закони композиції та засоби виразності: колір, світло,
лінія, пляма  та  інші. Відмінність й одночасно складність жанрової картини від
театральної постановки у тому, що художник майстерно в одній сцені розповідає про
весь сюжет картини, розкриває обставини ситуації, вирішує моральні та психологічні
питання. На полотні можна побачити й прочитати певну історію, ніби, переглянути

НОВАЦІЇ С. О. ГРИГОР’ЄВА У ВИКЛАДАННІ ЖАНРОВОГО ЖИВОПИСУ
ТА «РЕЖИСЕРСЬКИЙ» МЕТОД СТВОРЕННЯ ЖАНРОВОЇ КАРТИНИ



105

певних подій чи осіб завжди є відображенням етнічної ментальності, тобто того, що
можна назвати “духом народу”. Космополітична ж культура, яку донедавна називали
інтернаціональною, денаціоналізує особистість, позбавляє її почуття патріотизму і тому
шкідлива для нації.

Етнічна музика – це традиційна музика будь-якого етносу, яка не піддалась впливу
інших культур. Кожен народ у світі має свою унікальну історію і культуру. Головне
достоїнство етнічної музики полягає в тому, що пройшовши через віки, вона зберегла
унікальність і характерні риси народу, який її створив. Саме в етнічній музиці робиться
акцент на перенесені з народної музики традиційних мотивів, звукорядів, інструментів,
манери виконання тощо.

Основою етнічної музики є по-справжньому оригінальне звучання народних
інструментів, використання характерних музичних звукорядів та ритмічних малюнків,
запозичених з прадавнього шару музичної культури – обрядової, ритуальної музики.
Всі напрями етнічної музики об’єднані однією особливістю: вона дарують людям
відчуття первісної свободи.

Сьогодні особливого значення набувають етнічні (фольклорні) фестивалі або
фестивалі «world music». Не пов’язані  із складними релігійними та соціальними
питаннями,  вони  відроджують  атмосферу  чистого  свята. На цих фестивалях
реконструюються звичаї та обряди, відтворюється атмосфера безперервної рідної
історії, з’являються відчуття спільності на основі мови, території та багатовікової
культури. Процес усвідомлення кожним індивідуумом своєї приналежності до певної
етнічної спільноти визначає етнічне самоутвердження як норму, коли традиції, мова,
культура,  звичаї,  потреби  збігаються  з  власними  інтересами  та  готовністю  їх
відстоювати і втілювати в життя; це визначає етнічну ідентичність, тобто сприйняття
себе часткою етносу як цілісного суспільного організму. Усі ці чинники відіграють
вирішальну  роль  у  забезпеченні  життєдіяльності  та життєздатності  етносу,
примножуючи надбання матеріальної і духовної культур. Тому питання збереження
фольклору є життєво важливим для будь-якої національної культури, оскільки він є
основною складовою, стрижнем цієї культури.

Саме фольклор несе в собі частинку самобутності народу, відображає його
ментальність. У кожного народу музика відрізняється своєрідними національними
рисами. Протягом довгого періоду,  а саме не одно сторіччя, фольклор входив у
повсякденний побут народу і передавався наступними поколіннями.

Взаємозв’язок  молодіжної музичної  культури  з фольклором  є  найбільш
очевидним. Взаємодія найбільш давньої і найбільш юної сфери музичної культури
здійснюється на різних рівнях. Один з таких рівнів – пряме використання музичного
фольклору в практиці сучасних музичних колективів і окремих виконавців: запозичення
народних мелодій, манери співу, включення в ансамблі народних інструментів, що
дозволяє цим колективам і виконавцям вважатися виконавцями «world music». Саме
використання фольклорного матеріалу молодіжною музикою завжди має активний,
перетворюючий характер і ніби протиставить етнографічному «музейному» підходу
дієвий, «живий» тип поводження з народною музикою. Народні мелодії з їх великим
семантичним потенціалом  виконують  в  новій  сфері  музики  ряд  естетичних,
комунікативних, ідентифікаційних та соціальних функцій.

«WORLD-MUSIC» ЯК ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
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необхідне підходити до виконання малюнка як архітектор до виконання проекту.
Продумуючи кожну лінію, будуючи форму з урахуванням пропорцій й тональних
відношень.

Не дивлячись на зайнятість, професор возив студентів на виставки до Москви,
Ленінграду. Таким чином він намагався розвинути смак та майстерність у молодих
митців. У музеях вони копіювали шедеври світового мистецтва, особливо портрети. Зі
спогадів Віри  Іванівни Баринової-Кулеби: «Рекомендував писати натурні  етюди,
особливу увагу приділяв написанню портретів, відтворенню на полотні характеру
людини, глибини її психологічної суті». Як згадує Олександр Михайлович Лопухов,
народний художник України,  аспірант Сергія Олексійовича Григор’єва,  «Сергій
Олексійович велику  увагу приділяв  вивченню світового  здобутку,  вважав, що
копіювання робіт  улюблених майстрів  різних  епох  та стилів дуже допомагає  в
оволодінні майстерністю» [4; 23]. Для студента копіювання є доволі нудним заняттям,
та воно навчає посидючості й майстерності. Цей предмет і зараз існує на молодших
курсах Київського художнього інституту. На старших курсах у навчальну програму
50-х рр. ХХ ст. були включені багатофігурні сюжетно-змістовні жанрові постановки.
На їх виконання давалось більше ніж триста годин. Ставилися надзвичайно складні
завдання. Треба було не тільки досягти портретної схожості та анатомічно правильно
відтворити фігуру у русі, а передати у багатофігурній композиції емоційний зв’язок й
показати психологічний стан кожного учасника постановки. До того ж студентам
старшокурсникам й випускникам, перед визначенням із темою курсових чи дипломних
робіт  з  композиції  необхідно було  письмово  скласти  логічне й  психологічне
обґрунтування всього сюжетного дійства. Подібне завдання безумовно допомагало в
організації бачення цілісності усього художнього твору й було поштовхом до творчого
натхнення. Про сам процес навчання жанровому живопису із захопленням пише Віктор
Іванович Зарецький: «…Натурні постановки, як правило, були складні багатофігурні,
не одна загальна, а у кожного своя. Звичайно, із психологічним навантаженням. У мене
якось була піврічна постановка із семи фігур. Натуру шукали самі... Вимагалась гранично
закінчена форма, обробка фактури і поверхні у цілому. І все це підпорядковувалось
внутрішньому змісту завдання. У малюнках часто вживали мокрий соус, щоби легше
розбиратися у складних силуетах і контражурах двох-трьох фігур. Полотна були
завбільшки до двох метрів, були й менші. Треба було вміти робити все самостійно:
замішувати фарби, схопити важливий рух фігур, зв’язувати два–три плани на полотні,
домагатися необхідного виразу обличчя і таке інше. Нічого не можна змальовувати,
списувати, а потрібно було обміркувати та відчути. У важку хвилину на допомогу
приходив професор, чи як ми його називали „Маг” – і все ставало на свої місця» [1;
291–295]. Спогади В.І. Зарецького показують, якими важкими за розумовим та просто
фізичним навантаженням були пари у професора Сергія Олексійовича Григор’єва.
Сьогодні ті завдання та вимоги для студентів здаються нереальними.

Усі ці відомості із педагогічного доробку Сергія Олексійовича вказують на
результативність його методу навчання. У 60-ті рр. ХХ ст. був підйом у живописному
середовищі. Однією із причин виникнення «шестидесятників» на Україні можна вважати
професійну підготовку у майстерні С.О. Григор’єва та інших викладачів інституту. Із
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Варто згадати таких вітчизняних виконавців як Ніна Матвієнко, Енвер Ізмайлов,
Роман Гриньків, гурти «ДахаБраха», «АтмАсфера», «Божичі», «Гайдамаки», «Оркестр
Янки Козир», «Гуляй Поле», які представляють та прославляють Україну за її теренами
на престижних форумах і фестивалях, представляючи найкращі зразки «world music».

Так само можна згадати і перемогу у відборі на "Євробачення-2012" етнічного
колективу з Удмуртії "Бурановські бабушки", які залишили за своїми спинами таких
популярних російських виконавців, як Діма Білан, Юля Волкова, а також Тіматі. Доречі,
делегатка на "Євробачення-2012" від України Гайтана та представниця «Євробачення-
2013» Злата Огнєвич також у своїй творчості використовують елементи World Music.
Так само, як і переможниця "Євробачення" Народна артистка України Руслана Лижичко.

Одним із жанрів, який поєднав у собі риси народного, етнічного, заглибленого в
давнину і сучасного, актуального для нинішньої молоді, став жанр, який одержав назву
«world music», до складу якої входять етно-джаз, фольк-рок, етно-рок, етно-поп тощо.
Напрям «World-music»з’явився у 80-ті рр. ХХ ст., завдячуючи пошукам західних поп-
зірок і залученню фольклорної музики в рок-музику. У світі існують багато гуртів, які
працюють на межі різних музичних жанрів, яких об’єднує зацікавленість до давнини,
до того, що пробуджує нашу генетичну пам’ять.

Автор книжки «World music—History and criticism» Найдел Річард пише: «Під
терміном «world music» треба розуміти традиційну, фолк або автентичну музику – (а)
створену  або зіграну місцевими музикантами;  (б) природно поєднану з  іншими
музичними формами; і (в) є частиною практично кожної культури та соціального устрою
на планеті. Більш точним визначенням цього стилю є те, що «world music» включає в
себе багато форм музики різних культур, які нагадують близьку за смислом або місцеву
музику регіону або місцевості».

За музичними уподобаннями створюються групи однодумців, ідентифікують себе
відповідно до вибраних музичних напрямів, стилів, або конкретного музиканта-
виконавця. Саме в цих групах визрівають і встановлюються оригінальні види культурної
поведінки. Відповідно, субкультури, які виникають на основі спільних музичних
інтересів у повсякденному спілкуванні молоді, можуть стати частиною процесу
культурної інновації.

Народне мистецтво – насамперед, мистецтво духовне, моральне, змістовне, яке
не копіюється, а художньо переломлюється через своє сприйняття. І хоча багато
фольклористів стверджують, що таке поєднання є неповагою до істинного фольклору
та національним традиціям рідної культури, напрям «world music» має величезне
значення в розвитку народної музики на естраді, її збереженню та передачі новим
поколінням, хай і в своєрідній формі. Завдячуючи використанню сучасних інструментів,
сучасних ритмів, інтерпретацій та поєднання фольклору з сучасними жанрами, народна
пісня стає більш наближеною до молодого слухача, що відповідає його сучасним
музичним смакам  і робить фольклор  актуальним та  затребуваним. А одночасне
використання акустичних інструментів (таких як скрипка, флейта, віолончель, бандура,
дримба, цимбали тощо) та електроінструментів робить звучання оригінальним, навіть
екзотичним, що також залучає до себе увагу слухача.

Недарма фестивалі «world music» стають одними з найбільш популярних і масових
у світі. Достатньо згадати такі величезні вітчизняні форуми, як "Країна Мрій", "Арт-
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К. Станіславського. «Уся лінія ролі повинна вкладатись у вашу людську лінію життя,
доповнюватись вашим особливим життєвим досвідом. Тоді усі моменти ролі й ваші
акторські завдання стануть не просто видуманими, а шматками вашого власного життя»
[5; 189]. Під час виконання нового завдання, викладач разом із студентами обговорювали
постановку. С. Григор’єва цікавила думка студентів стосовно жанрової лінії у композиції.
Для того, щоб студент краще розумів задум жанрової сцени, він просив його уявити й
розповісти про біографію персонажів. Немов актор, зобразити героїв картини у русі.
Студент на власному досвіді й дивлячись на своїх товаришів, бачив наочно, наскільки
правдиво буде виглядати його композиція.

У теорії Станіславського композиція будується дією, виходячи з характерів й
переживань персонажів. Тобто актор мав виконати певні характерні рухи, які властиві
його персонажу. Таким чином, моторика тіла допомагає увійти в образ й відобразити
його сутність. Станіславський це означив «схемою фізичної дії». Вчення про дію лежить
в основі акторської психотехніки. «Метод фізичної дії» – найкоротший шлях до образу
[7; 139]. Такий нестандартний підхід посилив творчу обстановку у майстерні. Студенти
навчались креативному мисленню, організовували диспути між собою, сперечалися й
обговорювали сцену. Як домашнє завдання, вони самостійно повинні були написати
біографій героїв задуманих картин. Особлива увага зверталась на ретельне опрацювання
емоційного стану учасників у дії. Подібні завдання не тільки розвивали уяву, вони вчили
самостійності та надавали впевненості в індивідуальних творчих пошуках. Студенти із
натхненням навчались та відвідували заняття. Часто засиджувались до ночі за роботою.
Вдень працювали на аудиторних заняттях, писали постановки й портрети. Віктор
Зарецький згадує, що було й таке: «…із інституту не виходив цілий рік».

Що б підтримати цікавість та розширити кругозір учнів, С. Григор’єв разом із
студентами організовував прогулянки містом та відвідував різні громадські місця.
Професор вчив не просто спостерігати за життям, а шукати самому, йти у різні установи
й дивитись, спостерігати. І не важливо – це суд чи дитячий майданчик, головне побачити
мотив, який зацікавить глядача. Треба яскраво та правдиво розповісти цікаву історію.
У цьому допоможуть чисельні замальовки та етюди з натури. Викладач хотів такими
вправами допомогли розвинути у майбутніх художників уяву, спостережливість й зорову
пам’ять.

Сергій Олексійович ретельно виховував й закладав основи викладання живопису
й малюнку. «Декілька думок про виховання і навчання учнів. Вважаю, що, тримаючи у
руках олівець, учень повинен почувати себе майстром і творцем, тобто вірити у свої
можливості. Здатність до композиційного мислення треба виховувати з дитинства на
прикладі великих художників та практикувати роботу з натури. Це завдання стосується,
в першу чергу викладачів – перших наставників прекрасного, пробуджуючи талант у
учня й бажання стати професіональним художником... Я думаю, що не буде суперечити
істинної моєї впевненості, що треба вчити ремеслу, виховувати «циркуль у оці», почуття
пропорцій, розуміти сенс в архітектонічній побудові форми й колориту. Любов до своєї
справи разом з впевненістю в його життєвій необхідності – ось єдиний здоровий й
міцний ґрунт для успішного розвитку художніх здібностей...» [4; 31–32].

Починав свою викладацьку діяльність С.О. Григор’єв викладачем малюнка, він
любив чіткий, грамотний малюнок. Художник називав його архітектурним. Й вважав за
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поле", "Етноеволюція", "Трипільське коло", "Верхобуж", які, незважаючи на світову
економічну кризу, тільки зростають за своїми масштабами. Так само, як переважна
більшість українських фестивалів  останнім  часом намагаються надати один  з
фестивальних днів або своїх фестивальних майданчиків виконавцям «world music».

Таким чином, виконавці «world music», завдячуючи органічному поєднанню
народного мистецтва з прийомами, ритмами, інструментальними особливостями
сучасної естради, а також використанню своїх художніх засобів для розкриття характеру
твору, продовжують життя народній пісні та її народу.

«World music» вже сьогодні є естетичною моделлю майбутнього, яка не знає
расових забобонів і яка будується на принципах міжконтинентальної толерантності та
мультикультуралізму.

На вітчизняних фестивалях «World Music» панує атмосфера свободи, розкутості,
сімейної родини, де прийнято спілкуватися українською мовою, одягати національне
вбрання і відчувати себе українцем.

Зростання популярності етнічних культур показує як змінюється світ – однобока
орієнтація на науково-технічні досягнення, яка довгий час супроводжувалась зверхнім
ставленням по відношенню до традиційних культур  (особливо неєвропейських)
безумовно, відходить в минуле.
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Веніціанова «Ось тобі й батьків обід», В.Е. Маковського «Любителі солов’їв»,
А.Е. Архіпова «Крига зійшла», «Пралі».

Вивчити цей досвід та втілити його на практиці й намагався Сергій Олексійович
Григор’єв. Треба додати, що на художника мають вплив театр та кіно. У ті часи радянська
кіноіндустрія була насичена стрічками, які співзвучні сюжетним творам художника.
Фільми, присвячені темам дитинства та молоді, несли у собі позитивний виховний сенс.
Наприклад, кінострічка «Два Капітани» за романом Веніаміна Каверіна зображає
допитливий характер головного героя. У фільмі «Мы ниже подписавшееся» педагогічна
тема розкривається через конфлікт викладача та школярів. Немов режисер дитячих
фільмів Сергій Олексійович для підбору «персонажів» та «головних героїв» для своїх
постановок йшов до  середньої художньої школи,  яка  знаходилася на  території
Київського художнього  інституту. Школярі його поважали й охоче позували для
відомого професора. Студенти та викладачі цікавились новим експериментальним
підходом у жанровому живописі. А.М. Членов зазначав:  «Нова методика  дуже
зацікавила їх, і 1950 року за ініціативою самих студентів у Київському художньому
інституті була створена майстерня жанрового живопису на чолі з Григор’євим. Для цього
йому довелося розлучитися з улюбленою кафедрою малюнка. Але нові перспективи,
що відкрилися в педагогічній діяльності, захопили й самого художника» [8; 36].
Формування майстерні «жанрового живопису» С.О. Григор’єва почалося з підбору
студентів. До майстерні могли потрапити тільки найталановитіші та наполегливі.
Професор особисто запрошував студента до майстерні, якщо йому приглянулись
учнівські твори.

Цікавий випадок трапився із Вірою Іванівною Бариновою-Кулебою. На сьогодні,
вона заслужений художник України, професор кафедри живопису НАОМА. Вона
пригадала своє перше знайомство із Сергієм Григор’євим. Під час складання вступних
іспитів Віра Іванівна Кулеба вперше зустрілася з відомим художником, поважним
професором,  ведучим викладачем майстерні жанрового живопису. Оглянувши
виставлені «вступні» художні твори абітурієнтів, він зупинився перед малюнком Віри
Іванівни. Її студентські роботи вирізнялись твердим й впевненим характером. Сергій
Олексійович сказав: «Покажіть цього хлопця – Кулебу». Дізнавшись, що це дівчина,
він з подивом оглянув її й розпитав, де і в кого вона навчалась. Віра Іванівна розповіла,
що  її викладачами в Харківському художньому училищі були Адольф Маркович
Константинопольський, а керівником диплому – Анатолій Павлович Луценко. На це
Григор’єв відповів: «Бачу сильну чоловічу руку у вашій роботі». Така висока оцінка з
вуст шанованого і авторитетного митця для Віри Іванівни була надзвичайно приємною.

Метра поважали й побоювались за надзвичайну вимогливість до студентів.
Навчатись та розуміти його могли тільки фанати своєї справи. Незважаючи на бідність
та відсутність художніх матеріалів, одягу, їжі, вони самовіддано працювали. Професор,
у свою чергу, будував свої заняття так, щоб урізноманітнити процес навчання різними
вправами на створення характеру й образу. Для цього він довіряв студентам виконувати
тематичні постановки «експрес-методом». Викладач вимагав, якнайшвидше відобразити
їх у начерках та етюдах. Розкрити через рух та вираз обличчя настрій сюжетної дії. На
лекціях він знайомив студентів із теорією основи роботи актора й режисера за методом
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У науковій роботі автор досліджує новації у викладанні жанрового живопису
професором кафедри живопису (майстерні жанрового живопису) Сергієм
Олексійовичем Григор’євим.

Ключові слова: колорит, студія, жанр, виставка, малювання, живописний,
мистецтво.

В научной работе автор исследует новации в преподавании жанровой
живописи, профессором кафедры живописи Сергеем Алексеевичем Григорьевым.

Ключевые слова: колорит, студия, жанр, выставка, рисование, живописный,
искусство.

In scientific work, the author explores the innovations in the teaching of genre
painting, professor of painting Sergei Alekseevich Grigoriev.

Key words: colouring, studio, genre, exhibition, painting, picturesque, art.

На вивчення жанрового живопису надихає унікальний досвід професора кафедри
живопису Київського художнього інституту С.О. Григор’єва. У 1953 р. він заснував
майстерню побутового жанру (1953–1958) й виховав цілу плеяду талановитих студентів
та аспірантів. Але мала кількість інформації свідчить про не розкритий феномен
педагогічного досвіду. Важливість дослідження полягає ще й у тому, що можна
простежити процес формування «режисерського»  творчого методу викладання
жанрового живопису, віднайти спільні риси у жанровому та поєднати їх із видовищним
мистецтвом – театром та кіно. Як результат, дослідити важливі аспекти творчої біографії
великого художника-педагога та його учнів.

Інформацію про педагогічний метод викладання можна частково зустріти у
монографіях та опублікованих спогадах його студентів та аспірантів: В. Зарецького,
В. Баринової-Кулеби, В. Гуріна, Ю. Ятченко та інших. Також присвятив свою книгу
Сергію Олексійовичу Григор’єву Анатолій Маркович Членов. У 1955 р. була видана
монографія «С.О. Григор’єв». Він приділив увагу особливому педагогічному методу
викладанню побутового жанрового живопису [ 8; 34–35.]. Художник називає цей метод
«режисерським».

У контексті огляду творчого здобутку художника мистецтвознавець В. Афанасьєв
у монографії «С.О. Григор’єв» згадує про творчий підхід до роботи над жанровою
картиною. Він акцентує, що на відміну від деяких жанристів, у роботі над картиною
треба застосовувати уяву. Не достатньо «побачити у житті якусь характерну сценку,
знайти виразний типаж, якомога ретельніше «списати натуру». Лише творча фантазія
повинна допомогти в цьому» [2; 9 ]. Тобто повинен існувати творчий задум. І втілювати
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задум потрібно за допомогою уяви, закладеної думки – головної ідеї. Картина перед
написанням повинна бути продумана й опрацьована у голові. «Художній твір – підсумовує
В.Афанасьєв, – це не просто відображення життя, а й результат роздумів митця, роботи
його творчої фантазії. Без цього він не досягне потрібної широти узагальнення й ємкості
образу, необхідної переконливості й правдивості художньої розповіді» [2; 9–10].

Роздуми на тему, як допомогти художнику застосовувати уяву й уникнути штампів
й монотонності композиційного рішення, надихнули професора до новаторського
підходу у написанні жанрової картини. Спираючись на власний творчий досвід
О. Григор’єв  говорив, що його «..шукання  у  галузі жанрового живопису  довго
залишались емпіричними», що спершу він «все писав з натури і тягнув багато зайвого в
картину» І лише зрозумівши це, «перейшов до режисерського рішення» [1; 9–10].

Метод викладання жанрового живопису С.О. Григор’єва ґрунтувався на відношенні
до жанрової картини, як до постановки сцени у кіно чи театрі. Художник підмітив деяку
подібність між жанровою картиною та  театралізованою чи кінематографічною
постановкою. Вони мають сюжетний розвиток дії, присутня кульмінаційна напружена
мізансцена. Головні герої у театральних постановках, розташовані на сцені у виразних
позах, подібні до постановки жанрової сцени. Дія розвивається у певному часі, про що
свідчать характерні костюми, атрибути та оточення героїв. Має відповідати дії й
колористичне рішення. Головна ідея підтримується психологічним рішенням через
відношення героїв між собою.

На створення «режисерського підходу» у праці над сюжетною картиною Сергія
Олексійовича надихнули і його чисельні знайомі театрали, письменники, актори. З
театральною богемою він спілкувався під час роботи у комітеті по присудженню премій
та  відзнак у мистецькому середовищі. Григор’єв був одним  із  членів комітету  з
нагородження й відзнак, зокрема, Сталінських премій. Тому він мав можливість близько
ознайомитись з режисерською практикою МХАТу. «У роботі над картиною художнику
багато  допомогло  звернення  до  теоретичного  досвіду  театру  та  системи
Станіславського», – засвідчує А.М. Членов [8; 34–35.]. Ознайомившись із працями,
присвяченими основам роботи актора і режисера, художник робить висновки. Він
порівнює побудову мізансцени школи Станіславського із жанровими полотнами класиків
реалізму. Сергій Григор’єв знайшов спільні риси побудови картини та акцентував на
основному , що поєднує їх – це загальна мета у відтворенні справжніх почуттів. Тим
паче, що Станіславській нехтував театралізованою сценкою без справжніх, правдивих
емоцій. «Хай нас навчать просто, велично, красиво, музикально, але без усіляких
голосових фіоритур, акторського пафосу й фортелей сценічної дикції. Того ж ми хочемо
у рухах й діях. Хай вони скромні, недостатньо виразні, мало сценічні у акторському
сенсі, – та проте, вони не фальшиві й по людські прості. Ми не навидимо театральність
у театрі, не любимо сценічне на сцені. Це велика різниця» [6; 154]. З того часу,
методологічним працям великого режисера та його учнів художник-викладач надає
великого значення.

Художники-передвижники у жанрових роботах також нехтували манерними
академічними постановками та зосереджувались на темах із життєвої правди. Обидві
школи прагнули відтворити природні, пристрасні живі почуття. Наприклад, картина
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