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МУЗИКОЗНАВСТВО 
 
 

УДК 784.15: 78.071.1 (914.5) 
Жаркова Валерія Борисівна, 

доктор мистецтвознавства, доцент,  
професор кафедри історії зарубіжної музики  

НМАУ ім. П.І. Чайковського 
 

МАДРИГАЛИ КЛАУДІО МОНТЕВЕРДІ  
В КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЙОГО ЧАСУ 

 
Стаття присвячена мадригалам Клаудіо Монтеверді, в яких від першої до дев’ятої 

книги жанр мадригалу трансформується з вишуканої камерної мініатюри в розгорнуту 
театральну сцену. Композитор шукав засоби створення музичного театру, а емоції і 
афекти визначали виразність вокальних та інструментальних партій. 

Ключові слова: Монтеверді, новий час, музична практика XVII століття. 
 
The article notes that from the first to the last book of madrigals of Monteverdi mad-

rigal genre is transformed from a sophisticated miniature chamber in an expanded theatrical 
stage. Composer looking for ways to create a true musical theater, which is not simply 
«madrigalizmy», depicting the individual words, but complex emotions and affects expres-
sion was determined by vocal and instrumental parts. 

Key words: Monteverdi, new age, musical practice of the XVII century. 
 
До жанру мадригалу Клаудіо Монтеверді звертався протягом усього свого 

життя (1567–1643), яке припадає на переломний період розвитку європейської му-
зичної культури. Дев’ять книг мадригалів К. Монтеверді, які включають 279 творів, 
становлять безцінну частину його творчої спадщини. Вони дозволяють охопити 
єдиним поглядом увесь творчий шлях композитора, простежити еволюцію його му-
зичної мови та принципів її письмової фіксації на межі двох епох. Проте до тепері-
шнього часу мадригали Монтеверді не потрапляють у поле уваги українських 
дослідників, хоча процеси, які відбувалися в музичному мистецтві на межі XVI – 
XVII століть, все частіше стають об’єктом осмислення дослідників пост радянсь-
кого простору [3]. Тому мета статті – окреслити основні вектори художніх пошу-
ків композитора в жанрі мадригалу в контексті культури його часу.  

Мадригал – це найбільш вільний, експериментальний і популярний жанр в 
Італії XVI століття. Сутність жанру відображена в його назві (італ. «madrigale», від 
«madre» – «мати»: пісня рідною, материнською мовою), яка вказує на обов’язкову 
присутність тексту зрозумілою вербальною мовою. Наявність виразного італійсь-
кого (а не латинського, як в жанрах церковної музики того часу) тексту спрямову-
вала композиторів-гуманістів до пошуку нових музичних прийомів, здатних 
втілити нюанси емоцій і переживань, зафіксованих поетичною структурою. Так, 
музика набувала власної мови, а слухач перетворювався із «свідка» або «спостері-
гача» на ключового учасника розгортання музичних подій. Безпосередня участь 
слухача у процесі формування нової художньої цілісності, яку створювали вер-
бальні і музичні засоби, ставала найважливішою умовою музичної культури 
Нового часу. 
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Становлення жанру мадригалу було обумовлено новою музичною практи-
кою, яка складалася в європейській культурі у другій половині XV століття і оста-
точно затвердилася у XVI столітті. Якщо раніше танцювальна придворна музика, а 
також музика сакрального призначення, виконувались виключно професійними му-
зикантами, то в нових соціально-історичних умовах, які були сформовані Ренесан-
сом, обов’язковою частиною придворного життя поставало аматорське музику-
вання. 

У 1528 році відомий італійський письменник, філософ, дипломат, тонкий 
знавець світського життя Бальдассаре Кастільйоне (1478 – 1529) у своєму відо-
мому трактаті «Придворний» писав: «Я не визнаю такого придворного, який не 
був би музикантом, який не вмів би читати книгу наодинці з собою, і до того ж 
грати на різних інструментах» [9, 273]1. Визначаючи новий ідеал світської люди-
ни, Кастільйоне орієнтувався на той спосіб життя, який культивувався при дво-
рах Медічі у Флоренції, д’Есте і Гонзаго у Феррарі, Мантуї в Урбіно2. 

Описаний Кастільйоне ідеал нової особистості – вихованої на ідеях гумані-
змму, всебічнорозвиненої, поетично та музично освіченої, ерудованої в різних 
галузях знання, до того ж красивої, такої, що володіє вишуканими манерами, 
граціозно і витончено танцює, – потребував нових відповідних художніх форм 
реалізації духовних ресурсів. У музичному житті Італії ці актуальні вимоги епо-
хи й сконцентрував у собі жанр мадригалу. 

Історія жанру починається в XVI столітті від численних збірок фроттол, в яких 
все більш виразно чільну функцію в організації цілого починав виконувати поетич-
ний текст. Так, протягом 1504 – 1514 років видавництвом Petrucci було надруковано 
одинадцять томів фроттол на тексти Ф. Петрарки і сучасних італійських поетів. Ці 
вокальні композиції підготували фундамент для формування жанру мадригалу, що 
спирався на небувалу в музичній культурі попередніх століть єдність слова і музики. 

Визначення «мадригал» (відоме в італійській музиці XIV століття і вживане 
по відношенню до зовсім іншого жанру) вперше з’являється в новій якості на ти-
тульній сторінці збірки Madrigali de diversi musici: libro primo de la serena, надру-
кованої в Римі в 1530 році. До збірки увійшли вокальні композиції італійських і 
французького композиторів – Констанцо і Себастьяна Феста і Філіпа Вердело. 
Симптоматично, що різниця між фроттолой, французькой шансон і мадригалом 
тут ще не позначилася з усією визначеністю, тому титульна назва в рівній мірі 
відносилася до всіх різновидів використаної авторами ренесансної світської вока-
льної музики. 

Межа між різними вокальними жанрами була чітко позначена лише у твор-
чості Адріана Вілларта (1480–1562) – спадкоємця традицій франко-фламандської 
школи, який працював у соборі Св. Марка у Венеції. Велика колекція мадригалів і 
мотетів Вілларта, які композитор створював з 40-х років XVI століття, була видана 
у 1559 у збірці під назвою Musica Nova. Ця збірка постає як своєрідний маніфест 
нового жанру. З одного боку, мадригали Вілларта призначені для чотирьох, п’яти, 
шести або семи голосів і мають багато спільного з мотетами, але з іншого – вони 
виразно виявляють детальну увагу композитора до виразного інтонування поетич-
ного тексту. Ця якість жанру закріплюється як фундаментальна в творчості послі-
довників Вілларта – Ніколя Вічентіно і Кипріана де Роре («першого новатора» як 
його охарактеризує пізніше Монтеверді), які вказали шляхи створення експресії 
через використання хроматизмів і несподіваних гармонійних ефектів. 
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До цього ж часу відносяться перші спроби поетів, музикантів і філософів 
на академіях, які процвітали в усіх містах Італії, осмислити сутність нового жа-
нру. Слід відзначити, що хоча гуманісти наголошують на необхідності шукати 
шляхи створення гармонії мікро-і макрокосмосу, поступово все більшу цінність 
набувають потужні душевні пориви та неврівноважений емоційний світ людини. 
Так, у передмові до книги мадригалів, виданій у 1579 році, читаємо: «Музика – 
це ні що інше, як справжній і надійний засіб від хвилювань і хвороб душі» [9, 
287]. Імітація природи поступається місцем виявленню афектів і вимагає відпо-
відного арсеналу технічних засобів, за якими закріплюється визначення «мад-
ригалізми» 3. 

Уперше з такою очевидністю в музиці XVI століття стверджується зв’язок 
між рухами людської душі і рухами звуків. Зв’язуючою ланкою між ними стає сло-
во. Саме завдяки зусиллям «вчених людей пера» та тонких поціновувачів поезії 
змінюється ставлення гуманістів до поетичного тексту в музичній композиції. Так, 
слово, канонізоване у своїх смислових межах у текстах церковної музики, починає 
по-новому сприйматися в італійських мадригалах, спрямовуючи увагу слухача у 
невідоме русло самостійної виразності музично-поетичних структур. 

Якщо центром розвитку жанру мадригалу до середини XVI століття була Ве-
неція, то в другій половині століття «авангардний» жанр активно розвивається в 
Римі, Флоренції і Мантуї, привертаючи увагу Лудзаскі, Маренціо, Джезуальдо. За 
словами Ромена Роллана, привабливість мадригала визначалася тим, що він дозво-
ляв «висловити дух нової епохи, не відмовляючись від форм минулого» [9, 366]. Зу-
стріч «старого» і «нового», традиційного та експериментального робила мадригал 
живою та рухомою формою втілення нових актуальних смислів.  

До композиторів, які регулярно зверталися до мадригалу, належить Клаудіо 
Монтеверді. У 1587 році з’являється «Перша книга мадригалів» композитора. У ній 
переважає пасторальна атмосфера і відчутні впливи попередників Монтеверді – 
Маренціо, Верта, Андреа Габріелі. Симптоматично, що мадригал стає для компози-
тора своєрідною лабораторією, в якій він виробляє власну музичну мову, парадок-
сально сполучає «простоту і найвищу субтильність» [9, 366].  

У 1590 році Монтеверді видає «Другу книгу мадригалів», після якої гер-
цог мантуанський Вінченцо I Гонзаго запрошує композитора на службу співа-
ком, скрипалем і вчителем музики.  

Як відомо, мантуанський двір був одним із найбільш розкішних в Італії, 
адже герцог змагався в насиченості музичного життя з Флоренцією, Венецією, 
Феррарою і прагнув оточити себе найкращими музикантами. У міському соборі 
Мантуї працювали Палестрина та Маренціо. При дворі герцога Монтеверді спілкує-
ться з провідними представниками італійської культури епохи – В. Галілеєм, П. Ру-
бенсом, О. Веккіо, Т. Тассо. Недивно, що завдяки блискучому оточенню, Монтеверді 
став одним із найбільших знавців літератури і філософії свого часу. Звідси – його 
особлива увага до поетичних текстів, тонке відчуття виразності слова, що підштов-
хувало невтомного композитора до пошуку відповідних музичних засобів. 

Працюючи при дворі герцога, Монтеверді був змушений створювати ве-
лику кількість музики для щотижневих концертів, але незмінно в центрі його 
уваги знаходився мадригал. Видана в 1592 році «Третя книга мадригалів» мала 
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великий успіх у сучасників, але ще більший резонанс викликала «Четверта кни-
га мадригалів» (1599). Вона стала об’єктом гострої полеміки з відомим болон-
ським теоретиком Джіо Марія Артузі. Новації Монтеверді були настільки 
сміливі, що Артузі у памфлеті «Про недосконалість сучасної музики» (1600) ні-
щивно розкритикував Монтеверді в порушенні всіх прийнятих правил. Не нази-
ваючи безпосередньо імені Монтеверді, Артузі проте недвозначно вказував назви 
творів композитора (причому, ще не надрукованих, а тільки відомих у салонах!). 
«Ці твори протилежні всьому тому, що є прекрасного і цінного в музичному мис-
тецтві, – писав Артузі. – Вони нестерпні для слуху і мучать його, замість того, щоб 
чарувати. Автор зовсім не зберігає священні правила ритму…» [4, 19]. 

Монтеверді вважав за потрібне відреагувати на полемічні випади на свою ад-
ресу. У передмові до наступної «П’ятої книгі мадригалів» (1605) він писав: «Уважні 
читачі, не дивуйтеся, що я випускаю до друку ці мадригали, не відповівши попере-
дньо на зауваження, які Артузі висловив проти деяких маленьких окремих пасажів. 
Це пояснюється тим, що, перебуваючи на службі у його світлості герцога Мантуан-
ського, я не маю часу, який потрібний на це. Тим не менш, я вже почав писати за-
перечення, щоб оповістити всіх, що я не пишу своїх творів безцільно. Як тільки 
воно буде закінчено, воно з’явиться під назвою «Друга метода, або досконалість 
сучасної музики». Інші, можливо, будуть здивовані існуванням іншої методи писа-
ти, крім викладеної Царліно. Але нехай вони будуть впевнені, що стосовно консо-
нансів і дисонансів є вищі міркування, ніж ті, що містяться в шкільних правилах, і 
ці міркування виправдані задоволенням, яке музика доставляє як слуху, так і здоро-
вому глузду. Я хотів це вам сказати, щоб назва «Нова метода» не була використана 
кимось іншим. Схильні до нововведень можуть шукати нових гармоній і бути впев-
неними, що сучасний композитор будує свої твори на істині. Будьте щасливі!» 
[4, 89]. 

«Істиною» нової музики для Монтеверді були переживання і почуття людини. 
Показово, як про це сам композитор буде говорити в одному зі своїх листів. У листі 
до Стріджіо 9 грудня 1616 Монтеверді, відкидаючи погане для музичного прочи-
тання лібрето, в якому діяли представники повітряних і морських стихій, поясню-
вав свою відмову в такий спосіб: «Не потрібно забувати, що Вітри, тобто Зефіри і 
Бореі, повинні співати, але як же зможу я, шановний Сіньйор, наслідувати говір Ві-
трів, коли вони не говорять! І як я зможу цими засобами зворушити слухача! Аріа-
дна хвилює тому, що це була жінка, а Орфей тому, що це був чоловік, а не Вітер. 
Музика наслідує ці стихії, але ніколи мова, слово, не зможе зобразити поривів віт-
ру, бекання овець, іржання коня і т.д.» [4, 90]. 

Отже, Монтеверді був переконаний, що в основі будь-якого музичного 
твору має бути справжнє почуття, втілене музичними засобами. Ця естетична 
позиція Монтеверді трохи розходилася з ідеями флорентійського гуртка, який 
залишався для сучасників головним джерелом «нової музики». У розумінні 
флорентійців Я. Пері, Дж. Каччіні, О. Рінуччіні про почуття достатньо було прави-
льно сказати, а музика мала лише підтримувати те, що є у слові4. Так, Дж. Каччіні 
в передмові до збірки своїх творів, показово названої «Нова музика» (1602), писав: 
«... музика – не що інше, як слово, потім ритм і, нарешті, вже звук, а зовсім не на-
впаки» [4, 70]. І далі: «Щоб добре писати і співати в цьому стилі, набагато важли-
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віше розібратися в загальному сенсі слів, зрозуміти хороший смак і в наслідування 
йому співати з почуттям, ніж знати контрапункт» [4, 73]. 

Монтеверді добре знав експерименти з монодією флорентійських композито-
рів і, очевидно, разом із герцогом Гонзаго був присутнім у Флоренції на доленосній 
прем’єрі «Еврідіки» в палаці Лоренцо Медічі в 1600 році. Однак він йшов в іншому 
напрямку. Для Монтеверді було важливо співати «не в наслідування» почуттів, але 
співати саме почуття. Як звучить любов? Гнів? Відчай? Сум? Над цим Монтевер-
ді працював у мадригалах і в своїй першій опері «Орфей» (1607), яка мала такий ве-
ликий успіх, що навіть вороже налаштований Артузі був змушений визнати високі 
художні якості музики композитора.  

У 1614 році виходить «Шоста книга мадригалів», починаючи з якої компо-
зитор завжди буде вказувати цифрований бас у наступних книгах. Зазначимо, що 
перші чотири книги мадригалів Монтеверді написав для голосів a cappella, у 
П’ятій книзі – партія цифрованого баса була вказана тільки для останніх шести 
композицій. Ще більш показовим є те, що у «Сьомій книзі мадригалів» (1619) із 
визначенням Concerto всі вокальні композиції мають інструментальний супровід. 
Таким чином, Монтеверді формує нове розуміння жанру, перетвореного з інтим-
ного та камерного в ефектний, театральний та концертний. 

Зацікавлення Монтеверді експресивною декламацією, реалізованою у мад-
ригалах, приводить його до найбільш авангардного та радикального експерименту 
з музичною інтерпретацією поетичного тексту в сцені «Битва Танкреда і Клорін-
да» на текст поеми Т. Тассо (1624). Свої творчі завдання в цьому творі пізніше 
прокоментує сам композитор.  

У 1638 в передмові до «Восьмої книги Любовних і військових мадригалів» 
Монтеверді писав: «Я переконався, що наша душа в її проявах має три головні по-
чуття, або пристрасті: гнів, помірність і смиренність або благання. Це встановлено 
кращими філософами і доводиться самою природою нашого голосу, який має но-
ти низькі, середні та високі. Ці три градації точно проявляються в музичному мис-
тецтві в трьох стилях: схвильованому (concitato), м’якому (molle) і помірному 
(temperato) [4, 93]. І далі: «Дійшовши висновку, що в згоді з твердженням кращих 
філософів, живий піррічний стиль вживається при войовничих танцях, повних ру-
ху і стрибків, а спокійний важкий спондей – при танцях повільних, я взявся за ро-
боту. Я зрозумів, що семібревіс, наголошений один раз, є ударом у розмірі 
спондея; потім, розкладений на шістнадцять семіхром, наголошених одна за од-
ною у збудженій мові, містить гнів і обурення. Я побачив у цьому прикладі близь-
кість того відчування, яке шукав, хоча мова не відповідала в стопах швидкості 
звучання інструментів. І щоб знайти більше доказів, я вхопився за божественного 
Тассо як поета, який з усією щирістю і натуральністю описує пристрасті. Я взяв 
його опис битви Танкреда з Клоріндою, щоб зобразити у співі протилежні при-
страсті, а саме: войовничість, благання і смерть» [4, 94]. 

Звернемо увагу, що Монтеверді в роздумах про справжні почуття зверта-
ється до авторитету філософів і поетів свого часу. Це важливе прагнення компо-
зитора розширити традиційні межі впливу музичного твору на слухача виявляє 
особливості творчого методу геніального музичного драматурга. Виразність слова 
і поетичного тексту, він посилював за рахунок автономної виразності музичних 
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прийомів. Так, композитор вперше у «Битві Танкреда з Клоріндою» використову-
вав прийом повторення одного звука для втілення стану гніву й люті, а струнні ін-
струменти – для зображення шуму обладунків, створюючи першу в історії 
інструментальної музики звукозображальну картину. 

Але не тільки «Битва Танкреда з Клоріндою» викликала величезний інтерес 
сучасників до «Восьмої книги мадригалів». Вся організація цієї книги була незви-
чайною, оскільки об’єднувала традиційні п’ятиголосні мадригали і ліричні сцени, 
створюючи своєрідну кантату, що представляла різноманітну гаму почуттів, при-
страстей та емоцій.  

Підсумком творчого шляху композитора стала посмертно видана «Дев’ята 
книга мадригалів», яка завершила довгий шлях: від ранніх прозорих камерних во-
кальних композицій – до розгорнутих театральних сцен і концертних віртуозних 
творів. Таким чином, 279 мадригалів Монтеверді концентрують творчі шукання 
всього життя композитора і відображають шлях європейської музики на рубежі 
двох епох. 

Напередодні Нового часу гармонічне єднання частини і цілого, що визна-
чало творчі зусилля композиторів попередніх століть, поступилося місцем за-
вданню поєднання різного. Це прагнення формувало нові циклічні жанри з 
контрастною послідовністю частин (сонати, сюїти, кончерто-гроссо, барокові 
опери); нову мову, яка дозволяла зв’язувати єдиною системою різновекторні 
горизонтальні і вертикальні шари музичної тканини; новий принцип знакової 
фіксації музичної композиції, коли позначалися лише «кордони» бажаного (лі-
нії мелодії і баса), залишаючи виконавцю значну свободу їх реалізації. 

Недиференційованість звукового і архітектонічного планів, яка визначала 
в попередні століття акустичні та просторово-часові особливості організації музич-
ного цілого, тепер розсипалася на нескінченну ланку контрастних елементів. Мад-
ригали Монтеверді репрезентувала щоразу по-новому поєднання протилежного, 
перетворюючи цей принцип у свого роду маніфест (згадаємо назву «Восьмої книги 
мадригалів», яка поєднувала протилежні сенси: «військові» і «любовні»). 

Дуже яскраво принцип накладення протилежностей демонструє відоме 
Lamento della Ninfa з Восьмої книги. Одинока дівчина оплакує свої нездійснені 
надії і мрії, журиться про кохання прекрасними віршами Оттавіо Рінуччіні. Праг-
нучи посилити величезну експресію накладення пластичної виразної вокальної 
партії на лінію баса, застиглого в повторності скорботного риторичного ходу, Мо-
нтеверді вказує в нотах: «Співати, дотримуючись ритму почуття, а не точного му-
зичного часу». 

Виконуючи вимогу композитора, кожен виконавець шукає власний ритм 
руху почуття, відступаючи в тій чи іншій мірі від ритму мелодії, зафіксованої в 
нотах. Таким чином, сполучаються свобода і несвобода, порив і приреченість, 
які тим гостріше сприймаються слухачем, чим далі відходять один від одного в 
музичному втіленні. Виконавці (як хотів Монтеверді) повинні поєднати проти-
лежне і непоєднуване, реалізуючи висновок, сформульований в останніх словах 
мадригала: «Любов змішує вогонь і лід». 

Від першої до останньої книги мадригалів Монтеверді жанр мадригалу 
трансформується з вишуканою камерної мініатюри в розгорнуту театральну 
сцену. Композитор шукав способи створення справжнього музичного театру. 
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В епоху, що культивувала типізовані емоції, сюжети і прийоми, Монтеверді 
йшов власним шляхом у пошуках нових можливостей виразності музичної мови. 
Style concitato, задекларований композитором у Восьмій книзі мадригалів, став 
вищим завоюванням мадригального стилю. Тепер не просто «мадригалізми», що 
зображують окремі слова, а складні емоції й афекти визначали виразність вокаль-
них та інструментальних партій. Музичний театр Монтеверді, народжений із поєд-
нання слова і музики, емоції та інтелекту, відкривав нові шляхи в майбутнє 
європейської музичної культури. 

 
Примітки 

 
1 Прекрасний образ цього тонкого знавця придворного життя можна побачити 

на відомій картині Рафаеля. Портрет Кастільйоне – друга та покровителя художника – 
був зроблений Рафаелем у 1514-1515 роках. Обравши Кастільйоне, Рафаель втілив 
своє уявлення про ідеальну людину ренесансної формації: гармонічну, цілісну, мудру, 
врівноважену, яка має власне знання про світ. Ці нові якості ренесансної особистості 
проступають у спокійному погляді Кастільйоне, який захоплює глядача у полон так са-
мо, як очі Джоконди. Подібний «інтерактивний» зв’язок твору мистецтва із глядачем 
відповідає духу елітарної культури XVI століття, зверненої до справжнього знавця. 

2 Слід підкреслити, що бажанням співати та грати на музичних інструментах 
творчі амбіції гуманістів не обмежувалися. Зокрема, римський папа Леон X дуже лю-
бив створювати музику і декларував, що він «нічого не вміє робити так добре (!), як 
грати на лютні». 

3 Наприклад, слова «ніч» або «смерть» повинні бути репрезентованими чорними 
нотами, слова «перлина» або «сльози» – прозорими половинними нотами. Підкреслимо, 
що мадригали виконувалися в камерній постановці і бачити ноти, усвідомлювати їх сим-
волічний сенс були спроможні лише ті, хто виконував текст. 

4 Відзначимо, що саме слова в європейській традиції, починаючи з епохи Серед-
ньовіччя, визначали простір існування почуттів. Наприклад, лише словами був окресле-
ний простір існування почуттів до Прекрасної Дами. 
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ДВІ ПЕРЕДВЕЛИКОДНІ СТРАСНІ ПІСНІ  

КІНЦЯ XVII – ПОЧАТКУ XVIII СТОЛІТЬ (ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ, 
ТЕКСТОЛОГІЧНІ, РЕЛІГІЙНО-ВИХОВНІ АСПЕКТИ) 

 
У статті проаналізовано дві страсні пісні до Ісуса Христа кінця XVII – першої 

третини XVIII століть. Розглянуто питання джерелознавства, текстології, релігійно-
виховної сутності пісень. Музично-поетичні тексти пісень проаналізовано на основі їх 
вибраних записів у рукописних співаниках та «Богогласнику» (Почаїв, 1790–1791). 

Ключові слова: духовна пісня, джерелознавство, текстологія, релігійне виховання, 
«Богогласник». 

 
In the article it is analysed two songs to passions of Jesus Christ end of XVII – to 

beginning of XVIII ages. The questions source study, textual criticism and religious-educate 
essence are considered. Musical-poetic texts of songs are analysed on the basis of their 
chosen records in handwritten collections and Bohohlasnyk (Pochaiv, 1790–1791). 

Key words: sacred song, source study, textology, religious education, Bohohlasnyk. 
 
Дві популярні духовні пісні страсного циклу – «Царю Христе незлобивий, агн-

че долготерпеливий!» та «Христе Царю справедливий, так жес вельми терпеливий» – 
часто знаходимо у рукописних співаниках, стародруках, зокрема у «Богогласнику» 
(Почаїв, 1790–1791), де вони опубліковані під № 39 та № 40. Не оминули увагою 
пісні й дослідники, зокрема Світлана Щеглова [7], Михайло Грушевський [2], Ми-
хайло Возняк [1], Лариса Костюковець [4], Юрій Медведик [5–6], Дітер Штерн [8], 
Петер Женюх [9], Світлана Буцька [11], Ольга Зосім [3] та ін. Кожен із них привніс 
щось нове у дослідження музично-поетичних текстів. Та є ще чимало питань, які 
вимагають уточнень, доповнень, розширення дослідницького спектру тощо. Влас-
не, тому й постала потреба продовжити роботу над вивченням цих пісень, які сьо-
годні зустрічаємо в пісенниках, численних молитовниках (у додатках) та 
катехізмах. 

Найдавніші записи пісні «Царю Христе» є у пісенниках початку XVIIІ століття 
(ЛНБ, ф. АСП, № 135, № 169 (переписано 1709); Національний музей ім. Андрея 
Шептицького у Львові, О 65, Q 17). Це непрямо вказує на те, що пісню в Україні 
знали уже щонайменше в кінці XVII століття, оскільки для того, щоб вона потрапи-
ла до співаників, необхідна була певна популярність, врешті – час. Загалом же, іс-
торія її появи в українському репертуарі до кінця не з’ясована. З огляду на це 
нерідко зустрічаємо твердження, що переклад «Царю Христе» зроблено на ос-



 11 

нові польської пісні «Jezu Chryste, Panie miły, baranku barzo cierpliwy…». На-
справді між ними тільки подібний інципіт та тематика. Передусім, давні україн-
ські рукописні співаники не містять нотних текстів, тому нерідко доводиться 
користуватися російськими пісенниками, репертуар яких переважно в чималій 
кількості складається з українських духовних пісень (кантів). Тому у цій статті 
використовується запис із рукописного співаника приблизно 20-х років XVIII 
століття (Московська державна бібліотека, ф. Музейний, № 9498). Тут з примі-
ткою «псалом о преданії Господа» зберігся найдавніший нотний текст пісні 
«Царю Христе»: 

 

 
Цікаво, що на рівні нотного інципіта співаниковий запис дещо відмінний 

від опублікованої у «Богогласнику» (№ 39) мелодії. Перші чотири склади по-
етичного тексту редакторами антології тут розспівано. Це ж бачимо і на почат-
ку другого речення богогласникової мелодії, де замість стрибка на велику 
терцію (як це занотовано у співанику) маємо поступеневий хід до терції і мело-
дія плавно входить в одне русло з тією, яка наявна у збірнику Муз. 9498: 

 

 
 
У рукописних співаниках XVIII століття поетичний текст стабільний, за виня-

тком деяких лексичних відмінностей. Це стосується як українських співаників з 
фондів А. Петрушевича, О. Калужняцького, Національного музею, так і запису в 
збірнику Муз. 9894 (тут помітна русифікація тексту, але у всьому решта він тотож-
ний). Тим часом, коли порівняти рукописні записи та богогласниковий текст, то за-
уважимо немало відмінностей, хоча початкові перші чотири строфи майже не 
різняться, за винятком першої: 
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(РДБ, ф. Музейний 9894, арк. 70)1 
 
«Ц[а]рю Хр[и](с)те, Пане милый, 
Ты(с) баранку незлобивый, 
Четверто(к) вечеру бывшу 
Жидо(м) совѣт сотворившу. 
 
Стали жидове гадати, 
Якъ бы Хр[и](с)та поимати, 
Же намъ законъ уставуе(т), 
Ц[а]ремъ ся назывует. 
 
Ц[а]ря не имам иного, 
Токмо кесаря единого, 
А Іуда к нимъ притече 
И прибѣгши до нихъ рече: 
 
Что дадите? Преда(м) Его, 
Я есть уч[е]н[и]к Его. 
Мовят: сребреники даймо, 
То(л)ко ты на(м) предай его». 

«Богогласник» (Почаїв, 1790-1791) 
 
«Царю Хрїсте Незлобивый 
Агнче долготерпеливый! 
Совѣту жидовску бывшу 
И часу Пасхи приспѣвшу. 
 
Стали жидове гадати 
Якъ бы имъ Тебе поймати? 
Законъ (мовлятъ) уставляєтъ 
Царемъ ся намъ називаєтъ. 
 
Царя не знаємъ инаго, 
Токмо Кесаря Римскаго. 
Но Іуда къ нимъ притече, 
 
И притекши сице рече: 
 
Что вы мнѣ дасте за Него 
Азъ бо єсмь ученикъ Єго, 
Азъ убо вамъ єго в(ъ) руки 
Предамъ на смертныя муки». 

 
Натомість дві наступні строфи помітно відмінні: 

«А Іуда разгледѣвши, 
Свое с[е]р(д)це запаливши, 
За сребреники преда(л) Хр[и](с)та, 
Южъ та(м) позбы(л) всего ц[а]р(с)тва. 
 
Былъ у ни(х) и прибѣ(г) знову, 
Якъ бы онъ бы(л) у ни(х) в дому. 
Познал Хр[и](с)тосъ з своєй моцы, 
Же онъ жидо(м) на помоцы». 

«Они ся с(ъ) нимъ совѣщаша, 
Тридцятъ сребрнихъ обѣщаша: 
За сребрники продалъ Хр[и](с)та, 
Учителя Б[о]га иста. 
 
Отшедъ от нихъ, тамъ идѣже, 
Вечерникъ готовъ, побѣже: 
Неситїя души бяше, 
Сребренники тай ношаше». 

 
 
Далі тексти розвиваються незалежно один від іншого, хоча й оповідають 

про одне і те ж. Тут богогласникові піснетворці дали волю своєму поетичному 
натхненню. І лише передостання богогласникова строфа, що починається від 
слів «прискорбна душа ко смерти» повністю відповідає останній строфі запису 
в співанику з Музейного фонду та в українських співаниках різних десятиліть 
XVIII століття: 
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«Христос хлѣб преломивъ да ястъ, 
И всѣмъ ученикомъ подастъ, 
Вмочивши в соли, Юдѣ даст: 
Той мя от вас жидом предаст2. 
 
Мови(л) же онъ Іоанну 
Своєму другу Напер(с)тнику. 
Мовы(л): не спите, но стойте, 
Моєй муки ожидайте. 
 
Прискорбна д[у]ша ко см[е]рти, 
Южъ часъ приходи(т) умерти. 
Прїиде конецъ и приїде часъ, 
Останте, ю(ж) иду от васъ». 
 

«Хлѣб преломи Христосъ да ястъ, 
И всѣм ученикомъ подастъ, 
Не отвержу ни Іуду, 
А ще вся вѣдаше всюду. 
 
Сей имъ глаголъ смутнїй бяше: 
Єдинъ от нихъ имѣяше, 
Иже сѣде свечеряти 
На смерть Г[о](с)[по]да предати. 
 
Предреклъ Хр[и](ст)осъ ученику, 
Іоанну Наперснику: 
Хлѣб в(ъ) соль вмочивый, мя предасть, 
Вмоченнїй хлѣб Іудѣ дасть. 
 
Окаянство Іудино! 
Рожденїє Єхνднино! 
Предалъ Хр[и](с)та – обѣсися, 
Души и сребра лишися. 
 
Се терпѣлесь прежде страсти, 
Хр[и](с)те, хотяй грѣшнихъ спасти, 
Єгда жесь имѣлъ страдати, 
Началъ к(ъ) другимъ глаголати: 
 
Прискорбна душа ко смерти, 
Надлежитъ бо мнѣ умерти, 
Приспѣ конецъ и прїиде часъ, 
Останѣте, иду от васъ. 
 
Отшедъ, зачатся молити, 
На страсть себе готовити, 
И мы Хр[и](с)ту помолимся, 
Страстемъ Єго поклонимся». 

 
Обидва тексти по-різному розповідають про одне і те ж: запроданство Юди. 

Різниця лиш у тім, що отці-василіани намагалися надати давньому текстові дещо 
зрозумілішого, більш послідовного викладу, що їм, як видається, достатньо добре 
вдалося зробити. Не зайвим буде вказати на те, що її автор при створенні пісні 
оперся на джерела декількох євангельських текстів. Так, у дванадцятій строфі, як 
зауважила С. Щеглова, використано Євангеліє від Марка 14, 36 та Іоанна 17, 1 [7, 
281]. Вказувала вона і на впливи Цвітної Тріоді у тексті пісні. І ще одне вдало 
зауважене дослідницею. Вона цілком правильно прийшла до висновку про те, 
що редактори «Богогласника» «при складанні строф із двох старих додавали 
інколи нові рядки, відкидаючи старі. В цьому напрямку вони йшли і далі, зберігаючи 
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із всієї строфи один, інколи два-три рядки і, складаючи решту заново. Цей 
прийом вони застосовували доволі часто», в тому числі й у пісні «Царю Христе 
незлобивий, агнче долготерпеливий!» [7, 179]. 

Пісня «Христе Царю справедливий, так жес вельми терпеливий» (№ 40) має 
теж цікаву історію. Прототип її тексту записано в співанику кінця XVII століття 
(Російський державний архів давніх актів, ф. Основний, № 994). Однак розпов-
сюдження пісня набула приблизно в 20-х роках XVIII століття, причому відтоді пе-
реписувачі її часто фіксували в парі з піснею «Царю Христе». Через те, що обидві 
українські пісні походять зі спільного польського джерела, є підстави вважати, 
що їх створено наприкінці XVII століття, або ж на початку XVIII століття (особ-
ливо це стосується «Христе Царю»), не виключено, що одним автором. Утім, в 
силу різних обставин визнання в співацькому середовищі вони здобули неодно-
часно. 

Співставлення поетичних текстів співаникових записів та «Богогласника» 
переконливо вказує на те, що між ними існує істотна відмінність. Коли взяти 
для прикладу опубліковані М. Возняком та Д. Штерном тексти пісні «Христе 
Царю справедливий» – відповідно з галицького (Львівський державний історичний 
архів, ф. ГКМК 1302/3) та з супрасльського співаників (Бібліотека Литовської ака-
демії наук, F 19–233) і порівняти його з богогласниковим варіантом, то помітимо, 
що рукописні тексти мало чим різняться. Приміром, після перших двох строф у су-
прасльському співанику детальніше йдеться про зраду Юди: «А Іуда запаленый, / 
Ґды предал Христа шаленый, / За сребники предал Христа, / Юж он позбыл 
всего панства» [8, 525]. 

У супрасльському тексті є також згадка про «Ганаша – чоловіка запаленого», 
але найістотніша різниця між текстами виявляється на рівні останнього рядка 
тексту галицького співаника та заключних рядків супрасльського запису. Саме 
тут йдеться про прощання Богородиці з Сином. В обох співаниках цей епізод 
починається словами «Ґды (там) прибѣгла Матка к Сину: оставляєш мя єдину». 
Проте у галицькому співанику текст пісні після цих слів завершується такими 
рядками – «Сниди с креста аж до долу, умру посполу с Тобою» [1, 470]. Натомість у 
супрасльському співанику зафіксовано більш розлогий та деталізований варіант 
закінчення поетичного тексту пісні: 

 
«Там прибѣгла Матка к Сину, 
Оставляєш мя єдину. 
Юж тя вижду умерщвленна, 
В ребра твоя прободенна. 
Син на крестѣ мовил слово, 
Матко єст ти царство готово. 
Видящ Матку жалосливу, 
Под крижем болєсливу 
Жалостно Матка рыдаєт, 
Сердце єму прободаєт. 
Улитуйся надо мною, 
Сину над Маткою своєю. 
Сниди со креста аж до долу, 
Умрю я с тобою посполу» [8, 526]. 
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Не виключено, що супрасльський варіант давніший, оскільки у його 
прикінцевих строфах помітний вплив польської лексики. У галицькому записі цей 
фрагмент відсутній, мабуть, тому, що текст зафіксовано приблизно у 70-х роках 
XVIII століття, коли польські слова впродовж багатолітнього побутування пісні в 
українському співацькому середовищі зникли. Загалом же, ці тексти стали фактично 
основою для богогласникової пісні «Христе Царю справедливий». Мотивувати цей 
висновок можна тим, що з 18 поетичних строф богогласникової страсної пісні 
тільки перші чотири більш або менш тотожні відповідним строфам співаникових 
поетичних текстів. Решта 14 строф не мають майже нічого спільного з текстами 
згаданих супрасльського та галицького співаників. Лише епізодично можна 
проводити певні смислові паралелі чи вказувати на ті чи інші змістові алюзії 
стосовно текстів рукописних співаників. І вже зовсім, як велику рідкість, можемо 
констатувати наявність у середині богогласникового тексту рядків, які є майже 
спільними з текстами рукописних співаників. У «Богогласнику» читаємо: 
«Невинность Пілат узнаєт, руцѣ своя умиваєт». Майже те саме й у супрасльському 
співанику: «Пилат руцѣ своѣ умыв, / Барзо ся тому изумѣв / Отож руцѣ умываю, / 
Вины Сина Божїя не знаю…» [8, 526]. Отже, немає сенсу вважати, що пісню 
«Христе, Царю справедливий» створено на основі інципіту. Скоріш це довільний 
парафраз більш давніших поетичних текстів (супрасльського, галицького та ін.). 
Почаївські редактори, серед яких були вправні піснетворці, створили нову страсну 
пісню, коріння якої сягає кінця XVII століття. 

Щойно аналізовані поетичні тексти пронизані євангельськими оповідями про 
зраду Юди і Тайну Вечерю. Уже строфа «Царю Христе справедливий» зосереджує 
увагу на зверненні до Ісуса Христа з тим, щоби ввести вірних у суть її змісту: «Ца-
рю Хрїсте Незлобивый, / Агнче долготерпеливый! / Совѣту жидовску бывшу / И 
часу Пасхи приспѣвшу…». Тут одразу ж зустрічаємося з відомим теологічним ви-
сновком про те, що саме «совіт жидовський», який вирішив стратити Ісуса Христа, 
«приспішив» тим самим Пасху, тобто, новозавітне визволення людей від неволі 
гріха і смерті: «Стали жидове гадати, / Як бы им Тебе поймати? / Закон (мовлят) 
уставляєт, / Царем ся нам називаєт...». Євангеліє від Іоанна детально описує цю ра-
ду та висновки, що вона зробила, хоча самі члени Синедріону, висловлюючись та-
ким чином, не підозрювали, що Дух Божий промовляє через них і вони входять в 
історію, хоча й у негативному світлі. 

Наради у першосвящеників та фарисеїв закінчилися рішенням про необхідність 
арешту Ісуса. Вони: «наказ дали: як дізнається хто, де Він перебуватиме, нехай доне-
се, – щоб схопити Його» (Ів 11, 57). Піснетворець непослідовно передає євангельське 
оповідання. Він говорить, що Христа звинувачують у тому, що «царем ся нам нази-
ваєт», хоча для них таким він не є: «Царя не знаєм инаго, / Токмо Кесаря Римска-
го...». 

Твердження, ніби юдеї не мають іншого царя, лиш римського кесаря, перене-
сено сюди з діалогу між Понтієм Пілатом та юдеями. Пілат, бажаючи відпусти-
ти Ісуса, старається вплинути на національні почуття юдеїв, питаючи, чи згідні 
вони, щоб він видав наказ про розп’яття їхнього царя, маючи на увазі Ісуса. На 
це юдеї відповідають, що не мають свого царя, а визнають зверхність римсько-
го кесаря: «Геть, геть із Ним! Розіпни Його! Пілат каже до них: «Царя вашого 
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маю розіп’ясти?» Першосвященики відповіли: «Ми не маємо царя окрім кеса-
ря!» (Ів 19, 15). Очевидно, автор пісні «Царю Христе» вважав, що стан занепаду 
того часу юдейського народу був набагато більший, ніж може здаватися на пе-
рший погляд. Саме тому євангельський вислів про зверхність кесаря тут 
з’являється як один з перших і головних аргументів для арешту Ісуса Христа. 
Хоча така постановка питання не відповідає євангельському оригіналу. Для ві-
рних, які співали цю пісню і були віддалені від цих історичних подій на сотні 
літ, таке зауваження приймає зовсім інший відтінок, а саме викриває неприпус-
тимість моральної деградації людини та суспільства. 

Як відомо, зрадником, який видав місце перебування Христа, був Юда, 
один із його учнів. Євангеліє від св. Матвія так описує зраду Юди: «Тоді один 
із Дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотським, подався до першосвящеників, і 
сказав: «Що хочете дати мені, – і я вам Його видам?» І вони йому виплатили 
тридцять срібняків» (Мт 26, 14–15). В Євангелії від св. Луки мовиться про те ж 
саме: «Сатана увійшов у Юду, званого Іскаріот, одного з Дванадцятьох. І він 
пішов, і почав умовлятися з першосвящениками та начальниками, як він ви-
дасть Його. Ті ж зраділи, і погодилися дати йому срібняків. І він обіцяв, і шукав 
відповідного часу, щоб їм видати Його без народу…» (Лк 22, 3–6). 

У Євангеліях виразно говориться про те, що Юда не мав намірів видати 
Христа на смерть. Тому вердикт суду виявився для нього несподіваним до тієї 
міри, що він вирішив повернути гроші першосвященикам, після чого заподіяв 
собі смерть: «Тоді Юда, що видав Його, як побачив, що Його засудили, розкая-
вся, і вернув тридцять срібняків первосвященикам і старшим, та й сказав: «Я 
згрішив, невинну кров видавши. Вони ж відказали: А нам що до того? Дивись 
собі сам... І, кинувши в храм срібняки, відійшов, а потому пішов, – та й повіси-
вся...» (Мт 27, 3–5). 

Про все це в тексті пісні «Царю Христе» веде мову її автор. Але знову до-
сить вільно інтерпретує євангельський текст. Піснетворець робить це швидше для 
того, щоб досягнути помітнішого впливу на моральний стан і почуття мирян: 
«Но Іуда к ним притече, / И притекши сице рече: / Что вы мнѣ дасте за Него / 
Аз бо єсмь ученик Єго, Аз убо вам єго в руки / Предам на смертныя муки…». 

Результат зради Юди Іскаріота виявився трагічним і для Юди. Він знав на-
строї у Єрусалимі того часу, мав передбачити наслідки свого вчинку, котрий 
був спонуканий бажанням матеріальної наживи. Тому автор пісні радить не 
легковажити моральними проблемами, бо кожна з них, навіть якщо виглядає 
найменшою, посилає Христа на смертні муки. Завершуючи мову про цю пісню, 
варто звернути увагу на те, що піснетворець був загалом досить добре ознайом-
лений з різними євангельськими текстами. Як з’ясувала С. Щеглова, у дванад-
цятій строфі пісні він оперся на джерела двох «Євангелій»: від Марка 14, 36 та 
Іоанна 17, 1 [7, 281]. Також вона вказувала на впливи Цвітної Тріоді. 

Автори пісень послуговувалися багатими святописемними джерелами для 
відображення подій та християнських ідей. Зрозуміло, що піснетворці тільки 
скорочено передають факти зі Святого Письма. Разом із тим вони прагнули до-
тримуватися церковної традиції, за якою намагалися тлумачити події та ідеї. 
Таким чином, духовні пісні, у тому числі й аналізовані, з успіхом виконували і 
сьогодні виконують катехизаційну функцію. Водночас не слід забувати, що тексти 
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пісень нерідко збагачені й християнськими легендами, тобто апокрифікою. Таке 
поєднання теологічних та апокрифічних мотивів робилося для довершеності ху-
дожнього образу за тогочасною бароковою естетикою та стилістикою. Та це вже 
інше питання, котре вимагає спеціальних ґрунтовних джерелознавчо-тексто-
логічних та системних інтердисциплінарних студій. 
 

Примітки 
 
1 Найдавніші записи пісні опубліковано М. Грушевським [2, 52–53, 88–89] та М. 

Возняком [1, 470–471] за співаниками АСП 135 (Зарваницький) та Калужняцького. 
Через те до наукового обігу вводимо поетичний текст пісні з російського співаника 
Музейного фонду, № 9894. 

2 У співанику Муз. 9894 ця строфа відсутня. Її текст подається за записом у 
співанику з фонду А. Петрушевича, № 169. 
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МУЗИЧНА КРИТИКА В СУЧАСНОМУ  

КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ЗМІНА ФОРМАТУ 
 
У статті проаналізовано процеси функціонування музичної критики на традиційних 

майданчиках (друковані ЗМІ) та в мережі Інтернет. Розглянуто специфіку проявів сутнісних 
та факультативних функцій критики в нових соціокультурних та комунікативних умовах. 
З’ясовано комплекс вимог до діяльності та продукції музичного критика, пов’язаних зі спе-
цифікою Інтернет-ЗМІ. 

Ключові слова: музична критика, сутнісні та факультативні функції, друковані 
ЗМІ, Інтернет. 
 

The report analyzes functioning processes of music criticism on traditional platforms 
(print media) and on the Internet. It considers the specifics of essential and optional 
functions of criticism displayed in the new sociocultural and communicative conditions. The 
report also defines a set of requirements for the music critic's activity and output related to 
specifics of online media. 

Key words: music criticism, essential and optional functions, print media, Internet. 
 
У травні 1907 року в Парижі відбувся інцидент між Олександром Скрябіним 

та Сергієм Дягілевим. Приводом конфлікту була затримка з доставкою квитка на 
концерт кур’єром Дягілева. За свідченнями очевидців, зафіксованими Юрієм Енге-
лем, «в антракті Скрябін… звертається до Дягілева: «Як пізно надіслали Ви квиток! 
Адже я міг у цей час зовсім вже піти з дому, і тоді квиток мене аж ніяк не знайшов 
би!». Дягілев у відповідь: «Подякуйте, що я хоч так надіслав. Міг би взагалі не над-
силати. Ви б, панове, самі краще забирали [квитки]!» Що сталось тут зі Скрябіним, 
важко описати… Він весь скипів і нервово… накинувся на Дягілева: “І ви дозволяє-
те собі так говорити зі мною! Ви забуваєте, що мистецтво – це ми, митці! Ми його 
створюємо, а ви тільки циркулюєте навколо нього! Без нас – ніхто знать не схотів 
би вас, не було б вас на світі!”» [8, 79]. 

З одного боку, Скрябін правий: дійсно, мистецтво створюється митцями; 
новоєвропейська музика академічної традиції – композиторами та виконавцями. 
Але тут необхідно суттєве уточнення: створюється вона заради слухача і реально 
існує – як музика – виключно у процесі взаємодії з ним. А забезпечують «останню 
милю» її функціонування у суспільстві, гарантують процес комунікації саме ті, 
про кого Скрябін так зверхньо відгукнувся. Тому, з іншого боку, Скрябін був ка-
тегорично не правий: мистецтво – це не тільки артисти, не тільки ті, хто його ство-
рює: без тих, хто «циркулює навколо нього», мистецтва би просто не існувало. 
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Одне з ключових місць у колі тих, кого, за Скрябіним, без мистецтва «не 
було б на світі», належить музичній критиці – професійній інформаційній дія-
льності, спрямованій на аналіз та оцінку сучасного музичного життя. Тільки з 
появою інституту музичної критики можна говорити про зрілість національної 
музичної культури новоєвропейського типу. Одне зі свідчень цього – система ознак 
симфонізму як методу мислення, проаналізованих Тетяною Черновою (самостійність 
мистецтва в музиці, самостійність музики як мистецтва, тематичне мислення у тво-
рі, зв’язок твору з концепцією людини та специфізація слухацької діяльності) [17, 
64–69]. Саме специфізація слухацької діяльності, тобто наявність аудиторії, що зда-
тна адекватно сприйняти, зрозуміти та оцінити авторську концепцію (а також фун-
кціонування передового загону цієї аудиторії – музичної критики), вивершує та 
завершує формування системи ознак симфонізму – чи не найважливішого досяг-
нення європейської музичної культури Нового часу. 

Сьогодні ця культура переживає не найкращі часи. Кожна з трьох її ланок 
піддається випробуванню на міцність і, треба зауважити, випробування цього 
часто не витримує. Відомі дослідження Володимира Мартинова, який на великому 
історичному матеріалі доводить тезу про кінець доби композиторів [10; 11]; Філіпа 
Котлера, що пише про кризу виконавських мистецтв [6] або Нормана Лебрехта, ко-
трий на підставі ґрунтовного соціоекономічного аналізу робить висновок про кор-
поративний злочин – вбивство класичної музики [7]. В такому контексті абсолютно 
виправданим та логічним буде твердження про швидкий кінець музичної критики. 
Тим більше, що усі передумови для цього є. 

Перш за все, необхідно сказати про нівелювання фігури критика як учасни-
ка музичного життя, про поступове звуження критичного поля та зниження про-
фесійних стандартів – ті симптоми, що їх відчуває кожен, хто займається сьогодні 
музично-критичною діяльністю. У медіа-просторі критичні жанри поступаються 
місцем інформаційним; як наслідок, у засобах масової інформації домінує музична 
журналістика. «Літературі живеться зараз важко, тісно, смертельно небезпечно. Їй 
не до прикрас – доводиться захищати своє життя», – писав Ролан Барт в середині 
минулого століття [1, 188]. Сьогодні з повним правом ці слова можна віднести до 
музичної критики. Доцільно навести й іншу думку Барта. В есе «Сліпоніма крити-
ка» вчений пише: «У критиків (чи то літературних, чи то театральних) дуже розпо-
всюджений» своєрідний прийом, який полягає «у тому, що предмет критики 
безапеляційно оголошується чимось несказанним», і в результаті «критика виявля-
ється непотрібною», а «від інтелектуалів позбавляються, відправляючи їх займатися 
емоціями …» [2, 80–82]. Вищезазначене – внутрішні причини та симптоми кризи, 
яку нині переживає традиційна музична критика. Передумови цієї кризи сформува-
лись в останній третині минулого століття, а зараз вони додатково ускладнені ком-
плексом зовнішніх факторів. 

Одним із найсуттєвіших серед них є поступове, але неухильне зникнення 
традиційних для музичної критики майданчиків. Відомо, що музична критика орга-
нічно пов’язана з друкованими засобами масової інформації – газетою або журна-
лом. Сама система традиційних музично-критичних жанрів (критичні статті, 
рецензії, нотографічні нотатки, огляди, нариси, полемічні репліки, есе, дописи) 
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має літературно-публіцистичну основу та природу. Формат (в широкому розумін-
ні – не тільки розмір, але й жанрово-тематична орієнтація та зумовлена нею ці-
льова аудиторія) друкованого ЗМІ визначає, окрім іншого, одну з можливих 
типологій музичної критики: рекламно-інформаційні видання потребують інфор-
маційних жанрів; суспільно-політичні – аналітико-аксіологічних та публіцистич-
них, спеціалізовані – аналітико-аксіологічних [4, 242–245]. Становлення євро-
пейської професійної музичної критики пов’язано і з загальною пресою, і зі 
спеціалізованими музично-критичними виданнями. Нагадаємо про німецькі жур-
нали «Critica musica» (1722–1725; видавець Й. Маттезон), «Der Kritische Musicus» 
(1738–1740; видавець Т. Шайбе), тижневик «Новий музичний журнал» (заснований 
у 1834 р. Р. Шуманом), тижневик «Der Kritische Musicus an der Spree» Ф. Марпурга 
(1849–1850), «Загальну музичну газету», що виходила в Лейпцигу у 1798–1819 ро-
ках, «Берлінську загальну музичну газету», очолювану А. Б. Марксом (1824–1830); 
про французькі видання – журнали «La revue musicale» (заснований у 1827 році), 
«Паризьку музичну газету» («La Gazette musicale de Paris», з 1848 року – «Revue et 
Gazette musicale»), польський журнал «Ruch Muzyczny», заснований у 1857 році 
тощо. В Росії, у 30-х роках ХVIII століття в газеті «Санкт-Петербургские ведомос-
ти» та додатку до неї («Примечания на ведомости») друкувались інформаційні по-
відомлення про події столичного музичного життя. В останні десятиліття XVIII 
століття до цієї інформації інколи додаються лаконічні оціночні коментарі (те ж 
стосується і газети «Московские ведомости», що почала виходити з 1756 року). У 
XIX столітті численні газети та журнали Російської імперії (зокрема і периферійні, 
наприклад, київські – «Киевлянин», «Киевские губернские ведомости», «Киевский 
телеграф», «Киевское слово» тощо) систематично публікують рецензії на оперні 
постановки та концерти, розбори виконуваних творів, характеризують та оцінюють 
виконання; з’являються тут і статті про вітчизняних та зарубіжних композиторів, 
інформація про події європейського музичного життя. На зламі XIX – XX століть 
поряд з постійними відділами музики у всіх значних газетах та у багатьох журналах 
загального типу в Росії з’являється постійна спеціальна музична періодика («Русская 
музыкальная газета», журнали «Музыка», «Музыкальный современник»). Перелік 
майданчиків, на яких існувала музична критика в минулому, можна збільшити, 
але очевидно, що головними були саме газети та журнали – чи то загальні, чи то 
спеціалізовані. 

Сьогодні є усі підстави говорити про фатальне звуження цього майданчика, а 
отже, про тенденцію до зникнення сфери існування традиційної музичної критики. 
Нерегулярність виходу, зменшення кількості номерів (випусків), зменшення обсягу 
видань – прикрі реалії сучасності. 

Наведемо кілька показових прикладів, зокрема з теренів СНД. 
Журнал «Музыкальная жизнь», що його читало кілька поколінь радянських 

музикантів та любителів музики, кардинально зменшує свою присутність в інфо-
рмаційному просторі: якщо у 1989 році він виходив двічі на місяць обсягом чо-
тири друковані аркуші і накладом понад 130 000 примірників, то у 1991 році 
при збереженні обсягу наклад зменшується до 80 000; упродовж 1993 року на-
клад падає з 27 000 примірників на початку року до 16 680 – у кінці. З 1994 ро-
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ку наклад журналу у вихідних даних видання не зазначається, що само по собі є 
красномовним фактом та характерним симптомом. З цього ж часу зменшується 
обсяг та періодичність видання: тепер журнал виходить раз на місяць обсягом п’ять 
друкованих аркушів. Не тільки зменшення присутності, але й зміна формату харак-
теризує процеси, що відбуваються з «Музыкальной жизнью»: починаючи з 2011 
року, це «музичний критико-публіцистичний ілюстрований журнал», в якому поруч 
з рецептом «торта Доніцетті» публікуються матеріали «на здобуття вченого ступе-
ню» (наприклад, про буддійську танцювальну містерію Цам). Що це, як не симптом 
кризи? 

Аналогічні процеси відбуваються і з головним професійним музично-критич-
ним майданчиком пострадянського простору – журналом-альманахом «Музыкальноя 
академия». У 1985 – 1995 роках наклад видання зменшився у сім разів (1985 – 14 
000 примірників, 1995 – 2000 примірників), синхронно зменшились періодичність 
та обсяг. У катастрофічному стані знаходився до останнього часу вітчизняний жур-
нал «Музика», наклад якого у порівнянні з 1980-ми роками зменшився у 50 (!) разів. 
Останніми роками в Україні закрито музичні журнали «Галас», «Арт-Лайн», «Киев 
Cult», «Нота», газети «Кур’єр муз» та «Афіша». 

У ситуації, що склалася, важливо зрозуміти, наскільки стан музичної кри-
тики та її носіїв унікальний; чи є альтернативи зазначеним тенденціям, яким 
чином все ж таки підтримувати функціонування академічної музичної культури 
у нових соціокультурних умовах. 

Дослідження ринку ЗМІ дає підстави стверджувати, що ситуація з друкованою 
музичною періодикою для сучасності досить типова. Як доводить московський ме-
діа-аналітик Андрій Мірошниченко, зменшення накладів, обсягів, періодичності 
та номенклатури, закриття видань – симптоми зникнення друкованих ЗМІ. На ду-
мку дослідника, в період з 2017 до 2035 року класична преса поступово припинить 
існування [12]. Як наслідок – може зникнути і традиційна музична критика, орга-
нічно пов’язана з цим медіа-середовищем. 

Отже, відповідаючи на виклики часу, музична критика повинна трансфор-
муватись. Необхідно зрозуміти, які нові вимоги висуває перед критикою наша до-
ба. Тут не оминути виходу за межі традиційних поглядів на ту ситуацію, в якій 
опинилось академічне музичне мистецтво. 

Серед факторів, що ускладнили його становище, назвемо лише два: різке 
посилення конкуренції та кризу перевиробництва. Інакше кажучи, філармонічні 
концерти та театральні вистави конкурують нині не тільки з цирком та ярмарко-
вими балаганами1, але і з кіно, кабельним телебаченням, спортивними трансляція-
ми, величезною номенклатурою розважальної індустрії (від шоу – до ігрових 
автоматів), Інтернетом, спілкуванням у соціальних мережах, альтернативними інто-
наційними практиками тощо. Можна стверджувати, що на наших очах відбувається 
(якщо вже не відбувся) процес міграції капіталу зі сфери академічної музики в інші 
сфери, пов’язані з індустрією розваг, відпочинку [7, 34–46; 13, 72–82]. Водночас 
кількість «продукції», що її створюють академічні музиканти, перевищує ємність 
потенційного ринку (який скорочується внаслідок відсутності цілеспрямованої 
державної політики у сфері культури та загальної переорієнтації суспільства на ге-
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доністично-розважальні цінності). Використання маркетингових моделей, як свід-
чить практика, навіть у цій ситуації може якщо і не повністю ліквідувати про-
блему, то внести в критичну ситуацію суттєві позитивні зміни2. Музична критика 
– за умови певної трансформації – може стати одним із факторів позитивного 
впливу на кризову ситуацію. Зупинимось на цьому детальніше. 

Музична критика в маркетинговій моделі пов’язана з четвертим «Р» марке-
тингового міксу – просуванням (Promotion)3. Дослідники-маркетологи визначають 
три ключові мети просування: 

1) інформацію (допомогти споживачу дізнатись, що продукт (послуга) існує, 
повідомити про час і місце вистави або концерту, спосіб придбання квитків) [5, 156]; 

2) переконання («переконати споживачів купити продукт, запропонувавши 
додаткові мотивації а саме: якість вистави, участь прославлених зірок, унікальність 
програми, доступність, соціальний престиж чи громадське визнання, збагачення до-
свіду» [5, 156]); 

3) просвіту («забезпечити споживачів засобами та системою кодів, необхід-
ними для оцінки особливостей продукту» [5]). 

Тож, усі три зазначені цілі просування є одночасно функціями критики. За-
значимо, що традиційній критиці як поліфункціональному явищу властивий комп-
лекс функцій: інформаційна, інтерпретаційна, аксіологічна, комунікативна, просвіт-
ницько-виховна, регулятивна, прогностична. У цьому переліку доцільно виділити 
сутнісні (первинні) та факультативні (вторинні) функції; перші відрізняють критику 
як діяльність та її результати – критичні тексти – від подібних (паралельних) діяль-
ностей та їх результатів. Сутнісними для традиційної музичної критики постають 
саме аксіологічна, інформаційна та інтерпретаційна функції. Комунікативна функ-
ція є домінуючою та визначає специфіку сфер PR та реклами, що межують з крити-
кою; просвітницько-виховна – визначає специфіку та мету музично-освітньої 
сфери; регулятивна та прогностична є первинними в галузі менеджменту культури 
[4, 31-39, 40-55; 14; 15]. 

Проте і в тріаді названих сутнісних функцій традиційної музичної критики 
аксіологічна займає особливе місце, оскільки саме оцінка є метою та завершаль-
ним актом усіх аналітично-інтерпретаційних критичних процедур та вищим сен-
сом критичної діяльності (це, зокрема, підтверджується етимологією слова, що 
походить від грецького «kritike», що означає судити, судження). Друга з сутнісних 
функцій критики – інформаційна – буде домінувати в суміжній з музичною кри-
тикою діяльності журналіста, в тому числі музичного, та визначати сутність й 
специфіку інформаційних жанрів. Нарешті, третя сутнісна функція критики – ін-
терпретаційна – є центральною в суміжній щодо музичної критики діяльності му-
зикознавця-вченого [14; 15].  

Очевидно, що три зазначені функції відповідають трьом ключовим цілям 
просування: інформаційна – інформуванню; аксіологічна – переконанню; інтер-
претаційна – просвіті. 

Концентрація критики на конкретній функції зумовлюється двома момен-
тами. Перший – завдання етапу просування, пов’язане з життєвим циклом об’єкта, 
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що просувається, та вписане у рекламну спіраль та/або піраміду. Другий – формат 
майданчика. 

І тут ми знову повертаємось до специфіки електронних ЗМІ. За авторитет-
ною думкою дослідників [9], їх характеризують наступні особливості: гіпертекс-
туальність, мультимедійність та інтерактивність. Урахування цих особивостей 
висуває перед музичним критиком специфічні вимоги та надає йому додаткових 
можливостей.  

Так, завдяки гіпертекстуальності – утворенню системи зв’язків між окреми-
ми документами за допомогою вбудованих у текст гіперпосилань – виникає мож-
ливість збільшити інформаційний потенціал тексту, підвищити якість надаваної 
інформації. Водночас читач отримує можливість сформувати свою точку зору, 
спираючись на альтернативні джерела інформації. 

Мультимедійність, що використовує різні канали донесення інформації (не 
тільки вербальний, але й аудіо та відео) дає критику додаткові можливості підтве-
рдити свої висновки. Мультимедійність надзвичайно важлива саме для музичної 
критики, оскільки на якісно новому рівні вирішує проблему ілюстрацій (прикла-
дів). У традиційній «паперовій» критиці є два способи вирішення цього питання: 
графічне зображення текстового фрагменту (нотний приклад) та вербальний опис 
(вражень, асоціацій). Якщо перший спосіб був поширений у критиці кінця ХІХ – 
першої половини ХХ століть (особливо у спеціалізованих виданнях), то другий 
більше використовувався у ХХ столітті. Недоліки обох – зрозумілі: обмеженість 
критики тільки «нотними» інтонаційними практиками4 та необхідність музично 
освіченого читача у першому випадку, небезпека поверхової журналістики та до-
вільних асоціацій – у другому. Мультимедійність виводить музичну критику на 
новий рівень та висуває перед критиком дуже високі вимоги (тут починає діяти 
відомий закон реклами: якщо споживач сам не може знайти у товарі, що рекламує-
ться, ту якість, на якій побудовано рекламу, то реклама починає працювати проти 
товару). 

Нарешті, інтерактивність (читач є не пасивним споживачем, а може пере-
творитись на активного учасника діалогу з автором) також постає важливою особ-
ливістю електроних ЗМІ і, водночас, серйозним механізмом просування. Чотири 
конфігурації інтерактивності (1  1 – індивідуальний лист, 1 n – розсилка, n 1 – 
задай питання автору, n n – форум) також повинні використовуватись критиком 
як інструменти донесення своєї думки до читача. 

Вищезазначене висуває перед музичним критиком, що працює у нових ме-
дійних умовах, комплекс вимог, а саме: оперативність; компетентність (конкурент-
ність); врахування при написанні текстів специфіки читання паперових та 
електронних носіїв. Звідси – оновлені вимоги до текстів у інтернет-ЗМІ: лаконізм, 
адаптація для читання (виділення ключових слів, сегментування тексту, вміння за-
хопити увагу з першого абзацу, не більше однієї ідеї в кожному абзаці тощо), гото-
вність до пост-текстової дискусії з читачами. Лише опанувавши нові формати, 
музична критика залишиться учасником музичного життя, збереже свою сутність 
та функції у суспільстві. 
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Примітки 
 
1 Пор. інформацію з Кременчуга, опубліковану в 1889 році в журналі «Артист»: 

«З від’їздом з Кременчуга цирка Труцці справи антрепризи місцевого зимового 
театру… значно покращилися. Тоді, як в цирку Труцці було багато публіки, в театрі 
був виторг за виставу 10-15 руб. Тепер же що не вистава – театр майже повний». 

2 Див., наприклад, узагальнення успішного досліду Свердловської державної 
академічної філармонії, місія якої сформульована її директором Олександром Колотур-
ським так: «Пріоритет філармонічним жанрам» [4]. 

3 Маркетинговий мікс включає чотири складові: продукт, ціна, місце, просування [6, 
24-25]. 

4 Нотний приклад орієнтовано виключно на композиторський текст; виконавський 
же варіант його прочитання в рамках музичної критки нотувати неможливо в принципі. 
Див. [16]. 

 
Література 

 
1. Барт Р. Критика «ни-ни» // Р. Барт. Мифологии; пер., вступ. ст. и коммент. Г. Косико-

ва. – М. : Прогресс, 2000. – С. 80-82. 
2. Барт Р. Слепонемая критика // Барт Р. Мифологии; пер., вступ. ст. и коммент. Г. Ко-

сикова. – М. : Прогресс, 2000. – С. 185-188. 
3. Вадовская Е. В. Американская маркетинговая модель на русской почве: опыт адап-

тации / Е.В. Вадовская // Проблемы менеджмента в сфере академической музыки. – М., 2010. 
– С. 16-30.  

4. Зінькевич О. Музична критика: теорія та методика / О. Зінькевич, Ю.Чекан. – Черні-
вці, 2007. – 424 с. 

5. Кольбер Ф. Маркетинг у сфері культури та мистецтв / Ф. Кольбер. – Львів, 2004. – 
240 с. 

6. Котлер Ф. Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских искусств / 
Ф. Котлер, Дж. Шефф. – М., 2004. – 688 с. 

7. Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного пре-
ступления / Н. Лебрехт. – М., 2010. – 588 с. 

8. Левая Т.Н. Скрябин и художественные искания ХХ века / Т.Н. Левая. – СПб.: Ком-
позитор, 2007. – 184 с.  

9. Лукина М. СМИ в пространстве Интернета / М. Лукина, И. Фомичева. – М.: МГУ, 
2005. – 87 с.  

10. Мартынов В.И. Зона opus posth, или Рождение новой реальности / В.И. Мартынов. – 
М., 2008. – 288 с. 

11. Мартынов В.И. Конец времени композиторов / В.И. Мартынов. – М., 2002. – 296 с. 
12. Мирошниченко А. Когда умрут газеты. Предисловие автора / А. Мирошниченко // 

Режим доступу http://www.chaskor.ru/article/kogda_umrut_gazety_22236 
13. Сливоцький А. Міграція капіталу: навч. Посіб. / А. Сливоцький / пер. з англ. – К. : 

Пульсари, 2001. – 296 c.  
14. Чекан Ю.И. Академическая музыка и коммуникативные технологии / Ю.И. Чекан 

// Проблемы менеджмента в сфере академической музыки. – М., 2010. – С. 44–52. 
15. Чекан Юрій. Інтонаційні практики та комунікативні технології в українській музи-

ці останнього десятиріччя / Юрій Чекан // Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського : Му-
зика у просторі сучасності: друга половина ХХ – початок ХХІ ст. – К., 2007. – Вип. 68. – 
С. 70–76. 

16. Чекан Ю. Інтонаційний образ світу: Монографія / Ю. Чекан. – К., 2009. – 227 с. 
17. Чернова Т.Ю. Драматургия в инструментальной музыке / Т.Ю. Чернова. – М.: Му-

зыка, 1984. – 144 с. 



 25 

УДК 78.071 
Антошко Марина Олегівна, 
кандидат мистецтвознавства 

 
КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ПОЛЬСЬКОЇ 
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У статті висвітлюється композиторська творчість представників польської 

культури на Поділлі, зокрема на Вінничині кінця ХІХ – першої половини ХХ століть.  
Ключові слова: Поділля, Вінниця, культура, композиторська творчість. 
 
Article dedicated Polish culture representative’s of composer’s creation on the Po-

dolia region (for example in Vinnichina) half past XIX – first part XX century. 
Key words: Podolia, Vinnitsa, culture, composer’s creation. 
 
Важливу роль в мистецькому житті Поділля XIX століття відігравала дія-

льність польських музикантів: виховання у гімназіях, інститутах шляхетних ді-
вчат, у приватних пансіонах та панських родинах; збирання фольклорних та 
етнографічних матеріалів; упорядкування та видання нотних збірок; популяризація 
музичної культури серед найширших верств населення; власне композиторська 
творчість тощо. 

Одним із перших почав вивчати фольклор Подільського регіону польський 
фольклорист Тимко Падурра (1801–1871), який записував та опрацьовував українські 
народні пісні, маючи на меті створити епос «Україна». Власні пісні Т. Падурри, 
написані в стилістиці народних (наприклад, «Козак», «Закотився місяць в хмари», 
«Лірник»), набули популярності на Поділлі. Т. Гнатів визначає мелодику творів Па-
дурри як «сплав інтонацій українських народних пісень (жартівливих, танцюваль-
них, ліричних) та міських побутових із європейською інструментальною музичною 
традицією, в першу чергу, польською, австро-німецькою та італійською» [1, 292]. 

Яскравим музичним діячем, педагогом, виконавцем, композитором на Він-
ничині був уродженець Подільської губернії Ігнаци Платон Прокоп Козловський 
(1786–1860). У 1834 році І. Козловський звернувся до місцевої влади з таким про-
ханням: «Займаючись більше двох років навчанням музики в Подільській губернії, 
я мав можливість помітити крайню недостачу добрих учителів з цього мистецт-
ва… і упевнився в тому, що ті вчителі здебільшого не тільки не спроможні ґрун-
товно навчати основ музики, а й, опріч того, привчають до не пробачних вад та 
навичок і через те перешкоджають дальшим успіхам тих учнів, які мають здібнос-
ті і могли б дістати в майбутньому кращу освіту». Описавши далі власну й дружи-
нину діяльність з 1820 року, Козловський продовжував: «Ми оселилися зараз у 
Вінниці і бажали використати наш великий досвід на користь місцевим жите-
лям… і заснувати музичний сирітський інститут для дванадцяти бідних дівчат з 
тим, щоб вихованки цього інституту, навчившись ґрунтовно музики …могли зго-
дом викладати як слід це мистецтво у приватних домах. Навчання гри та співів, 
діставання нот, книжок та інших учбових посібників ми беремо на себе безкоштов-
но, і тільки приміщення й утримання залежатиме від пожертвувань благодійних 
осіб, у чому… вже багато хто виявив бажання взяти участь... Наважуюсь просити 
про покровительство та про дозвіл відкрити цей інститут» [8, 138]. 
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Існує декілька версій подальшої долі ініціативи І. Козловського. За одними 
джерелами він відмовився від боротьби за заснування навчальної установи, за ін-
шими – відкрив інститут власним коштом у збудованому ним будинку. Ідея І. Коз-
ловського полягала в заснуванні на Вінниччині музичного закладу, де пропа-
гувалися б принципи прогресивної педагогіки всесвітньовідомого музиканта Джона 
Філда. Своїми новаторськими ідеями щодо освітянського процесу І. Козловський 
значно сприяв розвиткові професійної музичної освіти на Вінничині [8, 134]. 

Відомий скрипаль-віртуоз, педагог, диригент, композитор Тадеуш Ганіцький 
(1844–1937) також займався музично-педагогічною діяльністю на Поділлі. Протя-
гом 1903–1921 років у Кам’янці-Подільському працювала заснована ним музична 
школа, у якій Т. Ганіцький навчав гри на скрипці та фортепіано. 1904 року спеціа-
льно для дітей з бідних родин було відкрито підготовче відділення. У школі вихо-
вувалися талановиті діти не лише з Поділля, але й Волині, Київщини тощо. Історії 
цього навчального закладу присвячено книгу А. Гольдмана «Музыкальная школа 
Т. Ганицкого» [5, 99–100]. Доволі показовим є той факт, що заснована Тадеушем 
Ганіцьким школа дала культурі України видатного музикознавця, доцента Київсь-
кої консерваторії Онісію Яківну Шреєр-Ткаченко. 

Багатогранною була діяльність відомого подолянина польського походжен-
ня – Наполеона Орди (1807–1883) – одного із визначних польських художників 
ХІХ століття, учня знаного французького пейзажиста П. Жирара. Малюнки худо-
жника є цінним джерелом для історії архітектури (багато з них використовувались 
під час реставрації пам’яток культури), а також краєзнавства багатьох регіонів 
України, зокрема Поділля. Він активно популяризував музичне мистецтво, зокре-
ма видав у Парижі «Альбом творів польських композиторів» (1838). Крім того, Н. 
Орда був відомим свого часу піаністом-виконавцем, а також автором численних 
музичних творів (полонезів, вальсів, серенад, сольних пісень на слова С. Вітвіць-
кого та А. Пєткевича), позначених впливом Ф. Шопена та Ф. Ліста. Йому нале-
жить музично-теоретична праця «Граматика музики» [7, 456−458]. 

Серед помітних діячів музичної культури Вінничини постає поет і компози-
тор польського походження Дионізій Бонковський (1816–18810), відомий як автор 
великої кількості пісень, основаних на автентичних інтонаціях українського фоль-
клору. В його пісенних творах використано як поезії відомих тогочасних авторів, 
так і власні поетичні тексти. Деякі пісні автора вважаються переспівами та пара-
фразами народних, зокрема «Ґандзя», яка є переробкою народної пісні про одно-
йменну героїню (варіанти записів цієї пісні відомі з XVIII століття). Популярними 
авторськими піснями Д. Бонковського є «Гнів Ґандзі, цяці-молодички», «Козак Во-
ля», «Нудьга козача», «Тропак» [4, 215]. 

Д. Бонковському належить музика до віршів Т. Шевченка «Нащо мені чорні 
брови» та І. Завадського «Де шлях чорний», а також текст пісні «Нема ж мені чого 
треба». Твори Д. Бонковського публікувалися музичним видавництвом А. Коціпін-
ського і в серії «Українська ліра» нотного видавництва книгаря Л. Ідзіковського. 
Відомо, що його композиції друкувались у Житомирі, Варшаві, Львові. 

Зацікавленість автора українською культурою яскраво проявилась у його 
статті «Про музику українських народних пісень» (1869), в якій він простежив 
особливості українського музичного фольклору [7, 216]. 

Відомим музикантом, діяльність якого значною мірою пов’язана з Поділлям, 
був Кароль Ліпінський (1790–1871), який як виконавець гастролював на Поділлі, зо-
крема виступав у Кам’янець-Подільському. У 1859 році Ліпінський придбав у селі 
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Вирлів (Урлів) на Тернопільщині (нині Зборівського району) невеликий маєток, де 
згодом постійно мешкав, а також заснував однокласну музичну школу для місцевих 
дітей (навчали в ній українською мовою). Видатний скрипаль докладав багато зу-
силь для повноцінного функціонування школи, зокрема дбав про забезпечення уч-
нів інструментами, добирав викладачів, замовляв скрипки у львівських майстрів і 
сам давав уроки скрипкової гри [3, 261]. 

На Поділлі працював відомий польський піаніст, композитор, громадський 
діяч Ігнаци Падеревський (1860–1941). Відомо, що з 12-ти років І. Падеревський 
виступав із концертами в Хмільнику Літинського повіту (на Вінничині) та власне 
у Вінниці. До літературної спадщини І. Падеревського належать мемуари, а також 
збірка творів під назвою «Листи Тимка Падурри» з детальними коментарями, в 
яких митець викладає свої погляди на історичну долю України [5, 468]. 

Збиранням фольклорних матеріалів на Поділлі активно займалися польські 
дослідники; особливо виділяються постаті Кароля Ліпінського (1790–1871), за учас-
тю якого збірник пісень був виданий у Львові, та Войцеха Совинського (1805–1880), 
який надрукував у Парижі два збірника народних пісень Подільського регіону. Ві-
домо, що подільські матеріали залучали й інші автори фольклорних та етнографічних 
збірників, зокрема З. Доленга-Ходаковський [4, 35], К. Лозинський, І. Войцицький, 
Г. Марцинківський, Ж. Паулі та інші [1, 36]. 

Вивченню подільського фольклору була присвячена праця Гната Гальки 
(1824–1903) «Народні звичаї і обряди в околицях за Збручем» (1862) та багатотомне 
видання польського етнографа Оскара Кольберга (1814–1890) «Народ, його звичаї, 
спосіб життя, мова, перекази, прислів’я, обряди, пісні, ігри, музика і танці» (1857–
1890). У цих роботах досліджуються фольклор і побут як українців, так і поляків, 
які проживали на території Поділля [1, 36]. 

Важливу роль у вивченні фольклору Поділля відіграли публікації в «По-
дольских губернских ведомостях» (1852), програми для збирання зразків на-
родної мови, а в «Подольских епархиальных ведомостях» (1862, 1867, 1884) – 
програми збирання відомостей про народні забобони та звичаї. 

Ще одним осередком вивчення фольклору була в середині XIX століття 
Кам’янець-Подільська духовна семінарія, одним із напрямків діяльності якої було 
вивчення особливостей народної творчості регіону. До цього осередку входили вида-
тні письменники, фольклористи і етнографи, зокрема С. Руданський, А. Свидни-
цький, К. Шейковський, які відвідали ряд міст Подільського регіону та зібрали 
значний фольклорно-етнографічний матеріал [1, 36]. 

Українським фольклором займався корифей польської поезії Юліуш Слова-
цький (1809–1849). Народився митець у Кременці. З дитинства мати співала йому 
українські пісні. Перебуваючи на Поділлі (с. Верхівка), де Словацький гостював у 
шляхтича Михальського, поет ознайомився з творчістю рапсодів-лірників і кобзарів. 

«У писаннях Словацького зустрічаємо численні висловлювання про естети-
чну привабливість народних звичаїв і обрядів, про красу і багатство української 
народної пісні. Устами своїх героїв із фрагмента драми «Beniowski» поет вислов-
лює подив і захоплення багатством народної фантазії, кмітливістю і дотепністю, 
художньою простотою усної поезії народу. Герой роману «Король Лядави», роз-
думуючи над піснями українського народу, піснями тих козаків, що вславилися 
війнами проти турків, а не раз і проти Польщі, робить висновок, що поезія цього 
народу стане «фундаментом літератури майбутнього» …» [4, 171]. 
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Зв’язок з українським фольклором відчувається в поемі Ю. Словацького 
«Zmija», адже неможливо не помітити певну паралель з українською народною 
творчістю, легендами, історичними піснями, думами (образ головного героя, 
художньо-стильові елементи тощо). 

Характерні риси українського фольклору знаходимо в знаменитій поемі ав-
тора «Balladyna» (1834). Цікаво митець зображує побут українського і білорусько-
го села, використовуючи повір’я, забобони, пісні. Тема Гайдамаччини (образи 
Залізняка, Гонти, Сави Чалого) яскраво представлена фольклористом у епопеї 
«Beniowski» (1841–1846) та драмі «Sen srebrny Salomei» (1843). 

Антон Шашкевич (1813–1880) народився на Поділлі (с. Бічевій Літинського 
повіту). Серед відомих пісень автора – «Чарівниця», «Минулось», «Думи», «Бур-
лака», «Орел», «Вернигора», «До другів». Народнопісенна віршова будова і ритм, 
що притаманно пісням Шашкевича, зближує його твори з фольклорною поетикою 
[4, 203]. 

Польський літератор Спиридон Осташевський (1797–1875), який народився 
на Поділлі (с. Антонівка Липовецького повіту), навчався у Вінницькій гімназії та 
Кременецькому ліцеї, є автором віршованих казок під назвою «Півкопи казок…» 
(1850), а згодом трансформовані у «Півсотні казок…» (1869). В. Гнатюк пов’язував 
творчість Осташевського з літературною традицією українського бурлеску. 

Збірка автора «Півкопи казок…» містить двадцять дев’ять творів, серед 
яких відома балада митця «Пані Твардовська», казки «Дід і баба», «Жовнір», 
«Мартин-знахар».  

Саме «на основі казок, а також доданих до них приміток і пояснень можна 
говорити про досить широке ознайомлення Осташевського з українським фольк-
лором, про його добре знання народного побуту, селянської психології. Автор, 
близько спілкуючись з народом, приглядався до його щоденного життя, слухав і ро-
зумів його розповіді, бачив багато такого, чого неспроможні були помітити інші 
романтики-українофіли» [4, 206–207]. Осташевський використовував сюжети з на-
родних казок, переказів, анекдотів, звичаїв та повір’їв. Характерною для пера митця 
стала розповідна манера фольклорної прози.  

У 1888 році у Львові вийшла збірка українських байок автора «Сто байок, а в 
них найдете більше як сто правд, написав для руського мира Спиридон Остоя Ос-
ташевський». Збірка складається зі ста нумерованих коротеньких байок та ненуме-
рованої віршованої передмови «Премилі миряни».  

Відомим літератором подільського краю (с. Гальчинці) був Міхал Чайковський 
(1804–1886). Як зазначав митець, «… на зародження і розвиток його літературних 
українофільських інтересів мали величезний вплив: українське оточення в дитин-
стві, жваво культивоване в маєтку його батька дворове козакофільство, жива ро-
динна традиція про пряму спорідненість по лінії матері з козацьким гетьманом 
Брюховецьким, романтична українофільська література тощо. Згодом поетичне 
романтичне захоплення Чайковського козацтвом набирає виразного польсько-
патріотичного забарвлення, яке змінює свої відтінки в залежності від химерних змін 
в його політичних уявленнях, орієнтаціях, практичній діяльності» [4, 228–229]. 

У творах М. Чайковського «Powiesci kozackie», «Wernyhora», «Stefan Czar-
niecki», «Gawedy», «Koszowata», «Ukrainki», «Owruczanin», «Hetman Ukrainy» 
простежується тема українського козацтва. Автор яскраво зображує визвольну 
війну українського народу під керівництвом Богдана Хмельницького.  
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Деякі свої твори митець присвячує бувальщині з життя польської шляхти на 
Україні, при цьому використовуючи фольклорний матеріал. Описи селянського 
одягу, селянських помешкань тощо були запозичені митцем із етнографії і побу-
тово-звичаєвих традицій українського народу. 

М. Чайковський використовує народнопісенні мотиви при змалюванні коза-
ків, їх походів та бойових дій. Елементи народних переказів і легенд простежую-
ться в таких творах літератора, як «Wernyhora» та «Koszowata». Отже, звернення 
автора до фольклорних елементів лише підсилює атмосферу українського побуту, 
створену митцем. Зв’язок з фольклором відчувається і в стильовій фактурі писань 
Чайковського – мова персонажів включає народно-розмовні вирази в українсько-
му варіанті чи польському перекладі. 

Огляд музичних традицій Подільського регіону, зокрема Вінничини, дозво-
ляє говорити про інтенсивність та безперервність цієї складової мистецького жит-
тя регіону. Музичне мистецтво Поділля ХІХ – першої половини ХХ століть 
знаходить своє відображення як у сфері фольклорно-етнографічної практики, так 
і власне композиторської творчості.  
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Значне місце в музичному житті семінарії належало діяльності її наставника 

п. Кудрицького, який навчався в талановитих музикантів, зокрема гри на скрипці 
у викладача Київського музичного училища І. Водольського. Саме Кудрицький 
дбав про забезпечення семінаристів музичними інструментами і доклав багато зу-
силь щодо організації учнівського оркестру та його керівництва. Аналіз процесу 
музично-педагогічної підготовки вчителів для народних шкіл дає змогу визначити 
позитивні тенденції розвитку музично-педагогічної освіти ХІХ століття – викори-
стання різноманітного музичного репертуару; різних видів музичної діяльності – 
хорового та індивідуального співу, слухання музики, колективну та індивідуальну 
гру на музичних інструментах; запровадження різноманітних форм організації му-
зичного виховання і освіти – створення хорових та оркестрових колективів, анса-
мблів, де учні набували навичок ансамблевої гри [7,116–124]. 

Серед навчальних закладів Києва варто відзначити й Київську Духовну се-
мінарію (1717), де музична освіта досягла досить високого рівня. Саме семінарія 
готувала для інших середніх і вищих навчальних закладів талановитих студентів, 
які мали як теоретичну, так і практичну ґрунтовну музичну підготовку. Семінарія 
мала тринадцять класів, шість корінних, шість паралельних і один перший єпархі-
альний. Навчальною програмою Київської духовної семінарії, крім співу, перед-
бачалося також викладання теорії музики й історії церковного співу. 

Крім хору, в семінарії існував і досить великий оркестр, майже симфоніч-
ного складу, який брав активну участь у культурному семінарському житті та ві-
дігравав велику роль у побуті семінаристів. Серед учасників оркестру були 
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талановиті скрипалі, віолончелісти, кларнетисти та інші виконавці на духових ін-
струментах, з якими займались окремі викладачі. Навчальною програмою передба-
чалася певна кількість годин на лекції з музичних дисциплін. Наприклад, заняття 
скрипкової гри під керівництвом учителя Колачинського (він же викладав філосо-
фію) проводились о п'ятій годині вечора в гімнастичній залі. Семінаристи кожної 
групи, що складалась із 20-и осіб, спочатку по одному повинні були здавати інди-
відуальні завдання викладачеві, а потім грали різні дуети – Данкля або п’єси Гай-
дна, Боккеріні, Шуберта та ін. У вільний час семінаристи організовували різні 
інструментальні ансамблі й невеличкі оркестри. 

Серед викладачів з музичних дисциплін семінарії варто назвати таких її ви-
хованців, як О. Кошиця (1904), П.Г. Петрушевського, Г.А. Вишнєвського, які зро-
били значний внесок у розвиток музичної справи цього закладу. Зазначимо, 
Київська духовна семінарія мала вагоме значення в загальній справі розвитку му-
зичної освіти міста, про що свідчить досить високий рівень музичної підготовки її 
випускників, які були бажаними абітурієнтами в кожному навчальному закладі 
Києва [7, 130–132].  

Навчання музики посідало певне місце і в програмах інших навчальних за-
кладів Києва. Переважна кількість учнівської молоді старанно музикувала, особ-
ливо дівчата, які вважали за свій обов’язок навчитися співати або грати на 
фортепіано. Той, хто спостерігав за життям міста, бував вражений буянням музи-
ки у ньому. «Пройдіться вранці міськими вулицями й завулками, – згадував один 
із тогочасних жителів міста, – скрізь ви почуєте звуки фортепіано, які сповнюють 
повітря гамами та етюдами... Пройдіть повз жіночі пансіони – там іще більший 
потік звуків від різних вправ. Ідіть Хрещатиком – вам назустріч магазини, вивіски 
про продаж нот, закордонних фортепіано, скрипок, труб, флейт, гітар... Спитайте 
вчителя музики, співів вам назвуть близько сорока імен. Пройдіться увечері міс-
том, і ви почуєте в багатьох будинках звуки фортепіано, співу, часом скрипки, 
флейти, віолончелі, які то поодинці, то з’єднуючись між собою, приємно хвилю-
ють ваші вуха» [5, 58].  

Велике значення для розвитку виконавства на духових інструментах мали 
музичні класи Київського відділення Російського музичного товариства (далі – 
РМТ). Створення і поширення музичного навчання та посилення концертного 
життя в Україні у другій половині XIX століття пов’язане з діяльністю РМТ, за-
снованого у Петербурзі 1859 році, яке проіснувало до 1917 року. РМТ влаштову-
вало симфонічні й камерні концерти, відкривало музичні класи, які згодом 
перетворювалися на навчальні заклади, провадило конкурси композиторів.  

Поступово Російське музичне товариство відкрило свої відділи в різних міс-
тах Росії та України. Так, у 1863 році відкрилося Київське відділення РМТ, Хар-
ківське – у 1871 pоці, Одеське – у 1884 році. Діяльність цих відділень була 
спрямована на організацію концертного життя і створення мережі спеціальних му-
зичних навчальних закладів. У Харкові з 1871 року працювали музичні класи, пе-
ретворені у 1883 році на музичне училище, у 1917 році реорганізоване в 
консерваторію. Одночасно при Харківському філармонічному товаристві була 
заснована й консерваторія ім. М. Римського-Корсакова. Обидві консерваторії 
являли собою типи вищого навчального музичного закладу. 
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У 1886 році музичні класи РМТ відкрито в Одесі (1887 року їх реорганізо-
вано в музичне училище, а у 1913 році – в консерваторію). Музичні класи (1902), а 
трохи пізніше і музичне училище (1904) діяли в Полтаві.  

Таким чином, мережа музичних відділів РМТ в Україні розширювалася до 
кінця XIX століття, в основному на Лівобережній Україні. Додамо, що в Катери-
нославі (нині – Дніпропетровськ) відділення РМТ було відкрито у 1897 році, у 
Херсоні – 1904, у Чернігові – 1907, в Умані – 1911 тощо. 

З методичною допомогою та авторськими концертами в Україну приїздили 
російські композитори: П. Чайковський (1893 – Одеса, Харків, 1896 – Київ); С. Рах-
манінов (1892, 1893 – Харків, 1893, 1907, 1910, 1911 – Київ); М. Римський-Корсаков, 
(1894 – Одеса); О. Глазунов (1908 – Київ); М. Іпполитов-Іванов (1909 – Одеса, 1911 – 
Київ); О. Скрябін (1915 – Київ) та інші [6, 9].  

На початку своєї діяльності, в грудні 1864 pоку, відчуваючи потребу в про-
фесійному навчанні мас, Київське відділення РМТ намагалося відкрити музичні 
класи, але це не мало успіху за відсутності матеріальних коштів. Лише 18 січня 
1868 року в будинку купця Гладіна було відкрито музичну школу, яка згодом ста-
ла називатися музичним училищем.  

У статуті РМТ зазначалося, що Російське музичне товариство має своєю ме-
тою розвиток музики в Росії та заохочення вітчизнянних композиторів і виконав-
ців музики. Для досягнення цієї мети йому надається можливість засновувати в 
містах Росії початкові музичні школи, музичні класи або вищі музичні училища 
(консерваторії) [6, 6].  

Згідно затвердженій Міністерством внутрішніх справ програмі, в училищі 
діяло п'ять відділень: клас гри на фортепіано з вивченням методики викладання (В. 
Каульфус), клас гри на скрипці (І. Водольський), клас гри на віолончелі (М. Поля-
ничевський), клас співу (Р. Пфеніг), клас теорії музики (Й. Шадек). Згодом додався 
клас гри на кларнеті та клас сукупної гри на різних інструментах. Плата за кожного 
учня була помірною – 50 крб. на рік. Випускники, які закінчували музичні класи з 
одержанням атестатів, зараховувалися на вакансії до оперного хору та оркестру або 
мали право викладати ті музичні предмети, за якими закінчували повний курс на-
вчання. Навантаження учнів було досить великим: повний курс середніх загально-
освітніх навчальних закладів поєднаний із спеціальними музичними предметами. 
Класні заняття займали від 23 до 30 годин на тиждень. Крім того, учні повинні були 
кілька годин щоденно працювати самостійно з обраного предмета за умови досягти 
високих результатів. Найбільш талановиті учні отримували право продовжувати 
освіту в консерваторіях. Найчастіше випускники ставали викладачами музики, ор-
кестровими музикантами, регентами для православних церков та капельмейстерами 
у військових оркестрах. Цікавий той факт, що учням, які закінчували училище на 
відмінно, надавалося право викладати музику в повітових і початкових народних 
училищах. На службі їх дорівнювали до осіб, які закінчили гімназію [2, 17–19]. 

Через скрутне фінансове становище Київського відділення РМТ контин-
гент учнів музичного училища в перші роки був дуже обмежений. Так, у січні 
1868 року їх налічувалося лише 11 чоловік. В наступному навчальному році – 
33, у 1870 – 1871 – 39. Вище цієї цифри кількість учнів до 1875 року не сягала. 
Учнями здебільшого були діти дрібних чиновників, учителів, збіднілих помі-
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щиків тощо. Демократична і практична спрямованість програми навчання в 
училищі сама по собі визначила й склад учнів. До училища вступали ті, хто мав 
намір, закінчивши навчання, застосовувати свої знання на практиці й цим за-
безпечити собі існування. Заможна частина населення – багаті поміщики, вищі 
чиновники, купці, безумовно, не хотіли бачити своїх дітей хористами, оркест-
рантами, викладачами музики або сільськими вчителями [5, 190]. 

У зв’язку з фінансовими труднощами та зумовленою ними малочисельністю 
учнівського контингенту, обсяг музичної освіти за фахом був далеко не повним. 
До 1875 року в училищі було тільки шість класів: теорії, сольного співу, форте-
піано, скрипки, віолончелі та кларнета. Як обов’язкові предмети тут викладали 
елементарну теорію музики і сольфеджіо, повний курс гармонії, або, як тоді го-
ворили, «гармонії, модуляції і фіґурації», контрапункт, хоровий спів та «сукуп-
ну гру», тобто ансамбль. Крім того, в окремі роки, викладалась історія музики 
[5, 190]. Якщо курс обов’язкових предметів був порівняно повним, то були відсу-
тні класи духових інструментів, контрабаса, а у період 1870 – 1875 років і віолон-
челі. Але керівники відділення намагалися запровадити й ці класи. На 1873 – 1874 
навчальний рік було запрошено віолончеліста Мешкова, контрабасиста Легезу, 
флейтиста Химиченка, гобоїста Лещенка, валторніста й тромбоніста братів Сам-
борських і трубача Данилова. Проте через великий дефіцит та видатки, пов’язані з 
будівництвом приміщення для училища, дирекції довелося відмовитися від свого 
наміру. Такими були справи училища протягом перших семи років його існування. 

Клас кларнета було організовано в училищі у 1870 році. Упродовж перших 
чотирьох років, цей єдиний духовий клас вів Генріх Васильович Keєp – соліст 
оперного театру і член-виконавець відділення. В його класі було два учні – Яків 
Кравецький і Зельм Шпитальников. У 1874 році Кеєр виїхав з Києва до Петербур-
га, де викладав у консерваторії і був солістом оркестру Маріїнського театру 
[5, 216–217]. 

Повний клас усіх оркестрових інструментів, у тому числі духових, було 
створено в училищі лише в 1875 – 1876 навчальному році, завдяки чому в 1877 
році стала можливою організація учнівського оркестру, який тоді двічі виступив у 
залі біржі. 

Зупинимося тепер на деяких особливостях викладання в класах з фаху. Річ у 
тому, що хоч заняття з учнями виконавських фахів проводились, як і тепер, двічі 
на тиждень, але вони були груповими, а не індивідуальними, що легко встановити 
за книгою платні (1868–1870). З цієї книги видно, що всі педагоги одержували за 
одне заняття з класом від 1 карбованця 80 копійок до 2 карбованців, незалежно від 
того, скільки було в класі учнів. Так, наприклад, М. Альтані (викладачка музичних 
теоретичних дисциплін) одержувала 1 карбованець 80 копійок за урок із класом, 
що складався з 19 учнів, Поляничевський – 1 карбованець 90 копійок за клас із 
двох учнів, a Keєp 2 карбованці за урок з одним Кравецьким. Так було і в усіх ін-
ших класах [5, 190]. 

Очевидно, заняття в класах за фахом проводилися за груповим принципом, 
методом опитування. На урок одночасно приходив увесь клас. Викладач викликав 
до інструмента одного з учнів, прослуховував виконання заданої п’єси і показу-
вав, як треба працювати над музичним і технічним матеріалом. Усі інші учні по-
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винні були стежити за веденням уроку та засвоювати все, що говорив і показував 
педагог. Отже, залежно від кількості учнів у класі з кожним із них на уроках ви-
вчалася більша або менша частина педагогічного репертуару. На екзамен виноси-
лась одна п’єса, розучена з викладачем, і кілька п’єс, вивчених самостійно. 

Старанне опрацювання заданого матеріалу в цьому разі досягалося не по-
вністю, адже кожному учню не приділялася належна увага. Проте, з іншого боку, 
груповий метод мав і свої позитивні риси, бо учень мимоволі мусив за будь-що 
розвивати в собі як самостійність мислення, так і методику домашньої роботи 
над завданням. 

Пізніше, із зростанням матеріальних можливостей музичних навчальних за-
кладів та з появою дедалі більшої кількості кадрових викладачів було впроваджено 
метод індивідуальних занять. Якість навчання, безперечно, підвищилась, але значна 
частина випускників, залишившись без керівника, бувала іноді безпорадною на ро-
боті у мистецьких колективах. 

Також слід підкреслити той позитивний факт діяльності училища, що всі 
його педагоги були членами-виконавцями Київського відділення РМТ і артистами 
опери. Так, серед перших вісімнадцяти викладачів, які працювали до 1875 року, не 
було жодного, хто б як соліст, диригент, хормейстер, ансамбліст або акомпаніатор 
не виступав в оперному театрі, у зібраннях РМТ, не брав участі у приватних або 
благодійних концертах. Одинадцять педагогів були композиторами, з них Лисен-
ко, Копчинський, Бюхнер здобули спеціальну композиторську освіту в Лейпцизь-
кій консерваторії, Альтані, Померанцев, Милорадович – у Петербурзькій. Спеціальну 
композиторську освіту, можливо, здобули також Пфеніг, Шадек і Абрамович, але 
відомостей про це немає. Та, як ми вже знаємо, їхні твори друкувалися, виконува-
лися прилюдно, діставали схвальні відгуки в пресі і на той час відповідали профе-
сійним вимогам композиції [5, 217]. 

Принцип добору педагогічних кадрів серед виконавців відділення зберігся в 
училищі і надалі, що видно з програм зібрань, а також з контрактів, що їх укладала 
з викладачами дирекція, за якими вони зобов'язані були кілька разів безплатно 
виступати в зібраннях відділення. 

У музичному училищі мали право викладати лише «особи, які закінчили 
повний курс у консерваторіях, або артисти». Тому для викладання в безкоштовних 
класах духових інструментів були запрошені викладачі музичних класів РМТ та 
артисти Київського оперного театру: В. Химиченко, Нігов (клас флейти); Лещен-
ко, Ліндер, Міхаель (клас гобоя); Кеєр, Пельц, Кутіль, Андрієску (клас кларнета); 
С. Дуда, Шамрай, Геллер (клас фаґота); Г. Данилов, Т.М. Клименко (клас труби); 
Самборський, Гаіннотті, Ріш, С.П. Евенгов (клас валторни); Самборський, Машек 
(клас тромбона). У приклад ставляться викладачі, які викладали в музичному 
училищі в період 1863–1888 років.  

Всі названі артисти були активними учасниками музичного життя в Киє-
ві. Вони постійно виступали в симфонічних, квартетних зібраннях, у різномані-
тних ансамблях та як солісти. Треба підкреслити, що музичні збори були й такі: 
концерт повністю виконувався учнями та ученицями музичного училища (на-
приклад, на 9-х зборах, 5 квітня 1879 року, зал. двор. зібрання); або концерти 
спільних виступів викладачів училища та учнів (наприклад, 2-і збори 21 лютого 
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1871 року в залі двор. зібрання, виступив викладач п. Кеєр (кларнет), виконав Со-
ло для кларнета з фортепіано Флейзнера) [2, 131]. 

У період 1867 – 1886 років учні разом з викладачами виступили в таких 
концертах:  

– 21 квітня 1867 – 4-й вечір. Дует для двох кларнетів виконали учні Палі-
ца та Кравецький (клас викладача Кеєра). (Композитор твору не вказаний). 

– 25 лютого 1876 – 2-й вечір. Фарбах Ноктюрн, твір оп. 44. Переклад для 
флейти Делера. Виконав учень Лівшіц (клас викладача Нігова). 

– 19 березня 1877 – 3-й вечір. Фільд Дж. – Ноктюрн для кларнета. Вико-
нав учень Кравецький (клас викладання Кеєра). 

– 26 березня 1880 – 4-й вечір, І відділ: Доплер Ф. – Ноктюрн. Виконав на 
флейті викладач В. Химиченко; ІІ відділ Бер. Andante для флейти та скрипки 
виконали викладачі пп. В. Химиченко та О. Шевчик. 

– 14 грудня 1882 – Концерт хорового товариства Ц. Чіарді – Руська фанта-
зія. Виконав на флейті викладач В. Химиченко. 

– 18 січня 1886 – Концерт в залі музичного училища «В пользу недостаточ-
ных учащихся». Бетховен Л. – Поппа. – Марш «Ruints d’Anthenes» виконав на 
флейті викладач В. Химиченко. 

На цих концертах у певні роки були присутні – у 1879–1980, 1891 – 
А.Г. Рубінштейн; у 1891 – П.І. Чайковський; у 1908–1909 – О.К. Глазунов та 
інші видатні музичні діячі.  

У розглянутий нами період у класах духових інструментів навчалося 63 
учні [2, 153–156]. До них ставилися вимоги поглибленого засвоєння фахових та 
загальноосвітніх предметів. В одному своїх публічних виступів помічник голови 
Київського відділення РМТ П. Кіселевський говорив: «... У публіці існує фальши-
ва думка про можливість бути хорошим музичним виконавцем, не володіючи осно-
вами теоретичних музичних знань» [2, 26]. Високі вимоги до рівня навчання дали 
свої результати: з духових класів вийшли виконавці, які прикрасили найкращі орке-
стри в Україні й в Росії: це О. Химиченко (флейта); В. Яблонський (труба); І. Кост-
лан (фагот); Л. Хазін (кларнет); І.М. Мещанчук (Чабан) та ін. у 1888 році закінчив 
київське музичне училище (клас труби) у М. Подгорбунського, 1905 року Москов-
ську консерваторію (клас труби) у Ф. Ріхтера і Марювардта, згодом працював солі-
стом оркестру Маріїнського театра [6, 92]. І.А. Василевський закінчив Московську 
консерваторію у 1922 році у класі М. Адамова. Працював солістом Великого теат-
ру. Видатний трубач М.А. Карашевський був солістом симфонічного і оперного ор-
кестрів Києва.  

Київське музичне училище було створено за типом народної школи, доступ-
ної для всього населення. Воно повинно було готувати виконавців і композиторів, 
які у своїй діяльності використовували б невичерпні джерела української народної 
музичної творчості. Практичною метою його була підготовка кадрів для музич-
них закладів Київської російської опери і Київського відділення РМТ. На поча-
тку 70-х років було підготовлено проект нового статуту училища, за яким 
впроваджувався курс загальноосвітніх предметів з метою сприяння більш якіс-
ної підготовки музично освічених учителів, керівників міських та сільських 
аматорських гуртків. Вихованці училища працювали артистами хору і оркестру 
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Київської російської опери, виступали як солісти, ансамблісти і акомпаніатори 
у зібраннях місцевого відділення РМТ, викладали в училищі, інших навчальних 
закладах та приватних домах, керували аматорськими хорами. Серед колишніх 
вихованців училища першого семиріччя його існування зустрічаємо відомих у 
Росії та в Європі виконавців-концертантів, а також солістів і артистів оркестрів 
столичних оперних театрів. З цього можна зробити висновок, що зусилля кері-
вників і викладачів училища не були марними. Розглянутий період роботи учи-
лища був не тільки підготовчим етапом професіональної музичної освіти, а й 
дав безпосередню практичну користь справі музичної освіти в Україні. 

Київська консерваторія. На початку ХХ століття (1913) відбуваються 
зміни: на базі музичного училища Київського відділення РМТ у Києві була за-
снована консерваторія (перший її директор – В.В. Пухальський, у 1914–1920 – 
Р.М. Гліер), згодом перейменована у 1923 в Музичний технікум, який у 1928 
році став середнім навчальним закладом (з 1931 – Музично-театральний технікум). 
Права вищого музичного навчального закладу перейшли до Вищого музично-
драматичного інституту ім. М.В. Лисенка (Муздрамін), який було засновано у 
1918 році на базі його Музично-драматичної школи. З 1919 року Київська кон-
серваторія стала державним навчальним закладом і до 1934 року була у складі 
Музично-драматичного інституту ім. М.В. Лисенка, в якому діяли й класи духо-
вих інструментів. 1934 музичний відділ цього закладу знову перетворили на кон-
серваторію. 1934 року з метою упорядкування навчального процесу духові 
класи було об’єднано в одну кафедру, на чолі з В. Яблонським. У 1938 р. консе-
рваторію було нагороджено орденом Леніна, у 1940 р. присвоєно ім’я П.І. Чайков-
ського.  

Першими викладачами класів духових інструментів стали солісти Київської 
опери і педагоги музичного училища: І. Михайловський, О. Химиченко (флейти); 
Кожура (гобой); Л. Хазін (кларнет); С. Дуда (гобой і фаґот); М. Пухович, П. Чуріков 
(валторна); М. Подгорбунський, В. Яблонський, П. Рязанцев (труба); І. Фоссгауер 
(тромбон). Перший випуск у цих класах відбувся лише 1927 року, серед його вихо-
ванців – три видатні музиканти: А. Проценко (флейта), Г. Орвід (труба) та С. Госа-
чинський (валторна).  

У 1930–1950 роках на кафедрі працювали такі відомі музиканти: О. Хими-
ченко (1920–1940), А. Проценко (флейта) (1927–1984); Г. Зарицький (гобой, анг-
лійський ріжок) (1916–1940), М. Фурман (1940–поч. 1950), В. Федоров (гобой) 
(1947–1955); Л. Хазін (кларнет) (1913–1952); О. Литвинов (фаґот) (1937–1981); 
П. Рязанцев (1920–1932), В. Яблонський (1927–1977), М. Бердиєв (1948–1988) 
(труба); М. Пухович (1920–1930), М. Бабенко (1944–53), М. Юрченко (поч.1960–
2004) (валторна); О. Добросєрдов (тромбон, туба) (1936–1976) [2;6;8;1].  

З Київського музичного училища та Консерваторії за роки їх існування 
вийшла ціла плеяда відомих виконавців – артистів оперних театрів, оркестрів, 
хорових колективів, філармоній та інших концертних організацій в Україні та 
за кордоном, великий загін лауреатів республіканських, всесоюзних та міжна-
родних конкурсів, інструменталістів, співаків, диригентів, хормейстерів та ком-
позиторів.  
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Отже, з часу відкриття музичної школи РМТ українська школа навчання гри 
на духових інструментах перейшла на нові сучасні якісні позиції, й найкращі тра-
диції дійшли до наших днів. Зокрема, було започатковано індивідуальну методику 
навчання. З наведених вище програм виступів учнів музичного училища видно, 
що в їхньому виконанні звучали твори європейських композиторів. Приділялась 
увага опануванню ансамблевої гри. Про набуття навичок технічної досконалості 
конкретних даних немає, але результати фахового рівня учнів свідчать про майс-
терне володіння інструментами. Важливим фактором є й те, що всі викладачі були 
концертними виконавцями. Виступаючи в публічних концертах окремо та разом 
з учнями, вони своєю грою зацікавлювали їх та передавали на практиці досвід май-
стерності гри. Оркестрову практику учні набували в оркестрі училища, який давав 
концерти й для населення міста. 

На початку ХХ соліття у Києві, і взагалі в Україні, відбувається реформація 
музичної освіти. Музичне училище при відділенні РМТ, деякі приватні школи, Му-
зично-драматична школа М.В. Лисенка заклали міцні основи музичного професіона-
лізму та національної музичної освіти в Україні. У 1913 році на базі музичного 
училища була відкрита Київська консерваторія, що стала передовим осередком 
музичної освіти в Україні. На базі школи Н.В. Лисенка (1918) був відкритий Музич-
но-драматичний інститут. У діяльності провідних музичних навчальних закладів ви-
разно спостерігається демократична тенденція. Завдяки боротьбі за демократизацію 
музичного життя й музичної освіти стало можливим сприяти підвищенню загаль-
ного рівня музичного життя міста та виробити методику викладання, визначити 
необхідний педагогічний репертуар, виховати активних музичних діячів, які б 
потім стали видатними виконавцями, викладачами та діячами музичної культури 
України. Перед першими викладачами класів духових інструментів Київської 
консерваторії постало нелегке завдання – на базі попереднього досвіду викладан-
ня запровадити нові методики навчання гри на духових інструментах.  
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«ДОЧЕКАТИСЯ МУЗИКИ» В. СИЛЬВЕСТРОВА:  
ІНТЕНЦІОНАЛЬНИЙ ЗРІЗ 

 
Стаття присвячена аналізу творів, різноманітних мистецьких явищ, висловлювань 

стосовно розвитку сучасної музичної культури, проголошених провідним українським 
композитором Валентином Сильвестровим під час зустрічей з митцями та зафіксованих 
у його книзі «Дочекатися музики». Аналіз проводиться в контексті смислових засад ін-
тенціональної рефлексії.  

Ключові слова: творчість В. Сильвестрова, культура, процесуальне буття культури, 
інтенціональність, інтенціональна рефлексія, принцип культурної інтроспекції, принцип 
інтенціоналізму.  

 
The article analyzes the characteristics of works, various artistic events, statements 

regarding the development of contemporary music culture, proclaimed by a leading contemporary 
Ukrainian composer Valentyn Sylvestrov during the meetings with the artists and recorded in 
his book «Wait for the music». The analysis is conducted in the context of semantic princi-
ples of the intentional reflection.  

Key words: creativity of Sylvestrov, culture, procedural being of culture, intentionality, 
intentional reflection, the principle of cultural introspection, the principle of intentionalism. 

 
Творчість В. Сильвестрова посідає чільне місце не тільки у вітчизняній 

музиці, але й справедливо розглядається як класика сучасної світової музичної 
культури. Його композиції досить часто виконуються на фестивалях і концер-
тах у різних містах України, у багатьох країнах світу, постійно привертають до 
себе увагу, породжують дискусії, ініціюють ті чи інші дослідження тощо. Тому 
появу книги «Дочекатися музики», в якій композитор такого рангу характери-
зує зміст своїх творів і висловлює думки стосовно розвитку сучасної музичної 
культури, слід розглядати як неординарне явище насамперед у вітчизняній, а 
також світовій культурі. Тим більше, що не так багато можна навести прикла-
дів, коли провідні композитори детально характеризували свою творчість. У 
даному випадку можемо згадати І. Стравінського, А. Шнітке, О. Мессіана, 
А.Онеґґера. Знаковість книги «Дочекатися музики» полягає і в тому, що шану-
вальники творчості Сильвестрова мають чудову нагоду не тільки ознайомитися 
з авторськими характеристиками його творів, з міркуваннями стосовно розвит-
ку сучасної музичної культури, але й зіставити свої враження, думки з приводу 
почутих творів композитора із судженнями великого майстра, що для музико-
знавців дає можливість і глибше проаналізувати феномен його творчості. За-
уважимо й те, що аналіз музики Сильвестрова може бути здійсненим з точки 
зору різноманітних смислових, художніх, стильових, культурологічних і тому 
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подібних явищ. І саме таку картину вибудовують численні дослідження творчо-
сті композитора.  

Проте мета статті полягає в аналізі творчості В.Сильвестрова в контексті 
смислових засад інтенціональної рефлексії. Така позиція є виключно авторською 
розробкою, спирається на відповідні публікації [1–6], на культурологічну конце-
пцію автора даної статті та на базові ознаки явища інтенціональності. Зазначений 
вектор дослідження відкриває зовсім інший ракурс бачення творчості Сильвест-
рова, як і загалом сучасної музичної культури. Він не тільки враховує характерні 
тенденції останньої, але й пропонує культурологічний контекст (в його інтенціо-
нальному вимірі), який сприяє побудові об’єктивної точки зору на феномен твор-
чості композитора, дає можливість звернути увагу і охарактеризувати ті моменти і 
риси його музики та стилю, які здебільшого не знаходять відповідного підґрунтя в 
сучасній музикознавчій літературі.  

Щоб окреслене завдання наповнилося об’єктивністю, необхідно визначити 
засади, які сприятимуть зазначеному. Таким підґрунтям є визначені принципи, 
аспекти та фактори, навколо і в межах яких проведений відповідний аналіз. Слід 
зазначити й те, що межі статті не дають можливості провести детальний аналіз 
цілої книги. Тому увага здебільшого зосереджується на деяких судженнях В. Си-
львестрова стосовно вокально-інструментальних та камерно-інструментальних ком-
позицій.  

Культурний вимір є чи не найважливішим підґрунтям в сучасних дослі-
дженнях мистецьких явищ. Розвиваючись у просторі-часі, культура вибудовує 
відповідні умови свого художнього буття. У зв’язку з цим можна визначити такі 
два принципи, які пов’язані з феноменом становлення культури: принцип проце-
суального буття культури; принцип векторного буття культури1.  

Перший принцип передбачає позицію, яка в процесуальному бутті просте-
жує структурну динаміку становлення культури. А це, у свою чергу, актуалізує 
питання художньої детермінації, яку певна культура здійснює в той чи інший пе-
ріоди свого розвитку – символічний, класичний, романтичний, інтенціональний 
(за моєю культурологічною концепцією процесуальне буття європейської культу-
ри визначають 4 періоди: символічний: Середньовіччя, Відродження, V–ХVІ сто-
ліття; класичний: Новий час, Просвітництво, ХVІІ–ХVІІІ століття; романтичний: 
культура ХІХ століття; інтенціональний: культура ХХ – ? століть) [1, 2, 5]. Оскі-
льки творчість В.Сильвестрова приналежна і здійснюється у просторі інтенціона-
льного періоду (європейської) культури, відповідно фактор інтенціональності буде 
домінуючим в його творчості. Другий принцип пов’язаний з вектором розгортан-
ня культурою своїх образно-смислових атрибутів, що дає можливість говорити 
про принципи та форми, які певна культура вибудовує в кожному з періодів свого 
становлення. Вектор розвитку заключного періоду культури підпорядковується 
інтроспекції – засадничому принципу буття інтенціональності (детальніша харак-
теристика даного моменту подана нижче). Якщо вийти на ще більший рівень уза-
гальнення, можна визначити два фундаментальні принципи, які лежать в основі 
буття культури в заключний період її становлення та визначають закономірності 
розвитку. Це принцип культурної інтроспекції та принцип інтенціоналізму.  
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Таким чином, мистецтво ХХ – початку ХХІ століть, пов’язане із завершаль-
ним періодом становлення європейської культури, співвідноситься з поняттями 
«інтенціональність» та «інтроспективність». І ці ж означення будуть покладені в 
основу аналізу творчості В. Сильвестрова. Крім цього, слід вказати на залежність 
аналізу мистецьких явищ від того чи іншого ракурсу дослідження. Пропонується 
обмежитися лише двома моментами, в яких найбільшою мірою виражені смислові 
параметри практично будь-яких мистецьких явищ. Це культурно-стильовий та ви-
разовий аспекти. 

Чому пропонується культурно-стильовий аспект, а не просто стильовий? 
Оскільки вже зазначалося, що процесуальне буття культури тією чи іншою мірою 
детермінує будь-які художні маніфестації, то зрозуміло, що увага має зосередити-
ся не на стилі як такому, не на стилі музики заключного періоду європейської 
культури (хоча про ці моменти буде йти мова), а на принципі експлікації у твор-
чості митця – у нашому випадку В. Сильвестрова – стильового означення культу-
рою свого художнього буття в інтенціональний період. Напевно, не потребує 
пояснення, що і виразовий аспект також буде підпорядкований зазначеному. 

Перед початком аналізу необхідно охарактеризувати смисловий зміст по-
няття «інтенціональність» та визначити позицію, згідно з якою і в контексті якої 
будуть аналізуватися висловлювання В. Сильвестрова. Термін «інтенціональ-
ність» (від лат. «intention» – спрямування, нахил) широко використовується в су-
часній науці (філософії, психології, меншою мірою в культурології та мистецтво-
знавстві). Його смисловий зміст визначають як «первинну смислоутворюючу 
спрямованість свідомості до світу, смислоформуюче відношення свідомості до 
предмета, предметну інтерпретацію відчуттів» [8, 113]. Таким чином, інтенціона-
льність передбачає вектор свідомості і світогляду, коли «чиста свідомість як чисте 
смислоутворення (інтенціональність) відокремлюється від ґрунтованих на цих 
зв’язках міфологічних, наукових, ідеологічних і повсякденно-побутових устано-
вок та схем. Рух до предметів – це відтворення безпосереднього смислового поля, 
поля значень між свідомістю і предметами… Свідомість виявляє себе як спрямо-
ваність на предмет (це і є значення), як буття усвідомленості, але не як усвідомле-
на предметність» [8, 318-319]. 

Відповідно поняття «інтенціональна рефлексія», в контексті якої пропонує-
ться аналіз зазначеної теми, передбачає не тільки характерні для рефлексії позиції 
самопізнання, самоаналізу, самосвідомості, але й інтенціональну тональність (на-
хил) такого вектора свідомості і світоглядної позиції. Тобто, смисловим базисом 
інтенціональної рефлексії, як загалом інтенціоналізму, насамперед виступають: а) 
принцип зосередження (свідомості) на певній інтенції буття певного явища; б) 
принцип повернення назад, занурення у минуле, у пройдений період, пережиту 
ситуацію на рівні буття тієї ж інтенції відповідного явища. Зауважимо й те, що ді-
євість інтенціональної рефлексії неможлива без завершення якоїсь події (мистець-
кого твору, мистецького явища, стилю, епохи, періоду становлення культури чи 
загалом процесуального буття культури), без завершення інтенсивної (динаміч-
ної) фази розвитку певного явища. Саме ця умова й дає можливість рефлектува-
ти з приводу завершення становлення явища та з метою осягнення змісту, 
підсумку, принципу його буття. Але на відміну від класичної чи романтичної, ін-
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тенціональна рефлексія обмежує своє поле саме відповідною – інтенціональною 
інтенцією, що й визначає її характерні властивості, смислове поле та межі реф-
лексії. Слід мати на увазі й аспект процесуального буття самої інтенціональної 
рефлексії. Як будь-яке явище, вона передбачає процес становлення, що у свою 
чергу актуалізує структурну, вірніше структурно-смислову компоненту, складові 
якої допомагають об’єктивно аналізувати і характеризувати певне явище в інте-
нціональному просторі. Якщо цю позицію викласти простіше та співвіднести з 
буттям культури, то на увазі слід мати наступне. Як кожна культура, яка прохо-
дить чотири періоди свого розвитку (за умов повного розгортання своїх атрибу-
тів), так у свою чергу кожен її період може зазнавати аналогічної структурної 
детермінації (з певними особливостями у кожному конкретному випадку). Таким 
чином, простір інтенціональної рефлексії, яка розгортається в межах четвертого 
періоду становлення європейської культури, передбачає аналогічні структурно-
смислові етапи розвитку, що відповідним чином відображається і на художніх 
явищах даного періоду. 

Кінець ХІХ – початкок ХХ століть трактується як інтенціонально-смисловий 
етап розвитку інтенціонального періоду (проспективний вектор буття); середина 
ХХ століття – інтенціонально-ідентичний етап (екстраполярний вектор буття); 
1970–1990 роки – своєрідна романтизація інтенціональної рефлексії, що співвідно-
ситься з інтенціонально-динамічним етапом (констативний вектор буття), початок 
ХХІ століття співвідноситься з інтенціонально-функційним етапом (дисоціативний 
вектор буття), який умовно розглядається як завершення інтенціонального періоду 
та загалом становлення європейської культури [4]2. 

Запропоновані нижче цитати приналежні творам 1970–2000 років, тобто 3-й і 
початку 4-ої фазам становлення інтенціонального періоду. Кожна з цитат розкриває 
ті чи інші особливості музичної поетики В.Сильвестрова і тією чи іншою мірою ви-
ражає характерні ознаки інтенціональної рефлексії, які й будуть проаналізовані в 
контексті визначених вище принципів, аспектів та факторів. У всіх поданих цитатах 
виділення текстів жирним шрифтом зроблені мною. 

«Тихі пісні» для голосу і фортепіано (1974–1977). «… Якщо взяти, напри-
клад, «Зимовий шлях» Ф.Шуберта, то там все ж таки відчувається персонаж – сам 
ліричний персонаж, по суті – сам Шуберт, який проходить цей шлях. А тут – від-
сторонення: немов би в кожному вірші є персонаж, але все ж таки персонажем є 
сама лірична поезія. На ці вірші писали і класики – Глінка, Чайковський, Рахмані-
нов, – але в той час персонажем була сама людина, яка співає цей текст. Адже 
тут не персонаж співає вірш, а вірш сам себе співає, це дещо різні речі» [7, 
111]. Подібні висловлювання є типовими для композитора. Можна навести чима-
ло аналогічних прикладів з книги «Дочекатися музики». Така позиція пояснює 
зміст тих моментів, де вслуховування у текст підпорядковується інтроспективно-
му і ретроспективному принципам, а не динамічному, прагненню виразити сут-
ність образу вірша в його вже завершеній іпостасі (з точки зору культурного 
буття). При цьому, композитор однаковою мірою віддає належне як музичній 
мові тієї епохи, якій приналежний вірш, так і сучасним засобам виразовості. І 
часто пояснює це фактом існування метамови [7, 38, 135, 207, 243]3. Таку точку 
зору зіставимо з вихідними позиціями інтенціональної рефлексії та світогляд-
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ною установкою інтенціонального періоду в його 3-й і 4-й фазах розвитку. Ідея 
подібного вслуховування в образ вірша і спроба таким чином виразити його 
первозданну природу є типовою для інтенціональної рефлексії. Зауважимо й те, 
що В.Сильвестров не ставить за мету створення оригінальної композиції у зви-
чному розумінні даного слова, а, навпаки, прагне виразити ауру певного образу, 
використовуючи при цьому принципи алюзій, ретроспекцій тощо. І чи можли-
вим би це було, якщо певне явище ще не звершилося? Чи побачимо ми подібну 
позицію в попередніх періодах становлення європейської культури? Про част-
кові прояви зазначеного можемо говорити, але характерність такої рефлексії 
можлива лише за умов присутності приналежних інтенціоналізму та культурній 
інтроспекції двох зазначених вище аспектів: культурно-стильового (стильова гра, 
неостильові, полістильові проекції) та виразового. У даному випадку показовим 
є те, як композитор трактує художню новизну: «… Коли слухаєш «Тихі пісні» 
перший раз, то відразу кидаються в очі різні гармонії, інтонації, але може не 
«схвачуватися», що там є мелодична лінія. Насправді, і живу істоту ми можемо 
розглядати як під мікроскопом: з води складається, з металу і т. п. Якщо так ди-
витися на цю музику, то все там немов би зрозуміле, а новизна ховається. Проте 
якщо дивитися інакше, то виникає відчуття, що там є новизна, яка з’являється із 
зрозумілих речей» [7, 118]4.  

Звернемо увагу і на вислів «персоналізм речей» (віршів, музики)5. Він спо-
вна кореспондується до лозунгу Е. Гуссерля «назад, до предметів», яким філософ 
пояснював принцип феноменологічної редукції (осягнення сутності предметів, в 
результаті чого визначальним стає вираження сутності речей в їх позадосвідному 
і позаісторичному та метаісторичному планах). В контексті зазначених суджень 
композитора виникає закономірне питання щодо абсолютної поетичної форми, 
яке й задає учасник зустрічі: «Але якщо існує єдина абсолютна поетична форма, 
то скільки може бути музичних форм? Чи можна говорити про існування однієї-
єдиної теоретично можливої музичної форми?» В. Сильвестров знову ж таки у 
своїх міркуваннях позасвідомо вибудовує типове підґрунтя інтенціональної реф-
лексії: «Я вже казав, що тексти, звичайно ж, противляться нав’язуванню… А я 
зараз кажу про пісню. Що все ж вона має ауру попадання. Припустимо, Глінка, 
«Я помню чудное мгновенье» – коли ти слухаєш цей романс, то рука не підніма-
ється туди вступити. Але може статися, що тебе вірш вразить… Звичайно, ти не 
створиш такого шедевру, як Глінка, але, можливо, текст віддасть тобі якийсь ін-
ший відбиток... оскільки я прагну бути персоналістом, то я прихильник того, що 
цей текст має породжувати якесь лице, і це лице може складатися з якихось ре-
чей, які, можливо, й нагадують той шедевр» [7, 125-126]6. 

У 1970 – на початку 2000 років у європейській музиці посилюються нео-
романтичні тенденції7, одними з ознак яких стали стильові алюзії та прагнення 
по-іншому трактувати і прочитувати засоби музичної виразовості, які були від-
криті музичною культурою минулого. Аналогічний приклад маємо і в музиці 
В.Сильвестрова. Після прослуховування Двох пісень на вірші Г. Айгі (2003) та 
Трьох пісень на вірші Г.Хорошилова (2003) один з учасників зустрічей запитує 
композитора: «… Ви свідомо чините так: берете, припустимо, зменшений сеп-
такорд і трактуєте його як символ іншої епохи? Чи це виходить само собою? 
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Можете пояснити природу виникнення цих знаків?» [7, 251-252]. Таку позицію 
Сильвестров пояснює необхідністю занурення у мову, поверненням до мови: 
«Я вже казав, що якщо поет занурений у мову, то йому не треба шукати слово. 
Він, можливо, його і забув, але він вже в мові. Мені здається, що і в музиці є 
тенденція повернення до мови… Часто кажуть: зараз ці акорди незастосовувані. 
Але поезія їх потребує! Тобто треба збити цю інерцію, що в музиці мають бути 
тільки секунда і нона… Виходить, коли ти знаходишся в мові, тобі вже «до 
лампочки», що це банально, низький стиль тощо… І у потрібний момент «низь-
ке» слово може виявитися вище високого. У певному контексті» [7, 252-254]. 
Повернення до мови, як і тези щодо метамови, також характерно інтенціональ-
ні. Адже в подібних судженнях присутні: а) інтроспекція і ретроспекція; б) ак-
туалізація попередніх чинників музичного мистецтва європейської культури. 
Саме ці моменти композитор означує словами «повернення до мови». Але ж 
зрозуміло, що розмова про поняття «мови» і «метамови» (мистецтва) неможли-
ва поза контекстом будь-якої конкретної культури, причому того її етапу стано-
влення, коли всі характерні атрибути вже виявили себе у мові мистецтва, до 
якої (і тільки!) можливо повертатися. 

Доповнимо зазначене прикладами суджень композитора в контексті деяких 
творів камерно-інструментальної музики. «Зараз буде «Драма» 1970 –1971-х ро-
ків… В ті роки у всьому музичному світі композитори, які писали авангардну му-
зику, переживали якусь фундаментальну кризу. У кожного вона проходила по-
своєму і у свій час… При цьому, я виходив із звукових систем, а не зі стилів. Зву-
кова система – річ більш ширша, ніж стиль. Тональність в системі може бути різ-
ною, стиль також, тоді як система більш первинна» [7, 59-60]. Далі В.Сильвестров 
вказує на історичність 1970–1971-х років, особливості якої яскраво виражені в му-
зиці «Драми»: «… Крім цього, це драма самої музики: музика терпить якісь зу-
стрічі, діалоги, конфронтації… Тобто драма музики в самій історії…» [7, 60]. Ми 
бачимо присутність двох інтенцій: а) відчуття кризи, пов’язаної зі зміною фази 
становлення інтенціональної рефлексії (культурологічний аспект, його зміст пояс-
нюється зміною фаз у становленні інтенціонального періоду європейської культу-
ри); б) того поштовху, який на смисловому рівні пов’язаний з новою музикою 
1970–2000-х років. Адже те, що «світло від неї («Драми» – О.О.) існує до цих пір», 
свідчить про інтуїтивне відчуття композитором розгортання нової (констативної) 
фази інтенціонального періоду, смисловий зміст якої співвідноситься насамперед 
з принципом романтизації інтенціональності. 

Характерним прикладом інтенціональної рефлексії є судження В. Сильвест-
рова щодо жанру симфонії, яке він висловив під час слухання П’ятої симфонії 
(1980–1982). «По-перше, що таке симфонія? Ми знаємо, що це – верховний жанр 
європейської музики, по суті, те ж саме, що в літературі роман… Симфонія – це 
немов аналог роману. Зв’язок тут у тому, що симфонія у ХХ столітті також пережи-
ла достатньо сильну кризу… у мене виникало відчуття, що симфонія як драма, 
тобто як текст, який подвоює життя, вже написана. Що це вже є, і треба якимось 
чином симфонію продовжити в зоні закінчення самої симфонії… Загалом за конце-
пцією це симфонія кінця віку, хоча це – 1980 – 1982 роки» [7, 135-136]. 
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Інтенціональна рефлексія показово виявлена і в симфонічній поемі «По-
стлюдії» (1984). «… Річ розпочинається, немов би із середини класичної фор-
ми... Такий прийом буває в поезії, коли вірш розпочинається не відразу, а 
реагує на якийсь текст, який був перед тим… Відчувається, що був якийсь те-
зис, на який вірш відповідає, хоча в самому вірші цього тезису немає» [7, 142]. 
Ідея тезису, якого немає, сповна можна зіставити з ідеєю культури та епохи, 
становлення яких завершилося, чи знаходиться у фазі завершення. І всі потенції 
митця полягають у дослідженні цього процесу з метою зробити якийсь підсу-
мок, певну художню ревізію культурних здобутків тощо8.  

Що ще нам засвідчують ці тексти (включаючи й текст останньої виноски)? 
Ми бачимо своєрідне дослідження самого жанру (спочатку була прелюдія і фуга, 
їх зв’язок, порушення зв’язку, наповнення кожної з частин новим змістом тощо) і 
типово виражену інтроспекцію. Заключні (виділені мною) слова – це яскраве 
свідчення того, що композитор виходить з ідеї відгомону історії. Але ж останнє 
не може відбутися якщо не завершився попередній процес. Саме таку позицію 
виражають слова композитора щодо передування певного тексту початку вірша. 
Загалом же ці тексти насичені типовими ознаками інтенціональної рефлексії. 

Зазначене доповнимо ще декількома цитатами, в яких яскраво виражені 
інтроспективні та ретроспективні тенденції. Вони настільки інтенціонально од-
нозначні, що не потребують коментаря. «Мета-вальс» для оркестру (2002). «… 
Спочатку тут йдуть вальсові сигнали, а потім вони приходять до ланки мелан-
холійних тихих вальсів, в яких ні одна мелодія не повторюється. У вальсах, на-
віть у Штрауса, є багато тем, але є репризи. А тут немов безкінечна мелодія 
вальсу, але це – варіації на певну вальсову структуру. Тобто темою є структура, 
а не сама тема» [7, 225-226]. «Я кажу це для того, що багателі, до яких я при-
йшов, це якийсь текст. Але не для любителів музики (їм він абсолютно не по-
трібен), а саме для професіоналів, які розучилися чи майже розучилися слухати 
музику безкорисно. Їм часто не вистачає наївності, з якою вони розпочинали 
свій шлях до музики. Колись же вони любили музику просто так, ні за що, цієї 
наївності не треба соромитися» [7, 293-294]. Особливо вражає друга цитата, 
оскільки таким чином (завдяки такій спрямованості свідомості до світу) відбу-
вається відмежування від набутого знання, техніки, яка стільки століть виборюва-
лася композиторами багатьох поколінь, і зосередження уваги на самій інтенції – 
на внутрішньо-смисловій даності певного явища в його інтенціональному вимірі. 
Зазначимо й те, що подібні моменти є закономірними в становленні певного ми-
стецького явища чи певної культури, коли відповідні їм інтенції (або ж образи 
чи типи) повністю пройдені, відкриті, а нового горизонту ще немає, чи не на-
стільки він присутній у певній культурній ситуації, щоб закладати основи ново-
го явища чи нової культури. У такі інтенціональні періоди свідомість митця, 
який є виразником буття культури, підпорядковується інтенціональній рефлексії 
і починає моделювати художні твори, зміст яких складають різного роду інтроспек-
тивні, ретроспективні чи компілятивні принципи. Наведене судження В.Сильвест-
рова (як і багато інших) яскраво засвідчують відповідний культурний вектор. І 
рекомендації «слухати музику безкорисно», «любили музику просто так», заклик 
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«наївності не треба соромитися» – все це і подібне до нього просто обертається 
рефлексивними моментами з приводу того, що вже втрачене, чи того, що за до-
помогою інтенціональної редукції прагнеться досягти. В останньому випадку 
мова має йти про глибинний зміст буття явища (мистецького твору, епохи, сти-
лю, культури тощо), який у такий (інтенціональний) спосіб осягається. 

Проаналізуємо і один приклад, в якому інтенціональні ознаки виявляють 
себе насамперед у виразовому аспекті. На питання учасника зустрічі («… Чому 
ми повертаємося до вже пізнаного?… Ось і у Вас в «Медитації» весь час миго-
тить мажорна чи мінорна терція. Це штамп людства? Чому заспокоєння не йде в 
бік новизни, чому ми повертаємося до пізнаного?» [7, 71]) В.Сильвестров дає 
симптоматичну в контексті інтенціональної рефлексії відповідь: «Коли доміну-
вала какофонія, була така офіційна точка зору, що какофонію можна дозволити, 
але тільки для негативних емоцій. Ми зовсім не приймали цей тезис… але ж за 
допомогою тональної музики також можна виразити від’ємні емоції. А у мене 
тут не повернення до тональної музики, а сигнали» [7, 71].  

Як правило, твори музичного (і не тільки) мистецтва попередніх століть 
оцінювалися і з точки зору новизни у засобах виразовості, і з точки зору оригі-
нальності та художнього рівня композиції. В інтенціональному періоді станов-
лення культури зазначені вартості слабшають. Оскільки в сучасному мистецтві 
засоби виразовості фактично досягли максимуму своїх можливостей, на перед-
ній план виступає, з одного боку, периферія, а з іншого – посилена увага до тих 
моментів, які В.Сильвестров визначає терміном «слабкий стиль», фактично ро-
зуміючи під цим словом ті моменти, які знаходяться поза зоною «прямої види-
мості», або ж відповідного вираження. І сигнали, про які веде мову композитор, 
є своєрідною формою вираження, в якій за нею (за такими символами) закріплю-
ються вже цілі стилі, епохи, певні смислові образи тощо. А це якраз і є типова фо-
рма буття інтенціональної рефлексії, яка підпорядковується принципу компіляції 
попередньо відкритими та на смисловому рівні наповненими атрибутами музич-
ного мистецтва, завдяки чому здійснюється культурно-феноменологічна редукція, 
метою якої і є дослідження пройденого культурою шляху та спроба осягнути пов-
ноту свого художнього буття в історичному та метаісторичному просторі. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки. В музиці В. Сильвестрова 
яскраво виражені характерні особливості інтенціонального мистецтва, зміст 
якого визначається принципами культурної інтроспекції та інтенціоналізму. Ці 
принципи передбачають актуалізацію інтенціональної рефлексії у просторі 
культури в заключний період її становлення. Відповідно, на передній план ви-
ступають ті форми (музичного) мистецтва, які передбачають: різноманітні фо-
рми компіляцій (стильові проекції, стильова гра, полістилістика, метамова 
тощо), деструкцій (позитивні та негативні зміни у відомих художніх явищах); 
зворотний вектор (занурення у минуле, у пройдений період, пережиту ситуацію 
з метою проведення своєрідного дослідження інтенції відповідного явища); зо-
середження на периферійних моментах художнього явища тощо. 
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Примітки 
 
1 Подібних принципів може бути й більше. Зокрема це принцип динаміки роз-

витку культури. Проте характеристика даного та інших можливих моментів не перед-
бачена у цій статті. 

2 Детальніше це питання висвітлено у різних працях [1-6]. 
3 Наприклад, на питання учасника зустрічей «… Чому ж Ви наважуєтеся звер-

татися до самодостатніх текстів, яким нічого не потрібно?» В.Сильвестров відповідає: 
«… Навіть якщо нові вокальні цикли не будуть так довго жити, як цикли шубертівсь-
кі, все ж тенденція в них правильна. В момент свого виникнення тексти (особливо 
класичні, антологічні, тобто тексти, які всі знають) були живими, і їх читали вголос. 
Потім стали читати вголос все менше і менше… Виходить, що ті, хто доторкається до 
таких текстів, немов оживляє їх і не дає їм стати хрестоматійними… Але тут є одна 
проблема. Часто композитори роблять так: беруть тексти і нав’язують їм музику… А 
тут, на мою думку, важливо почути вірш, як він сам себе хоче проголосити» [7, 115-
116]. «Торкаючись віршів, музика може піти і за лінією стилізації… Але і є інший 
шлях: прислухання до вірша… Разом з тим, в кожному вірші є певна зона вираження, 
бажаного цим віршем. В епоху його виникнення ця зона була більш вузькою, але ко-
ли пройшло 150 років, вона розширилася... Так у вірша з’явилася можливість бути ак-
туальним, не випинаючи свою актуальність. Це не стилізація, тут втрачений час (у 
прустівському сенсі) повертається як актуальний, хоча всі ознаки його втраченості 
зберігаються» [7, 117]. 

4 Доповню сказане ще однією цитатою: «Я цей парадокс перевертаю: для того, 
щоб сказати інакше, треба сказати те ж саме. Тут є зв’язок з метафоричністю. Коли ти 
говориш те ж саме, але з певним індексом, то виникає якийсь натяк чи знак, що ти 
говориш щось інше… (виділено мною – О.О.)» [7, 122]. 

5 «… Тут важливо ось що: чи народжується концепція зсередини тексту, чи 
нав’язується йому? Нав’язування – це інша форма, в ній більше стратегії і, мабуть, бі-
льше переконливості… Мені здається, що концепція у «Тихих піснях» – це сама 
остання справа, основне тут – персоналізм всіх цих речей» [7, 123].  

6 Аналогічні моменти присутні і в характеристиці багатьох інших вокальних 
творів. Зокрема, у характеристиці Семи пісень для голосу і фортепіано на вірші 
О.Пушкіна (2008). «… Тут вже є ці метафоричні речі, які пов’язані з переносом: зна-
йоме чи зрозуміле символізує щось інше… Всі тексти досить відомі… до таких текс-
тів можна ставитися по-різному. Можна стилізувати… Можна нав’язувати своє 
прочитання… А можна йти інакше… Треба не нав’язувати музику віршу, а спробува-
ти вияснити… що ж цей вірш хоче від тебе?» [7, 146-147]. 

7 Хоча термін «неоромантизм» отримав поширення в науковій практиці ХХ − 
початку ХХІ ст., пояснення причин його виникнення потребує певного уточнення і 
доповнення. Якщо взяти до уваги зазначене у цій статті, а саме принцип і закономір-
ності процесуального буття культури та її періодів, ми отримаємо можливість більш 
точно та об’єктивно охарактеризувати подібні моменти, в тому числі й пояснити при-
роду різного плану неоявищ. Вже зазначалося, що розгортання інтенціонального пе-
ріоду підпорядковується тим же закономірностям, що й розвиток самої культури, 
процесуальне буття якої вибудовує класичну чотириетапну структуру. При цьому, у 
3-й фазі розвитку вихідний імпульс (культури, її періодів, та й будь-якого явища) за-
знає відповідної корекції, зміст якої образно можна охарактеризувати як принцип 
своєрідної романтизації попереднього класичного узгодження протилежностей чи 
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звершення певного розгортання. Тобто після завершення становлення чогось насту-
пає фаза надлому (Л.Гумильов), або ж романтичний період (становлення ідеї, за 
Г.Гегелем). Для європейської музики ХХ століття визначальним був максимальний 
розвиток засобів виразовості. В середині століття це було досягнуто, після чого й від-
булися відповідні зміни, які загалом визначаються терміном «неоромантизм». Але ці 
зміни слід співвідносити не тільки з романтичного плану алюзіями, але насамперед з 
принципом культурної інтроспекції, інтенціоналізмом та третьою фазою розвитку ін-
тенціонального періоду, для якого загалом є типовим ініціювати різного плану нео- та 
поліявища.  

8 Яскравим прикладом зазначеного є коментар «Постлюдії» В.Сильвестрова за 
допомогою аналогії жанру прелюдії та фуги: «Є така форма – прелюдія і фуга… Пре-
людія – це форма приватна, вільна, імпровізаційна. Фуга – це вже канон, немов би 
есе… у Баха є просто прелюдії, але це прелюдії перед проповідями. Замість фуги – 
проповідь… прелюдія і фуга – це також проповідь, тому що фуга – це якась сентен-
ція… Тепер поглянемо, що відбулося далі. Унікальна ситуація виникла, коли Шопен 
написав 24 прелюдії. Лише прелюдії. А де ж фуги? Фуги немає, служби немає, чому? 
Тому, що в романтиків – це моє трактування – фугою є саме життя… А ось у нас ви-
йшло, що фугою було життя, вся історія, все подвоєння музикою драми, трагедії жит-
тя. І якщо романтики постійно створювали прелюдії, то тепер виникла потреба у 
постлюдії. Тобто відбувся зворотній рух, на фугу – постлюдія. Фуга – це життя, пост-
людія – музика. Постлюдія – це відповідь на текст, музичний чи історичний. Це – від-
голосок» [7, 142-143]. 
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ВЗАЄМОДІЯ ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ У 
ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ ПЕРЕДВОЄННОГО ПЕОІОДУ  

(НА ПРИКЛАДІ ДИТЯЧИХ АЛЬБОМІВ В. БАРВІНСЬКОГО ТА В. КОСЕНКА) 
 
У статті простежується взаємодія художньо-стильових тенденцій у фортепіанній 

музиці передвоєнного періоду (до 1941 року) в різних регіонах: центральному та східно-
му, що розвивалися під впливом російської культури, та західному, в якому значну роль 
відігравали польські, німецькі та чеські моделі.  

Ключові слова: педагогічний репертуар, фортепіанний дитячий альбом, В. Барвін-
ський, В. Косенко. 

 
The article shows interaction of artistic - stylistic tendencies in prewar piano music 

(up to 1941) for juniors in different regions: the central and eastern ones were developing 
under Russian culture influence, and the western region – with significant impact of Polish, 
German and Czech models.  
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У творчості українських композиторів значне місце, окрім оперно-симфо-

нічної, камерної музики, відводиться інструментальним творам для дітей, серед 
яких вагому частку становлять фортепіанні цикли, які є не лише логічним продо-
вженням досягнень Р. Шумана та П. Чайковського у галузі виконавсько-педаго-
гічного репертуару, але й цінним самобутнім явищем у музичній культурі. Попри 
це вони не стали об’єктом ретельних досліджень спеціалістів. Фортепіанні цикли 
для дітей українських композиторів, зазвичай, вивчалися як дидактичний матеріал 
для розвитку професійно-виконавських здібностей учнів дитячих музичних закла-
дів. Наукові праці музикознавців О. Олійник, Ю. Вахраньова та Б. Милича радян-
ських часів в основному присвячувалися розгляду відомих збірок українських 
композиторів, серед яких найбільша увага приділялася творчості Віктора Косенка. 
Вважається, що саме його цикл для дітей «24 п’єси для фортепіано» став своєрід-
ним «підсумком перших успіхів українських композиторів у галузі дитячої музи-
ки» [4, 43].  

Однак, серед сучасних українських музикознавців (Л. Кияновська, А. Тере-
щенко, С. Павлишин, М. Загайкевич) існує думка, що творчість В. Косенка, який 
жив та працював у містах Центральної України (Житомирі та Києві), розвивалася 
під впливом російської музичної культури, корифеями якої у галузі «дитячої му-
зики» є П. Чайковський та С. Прокоф’єв. Західноєвропейські (польські, німецькі, 
угорські та чеські) традиції у передвоєнний період позначилися переважно на 
творчості львівських композиторів, серед яких, мабуть, чи не найвагоміший вне-
сок у розвиток українського педагогічного репертуару зробив композитор Ва-
силь Барвінський. На той час, між двома світовими війнами, він активно 
займався музично-просвітницькою та педагогічною діяльністю, а під час німець-
кої окупації, а пізніше встановлення на Галичині радянської влади був директо-
ром Львівської консерваторії. Його композиторська творчість через несподіваний 
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арешт у 1948 році та заслання у Мордовські концентраційні табори залишилася 
поза увагою радянських музикознавців.  

Мета нашого дослідження – надолужити втрачене за рахунок ретельного 
вивчення творів педагогічного репертуару В. Барвінського у порівнянні із фортепі-
анною літературою для дітей В. Косенка, простеживши таким чином взаємодію ху-
дожньо-стильових тенденцій в українській «дитячій музиці» передвоєнного періоду 
(до 1941 року). Адже саме у цей період часу відбувалася активна просвітницька, 
педагогічна та музична діяльність обох композиторів, які найкраще себе проявили 
саме у сфері компонування фортепіанної музики.  

В. Косенко, оселившись в Житомирі, як соліст-піаніст у камерному ансамблі 
з 1918 року здійснював концертні поїздки по Україні, займався просвітницькою 
діяльністю серед музикантів-аматорів, ентузіастів. Пізніше, коли його запросили 
викладати у Київському музично-драматичному інституті ім. М.В. Лисенка, а по-
тім – до Київської консерваторії, приймав активну участь у роботі комісії по сис-
тематизації фортепіанного педагогічного репертуару, збагачуючи його власними 
творами. 

Перші композиції для наймолодших В. Косенка «4 дитячі п’єси» були ство-
рені у 1928 році. Їм притаманна полегшена форма викладу, яскраві та нескладні 
для запам’ятовування мелодії, прозора фактура, чітка та ясна структура, адже вони 
розраховані здебільшого на початківців. Наступним у творчості композитора став 
«Збірник дитячих п’єс для фортепіано», який вміщував 12 творів у вигляді обро-
бок та гармонізацій мелодій, створених О. Голубицьким, – лікарем з Житомира, 
знайомим В. Косенка. Однак вершиною у творчості композитора вважається цикл 
«24 п’єси для фортепіано», написаний у 1936 році.  

На рік раніше була видана збірка для дітей «Наше сонечко грає на фортепі-
ано» львівського композитора В. Барвінського, яка, на думку автора, стала най-
ціннішим зразком з усього створеного ним педагогічного репертуару [1]. Хоча 
його творчий доробок напрочуд багатий на твори, які розкривають багатомірність 
світу музики відповідно до дитячої психології та світосприйняття і зосереджують-
ся на вихованні поваги та любові до рідної пісні. До таких композицій відносяться 
«Українська сюїта», «Мініатюри» на теми лемківських пісень, цикли «Любов» та 
«Варіації», зібрання українських колядок і щедрівок для фортепіано тощо. Метою 
збірки «Наше сонечко грає на фортепіано» «…було зв’язати українську дитину 
вже на початок її фортепіанних студій з українською мелодикою і піснею», – так 
писав В. Барвінський у передмові до власного видання [1, 4]. Тому недивно, що в 
основу переважної більшості творів зазначеного циклу покладений народнопі-
сенний матеріал.  

Загалом, перше видання збірки «Наше сонечко грає на фортепіано», яке 
містить 20 п’єс (1. Бузько (Лелека). 2. Обжинкова пісня. 3. Коломийка. 4. Го-
робчик. 5. Думка. 6. Вийди, вийди сонечко. 7. Коляда. 8. Зозуленька (щедрівка). 
9. Їде, їде Зельман (Гагілка). 10. Зайчик. 11. Котик (колискова). 12. Комарик 
(марш). 13. Телятко. 14. Дощик. 15. Жучок. 16. Півники молотять. 17. Мишечка 
і ведмідь. 18. Пісня про Довбуша. 19. Гей у Львові (історична). 20 Сорока-
ворона.), здійснене Союзом Українських Професійних Музик у Львові у 1935 
році, являє собою наочне відображення педагогічного кредо композитора, піа-
ніста та педагога В. Барвінського. Адже тут відображений комплексний підхід 
до залучення дитини до музикування на фортепіано. За задумом композитора 
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яскравий музичний матеріал, побудований на мелодіях рідної пісні, поєднаний 
із ілюстративним оформленням нотного видання у вигляді веселих розмальо-
вок, які передують кожній п’єсі із відповідною програмною назвою. «Це пев-
ним чином урізноманітнює збірку, збагачує її, адже ілюстрації є поштовхом для 
розвитку образної художньої уяви учня», – зазначає музикознавець О. Німилович 
[5, 117].  

Кожну композицію збірки «Наше сонечко грає на фортепіано» В. Барвінський 
присвятив дітям зі свого оточення. Не оминув увагою він тепер уже знану дослід-
ницю і музикознавця – доктора мистецтвознавства, професора Марію Петрівну За-
гайкевич (на момент видання збірки їй виповнилося 9 років), чиї батьки – відомий 
віолончеліст-ансамбліст Петро Пшеничка, який працював у Львівській державній 
консерваторії ім. М. Лисенка на посаді професора, та його дружина, піаністка 
Стефанія (з Ґурґулів) товаришували із родиною Барвінських. До сьогодні у дома-
шній бібліотеці М. Загайкевич зберігається цінний екземпляр одного з перших ви-
дань збірки «Наше сонечко грає на фортепіано», на якому рукою В. Барвінського 
виведений дарчий напис «Дорогій Марії». Цей цикл відкриває п’єса «Лелека», 
присвячена Марусі Пшеничківні. Також існує версія, що ілюстрація на обкладинці 
першого нотного видання збірки фортепіанних п’єс львівського композитора, на 
якій зображена дівчинка біля фортепіано, змальована з маленької Марії Пшенич-
ки (нині Загайкевич), яку батьки називали не інакше, як «наше сонечко».  

Цікаво, що шостий твір «Вийди, вийди, сонечко» присвячений шкільній 
колежанці М. Загайкевич Д. Рудницькій (їх поєднує понад 60 років дружби), 
яка була племінницею львівської співачки О. Пясецької, а останній «Сорока-
ворона» – синові композитора Н. Нижанківського. До речі, саме В. Барвінський 
надихнув свого молодшого колегу на написання яскравих фортепіанних творів 
для дітей. Один з них – «Івасько грає на чельо» Н. Нижанківський присвятив 
синові В. Барвінського Івану-Себастіану, який навчався грі на віолончелі.  

За своїм композиційним задумом збірка В. Барвінського «Наше сонечко 
грає на фортепіано» нагадує західноєвропейські зразки фортепіанного дитячого 
альбому, якому властиві циклічна форма, де найменшою жанровою одиницею є 
програмна мініатюра, відповідний образно-емоційний склад, близький до дитячо-
го світу, та певні технічні й художні завдання, розраховані на виконавські можли-
вості дитини та її сприйняття [8, 4]. Особливості фортепіанного дитячого альбому 
львівського композитора полягають у тому, що «з перших кроків навчання гри на 
фортепіано дитина знайомиться з основними жанрами української музики: кален-
дарними, історичними, жартівливими піснями, колисковою, коломийкою, народ-
ними танцями, маршем» [7, 113]. 

Із залученням до музичного матеріалу творів збірки знаних українських 
народних пісень, які покладені в основу композицій «Дощик», «Горобчик», 
«Вийди, вийди, сонечко», «Комарик», «Думка», робить зрозумілим початківцям 
зміст нотного тексту. Перетворити знайомство із творами збірки на захопливий 
процес музикування здатні прийоми ілюстративності, наслідування близьких 
дітям образів та уявлень, що знайшли своє відображення у п’єсах «Дощик», 
«Півники молотять», «Мишечка й ведмідь».  

Усі п’єси циклу містять певні завдання на розвинення виконавських на-
вичок. Тут зустрічаються твори на засвоєння співучого легато («Лелека», «Об-
жинкова пісня», «Колискова»); опанування координації рухів рук («Горобчик», 
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«Сонечко», «Зайчик», «Півники молотять», «Сорока-ворона»); цупкого стакато 
(«Дощик», «Телятко», «Комарик»); токкатної техніки мартелято («Півники мо-
лотять», «Комарик», «Дощик», «Сорока-ворона»). Такий підхід до створення 
музики для дітей походить від прогресивних тенденцій нового європейського 
мистецтва Б. Бартока, К. Орфа, З. Кодая, опуси яких для наймолодших вико-
навців із яскравим образно-художнім змістом та вичерпним арсеналом техніч-
них формул побудовані виключно на фольклорному матеріалі.  

Загалом, цикл «Наше сонечко грає на фортепіано» В. Барвінського є висо-
кохудожнім матеріалом, необхідним дітям на початковому етапі їх навчання. То-
му недивно, що він одразу ж був виданий польською, чеською мовами. Хоча у той 
час у Польщі українському музичному мистецтву відводилося значно скромніше 
місце у порівнянні із західноєвропейським.  

До речі, у польському варіанті, подібно до українського, планувалося вида-
ти повний варіант збірки, однак вийшла тільки її перша частина (перший зошит), 
до якої увійшли десять творів. Вже у післявоєнні роки (1948) з’явився збірник В. 
Барвінського із дещо скороченою назвою «Наше сонечко» у Німеччині, виданий 
завдяки фінансовій допомозі Америки. А в радянський час у 1961 році побачили 
світ 14 з 20-ти мініатюр даного циклу львівського композитора у нотному виданні, 
яке значно відрізнялося від оригіналу, адже являло собою скорочений варіант ав-
торського циклу без залучення яскравих ілюстрацій та творів на релігійно-
обрядову і патріотичну тематику («Коляда», «Думка», «Зозуленька» (щедрівка), 
«Їде, їде Зельман» (Гагілка), «Пісня про Довбуша», «Гей у Львові» (історична).  

На відміну від творів для дітей В. Барвінського, найвідоміший цикл «24 п’єси 
для фортепіано» В. Косенка не зазнав такого цензурування з боку радянської влади 
та набув популярності на території багатьох республік СРСР, у дечому завдяки сво-
їй ідеологічній спрямованості. Про це свідчить дарчий напис автора: «Юним піаніс-
там нашої квітучої соціалістичної Батьківщині присвячую» та мікро-цикл 
композиції на піонерську тематику, який складається з творів «Піонерська пісня» 
(№ 3), «У похід!» (№ 13) та «Марш юних будьонівців» (№ 23). Попри неуникне 
звеличення ідеалів радянського минулого музична мова збірки В. Косенка прониза-
на фольклорними інтонаціями. У ній органічно зливаються національно-самобутні 
засоби українського музичного фольклору з традиційними прийомами вітчизняної 
класичної музики. Зміст своїх мініатюр композитор розкриває завдяки майстерному 
використанню своєрідних народних наспівів, танцювальних ритмів, залученню 
типових інтонаційно-ритмічних зворотів, поліфонічних прийомів, ладового 
устрою української ліричної пісні. Однак пряме цитування фольклорних дже-
рел у творах збірки відсутні.  

Неперевершеним взірцем епічного жанру (думи) є «Українська народна 
пісня». Як відомо, В. Косенко на своєму творчому шляху глибоко вивчав на-
родні пісні, а в період професійної зрілості працював над великою серією обро-
бок і гармонізацій народних мелодій. Одна з них – «Заслужський хліб добрий» 
(з антології народних пісень «Золотих ключів» Д. Ревуцького) – увійшла до збі-
рки оброблених композитором українських пісень для голосу і фортепіано. Во-
на стала основою для створення фортепіанної п’єси «Українська народна 
пісня», в якій, щоправда, відсутні прямі фольклорні посилання. Вплив україн-
ської народної пісні чи танцю тут, як і в інших творах циклу на народну тема-
тику, відчувається на образно-інтонаційному рівні.  
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Інтонаційно наближеним до «Української народної пісні» є також твір 
«Мелодія», до складу якого входять елементи протяжної пісні («оспівування» 
тоніки, пентатонічні звороти, поспівки в натуральному й гармонічному мінорі, 
ІІ понижений ступінь мінору). Народнопісенні інтонації та ритми відчуваються 
в мініатюрі «Танцювальна». Подібною до веснянок є музична мова барвистих 
замальовок з життя дитини, пов’язаного з образами природи («За метеликом», 
«Ранком у садочку», «Дощик»). 

Відомо, що заголовки своїм композиціям митець вигадував разом з діть-
ми. За свідченнями дружини композитора Ангеліни Володимирівни, В. Косенко 
скликав до інструмента своїх маленьких учнів та програвав мініатюри одну за 
одною, розповідаючи про зміст кожної з них. «І під схвалення цього галасливо-
го гурту п’єска діставала назву» [3, 64].  

Сьогодні збірка В. Косенка «24 п’єси для фортепіано» користується попи-
том не лише в Україні, а й у країнах пострадянського простору, особливо у Ро-
сії та Білорусі, оскільки наслідує традиції компонування фортепіанних дитячих 
альбомів, які походять від творчості П. Чайковського та С. Прокоф’єва. Класи-
чними у циклі В. Косенка є твори, пов’язані з пісенними жанрами, що ріднить 
його з «дитячою музикою» зазначених композиторів-попередників. Не уникає 
він і прикладів танцювального плану: «Вальс» (№6), «Полька» (№10), «Балетна 
сценка» (№18), «Мазурка» (№20). За кількістю ці твори посідають головне міс-
це в збірці та є взірцем засвоєння давніх традицій європейської класичної музи-
ки, які походять від творчості німецького композитора – творця фортепіанного 
дитячого альбому Р. Шумана [8].  

Як і у П. Чайковського, важливу роль у «24 п’єсах для фортепіано» В. Косен-
ка відіграють образи лялькових персонажів. До збірки українського композитора 
також залучений окремий ляльковий мікро-цикл, який складається з двох мініатюр 
«Не хочуть купити ведмедика» (№7) і «Купили ведмедика»(№8) та відтворює конт-
растні переживання дитини: журбу, сум, бажання та радість. Не останнє місце тут 
відводиться творам, присвяченим мальовничим картинкам природи: «За метели-
ком» (№2), «На узліссі» (№5), «Ранком у садочку» (№7), «Дощик» (№14), де прові-
дне значення відведено ігровому первню. Подібне трактування походить від 
специфіки укладання фортепіанної збірки «Дитяча музика» С. Прокоф’єва, де пере-
вага надається дитячим сценкам та іграм на свіжому повітрі. Мабуть, тому музика 
збірки В. Косенка «24 п’єси для фортепіано» природно і рівномірно заповнила весь 
педагогічний репертуар від першого класу ДМШ до старших курсів музичних учи-
лищ, «таким чином, утворюючи стійку інтерпретаційну та перцептивну традицію 
в суспільстві впродовж років» [2, 42]. Сьогодні завдяки зусиллям української діа-
спори його твори для дитячої аудиторії активно видаються за кордоном у Канаді 
та Америці.  

На відміну від В. Косенка, фортепіанні цикли для дітей В. Барвінського ду-
же мало репрезентується в мистецькому обігу, адже за межами Західної України 
він взагалі може кваліфікуватись як «забутий український композитор» [2, 43]. І 
причина такого забуття – не лише у забороні, яка існувала на його творчість (у 
в’язниці композитор підписав документ, за яким піддавалися знищенню усі руко-
писи його творів, що згодом було зроблено на подвір’ї Львівської консерваторії – 
О.Т.), а й у відсутності в його музиці «радикального новаторства … автентичності 
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традиції» [2, 43]. Адже у його творчості, особливо для дітей, власне національні, 
фольклорні риси стилю гармонійно поєднувалися із західноєвропейськими тради-
ціями, в яких значно більшу роль відігравали польські, німецькі, угорські та чеські 
моделі написання фортепіанних дитячих альбомів.  

Тож, можемо твердити про існуючі розбіжності у підході до написання фор-
тепіанних дитячих альбомів зазначених композиторів, які виникли під впливом пе-
вних історико-політичних процесів, що у період між двома світовими війнами 
відбувалися на території Галичини та Києва, а також унаслідок особистісних есте-
тико-релігійних та філософсько-ідеологічних поглядів митців. У подальшому ці 
традиції компонування педагогічного репертуару, започатковані представниками 
галицької композиторської школи, до якої відноситься В. Барвінський, знайшли 
своє продовження у «дитячій музиці» М. Скорика, Б. Фільц, Г. Гаврилець, тобто 
вихідців зі Львова. А відомі фортепіанні цикли для дітей композиторів-сучасників 
Центральної та Східної частини України М. Степаненка, Г. Саська, О. Костіна, В. 
Птушкіна та І. Щербакова є яскравими зразками продовження російсько-радянської 
моделі створення виконавсько-педагогічного репертуару, яка знайшла своє відо-
браження у фортепіанному дитячому альбомі В. Косенка. 
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of view.  
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Питання становлення і розвитку духового виконавства набуває особливого 

значення в сучасному науковому просторі. Могутній спалах національного відро-
дження, зростання уваги до історичної спдщини, її духовної та матеріальної куль-
тури спонукає науковців-дослідників звертатися до історичних джерел і, таким 
чином, повернути із забуття безліч історичних фактів, подій, імен, несправедливо 
забутих видатних осіб, яскравих представників минулого. 

Завдяки плідній науковій діяльності російських педагогів-духовиків ХХ сто-
ліття (В. Блажевича, Б. Григорьєва, Ю. Усова, В. Сумеркіна), а також вітчизняних 
дослідників і педагогів (В. Апатського, С. Носирева, І. Якустіді, К. Мюльберга та ін.) 
в українському музикознавстві створено потужний науковий потенціал. Дійсно, на-
уково-методична думка українських музикантів-духовиків за роки розвитку нако-
пичила велику кількість праць з різних питань теорії, практики викладання й гри на 
сучасних духових інструментах.  

Проте, незважаючи на успіхи і досягнення у сфері духового інструментального 
мистецтва, існує багато нерозроблених питань з історії тромбонового виконавства, 
спадкоємності історичних традицій, критичного перегляду педагогічного досвіду 
минулого.  

Слід зазначити, що більшість сучасних виконавців на тромбоні мало знають 
історію формування української тромбонової школи, творчий шлях і характерні 
особливості виконавського і педагогічного стилю її засновників – видатних тром-
боністів і педагогів минулого. Такий стан справ навряд чи можна вважати виправ-
даним. Історія українського тромбонового виконавства і регіональних виконав-
ських шкіл тромбона має посісти одне з чільних місць у вітчизняному музико-
знавстві, оскільки знання історії і методики – один із провідних аспектів виховання 
виконавців на духових інструментах. Запропонована стаття повною мірою дозво-
лить дати необхідні відповіді щодо історичного минулого одеської виконавської 
школи тромбона. 
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З кінця ХІХ століття Одеса стала одним із музичних центрів Російської 
імперії. Сюди приїздили багато видатних музикантів-гастролерів, серед яких 
були досить відомі виконавці на духових інструментах. Така увага до міста, що 
отримало титул «Південної Пальміри», була пов’язана не тільки з вигідним йо-
го розташуванням і сприятливими кліматичними умовами цього краю. Як свід-
чать архівні документи, «...артисти з гучною репутацією їхали до Одеси, 
впевнені знайти підтримку, співчуття й вірну оцінку їх талантів» [4]. 

Значний вплив на розвиток музичної культури південного краю початку 
ХІХ століття мали виступи видатних музикантів того часу. Серед відомих вико-
навців на духових інструментах в архівних джерелах згадуються валторніст опер-
ного театру Кредацці та фаготист Фріда (1835), що виступали в місті з 
концертними програмами [5, 124]. Увагу любителів духової музики привертали 
також виступи чеського трубача А. Якеша. Під час гастролей в Одесі 1847 року 
його гру почув угорський композитор і піаніст Ф. Ліст, який схвально висловився 
про виконання трубачем арії Беріо: « Я ніколи кращого не чув» [5, 124].  

Ще раніше, 1809 року, в Одесі відкривається Оперний театр, до якого бу-
ло запрошено італійську трупу, першу в провінції і третю в Росії, після Петер-
бурга і Москви. В оркестрі міського театру того часу грали, в основному, 
іноземні музиканти – італійці, чехи, поляки, німці, користуючись можливістю 
реалізувати свій творчий потенціал.  

З другої половини ХІХ століття громадськість все частіше виявляє інтерес 
до питань музичної освіти, відкриття у місті музичних навчальних закладів. «Для ус-
пішного розвитку і процвітання Одеса зацікавлена в естетичній освіті, яка благодійно 
впливає на звичаї і стиль життя людини» [5, 124], – писали прогресивні громадяни 
міста в пропозиції щодо відкриття музичного навчального закладу. 1858 року в 
«Одеському віснику» виходить стаття «Про влаштування в Одесі консерваторії 
музики та співу». Автор статті С. Рогалі відзначає, що « ... музика в країни відста-
ла у своєму розвиткові, а музична освіта в Росії посунулася дуже недалеко, музи-
канти у більшості своїй недовчені самоучки» [8]. І далі: «... в Одесі чимало 
вчителів музики, але плата від одного до трьох карбованців за урок припустимою 
є дуже не для багатьох, між тим скільки талантів, що з них могли б з часом утво-
ритися чудові музиканти, гинуть у безвісті за відсутності коштів для розвитку» 
[8]. Таким чином, ідея щодо організації спеціальної музичної освіти в Одесі не за-
лишає байдужими багатьох прогресивних діячів того часу. 

1884 року на базі двох товариств – любителів музики та вишуканих мис-
тецтв, що існували в місті, створюється Одеське відділення ІРМТ. За сприяння ви-
датного російського піаніста і громадського діяча А. Рубінштейна та за активної 
допомоги місцевих музикантів на чолі з піаністом Д. Досселем 1886 року була 
створена музична школа при відділенні ІРМТ. На посаду директора та викладача 
класу фортепіано було запрошено професора С.-Петербурзької консерваторії Д. 
Климова, за ініціативи якого на викладацьку роботу почали запрошувати людей 
«обдарованих та авторитетних, вірно міркуючи, що таким шляхом дирекція 
зможе скоріше заручитися симпатіями товариства та надати класам характер 
серйозного педагогічного закладу» [3]. 

Класи духових інструментів почали працювати пізніше, ніж у Києві, у 
1887 –1888 навчальному році. Першим викладачем класу гобоя був Г. Єлінек, 
кларнета – Д. Урбанек, валторни – Р. Швана, класу труби – Д. Парпурін. Викла-
дачі духових класів, в основному, іноземці, що набули музичну освіту в най-
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кращих європейських та російських музичних навчальних закладах. Одним з 
таких музикантів, творчість якого вплинула на становлення і розвиток одеської 
тромбонової школи, можна назвати професора Георга Михаеля (Георгія Михай-
ловича) Лоеццо – засновника виконавської школи гри на тромбоні.  

Г. Лоеццо – соліст-тромбоніст «італійської опери» в Одесі, почав викладати 
в класі тромбона у 1888 –1889 навчальному році. За свідченням його учня, соліста 
оркестру Одеського оперного театру Б. Школьника (1898–1971), Г. Лоеццо наро-
дився в Італії (дата народження невідома); протягом двох років навчався у Вене-
ційській консерваторії; 1877 року приїхав до Одеси, де працював солістом-
тромбоністом «італійської опери»; з 1888 року був запрошений викладати у му-
зичних класах Одеського відділення ІРМТ.  

У 1890 – 1891 навчальному році у класах духових інструментів навчалися 32 
учні: чотири флейтисти, чотири гобоїста, п’ять кларнетистів, сім трубачів, п’ять ва-
лторністів та чотири тромбоніста. У 1892 –1893 навчальному році відбувся перший 
випуск учнів, серед яких два тромбоністи класу викладача Г. Лоеццо.  

У зв’язку зі зростанням якості навчання та збільшенням кількості учнів 
музичних класів постає питання про перетворення класів на музичне училище, 
яке почало функціонувати 1897 року. Клас тромбона, а згодом – баритона і туби, 
у Одеському музичному училищі протягом тривалого часу очолював Г. Лоеццо, 
який працював в училищі, а пізніше в Одеській консерваторії до 1925 року.  

Причиною започаткування підготовки учнів за цими спеціальностями була, 
скоріш за все, гостра потреба таких фахівців як у цивільних, так і в військових ду-
хових оркестрах. У 1896 –1897 навчальному році в училищі під орудою викладача 
І. Кутіля було відкрито клас духового оркестру, який налічував 35 учнів. Для за-
безпечення повноцінного функціонування класу оркестру виконавці на баритоні і 
тубі також були вкрай необхідні.  

Прихильник західної тромбонової школи виконавства, Г. Лоеццо велику ува-
гу приділяв інструктивному матеріалу, орієнтуючись на вправи Х. Борка, Конконе, 
школи Ферма і Беліні, етюди Паудерта тощо. Художній матеріал складався з кон-
церт-штюків, фантазій, тем з варіаціями тощо. Популярністю користувалися твори 
Е. Закса, Ф. Грефе, І. Новаковського, С. Альшаускіса, Лассена, Пенпара, а також 
численні перекладання арій, каватин, романсів з оперної музики Гуно, Верді, Доні-
цетті, Бізе, Глінки тощо [6]. 

Георг Лоеццо перекладав твори для ансамблевого виконавства з найрізнома-
нітнішим поєднанням духових інструментів. Наприклад, тріо для баритону та двох 
тромбонів; двох кларнетів, валторни й баритону тощо.  

На учнівських вечорах, які часто проводились в училищі, виконувались 
твори як видатних російських, так і зарубіжних авторів. «5 лютого 1898 року на 
честь Голови Київського відділення ІРМТ і директора Київського музичного учи-
лища В. Пухальського відбувся учнівський вечір, у якому брали участь учні музи-
чних класів. Так, квартет Нейдтгардта (в перекладі Г. Лоеццо) для двох корнетів, 
валторни й баритону виконали учні Лимонник1, Могилевський (майбутній професор 
Одеської консерваторії) Шпекулянов та Кірчев (клас М. Адамова)» [1, 267]. 

Викладачі музичного училища були активними учасниками Одеського мі-
ського симфонічного оркестру під керівництвом Д. Климова, який було органі-
зовано при відділенні ІРМТ. Про високий рівень педагогічного складу класів 
духових інструментів свідчить відгук видатного російського композитора і дире-
ктора Петербурзької консерваторії О. Глазунова після відвідування музичного 
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училища восени 1909 року: «З викладачами Одеського училища я познайомився 
восени 1909 року під час поїздки моєї до Одеси. ... Л. Роговий, В. Шамраєв, Л. Мо-
гилевський, В. Ріхтер, Г. Лоеццо, які викладають гру на оркестрових інструментах, 
мені відомі як учасники Одеського міського оркестру. З них найвідомішими є Рого-
вий і Могилевський. Інші взагалі дуже хороші й досвідчені» [5, 130].  

Успіхи усього викладацького колективу училища були настільки очевидни-
ми, що незабаром було прийнято рішення про відкриття на базі училища консер-
ваторії, яка урочисто відкрилася у вересні 1913 року.  

З часів відкриття духових музичних класів Г. Лоеццо, мабуть один з усього 
викладацького складу, працював у музичному училищі, а потім у консерваторії 
майже 40 років. На жаль, в архівних джерелах зберігається вкрай обмежена інфор-
мація щодо педагогічної діяльності більшості викладачів на духових інструментах 
того часу. Залишилися лише свідчення його учнів, деякі спогади, що передавалися 
з покоління до покоління музикантів-духовиків. Так, відомо, що у 20-ті роки ХХ 
століття Г. Лоеццо отримав звання професора, і викладав паралельно на вечірніх 
курсах робітничої молоді при консерваторії до 1927 року. Подальша доля Г. Лое-
ццо залишилася невідомою. 

У класі професора Г. Лоеццо було закладено основи, що відіграли значну 
роль у формуванні одеської школи тромбона. Майже за 40 років викладання про-
фесор Г. Лоеццо виховав значну кількість учнів, які в подальшому працювали в 
різних оркестрах, стали викладачами.  

Одеська державна консерваторія (30 – 80- ті роки ХХ століття). До поча-
тку війни викладачем по класу тромбона і туби був бас-тром-боніст симфонічного 
оркестру театру опери і балету А. Ліфшиц (1883 – 1941). Біографічні дані щодо 
нього досить обмежені. Є свідчення його колеги, бас-тромбоніста А. Руденка, пе-
дагога музичного училища й консерваторії, які зафіксовані у «Записках тромбоні-
ста» відомим виконавцем і педагогом В. Готчевим. Як свідчить А. Руденко, «А. 
Ліфшиць був дуже високопрофесійним музикантом тромбоністом з великим зву-
ком, незважаючи на свою «не дуже міцну» комплекцію. У А. Лівшиця займалися 
як тромбоністи, так і тубісти. Зі слів А. Карножицького (тубіста симфонічного ор-
кестру Одеської філармонії), що займався у А.О. Ліфшиця, це був досвідчений пе-
дагог, дуже інтелігентна людина, до якого за методичними порадами зверталися й 
інші фахівці. Незважаючи на досить короткий період викладання в консерваторії, 
А. Ліфшиць підготував багато виконавців, які з гідністю продовжили його справу 
розвитку одеської тромбонової школи» [2, 16]. 

Разом з А. Лівшицем в оркестрі театру працював Афанасій Полікарпович 
Руденко (1897–1966), бас-тромбоніст, викладач музичного училища та Одеської 
консерваторії. А. Руденко навчався у Варшавській консерваторії по класу тромбо-
на (викладач невідомий); 1927–1956 роки – соліст Одеського театру опери і балету 
(1933–1935 роки – Пермського театру); 1946–1966 роки – викладач Одеської дер-
жавної консерваторії ім. Нежданової [2, 13]. 

Як засвідчує у своїх спогадах його учень В.Ф. Готчев, «... А.П. Руденко, бас-
тромбоніст оперного театру, мав унікальний за красотою, силою та тембром звук. 
Напрошується образне порівняння зі звуком дзвона – щільна «серцевина» з пода-
льшим хвилеподібним поширенням, що охоплює оркестр і весь зал. Це було не 
форсоване, а природне у своїй потужності звучання, яке прикрашало і монумен-
талізувало оркестр. І ще: красота звука доповнювалася динамічним багатством і 
особливою чистотою інтонації» [2,13]. 
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Методично-педагогічні погляди А. Руденка формувалися під впливом німе-
цької та чеської виконавських шкіл, які не безпідставно вважалися кращими духо-
вими школами Європи. Незважаючи на те, що формально закінченої вищої освіти 
А.П. Руденко не отримав (навчався тільки до четвертого курсу у Варшавській кон-
серваторії), він досить добре справлявся з обов’язками педагога в цих музичних за-
кладах. На уроках звертав увагу на інструктивно-методичний матеріал – гами, 
арпеджіо, єтюди (В. Блажевича, Г. Блюма, Ф. Копраша, Г. Мюллера, Е. Рейхе). Це 
була перша половина уроку. А друга половина відводилася на вивчення творів, які 
були визначені напередодні. Під час академконцертів А. Руденко рекомендував своїм 
студентам слухати виконання не тільки своїх колег-тромбоністів, а й музикантів ін-
ших спеціальностей з метою напрацювання сукупного артистичного «запасу». 

Дуже уважно А. Руденко ставився до авторського тексту, звертаючи увагу 
на рівність звучання усього діапазону, правильного дихання і, особливо, вірної 
диференціації штрихів. З метою розширення репертуару А. Руденко робив переклади 
для тромбона творів, написаних для інших інструментів, надаючи особливу увагу 
сонатам Л. Бетховена, А. Вівальді для віолончелі, та аріям з опер П. Чайковського, 
М. Мусоргського тощо. 

Зважаючи на обмеженість у репертуарі творів для тромбона українських 
композиторів, А.Руденко робив переклади арій з опер М. Лисенка, А. Косенка, К. 
Данькевича (ректора Одеської консерваторії у 1944–1951 роках).  

Після виходу на пенсію А. Руденка клас тромбона і туби Одеської консерва-
торії було доручено вести Віктору Федосійовичу Калюжному як одному з найкра-
щих його випускників. Одночасно В. Калюжний викладав в Одеському музичному 
училищі й школі-десятирічці імені професора П.С. Столярського. 

У своєму творчому напрямку В. Калюжний особливу увагу приділяв саме 
початковому етапу навчання, підкреслюючи, що будь-яке мистецтво має не тільки 
етапи розвитку, удосконалення, але й початок. Як свідчить його учень В. Готчев, В. 
Калюжний розробив «комплекс щоденних вправ тромбоніста», що сприяв удоско-
наленню виконавської майстерності вцілому і створював найкращі умови ігрового 
функціонування виконавського апарату тромбоніста, дозволяв удосконалювати 
окремі прийоми і елементи виконавської техніки. Особливе місце у цьому комплек-
сі належало: 1) виконанню витриманих звуків для відпрацювання подовженого рів-
номірного видиху; 2) роботі над гамами і арпеджіо з рекомендацією контрастної 
зміни звучання нижнього і верхнього тетрахордів – «форте», «піано»; 3) виконанню 
кантиленної мелодії чи п’єси. В цілому для роботи над «комплексом» В. Калюжний 
рекомендував відводити 30 – 40 хвилин, включаючи 1 – 2 хв. відпочинку після ко-
жного блоку. 

Серед викладачів старшого покоління, які сприяли становленню та розви-
тку одеської школи гри на тромбоні, слід згадати Л. Ваймана (1906–1978), ви-
пускника Одеської консерваторії (кл. викладача А. Лівшиця), який протягом 
тривалого часу викладав в Одеській спеціальній музичній школі-інтернаті для 
обдарованих дітей ім. проф. П. Столярського, і паралельно викладав в Одеській 
військово-музичній школі вихованців Радянської Армії2. 

Серед його випускників – В. Соколов і К. Дністровський (баритон), М. Дубір-
ний (баритон і тромбон) – в подальшому Лауреат Всесоюзного конкурсу у м. 
Ленінграді (1963), брати В. і К. Лесніковські (тромбон), професор кафедри ду-
хових інструментів Одеської консерваторії імені А.В. Нежданової В. Готчев та 
багато інших. 
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Л. Вайман у своєму методично-педагогічному напрямку орієнтувався, в ос-
новному, на Ленінградську тромбонову школу. В той же час, Л. Вайман пропону-
вав власні розробки щодо методики навчання, спрямовані на послідовне 
формування виконавської майстерності майбутнього виконавця. Враховуючи ві-
кові проблеми розвитку складових амбушура, Л. Вайнман пропонував свою сис-
тему занять для тромбоністів-початківців в залежності від стану фізичного 
розвитку. За роки педагогічної діяльності він виховав багатьох учнів, які в пода-
льшому стали відомими фахівцями як в Україні, так і за її межами. Особливо слід 
відзначити професора Віктора Федоровича Готчева, продовжувача славних тра-
дицій Одеської духової виконавської школи, який зробив вагомий внесок у розви-
ток одеської школи гри на тромбоні, професора класу тромбона і туби Одеської 
державної музичної академії імені А.В. Нежданової.  

У 60 – 80-х роках минулого століття розгортається педагогічна діяльність 
нової плеяди талановитих музикантів, що прийшли на зміну своїх попередників. 
Так, з 1953 року в Одеській консерваторії почав викладати її вихованець Каліо 
Мюльберг – один із найяскравіших представників вітчизняного виконавського 
духового мистецтва, лауреат Всесоюзного і міжнародного конкурсів у Москві, 
кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, ав-
тор багатьох методичних напрацювань з питань кларнетового виконавства. 

«1972 року в Одеській консерваторії почав працювати випускник Алма-
Атинської консерваторії В. Луб, який закінчив аспірантуру Московського музич-
но-педагогічного інституту імені Гнесіних (керівник – професор Т. Докшицер); 
працював солістом оркестру Одеського театру опери і балету; 1979–1985 роки – 
завідувач кафедри духових та ударних інструментів Одеської консерваторії; автор 
кількох методичних розробок, пов’язаних з проблемами трубного виконавства» 
[7, 99].  

«1984 року на посаду викладача класу труби був запрошений учень В. Луба І. 
Борух, який працював солістом Одеської опери і Одеської обласної філармонії. 
1993–2002 роки – декан оркестрового факультету Одеської державної консерва-
торії, член української гільдії трубачів-професіоналів. 1995 року І. Борух закін-
чив факультет підвищення кваліфікації при вищій школі музики міста Фрайбурга 
(Німеччина)» [7, 99]. 

В Одеській консерваторії у 1977–1980 роках клас тромбона очолював 
С. Горовой – вихованець Донецької державної консерваторії (клас доцента А. Єго-
рова, до речі, випускника Одеської консерваторії, клас А. Руденка). 1977 року 
С. Горовой закінчив асистентуру Ленінградської консерваторії (клас проф. В. Венг-
ловського), що відома найвищими досягненнями тромбонової школи. 

Сучасний етап формування і розвитку одеської школи тромбона. З 1982 
року клас тромбона і туби Одеської консерваторії веде В. Готчев (народився 
1937 року). Закінчив Одеську Військово-музичну школу вихованців Радянської 
Армії (1954 – клас викладача Л. Ваймана); Сімферопольське музичне училище 
по класу тромбона (1959 – клас тромбона В. Штанько і клас контрабасу В. Пет-
рова); Одеську консерваторію (1964 – клас А. Руденка та В. Калюжного); пра-
цював у різні роки в оркестрах Одеської державної філармонії та Одеського 
оперного театру. 
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За період більш ніж тридцятирічної роботи в Одеській консерваторії (з 1991 
року – Одеська музична академія ім. А.В. Нежданової) В. Готчев виховав багато 
музикантів, серед яких Г. Буйницький – лауреат Всесоюзного конкурсу, В. Басюк – 
заслужений діяч мистецтв України, С. Вапняр – лауреат Республіканського конкур-
су, С. Проценко – лауреат Міжнародного конкурсу, В. Росада – соліст Одеської 
державної філармонії, А. Шпаркий – лауреат Республіканського і Міжнародних 
конкурсів тощо. 

В. Готчев, вихованець Л. Вайнмана та А. Руденка, у своєму педагогічному 
напрямку орієнтується на традиції своїх уславлених попередників. В той же час, 
його методичні концепції щодо технології виконавства та вирішення нових за-
вдань, пов’язаних з розширенням й ускладненням оркестрового, сольного та ан-
самблевого репертуару, вірно окреслюють зміни у виконавстві на духових 
інструмента і, зокрема, на тромбоні, що сталися у 80–90-х роках ХХ – на початку 
ХХІ століть. 

В. Готчев вважає, що причиною основних недоліків, які виникають при грі на 
тромбоні, є невірна робота того чи іншого компонента виконавського апарату. 
Тому він намагається дати кожному художньому прийому адекватне технологічне 
пояснювання, враховуючи індивідуальні особливості кожного з своїх учнів. На 
першому плані для В. Готчева залишаються питання виховання самостійного ми-
слення молодого музиканта, довіри до його здібностей. Працюючи над музичними 
творами, педагог не нав’язує своєї коннцепції, а намагається розвивати в учнів ві-
рне розуміння замислу твору, підкреслюючи, треба «не сліпо копіювати» вико-
навську манеру інших, а намагатися відпрацювати свою особисту. Особливу увагу 
у своєму методичному напрямку В. Готчев надає розвитку звукових якостей, на-
голошуючи, що музиканту-духовику потрібно прагнути до вокального початку, 
наближаючись до людського голосу, його гучності, м’якості та чистоти. 

Стислий порівняльний аналіз методичних поглядів А. Руденка, В. Калюжного, 
А. Ваймана і В. Готчева свідчить: головним фактором, що визначає характерні особ-
ливості одеської школи тромбону є вимога до високих звукових якостей. Ці складові 
є вирішальними у визначенні будь-якої духової школи.  

Одеська виконавська духова школа має велику історію формування і розви-
тку цієї галузі музичного мистецтва, вагомий внесок у становлення якої зробили 
такі особистості, як Г. Лоеццо, М. Адамов, М. Табаков, А. Руденко, Л. Могі-
левський, Г. Орвід, С. Чернецький та інші. Їхні послідовники К. Мюльберг, В. Гот-
чев, В. Луб, І. Борух, С. Горовой та інші продовжили славні традиції одеської 
школи гри на духових інструментах. Розширення кількісного складу класів, за-
прошення нових педагогів, підвищення виконавської майстерності, розширення 
репертуару, поглиблення науково-методичної роботи, поява плеяди лауреатів 
міжнародних конкурсів – ось те нове, що характеризує сьогоднішній етап одеської 
школи гри на духових інструментах, зокрема тромбонового виконавства. 

Становлення та формування одеської школи тромбона пов’язано з творчі-
стю вітчизняних композиторів у жанрі концерту та камерно-ансамблевої музи-
ки. У другій половині ХХ століття до навчально-методичного репертуару поряд 
з творами В. Блажевича, С. Васильєва, Е. Рейхе впевнено увійшли твори украї-
нських композиторів, таких як А. Зноско-Боровський, В. Гомоляка, Є. Зубцов. 
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Одеський композитор О. Красотов написав концертну п’єсу для тромбона з ор-
кестром (1976), а випускники Одеської консерваторії композитори Р. Свірський 
і Г. Леонов (учні професора Л. Могилевського) поряд зі створенням концертних 
п’єс для труби писали також для тромбона. Так, Р. Свірський написав концерт 
для тромбона з оркестром, а Г. Леонов – концертний етюд для тромбона з орке-
стром, який був з успіхом виконаний тромбоністом В. Готчевим з оркестром 
Штабу Одеського військового округу у Москві (1976). У концерті, присвячено-
му 125-річчю з дня народження російського тромбоніста, педагога і композито-
ра В. Блажевича (2006), було виконано твір одеського композитора В. Власова 
«Біндюжник Сьома» з циклу «Картинки старої Одеси» (соло на тромбоні – 
Д. Ширмовський).  

Отже, слід зазначити, що вивчення методичних ознак і характеристик пе-
дагогічних напрямів музичних освітніх закладів Одеси свідчить про поступове фо-
рмування одеської школи тромбона, яка синтезувала у собі кращі досягнення 
європейської (чеської та німецької) та російської (Санкт-Петербурзької – ленінград-
ської) тромбонових шкіл. 

1. Засновником та фундатором одеської тромбонової школи по-праву 
вважається Г. Лоєццо. 

2. Характерним методичним принципом Г. Лоеццо було виховання учнів 
на інструктивному матеріалі німецьких педагогів і виконавців, що обумовило 
значний вплив німецької виконавської школи.  

3. Незважаючи на обмеженість як методичного, так і художнього матеріалу, 
постановка класної роботи повною мірою свідчить про прогресивність викладання 
того часу. 

4. Позитивним явищем творчого напрямку Г. Лоеццо було перекладання 
творів для ансамблевого виконання з залученням широкого кола духових ін-
струментів, що сприяло розвитку ансамблевого виконавства. 

Викладачі Одеської державної консерваторії А. Лівшиць, А. Руденко, В. Ка-
люжний, А. Вайнман, які формували у подальшому одеську школу тромбона, роз-
винули і збагатили новими досягненнями методику свого попередника.  

Творчо-педагогічна діяльність видатних музикантів Г. Лоеццо, А. Руденка, 
В. Калюжного, А. Вайнмана, К. Мюльберга, В. Луба, С. Горового, В. Готчева, зба-
гатила одеську духову школу, зокрема й школу тромбона, вивела її на досить ви-
сокий професійний рівень. 

Все це дозволяє стверджувати про існування та подальший розвиток і ста-
новлення на сучасному етапі одеської школи тромбона, характерні ознаки якої 
можуть бути викладені таким чином: 

– штрихова культура, ритмічна точність (характерні ознаки німецької духо-
вої школи); 

– вірне відтворення аторського тексту; 
– високі вимоги до якості звуковидобування (характерна ознака Санкт-

Петербурзької школи); 
– гра без надмірного форсування, можливо навіть за рахунок обмеження 

динамічної градаці (типові ознаки чеської школи); 
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– прагнення легкості і технічної рухливості (завдяки застосуванню пози-
ційної техніки; 

– акуратність і стриманість при грі (обережність щодо всілякого запобі-
гання випадковостей); 

До недоліків одеської школи слід віднести: 
– не завжди вірне застосування прийому «вібрато»; 
– обережне ставлення до застосування подвійної – потрійної атаки звука; 

водночас, застосування звичайної атаки залишається пріоритетним; 
– проблема виконання творів різних епох і стилів внаслідок слабкого во-

лодіння іншими типами інструментів (сопрано, альт, контрабас, тромбон). 
Шляхи становлення та розвитку одеської школи тромбона пов’язані з віт-

чизняною композиторською творчістю як у жанрі концерту для тромбона, так і 
творів для ансамблів, що визначило стрімке зростання рівня виконавства на тром-
боні. Участь представників одеської школи тромбона у різноманітних конкурсах 
дозволила українським виконавцям поєднувати досягнення західноєвропейських 
шкіл гри на духових інструментах із кращими традиціями українського оркестро-
вого, ансамблевого і сольного виконавського мистецтва. 

 
Примітки 

 
1 Лимоннік – прізвище М. Табакова (в подальшому відомого російського трубача) до 

його перехрещення у православну віру. 
2 Одеська військова школа вихованців при Одеському військовому окрузі 

(ОВМШ) була створена 1937 року. У числі перших її випускників були Н. Крижанівський 
(кларнет), А. Бутовський, В. Стоянов (трубачі), С. Сава, А. Вдов, О. Нечиталюк та інші, в 
подальшому військові диригенти й викладачі цієї школи. 
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З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ДУХОВИХ ОРКЕСТРІВ В УКРАЇНІ:  

ХVІІ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТЬ  
 

Стаття присвячена історії та розвитку мистецтва духових оркестрів в Україні, а 
також дискусійному сьогодні питанню типового структурного складу сучасного оркест-
ру духових інструментів. 

Ключові слова: духовий оркестр, інструментальна музика. 
 
The article is sanctified to history and development of art of brass bands in Ukraine, 

and also to the debatable today question of typical structural composition of modern orches-
tra of wind instruments. 

Key words: brass band, instrumental music. 
 
Музичне мистецтво завжди посідало помітне місце в житті українського на-

роду. XVII – ХІХ століття – доба, з якою пов’язане формування національної 
професійної школи у всіх галузях мистецької діяльності: цього часу значно 
активізується українське музичне життя, відкриваються нові культурні осередки, 
братства, товариства, музичні цехи, перші музичні навчальні заклади, які стають 
центрами музичної просвіти і концертної діяльності. Духова музика як складова 
частина української культурної спадщини – яскравий приклад розвитку профе-
сійного музичного виконавства, її вивчення є важливим чинником осмислення 
культурно-мистецьких процесів, художніх надбань попередніх поколінь. Важливою 
обставиною, що спонукає до розроблення означеної теми, є необхідність з’ясувати 
суто українські здобутки духового виконавства – сольного, ансамблевого, оркест-
рового, які були штучно «інтегровані» в музичну культуру Російської імперії у 
XVIII–XIX століттях.  

Історична, культурологічна і музикознавча література досить широко висвіт-
лює питання, пов’язані з духовим мистецтвом, однак історія розвитку українсь-
кого виконавства на духових інструментах окреслювалась епізодично у вигляді 
окремих статтей М. Гейліг, К. Мюльберга, Е.Дагілайської та ін. У монографії 
«Національне духове інструментальне мистецтво українського народу» (2000) 
П.Ф. Круля, статтях та книгах не повністю висвітлюються проблеми дослідження 
духової музики України ХVIII–XX століть. Отже, аналіз літератури свідчить, що 
проблематика, пов'язана з розвитком духової музики в Україні, розглядалась ви-
окремлено з різних позицій музичної історіографії або інструментознавства. 
Відсутність наукових досліджень, присвячених комплексному вивченню духової 
музики України окресленої доби як соціально-культурного і художнього явища, 
обумовила актуальність проблеми та вибір теми даної розвідки. 
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До початку XVIII століття духова музика в умовах музичного побуту 
України мала суто прикладне значення. З давніх часів жителі гірських районів 
Карпат, розмежовані непрохідними грядами гір, спілкувалися зі своїми сусіда-
ми або родичами за допомогою певних сигналів трембіти – це були повідом-
лення про різні важливі події: про народження або смерть односельців, 
повернення з полонини пастухів тощо. За часів боротьби українського народу 
проти поневолювачів повстанці-трембітарі подавали бойові заклики та інші си-
гнали, за допомогою яких передавалась певна інформація. І навіть, сьогодні не-
можливо уявити сучасний побут гуцульських чабанів без таких сигналів 
трембіти, як: «на вставання», «на полудневе доїння», «на спання», «на злодія». 
Згодом духові інструменти увійшли до складу ансамблю і почали виконувати 
певні важливі самостійні ролі. Так, на поховальних обрядах вони створювали 
надзвичайно жалобний настрій, що досягалося використанням характерних те-
мбро-інтонаційних традиційно українських виконавських прийомів, серед яких 
назвемо глісандування на трембіті або хрипке з горловими призвуками, звучан-
ня флояри.  

Перші згадки про духові оркестри в Україні дійшли до нас з ХVII століття. З 
40-х років ХVIIІ століття осередком розвитку концертної духової музики стає 
панський маєток, що відбилося на стані музикування, з’являються самостійні ін-
струментальні твори для слухання, оркестрові переклади супроводу пісень, попу-
лярних танців тощо. Визначні магнати, такі, як А. Будлянський поблизу 
Стародуба, П. Рум’янцев-Задунайський у Вишеньках на Чернігівщині, Г. Потьом-
кін на Півдні України, І. Лопухін з Києва, П. Галаган із Сокиринців, К. Розумов-
ський у Глухові, А. Іллінський у Романові формують у своїх маєтках духові 
оркестри, що призначались для урочистих зустрічей високих осіб, для гри на бен-
кетах, балах, двірських концертах, сімейних святах, полюваннях і на багатьох ін-
ших побутових забавах. Багато заможних магнатів, окрім оркестрів, утримували 
хори, театри з кількома трупами, що створювало умови для взаємодії духового 
мистецтва з іншими різновидами мистецької діяльності і сприяло збагаченню ду-
хового виконавства. Представники шляхти використовували капели не тільки для 
своїх потреб, а й влаштовували свята для міщан і селян.  

Значну роль у музичному житті України даного періоду відігравали музи-
чні цехи – корпоративні організації музик-професіоналів. З історичних джерел 
відомо, що духові ансамблі та оркестри вказаних цехів забезпечували музичну 
частину практично всіх форм громадського життя в містах. Перші цехи вини-
кають на Правобережжі в містах з дарованим магдебурзьким правом: 1578 – у 
Кам’янці-Подільському, 1580 – у Львові, 1614 – у Степані на Волині, 1677 – 
Києві. На Лівобережжі: 1612 – у Полтаві, 1686 – Прилуках, 1705 – Стародубі, 
1729 – Ніжині, 1734 – Чернігові, 1780 – Харкові та ін. Їхнє поширення по всій 
Україні засвідчує, що попит на духову музику був великий: вона звучала на 
святах, вечорницях, у шинках; супроводжувала урочисті церемонії, зустрічі і 
проводи почесних гостей, а також сімейні свята та народні дійства. Репертуар 
цехових музик складався з різноманітних інструментальних п’єс переважно 
танцювально-побутового характеру. Духова музика цехових осередків, особли-
во в Західній Україні, активно розвивалася під протекторатом католицьких кос-
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тьолів – тут виконавцям-інструменталістам навіть надавали привілеї. Так, у 
пункті «г» Львівського статуту мовилося, що міський уряд не повинен обтяжу-
вати музикантів неслушними навантаженнями й жодними податками, оскільки 
вони чесно служать святому католицькому костьолу. З іншого давнього акту 
XVII століття можна довідатися, що музиканти-інструменталісти обслуговува-
ли потреби не тільки церковні, але й міські, виконуючи твори як релігійної, так 
і світської тематики.  

Інструментальне музикування в католицькій церкві у XVIII–XIX століттях 
сприяло розвитку і збагаченню стильової палітри в інших жанрах тогочасної музич-
ної творчості, навіть тих, які представляли музичну традицію, що формувалася в ме-
жах православної церкви. Католицька обрядова практика з використанням інстру-
ментальної музики активізувала розвиток духового виконавства, збагативши його 
формами сольної та ансамблевої гри, спільного музикування з хором чи з солістами. 
Це був осередок, звідки взяла початок світська інструментальна музика та інструмен-
тально-концертна практика ХІХ століття. Її становлення і розвиток в цей період 
пов’язані із загальним процесом, який визначив національну своєрідність української 
музичної культури в цілому.  

Значний вплив на розвиток духової музики України мали козацькі військові 
оркестри, які складались із невеликої кількості учасників, що грали на трубах, 
сурмах, валторнах, гобоях, іноді до них додавались ударні інструменти – літав-
ри й бубни. Так, з ревізької книги 1723 року можна довідатися, що «музика 
войсковая» Стародубського полку козацького складалась із семи осіб: чотирьох 
«тренбачей», одного «довбиша» і двох «пищалок» (мабуть, гобої, які були по-
ширені того часу). Проблемами духової музики займались самі гетьмани, про 
що свідчать універсали Богдана Хмельницького від 27 вересня 1652 року, Івана 
Мазепи 1704 та 1705 роки. За доби правління І. Мазепи особливого значення 
набуває Генеральна військова музика як гвардія гетьманського уряду. До її 
складу (як і полкових військових музикантів) належали трубачі («тренбачі», 
«трембачі»), сурмачі та довбиш («литаврщик»). Утримання Генеральної війсь-
кової музики вимагало значних фінансових витрат і відбувалося за підтримки 
гетьмана. За часів правління перших гетьманів козацько-гетьманської держави 
(Б. Хмельницького, Ю. Хмельницького, І. Виговського) відомості про джерела 
фінансування генеральної військової музики не виявлено. З початку 80-х років 
XVII століття на її утримання, як і генеральної артилерії, були виділені маєтно-
сті в Ніжинському полку. Як повідомляє О. Лазаревський, відповідно до геть-
манських універсалів Д. Многогрішного (один них – 1671) та І. Самойловича, 
генеральна військова музика до 1708–1709 років утримувалася на грошові збо-
ри з с. Нових Млинів та його присілків (Пекарьова, Кнутів, Костирьова, Рижків) 
[4, 292–293]. За часів гетьмана І. Мазепи, з розгалуженням державно-
адміністративного апарату, заведенням старшиною, магістратами і ратушами 
своїх господарств, а також на утримання генеральної музики на жителів «віль-
них» військових сіл накладалися додаткові податки, були введені нові повинно-
сті (так звані «стації»). Так, жителі м. Варви Прилуцького полку в 1744 році 
згадували, що «на ратушъ никакихъ денежныхъ и хлебныхъ поборовъ не соби-
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ралось, только за гетмановъ бывшихъ Мазепи и Скоропадского поборъ былъ 
(кой назывался стациею) на гетманскую музыку» [1, 173]. 

Генеральна військова музика, щонайперше, супроводжувала гетьмана під 
час дипломатичних зустрічей. У 1707 році відбувалися таємні зносини гетьмана 
І. Мазепи з шведським королем Карлом XII, внаслідок яких було укладено 
українсько-шведський союз з метою перейти під протекторат Швеції. Одну з 
таких зустрічей І .Мазепи та Карла XII описує свідок подій Адлерфельд: «29 
октября Мазепа явился к Королю с Генеральными: обозным, судьёй, писарем, 
асаулами и несколькими полковниками. Перед ним несли бунчук и булаву. Он 
произнёс речь на латинском языке». Після завершення переговорів «гетьман 
уехал на свою квартиру; когда он сел на коня, заиграли на трубах и его свита 
проводила его до места» [4, 470–471]. Військова музика супроводжувала також 
обряд поховання українського гетьмана І. Мазепи, яке відбулося 24 листопада 1709 
року у Варниці, поблизу Бендер (тепер Молдова): «впереди музыканты играли 
марш погребальный; за ними штаб-офицер нёс Гетманскую булаву; шесть белых 
коней везли на древнях гроб, окружённый козаками, с обнажёнными саблями; за 
гробом шли козаки, заглушая музыку рыданиями; рядовые, с опущенными знамё-
нами, с опрокинутыми ружьями, шли позади» [4, 505]. Традиційно духова му-
зика звучала в Козацькій Республіці при зустрічі високих офіцерських чинів: 
хоча нотних її записів не збереглося: з історичних літописів відомо, що репер-
туар козацьких духових оркестрів складався з популярних українських народ-
них пісень і танців, таких, як козак, гопак та ін.  

В аристократичних колах, поміщицьких маєтках, міських та військових 
оркестрах використовувались інші інструменти: дерев’яні (флейта, гобой, клар-
нет, фагот) та мідні – труба, валторна, тромбон. Це пояснюється тим, що реперту-
ар оркестрів цього періоду був переважно західноєвропейський, про що свідчить 
музична колекція Розумовських. За свідченням О.Т. Дзбанівського, Карл фон Лау 
замінив мідні роги дерев’яними, обтягнутими зверху шкірою, у результаті чого на 
них стало можливим видобувати приємніші, більш ніжні звуки. Він також удо-
сконалив у них клапани, що дозволило видобувати не один звук-тон, а набагато 
більше. Це наблизило їхні виконавські можливості до корнета (цинка) та клапен-
горна. Оновлена технологія рогових оркестрів дозволяла здійснювати озвучення 
симфонічних та оперних творів, стилістика яких відповідала вимогам європейсь-
кої музичної практики ХVІІІ століття. Це підготувало розвиток духової музики 
на початку ХІХ століття, коли на зміну роговим приходять хроматичні мідні ін-
струменти з вентильним механізмом.  

Інтенсивність вітчизняного музичного життя ХІХ століття висвітлює зро-
стання ролі виконавської творчості, яка поступово виходила за межі маєткових 
оркестрів та театрів. В урочисті дні, під час святкових парадів, офіційних цере-
моній, виконання концертних програм відбувалося в садах та громадських за-
кладах, де гру оркестрів слухали і демократичні верстви населення, що сприяло 
формуванню естетично-музичних критеріїв європейського рівня не тільки серед 
професійних музикантів, але й у різних аматорських колах. Аналіз духового 
концертного репертуару свідчить, що він мав різнобарвну жанрову палітру: ви-
користовувалися різноманітні твори ансамблевого і симфонічного плану – дуе-
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ти, тріо, квартети, квінтети, секстети, септети, октети, концерти для різних ду-
хових інструментів у супроводі оркестру та фортепіано, увертюри і цілі симфо-
нії. Складність більшості творів показує високий рівень духового виконавства 
та тогочасної слухацької культури. 

Інструментальне виконавство межі ХХ – ХХІ століть неможливо сьогодні 
уявити без духової галузі, яка невпинно еволюціонує, все переконливіше утверджує 
своє місце в загальній системі музичного виконавства. На базі духових оркестрів 
створюються ансамблі духових та ударних інструментів, які все частіше з’являю-
ться на концертній естраді. Сьогодні вже є сформованим багатожанровий реперту-
ар, який окреслив відповідне коло художніх завдань, сприяв розширенню художніх, 
технічних і акустичних можливостей та робочого діапазону духових оркестрів і ан-
самблів. Усе це стало потужним поштовхом інтенсифікації розвитку методичної ба-
зи, нових пошуків інструментовки для духових оркестрів і ансамблів, відкрило нові 
перспективи досліджень у галузі музичної акустики. Виражальний арсенал музики 
ХХІ століття вимагає суттєвого перегляду застарілих методичних принципів, а іно-
ді і повної відмови від них: низка положень, запропонованих відомими педагогами 
минулого, залишаються актуальними і в наші дні; однак деякі підходи, думки ви-
даються дещо застарілими.  

Сучасна музично-виконавська практика та науковий поступ шукають вирі-
шення проблем, розвивають нові ідеї. Показовим в даному плані є питання класи-
фікації духових оркестрів та їх складів. З удосконаленням духових інструментів 
змінювались типові склади духових оркестрів. Як результат реорганізації і вдоско-
налення у 50-ті роки ХІХ століття оркестри мали чисельність 40-43 музиканти. Ве-
лике значення в історії інструментального виконавства мало введення у 1826 році 
мідних трьох-вентильних інструментів. Так, наприклад. В.Ф. Одоєвський у листі 
О.М. Верстовському відносно хроматичних валторн 1826 року писав, що «… це 
важливий крок в інструментальній музиці» [7, 71]. В цей же час широкого розпо-
всюдження набули оркестри з флейтами, гобоями, кларнетами, басетгорнами, фаго-
тами і контрафаготами.  

Значні зміни у реорганізації духових оркестрів належать М. Римському-
Корсакову (70-ті роки ХІХ ст.). Пропозиції його полягали у раціональному ком-
плектуванні таких творчих колективів залежно від музично-виконавських вимог і 
одноманіття інструментальних складів. Важливе теоретичне і практичне значення 
мала його думка про те, що інструментальний склад духового оркестру складаєть-
ся з трьох груп, а саме дерев’яних духових, мідних духових і ударних, а кількість 
виконавців повинна бути визначена залежно від вимог музичного мистецтва і 
професійного виконання. М. Римський-Корсаков запропонував нові склади духо-
вих оркестрів: мішані і мідні – і поділив їх на два розряди, які відрізнялись один 
від одного тільки кількістю виконавців на кожну оркестрову партію. Для мішано-
го складу він визначив нове співвідношення груп, завдяки якому досягалось рів-
номірне звучання між дерев'яними і мідними інструментами:  
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      1 розряд     2 розряд 
 Малих флейт Des 2 1 
 Флейт 2 2 
 Гобоїв    2     2 
 Малих кларнетів Es  2     2 
 Кларнетів B (І-ІІ-ІІІ)  10 (4-3-3)    7 (3-2-2) 
 Басетів F (Es)   2     1 
 Басетів B    2     1 
 Фаготів І-ІІ    4     2 
 Корнетів B І-ІІ   2     2 
 Труб Es І-ІІ    4     4 
 Валторн Es І-ІV   4     4 
 Баритонів B    2     1 
 Тромбон-альт   1     1 
 Тромбон-тенор   1     1 
 Тромбон-бас   2     1 
 Туб B    2     1 
 Туб F     2     2 
 Туб контра B   2     1 
 Малий барабан   1     1 
 Тарілки    1 пара    1 пара 
 Великий барабан   1     1 
 Трикутник    1     1   

52 виконавців   41 виконавець 
 

Зауважимо, що такі склади оркестрів з невеликими змінами існували аж до 
1918 року. У 30-ті роки ХХ століття видатним радянським композитором, педаго-
гом і теоретиком-інструменталістом М. Івановим-Радкевичем було запропоновано 
поділити духові оркестри за своїм складом на чотири групи: група дерев’яних ду-
хових, група характерних мідних духових (валторни, труби, тромбони), група удар-
них і основна група (корнети, альти, тенори, баритон і баси). Поділ мідної групи на 
дві – характерних інструментів і основну, і всіх інструментів духового оркестру на 
чотири групи було суто теоретичним висновком. Л. Дунаєв у своїй статті, присвя-
ченій творчості Іванова-Радкевича, у 1970-ті роки писав: «… характерная группа в 
творчестве Н. Иванова-Радкевича не обрела заметной самостоятельности по двум 
причинам: первая – неукомплектованность группы характерных медных духовых 
инструментов в большинстве духовых оркестров; вторая – почти повсеместная 
практика исполнения партий корнетов на трубах, исключающая предполагаемый 
тембровий контраст между этими партиями» [3, 51].  

Аналізуючи партитури для духових оркестрів, приходимо до висновку, що 
духові оркестри складаються з трьох груп: групи дерев’яних, мідних та ударних 
інструментів. Таку думку розділяють відомі педагоги, музикознавці, композито-
ри і диригенти Росії, Білорусі і відомі диригенти духових оркестрів України 
(Молотай А.М, Баженов О.В., Деркач В.Ф. та ін.). Саме такі склади духових ор-
кестрів існують сьогодні в Україні. На сьогоднішній день існують такі їх різно-
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види: малий мідний, великий мідний, малий мішаний, середній мішаний і вели-
кий мішаний оркестри. У нашій країні мідні духові оркестри – велика рідкість, 
хоча у країнах Європи і США великі мідні духові оркестри користуються попу-
лярністю. Найбільше розповсюдження в Україні має малий мішаний оркестр у 
кількості 20 чоловік і середній мішаний у кількості 30 чоловік. Зустрічаються і 
проміжні склади, які нараховують до 25 чоловік. 

До складу великого мішаного духового оркестру входить від 60 до 100 і бі-
льше виконавців. Національний академічний Президентський оркестр України, 
Національний академічний духовий оркестр України, Київський академічний му-
ніципальний духовий оркестр, Заслужений академічний оркестр України, Зразко-
во-показовий оркестр Збройних Сил, військовий оркестр Почесної варти Збройних 
Сил України налічують до 100 виконавців. У великому духовому оркестрі розши-
рюється група дерев’яних духових інструментів: збільшується кількість кларнетів 
сі-бемоль, вводяться альтовий і басовий кларнети, група саксофонів. Усі ці склади 
не можуть бути стабільними, вони постійно змінюються.  

Сьогодні, як відомо з практики, у духовому оркестрі значно розширено ар-
сенал групи ударних інструментів: до їх складу входить до 12 ударних інструмен-
тів як з визначеною, так і без визначеної висоти звука. Провідні фахівці – педагоги 
класу ударних інструментів – створили цілі оркестри ударних інструментів, які 
успішно виступають на центральних сценах України та за її межами. Зразком та-
кого творчого колективу слугує ансамбль «ARS NOVA», створений Заслуженим 
артистом України, професором секції духових та ударних інструментів КНУ-
КіМ Черненко Г.В. Зразком сміливого включення цілого оркестру ударних ін-
струментів також може слугувати лауреат міжнародних конкурсів і фестивалів 
студентський духовий оркестр «Гармонія» КНУКіМ, в якому ударні інструмен-
ти не тільки «підкреслюють» і «підсилюють» інші музичні інструменти, вони є 
творчою прикрасою оркестру і розширюють художні можливості колективу. 

Сьогодні у кожному українському обласному і у більшості районних центрах 
створено муніціпальні оркестри. Більшість з них очолюють випускники вищих му-
зичних навчальних закладів України, які успішно втілюють набуті знання у розви-
ток національної культури. Таким чином, як показує практика, духові оркестри, в 
тому числі в Україні, складаються з трьох груп: групи дерев’яних, мідних та удар-
них інструментів, тому і назріла необхідність внести зміни до навчальних посібни-
ків і підручників з інструментознавства і інструментовки щодо типових складів 
духових оркестрів. 
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україністики при НАН України 
 
ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ У ВИКОНАВСЬКІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ МУЗИКАНТІВ В УМОВАХ ЕМІГРАЦІЇ 

 
У статті досліджуються особливості українського музичного виконавства та про-

стежується їх функціонування у творчості українських виконавців в еміграції. На при-
кладі творчості піаністів Любки Колесси, Романа Савицького та Дарії Гординської-
Каранович виявляються глибинні тенденції музично-виконавського мислення, які фор-
мують індивідуальний стиль кожного з музикантів-виконавців, і які тісно пов’язані з 
українським менталітетом та традиціями української музичної культури. 

Ключові слова: музичне виконання, національний характер, еміграція, романтичний 
стиль. 

 
The article studies the peculiarities of the Ukrainian musical performance and traces 

their functioning in the works of Ukrainian artists in exile. The works of pianists Lyubka 
Kolessa, Savitsky Roman, and Daria Hordynsky-Karanovych are considered. Depth trends 
of musical thinking that form the individual style of each of the musicians which are closely 
associated with the Ukrainian mentality and traditions of Ukrainian musical culture are dis-
covered. 

Key words: music performance, national character, immigration, romantic style. 
 
Музично-виконавська творчість має велике значення для актуалізації му-

зики як мистецтва. Головним критерієм музичного мистецтва завжди був і за-
лишається звук, адже без нього не може існувати і музика. Таємницю звукової 
майстерності найчастіше шукають у фізіологічній будові рук виконавця, техні-
чних прийомах звуковидобування, якими він користується, особливостях доти-
ку до інструменту – «туше», якщо мова іде про виконавця-інструменталіста, 
особливостях тембру, силі голосу, коли йдеться про виконавця-вокаліста. При 
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цьому часто забувається, що звук народжується не лише від дотику пальця до 
інструменту чи від вібрацій голосових зв’язок, але в більшій мірі від дотику 
людської душі до поетичного феномену музики. Будь-який технічний прийом, 
якщо він слугує художній меті, також є продуктом душевної творчості, оскіль-
ки навіть найпростіше тактильне відчуття неможливе без психічного афекту, 
без емоційного переживання. Звук – це відображення людської духовної суб-
станції.  

Дослідження музично-виконавського мистецтва ускладнюється кількома 
факторами: по-перше, музичне виконання – це так звана «вторинна» творчість, яка 
перебуває в залежності від змісту і характеру виконуваного матеріалу. По-друге, 
музичне виконання – це процесуальний акт, який не залишає після себе ніякого 
нотно-графічного зображення, це вид непродуктивної діяльності, мотивація якої 
полягає не в результатах, а в самому процесі. Крім того, слід урахувати, що музи-
чне виконання особистісне за своєю суттю, тобто таке, яке залежить від специфіч-
ності музичного світогляду виконавця, від досвіду його музичної діяльності. 
Однак, як стверджує Ж. Дедусенко, «… якою би мірою індивідуальності не воло-
дів артист, він завжди пов’язаний з тою чи іншою традицією, поза якою … знахо-
дитися неможливо» [1, 57]. Як уже зазначалося, надзвичайно складно осмислити 
та узагальнити процеси, які супроводжують виконавський акт (психофізичні, емо-
ційні, творчі тощо), а тим більше виявити і проаналізувати особливості етнохарак-
терного виконання. Слухаючи у звукозаписах чи на концертах видатних україн-
ських виконавців (Л. Колессу, Р. Савицького, Д. Гординську-Каранович, Р. Рудни-
цького, М. Сука, спів С. Крушельницької, І. Маланюк, М. Скала-Старицького), 
вловлює, якісь спільні риси. Наявність таких спільних рис у індивідуальних музи-
чно-виконавських стилях українських виконавців дають підстави говорити про іс-
нування національних традицій в українському музичному виконавстві. Йдеться 
про глибинно-домінуючі тенденції музично-виконавського мислення, які форму-
ють індивідуальний стиль музиканта-виконавця.  

Особливо цікавим є дослідження національних виконавських традицій у 
творчості музикантів, які більшу частину свого творчого життя провели за ме-
жами України і перебували під впливом культури країн, в яких жили. У межах 
даної статті розглянемо функціонування національних традицій у музичному 
виконавстві на прикладі творчості піаністів Любки Колесси, Романа Савицько-
го та Дарії Гординської-Каранович. Об’єднує цих митців те, що усі вони наро-
дилися в Україні, в Галичині. Розквіт їхньої творчості – це 30–40-і роки ХХ 
століття, та більша частина їхнього життя і творчої праці проходила поза межа-
ми батьківщини. Довгий час творчість Л. Колесси, Р. Савицького та Д. Гординсь-
кої-Каранович була невідома в Україні, їх імена не згадувалися у вітчизняному 
музикознавстві з ідеологічних причин. Сьогодні ми маємо можливість вивчати їх-
ню творчість завдяки невеликій кількості звукозаписів та відгуків у пресі на кон-
цертні виступи. У сучасному музикознавстві творчість Л. Колесси, Р. Савицького 
та Д. Гординської-Каранович висвітлена у статтях львівської дослідниці Наталії 
Кашкадамової [4] та працях українського музикознавця з Америки Романа Са-
вицького-молодшого [7]. Дослідженню «національного», «національних тради-
цій» у сучасному музикознавстві приділяється багато уваги (Н. Горюхіна, 
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О. Козаренко, І. Ляшенко, В. Шульгіна, О. Катрич, Н. Кашкадамова, О. Марти-
ненко, О. Прокопович). Однак українські національні традиції саме у музично-
му виконавстві не вивчені достатньо, і майже немає музикознавчих праць, в 
яких би досліджувалося функціонування українських виконавських традицій в 
умовах еміграції. Тому метою статті є узагальнення основних типологічних зако-
номірностей українського музичного виконавства та простеження функціонування 
цих типологічних рис і закономірностей у музично-виконавській діяльності музи-
кантів діаспори. 

Сучасна українська дослідниця О. Катрич пов’язує індивідуальний стиль 
музиканта-виконавця з його ментальністю та національним характером. Вона 
вважає, що «…виконавський архетип, як глибинний тип виконавського мислення 
формують ті ж сфери людського єства, в яких закорінений і національний харак-
тер» [3, 31]. Національний характер найбільш яскраво виявляється в тих галузях 
творчості, які тісно пов’язані з почуттями людей, їхньою психологією. Звичайно, 
ментальним настановам раціонально навчити людину неможливо, це особливе 
внутрішнє відчуття спорідненості та ідентифікації себе з соціальним національ-
ним цілим.  

Особливості українського національного характеру можна простежити, на-
самперед, в українській філософській думці. Творчий набуток найбільш видатних 
представників української філософії – Г. Сковороди, М. Гоголя, П. Юркевича – 
можна охарактеризувати як філософію емоціоналізму. Найяскравішим виявом її є 
«філософія серця» Памфила Юркевича, де почуття, емоція оцінюється як шлях 
пізнання. А ось що пише про український характер видатний український вчений 
ХХ століття Д. Чижевський: «Характеристика українського національного хара-
ктеру, на яку дають нам право аналізи народного світогляду, виглядає так. По-
перше, безумовною рисою психічного укладу українця є емоціоналізм і сентиме-
нталізм, чутливість та ліризм; … Поруч з цими рисами стоять індивідуалізм та 
стремління до «свободи»…. Поруч з цими двома основними рисами стоїть третя – 
неспокій і рухливість, більш психічні, ніж зовнішні, неспокій і рухливість, що є 
яко зі своєю основою зв’язані з певним «артистизмом» натури, зі стремлінням 
переходу в усе нові і нові форми, але разом з тим і з індивідуалізмом, що не хоче 
мати ніяких сталих, міцних основ поза межами індивідума, а не може відшукати 
їх в ньому самім» [5, 95-96]. У роботі Д. Донцова «Туга за героїчним (постаті та 
ідеї літературної України)» досліджується вплив українського характеру на тво-
рчість геніальних представників нації – Л. Українку, М. Башкірцеву, Т. Шевчен-
ка, І. Франка. В аналізі Д. Донцовим літературного спадку та суспільно-
життєвої позиції цих митців виразно прослідковуються такі особливості україн-
ського національного характеру, як емоційність, героїзм, цілеспрямованість [2]. 
Також слід зазначити, що менталітету українського народу властива інтроверт-
ність (зосередженість на своєму внутрішньому світі, мікрокосмі), яка має чут-
тєво-емоційний характер. Це відобразилося не тільки у психології серця, 
«кордоцентричності», в ідеях Долі, Душі, а і в православній релігійності, есте-
тизмі (цінності краси, здоров’я). Яскравим виявом національного характеру є і 
народна творчість – українські думи, епічні легенди, пісні, які вирізняються лі-
ричністю і меланхолійністю. 
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Якщо спроектувати загальні риси українського характеру на сферу музичного 
виконавства, то виявиться, що саме емоціоналізм і сентименталізм, чутливість і лі-
ризм, індивідуалізм та стремління до «свободи», неспокій і рухливість психічного 
порядку, пов’язані з певним «артистизмом» натури, властиві романтичному стилю 
виконавства. А. Кандинський-Рибніков в статті, присвяченій вивченню романтич-
ного піанізму, в якості специфічних прикмет романтичного стилю в фортепіанному 
виконавстві називає опору на романтичну естетику, орієнтацію репертуару на твори 
ХІХ століття, романтизацію творів всіх епох, психологізацію змісту, підвищену 
роль особистісного начала, вільне ставлення до тексту, імпровізаційність. Також ав-
тор статті вважає, що виконання піаністів романтичної традиції завжди тяжіє до 
«показу» [6]. А. Кандинський-Рибніков вважає, що романтичний стиль виконавсь-
кого мистецтва виник і поширився від 20–30-х років ХІХ століття до середини ХХ 
століття. Доречно буде згадати, що саме в цей час відбувається становлення україн-
ської професійної музики і виконавства зокрема. Крім того, слід зазначити, що збе-
реження національних традицій у музичному виконавстві, як і в будь-якій іншій 
сфері мистецтва, неможливе без національної самосвідомості митця, без його са-
моототожнення з культурою своєї нації, любов’ю до неї. Тому українські вико-
навці, які в своїй творчості слідують національним культурним традиціям, часто 
включають у свій репертуар твори українських композиторів. 

Любка Колесса – піаністка світового рівня. Народилася у Львові 1902 ро-
ку, та вже у 5 років разом з сім’єю виїхала до Відня. Отже, музичну освіту вона 
здобула у Віденській академії. У родині Колесс культивувалася висока націона-
льна свідомість, святим було почуття обов’язку перед рідним народом. Ці по-
гляди поділяла і Любка, що всюди у світі була знана як українська піаністка і 
своєю діяльністю несла славу Україні.  

У першу чергу розглянемо репертуар Любки Колесси. До своїх концерт-
них програм піаністка вибирала яскраві віртуозні твори, «шлягери» фортепіан-
ної музики. Тут головне місце займали твори Моцарта, Шопена і Брамса, великі 
цикли Шумана, органні транскрипції Баха, концерти для фортепіано з оркест-
ром Бетховена і Ліста. Поряд із відомими творами західноєвропейських компо-
зиторів, на концертах Любки Колесси звучали твори українських композиторів – 
М. Лисенка, В. Барвінського, Н. Нижанківського. Український репертуар піані-
стки також складався переважно з великих за обсягом творів чи циклів п’єс: М. 
Лисенко – Друга рапсодія, Гавот; В. Барвінський – п’ять Прелюдій циклом, Мі-
ніатюри; Н. Нижанківський – Імпровізація на українську тему, Прелюдія і фуга, 
Варіації на українську тему, «Відповідь на картку з Мадриду», «З мойого днев-
ника», «Мала сюїта». Твори українських композиторів у виконанні Любки Ко-
лесси користувалися великим успіхом у іноземних слухачів, в них вона вкладала 
свою співучу українську душу. «Яким щирим, своєрідним теплом віє з тонів 
української музики! – пише В. Барвінський. – Тільки серце, повне любови до 
всього, що рідне, могло влити в них і видобути з них те, чого ми, може, і не 
сподівалися» [4, 75]. Піаністка багато виступала у симфонічних програмах, 
співпрацюючи з найвидатнішими диригентами її сучасності, такими як Вільгельм 
Фуртвенглер, Бруно Вальтер, Віллем Менгельберг, Герберт фон Караян, Карл 
Бем та ін.  
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Виконавський стиль Любки Колесси найбільш близький до романтичного. 
Романтичним є саме ставлення Любки Колесси до музики – емоційне, щире і підне-
сене. Вона вільно ставиться до прочитання авторського тексту – це стосується рит-
му, вибору засобів виразності і навіть трактування характеру твору. Однак, завдяки 
тонкій музикальності, сміливому і влучному вибору інтерпретаційних підходів та 
засобів, музичне виконання Любки Колесси завжди переконливе і глибоке. Роман-
тичною є і манера гри піаністки – м’яка, лірична, виразна і надзвичайно співуча. Пі-
сенний тип інтонування визначає і вибір виконавських засобів та прийомів: 
першочергова увага до мелодії; особливе rubato, близьке до пісенного руху мелодії 
з природніми коливаннями швидкості; виразне, м’яке і мелодичне туше; фразуван-
ня, за масштабом і розвитком близьке до людського співу; при повторенні мелодій-
них побудов піаністка, як правило, варіює виконання. Така щира, пісенна вимова 
мелодії дає підстави впізнавати українську душу артистки. У грі Любки Колесси 
поєднуються особливий дух юності і краси з музикальністю та зрілою майстерністю.  

Концертна кар’єра Любки Колесси закінчилася у молодому віці, її остан-
ній великий виступ відбувся у Карнегі-Холл (Нью-Йорк) у 1950 році. А наступ-
ного року в Сполучених Штатах вийшли у світ ще дві (теж останні) довгограючі 
платівки з її записами творів Шумана та Брамса. Але Любка Колесса продовжува-
ла свою музичну діяльність у педагогічній справі. Головним осередком викла-
дацької діяльності Л. Колесси стала консерваторія музичного і драматичного 
мистецтва у Монреалі, де вона успішно працювала у 1952–1973 роках. З класу 
Л. Колесси вийшли концертуючі піаністи української діаспори, серед яких Ро-
ман Рудницький, Люба та Іриней Жуки.  

Ще один український піаніст, який долею був закинутий в молоді роки на 
чужину і активно пропагував українську музику у світі – Роман Савицький. Ще 
під час свого навчання та становлення як піаніста він мав можливість ввібрати в 
себе як українські, так і інонаціональні впливи, адже навчався у Вищому музи-
чному інституті ім. М. Лисенка у Львові у професора Василя Барвінського, а 
потім продовжив своє навчання у так званій «школі майстрів» у Празі в профе-
сора Вілема Курца. Відомо, що учні В. Барвінського систематично працювали 
над вивченням фортепіанних творів українських композиторів, поглиблювали 
відчуття національно-своєрідної інтонації, розуміння фольклорних основ і 
українського характеру. Критерієм фортепіанного виконання у Празі на цей час 
була могутня техніка, яскрава емоційність, свобода і ефектність інтерпретації. 
Роман Савицький зумів перейняти все найкраще від своїх педагогів та виробити 
свій власний блискучий виконавський стиль. Ось його характеристика у дип-
ломі про закінчення Празької консерваторії: «Р. Савицький – піаніст зі знаме-
нитими технічними спроможностями. Це, однак, не є для нього метою, а лиш 
засобом досягнення художнього ефекту гри, яка не тільки виявляє здорову му-
зикальність і живе відчуття ритму, але водночас приваблює слухача стилевою 
інтерпретацією твору» [4, 156].  

Роман Савицький виконував музику різних епох і стилів, але перевагу від-
давав творам віртуозного характеру. У його репертуарі – етюди Ліста і Шопена, 
«32 Варіації» Бетховена, Чакона Баха-Бузоні, дві Сонати Скарлатті в обробці Тау-
зіга, Прелюдії Ревуцького, Прелюдія і Скерцо з «Сюїти на українські народні те-
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ми» Лисенка тощо. Опинившись в еміграції та перебуваючи у постійному контакті 
з західноєвропейськими та американськими музикантами, Р.Савицький цілеспря-
мовано проводив лінію пропаганди української фортепіанної музики, виконував 
твори М. Лисенка, Л. Ревуцького, В. Косенка, З. Лиська, Р. Сімовича, Н. Нижан-
ківського, М. Колеси, і особливо музику В. Барвінського. Піанізм Романа Савиць-
кого мав яскравий віртуозний характер. Артист володів блискучою фортепіанною 
технікою, любив швидкі темпи і віртуозні композиції, що були близькі до його ак-
тивного характеру. У його грі приваблює, насамперед, яскрава концертність, точ-
ність, активність і енергійність виконання, а поруч з цим – багатство звукових 
фарб та відтінків. До кожного музичного твору, кожного інтерпретаційного заду-
му піаніст вибирає особливе звучання, особливий колорит. Палітра таких звуко-
вих фарб у виконавця надзвичайно багата. Звучання інструменту у Романа 
Савицького ясне, розбірливе, близьке до людської вимови. Водночас його вико-
нання наповнене рухом, дією, розвитком. Його виконання вирізняється динамічні-
стю, яка досягається шляхом широкого фразування і точного ритму. Піаніст не 
схильний до показу усіх інтонаційних тонкощів і деталей кожної фрази, він мис-
лить чіко окресленими широкими побудовами.  

Надзвичайно великою заслугою Романа Савицького є його участь у організа-
ції Українського музичного інституту у Нью-Йорку в 1952 році. Український музи-
чний інститут Америки було створено за взірцем Вищого музичного інституту ім. 
Лисенка у Львові. Крім центрального закладу в Нью-Йорку, він мав філії в одинад-
цяти містах США і об’єднував численних українських музикантів. Велику цінність 
для українського музично-виконавського мистецтва має і методична праця «Основ-
ні засади фортепіанної педагогіки», яка була написана Р. Савицьким в 1954–1955 
роках і призначена для викладачів УМІА. Слід відзначити, що це була перша украї-
нська праця з методики навчання гри на фортепіано, в той час подібної української 
літератури не існувало не тільки в діаспорі, але й в Україні. Оскільки свою працю 
автор називає «…вислідом власної довголітньої педагогічної праці і спостережень 
за учнями, а також витягом квінтесенції багатьох наукових творів інших авторів, що 
є авторитетами в педагогічній ділянці» [8, 3], посібник має для нас значну цінність і 
для розуміння виконавських та педагогічних принципів Романа Савицького.  

«Основні засади фортепіанної педагогіки» були написані на початку тре-
тього року існування УМІА (Українського музичного інституту Америки), і ад-
ресовані його учителям. Найдокладніше в посібнику висвітлюється методика 
роботи з учнями-початківцями. Основним у музичному відтворюванні Р. Сави-
цький вважає «почування і емоційність» [8, 5], але на початкових етапах навчан-
ня важливим завданням учителя є технічно «спрепарувати» учня. Тут автор 
виділяє кілька основних проблем. Перша з них – це ментальність учня (мається 
на увазі розвиток мислення), що відіграє головну роль у вивченні творів на-
пам’ять, допомагає зрозуміти форму твору та осягнути його стиль. Наступна 
проблема – набуття техніки, під якою розуміється сукупність усіх засобів, за до-
помогою яких виконавець передає думки композитора і сам музично висловлю-
ється на інструменті. Далі – механіка гри, правильна постановка якої дуже 
важлива на початкових етапах навчання фортепіанної гри, а потім уже може 



 76 

працювати в підсвідомості піаніста. І, нарешті – інтерпретація. Інтерпретацію 
Роман Савицький розуміє як «… вміння передати думки композитора якнай-
більш вірно, стилево і естетично» [8, 7]. Водночас піаніст наголошує на тому, що 
прагнення до досконалої інтерпретації закладається в учня на самому початку 
музичного навчання, коли учень ще не може нічого знати про стиль чи естетику 
виконання. Правильна інтерпретація – це і розуміння фрази, вміння вслуховува-
тися в її будову, сильні і слабі звуки. Однак правильне виконання фрази має від-
буватися не через точне виконання усіх позначень, що є в нотному тексті, а «… 
шляхом внутрішнього психічного реагування самого учня на склад тонів, що 
творять фразу, шляхом вслухування і шукання власної музичної концепції в її 
оформленні» [8, 8].  

Автор праці вказує на дві системи вивчення музичних творів. Перша – це 
детальне, якнайдосконаліше опрацювання твору; друга – побіжне вивчення, про-
гравання і читання музичних творів. Плюсом першої системи є звичка докладної 
і глибокої роботи над музичним матеріалом, навичка самостійного аналізу тво-
рів. Друга система дає можливість більш широкого ознайомлення з музичною 
літературою та сприяє розвитку навичків читання «з листа». Педагог не обходить 
у своїй праці і питань, пов’язаних із психологією. Адже інтерес учня до музич-
них занять, його ентузіазм визначає і успіх всієї роботи загалом. Цю справу Р. 
Савицький вважає найскладнішою для педагога, бо вона вимагає вміння розпі-
знати характер учня, його думки та зацікавлення, вимагає постійної активності і 
зосередженості на уроці, постійної уваги до стану учня – чи він може сприймати 
новий матеріал, чи має відпочити або переключитися на іншу роботу, і таким 
чином регулювати інтенсивність і кількість матеріалу для вивчення. Автор праці 
закликає учителів кожний урок «вести жваво і цікаво для учня», «пам’ятати про 
потребу перерви (однієї або й кількох) підчас уроку», «не сидіти на одному місці, 
як і учня не слід тримати цілий урок при клавіатурі, всілякий рух пожвавлює 
урок», усю інформацію подавати у вигляді «гутірки-розмови» та створювати на 
уроці атмосферу приязні і свободи, у той самий час не забуваючи про авторитет 
учителя та «залізну послідовність і безкомпромісність (в доброму розумінні)» 
[8, 8-10]. 

Продовженням українських виконавських традицій є і мистецтво Дарії Гор-
динської-Каранович. Піаністка, хоч і була довгий час відірваною від батьківщини (в 
21 рік Дарія Гординська виїхала з України для продовження музичної освіти у Відні 
і вже не повернулася на батьківщину), вона все-таки зберегла мистецькі засади, 
сформовані в юні роки, та своєю музичною діяльністю продовжувала служіння 
українській культурі.  

У творчому житті піаністки найбільш активним і насиченим концертними 
виступами був період 1930–1945 років. В цей час вона гастролювала Австрією і Ні-
меччиною з сольними фортепіанними виступами, а також у складі різних камер-
них інструментальних і вокальних ансамблів. У концертні програми Дарія 
Гординська-Каранович включала твори класичної, романтичної та імпресіоніс-
тичної музики. Та все ж найбільш вагоме місце у її репертуарі західноєвропей-
ської музики займають твори ХІХ століття, зокрема твори Шопена і Брамса. А 
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поруч з ними – музика В. Барвінського, Л. Ревуцького, В. Косенка, Б. Лятошин-
ського, М. Колесси, Н. Нижанківського. Її концерти траслювалися на радіо, та-
ким чином українська музика звучала на всю Європу.  

У 1952 році піаністка переїжджає до США, де продовжує концертувати та 
водночас починає педагогічну діяльність. У 1963 році Д. Гординська-Каранович 
здійснює концертне турне для вшанування пам’яті В. Барвінського. Концерти з 
монографічною програмою фортепіанних творів В. Барвінського відбулися у восьми 
містах – Нью Йорку, Ньюарку, Клівленді, Філадельфії, Детройті, Міннеаполісі, Чи-
каго і Торонто. Перебуваючи в США, піаністка вивчає і нові твори композиторів 
української діаспори, виконує музику Миколи Фоменка, Ігоря Соневицького, Воло-
димира Грудина. У 80-х роках Дарія Гординська-Каранович зробила редакції усіх 
фортепіанних творів Н. Нижанківського, які були видані в УМІА.  

Львівська дослідниця Н. Кашкадамова вважає, що у виконавському мистец-
тві Д. Гординської-Каранович виявилися риси стилю сецесії – його музичного, 
фортепіанного відгалуження [4]. Щодо змісту самих музичних творів стилю сеце-
сія, то їм властива інтимна лірика, елегійні настрої. Ідеалом цього напряму є краса 
і духовність. Композиції творів властива імпровізаційна свобода, безконфліктний 
розвиток. Для музичних творів стилю сецесія властива декоративність, яка прояв-
ляється у гармонії (гармонічний колорит, модуляційність, енгармонічні переходи) 
і фактурі (вибагливість голосоведення, прозоре плетиво фігурацій). В українській 
фортепіанній музиці стиль сецесія найяскравіше представлений у творах В. Барвін-
ського, Н. Нижанківського та Л. Ревуцького. Щодо сецесії як напряму у фортепіан-
ному виконавстві, то йому притаманні ті ж риси, що і романтичному піанізму 
(співучість інтонування, випукла фраза, rubato, полімелодичне розкриття фактури), 
але у дещо перебільшеному вигляді.  

Дарія Гординська-Каранович – піаністка камерного складу, якій прита-
манний легкий, елегантний стиль гри, без особливого драматизму і патетики. 
Основна риса фортепіанного виконання Дарії Гординської-Каранович – це 
майже вокальне інтонування мелодії. Такого ефекту вона досягає завдяки гли-
бокому, наповненому туше, пластичному веденню мелодії, яскравому виділенню 
найважливіших інтонаційних моментів. За допомогою щонайтонших агогічних і 
динамічних прийомів піаністка досягає спрямованого звучання інтервалів. Вона 
схильна більше до нешвидких темпів, детально і неспішно розгортає кожну 
фразу, жодна інтонація, жоден гармонічний поворот не випадає з її уваги. Слу-
хаючи її виконання, складається враження, що вона імпровізує, роздумуючи 
над кожною фразою в процесі гри. Гординська-Каранович трактує фортепіано 
як інструментальний ансамбль, кожен компонент фактури у неї має окреме за-
барвлення. Особливо яскраво це проявляється у виконанні поліфонічної музи-
ки. Піаністка дуже уважна до гармонії. В її виконанні гармонія відіграє важливу 
роль як для конструювання цілісності форми, так і для емоційного забарвлення 
твору. Щодо розкриття композиції твору, інтерпретації Гординської-Каранович 
завжди детально продумані. Вона вміє не пропустити жодної дрібниці, і разом з 
тим зберегти композиційну логіку будови твору. Закінчення однієї побудови 
піаністка м’яко пов’язує з початком наступної; підходи до кульмінацій вона 
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підкреслює з допомогою агогічних та динамічних прийомів; при повторенні 
мелодичних побудов вона варіює динаміку та тембральне забарвлення; чітко 
розподіляє гучність між розділами форми; та, застосовуючи агогічні нюанси, 
зберігає єдиний ритм виконання всього твору. Можливо, завдяки спільності ес-
тетичних уподобань Д. Гординської-Каранович та В. Барвінського найглибше 
враження залишає інтерпретація піаністкою саме музичних творів В. Барвінсь-
кого, які вона грає особливо образно і настроєно. 

Кожен із піаністів – Любка Колесса, Роман Савицький, Дарія Гординська-
Каранович – має власний неповторний виконавський стиль, власний образ у музич-
ному мистецтві. Навіть підходи до виконавства у митців значно відрізняються – як-
що Любка Колесса і Роман Савицький піаністи-віртуози, то Дарії Гординській-
Каранович більш близьке камерне або ансамблеве виконання, якщо манера гри 
Л. Колесси і Д. Гординської-Каранович – м’яка і лірична, то Р. Савицькому більш 
властиве динамічне і енергійне виконання тощо. Але разом з тим на більш глибокому 
рівні митців об’єднує ставлення до музики – емоційне і натхненне, кожна інтерпрета-
ція твору ніби пропускається крізь себе, крізь власне бачення, власні відчуття. При 
тому, що кожен із музикантів отримав ґрунтовну академічну музичну освіту, точне 
академічне виконання чуже для кожного з них, більш допустими є навіть неточне до-
тримання авторського тексту. Про «особистісний» підхід до музичного виконавства 
свідчить і те, що виконавці абсолютно точно не дотримувалися однієї інтерпретацій-
ної концепції при кожному виконанні певного музичного твору, залежно від настрою 
артиста виконання могло варіюватися, що привносило певну імпровізаційність і не-
вимушеність виконання. Спільними у Л. Колесси, Р. Савицького і Д. Гординської-
Каранович були і естетичні вподобання. Музиканти виконували фортепіанну музику 
різних епох і стилів, а найвагоміше місце у репертуарі кожного з цих піаністів займа-
ли твори романтичного стилю. Очевидно, романтий напрям був найбільш близьким 
до української душі. Ще одна риса, що об’єднує цих музикантів – любов до рідної 
культури і прагнення відкрити її для усього світу.  

Таким чином, можна стверджувати, що українському музичному виконав-
ству притаманні такі риси, як емоційність, особистісне ставлення до музичного 
твору, імпровізаційність виконання, вокальне інтонування в фортепіанній музи-
ці, виразна артикуляція (що наближує фортепіанну гру до звучання людського 
голосу), орієнтація на репертуар романтичного стилю. Отже, ми не можемо ствер-
джувати про існування певного українського напряму у музично-виконавському 
мистецтві українських митців в умовах еміграції, адже кожен із музикантів має 
свій неповторний виконавський стиль. Та все ж таки спільні глибинні тенденції 
музично-виконавського мислення, які формують індивідуальний стиль кожного з 
музикантів-виконавців, спільні і тісно пов’язані з українським менталітетом та 
традиціями української музичної культури, що вирізняє українських виконавців 
серед представників інших культур і національностей. 
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«ГРАМАТИКА МУЗИКАЛЬНА» МИКОЛИ ДІЛЕЦЬКОГО ТА 

ДОСЯГНЕННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ДУМКИ КІНЦЯ XVII – 
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVІІІ СТОЛІТЬ 

 
У статті розглянуто досягнення композиторів та музичних теоретиків XVII сто-

ліття: М. Ділецького, С. Рибака, М. Березовського, Г. Головні, С. Бишковського, які 
запровадили єдину систему загального і спеціалізованого музичного навчання. 

 
In the article the considered achievements of composers and musical theorists of 

XVII of century : N. Dileckiy, S.Ribak, M. Berezovskii, G. Golovni, S. Bishakovskie, that 
inculcated, in that time, the single general and specialized musical departmental teaching. 

 
Вагомим досягненням музично-теоретичної думки XVII століття були 

праці композитора, музичного теоретика Миколи Павловича Ділецького (Диле-
цького), які збагатили музичну педагогіку новими типами музичних підручни-
ків. Це методичні посібники «Способ до заправи дітей» для керівника хору і 
«Граматика музикальна» (1723) – з композиторської техніки. Видатний педагог-
реформатор впроваджує єдину двоступеневу систему загального і спеціалізова-
ного музичного виховання. 
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Закладена М. Ділецьким національна музично-педагогічна система забез-
печила якісний рівень музичної культури подальших поколінь. Виконавська, 
композиторська творчість у східній Слов'янщині, яку представляли вихованці 
школи Ділецького, забезпечувала підготовку композиторів, професіональних 
регентів, солістів, вишколених хорових колективів, у тому числі дитячих. Осо-
бливо М. Ділецький уславився вмінням плекати дитячі голоси. Свою реформа-
торську працю високо цінував, переконуючи своїх учнів іти в краї «сего ученія 
іскусні» не вчитися, а вчити інших.  

Микола Ділецький був високоосвіченою людиною, знав мови, володів 
писаним словом, у тому числі віршовим, був справжнім громадянином, люди-
ною великої суспільної душі, вважав працю вчителя місією. Талановита особи-
стість, високий професіонал самовідданою посвятою свого життя, працею на 
педагогічній ниві забезпечив чи не найвище піднесення музичної педагогіки на 
всьому східнослов'янському просторі і щодо цього він не має в нашій країні 
аналогів, ані в подальші століття, ані в нашому сьогоденні. 

У життєписі й творчості М. Ділецького залишається, однак, чимало білих 
плям. Зокрема, виникає чимало питань щодо визначної праці його життя «Гра-
матики музикальної». Поки що головним джерелом для дослідників творчості 
М. Ділецького залишаються численні збережені списки цього трактату, манус-
крипти-копії його хорових творів. Але й цих нових матеріалів виявляється поки 
що достатньо, щоб нині скласти уявлення і про його життєвий шлях, і про сам 
процес роботи над епохальною «Граматикою музикальною», і про різноманітні 
форми впровадження її в широку педагогічну практику.  

У середині 1960-х років настає період особливо інтенсивних досліджень, 
пов'язаних з творчістю Ділецького, у результаті чого вперше з'являються друком 
його твори: 1970 – у Києві видано факсиміле україномовного Автографа – «Гра-
матика музикальна» (підготувала до друку О. Цалай-Якименко); 1979 – у Москві 
побачило світ інше факсимільне видання – Авторизований рукопис «Идеа грам-
матжи мусикийской» у перекладі самого автора на словенский диалект (підго-
товка до друку й дослідження Вл. Протопопова); 1981 – у Києві видано добірку 
хорових творів Ділецького, яку підготувала Н. Герасимова-Персидська; пізніші 
його твори неодноразово перевидавалися як в Україні, так і за кордоном. 

Вивчення проблеми засвідчує, що М. Ділецький працював над проблемою 
музичної грамоти тоді, коли практичними посібниками музичної грамоти й теорії 
музики були нотолінійні Ірмолої. Їх вивчали на місцях за власним досвідом учителі 
та півчі, хоча узагальненої теорії з цього питання не мав ніхто. М.Ділецький був од-
ним з перших музикантів, хто добре розумів тогочасні потреби вокально-хорової 
практики і реально міг розробити відповідну програму у вигляді навчального по-
сібника-порадника, яким і стала названа вище його праця. Невипадково він виді-
лив у ній окремий розділ під назвою «О Ірмолою суть». У ньому М.Ділецький 
утверджує поняття Ірмолоя як основи церковної музики східного обряду в одно-
голосному вигляді. Цікаво, що він був чи не першим теоретиком у вітчизняній 
музичній педагогіці, хто вказав на джерело назв лінійних нот, а саме латинсь-
кий гімн св. Іоанну. Перші склади в шести рядках цього гімну і утворили назви 
нот у їх послідовності в гексахорді. Вони й увійшли у нотолінійне письмо. На-
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дамо ці рядки за слов'янською транскрипцією (як вони є у музичній граматиці) 
поряд з оригінальним написанням і підкреслимо в них названі склади, що за-
кріпилися за назвою нот: 

«Ut queant fibris  
Recitare firmis  
Mira sanktorum  
Famuli tuorum  
Solve pollutis 
 Labiis reatus». 
Слов'янський переклад: «Да возможен хвалити чюдеса, Боже наш, святых 

твоих раби твои, развяжи устен скверных прегрешения уз» [4]. 
Пояснюючи учням появу назв лінійних нот, М. Ділецький підкреслює важ-

ливість правильного запису ірмологійних наспівів з урахуванням ладових нахи-
лів мажору (ут, мі, соль – веселий тон) і мінору (ре, фа, ля – сумний тон) та 
потрібного цефаутного ключа (дискантовий, альтовий, теноровий, басовий) на 
відповідному місці нотного стану. Оскільки в численних нотних збірниках ір-
молойні наспіви не мали позначень тактів, 
музичного розміру, динаміки, то він висловив думку про можливість зведення 
мелодій ірмологія у стрункі метроритмічні будови із зазначенням необхідних 
елементів нотного письма, систематизованих групуванням тривалостей і пауз. 

Значну увагу М. Ділецький приділяв навчанню дітей нотної грамоти. Цьо-
му був присвячений навіть окремий розділ його книги «Образ поучения майст-
ром ко пению детищ». Музичне виховання дітей він вважав необхідною 
справою, оскільки справжній церковний хор не міг обійтися без дитячих голо-
сів. Щоб досягти високого виконавського рівня, треба було вчити професійно. 
Одну з малюнкових ілюстрацій рукопису присвячено саме цьому. В редакції 
праці за 1681 рік вміщено кольорове зображення навчальної кімнати, де учні 
вчаться співу. Вчитель сидить на високому кріслі біля довгого столу, правою 
рукою притримуючи розкриту нотну книгу, а лівою роблячи диригентський 
жест. З восьми учнів – п'ять сидять за столом (на задньому плані малюнка), а 
три стоять по другий бік. Всі вони тримають перед собою нотні зошити, ніби 
засвоюючи під керівництвом учителя записаний в них нотний матеріал. Очеви-
дно, в таких класах співу навчалося й більше учнів, бо на передньому плані 
столу є ще вільні місця, де могли стати або сісти ще два півчих. Крім того, дру-
гий край стола виходить за рамки малюнка – там «залишається» велика частина 
лави для сидіння. На самому столі лежать ще три закриті книги, а також чотири 
чорнильниці та чотири ручки для писання (дві лежать на столі, а інші дві – в 
чорнильницях). Над малюнком зображено хрест, а зверху написано: «В запове-
дех гос[под]них пр[и]сно пребывайте и в трудех оученія себе оутверждайте». 
Зверху, на «небесах», малюнок довершує зображення Ісуса Христа в образі 
найвищого Вчителя. Він сидить на «золотому» троні, тримаючи лівою рукою 
книгу, розкриту перед читачем, який спирається на його ліве коліно, а праву 
приклавши до грудей, наче благословляючи, що підтверджують написані поряд 
слова: «Всякое деяние благо и всяк дар совершен от Бога свыше посылается ра-
бом божим» [1]. 



 82 

Вміщення цього символічного малюнка було невипадковим. По-перше, 
він засвідчив сам факт вокально-хорового навчання, який мав місце в 70-ті роки 
XVII століття. По-друге, засвідчив, що освіта (як видно з авторського викладу) 
була в той час справою серйозною і потрібною. По-третє, малюнок вдало вті-
лює думку М.Ділецького про важливість отримання знань і водночас думку ху-
дожника, автора мініатюри, про велику силу навчання та господнє благо-
словення в ньому. Недарма М. Ділецький у кількох місцях нагадує учневі, що 
церковний спів від Бога, який нагородить усіх, хто досягне у цій справі успіхів. 

Проте, щоб уміти правильно співати, треба добре вчитися. Передусім 
М.Ділецький звертає увагу на засвоєння учнями нотного письма та його пра-
вил. Він пропонує, зокрема, спочатку не вивчати безпосередньо ноти ут, ре, мі, 
фа, соль, ля, а показати їм на руці латинські позначки a, b, c, d, e, f, g і пояснити 
дітям, що на нотному стані є стільки лінійок, скільки на руці пальців. Далі слід 
пояснити, що лінії – це щаблі на сходах, де записується мелодія. Після цього 
можна переходити до вивчення ключів, від яких відлічуються ноти та латинські 
позначки. 

Засвоєння означеного матеріалу (назву нотних знаків та їх запис) дає змогу 
переходити до співу самих нот сольфеджіо ут, ре, мі, фа, соль, ля цілими три-
валостями, а після цього – четвертними, восьмими. Далі йде ознайомлення з 
тридольним розміром та іншими музичними прикладами. З цього приводу М. 
Ділецький писав: «И так их правильно и мастерски научая, получишь от бога 
награду, от людей похвалу и от учеников благодарность», смисл крився в тому, 
що треба було учням спочатку навчитися простому співу і нотам, а потім пере-
ходити до вивчення більш складних питань, в т.ч. бемолів та диєзів [2]. 

Особливу увагу М. Ділецький звертає на професійну підготовку самого 
вчителя. Він називає його «искусным мастером», який у своїй педагогічній 
праці не повинен робити помилок і добре вчити своїх вихованців звичайного 
співу й нот. Він радить викладати дохідливе, використовуючи при цьому цікаві 
зіставлення чи порівняння. Так, настроюючи хор, слід дати кожній голосовій 
партії «свій» тон. Великого значення надає автор «Граматики» засвоєнню звукоряду, 
методика якого повинна ґрунтуватися на інтервальних співвідношеннях між ступе-
нями – від секунди до децими, які треба вивчати у висхідному і низхідному по-
рядках. Наприклад, для того, щоб співати септиму та сексту, треба тримати в 
голові октаву, бо так зручніше співати ці інтервали. Теж саме – в нонах, деци-
мах та ундецимах. З позицій сучасної музичної педагогіки такий метод засвоєн-
ня звукоряду заслуговує на особливу увагу, оскільки не тільки дає можливість 
здобути теоретичні знання, а й виховує в учнів музичний слух, інтонаційну орі-
єнтацію в межах музичного звукоряду. 

Микола Ділецький твердив, що під час навчання співу учням треба пояс-
нити, що ми розуміємо під словом «музика» і які вона має численні форми. У 
відповіді слід зазначити, що вона буває весела та сумна. Навчити також й того, 
що таке бас, тенор, альт, дискант, як складаються тридольні та нетридольні 
розміри, що таке паузи – половинна, четвертна, як їх витримувати, показати во-
сьму, шістнадцяту, тридцатьдругу ноти. Якщо ж навчити учнів розмірам такту 
важко через їх нетямущість («отсталого оных же разумения»), то треба написа-
ти їм ноти з тактовими рисами. Слід враховувати й ту обставину, що діти спо-
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чатку погано розуміють ноти разом з тактовим розміром, то в такому разі їм 
треба вчити ноти без розміру, а після того, як зрозуміють ноти, буде простіше 
їм засвоювати вже й тактовий розмір.  

Аналіз змісту «Граматики музикальної» дає підставу твердити, що М. Діле-
цький постає перед нами як педагог-музикант, чий практичний досвід збагачував 
майбутніх півчих, виконавців, хормейстерів необхідними знаннями з питань нот-
ної грамоти, постановки голосу, роботи з хором. Він підкреслював, що кожен пів-
чий повинен знати свої співацькі можливості і вміти використовувати їх, не 
перенапружуючи голосу. Твір треба виконувати відповідно до характеру його змі-
сту «в печальном пении и гласом требе пети умиленным в веселом же пении гла-
сом пети радостнейшим». Там, де треба посилити динаміку, слід співати звучно 
«велегласно зовуще ... и гласом самым возвышеным», особливо в туттійних епізо-
дах, спокійний же спів повинен передавати «смиренну благодать» [3].  

Микола Ділецький дохідливо і чітко викладає далі свою методику. Він 
підкреслює, що після вивчення нот треба розповісти учням, чим відрізняється 
тон від музики. І далі пояснює, що тон – це така звуковисотна одиниця, яка за-
дається перед виконанням музики, наприклад, ут, мі, соль або ре, фа, ля і так 
далі. Музика ж, тобто музичний твір, звучить після задавання тону і своїм спі-
вом або грою передає думку композитора в концерті. Коли задаєш тон ут, мі, 
сіль або ре, фа, ля, то вуха людські не чують співу до тих пір, поки не заспіваєш 
музику, яка і є співом. 

Цікаве пояснення звука. Він буває різний – один у музиці, інший – зовні 
музики. Звуки в музиці видаються органами, іншими інструментами – арфою, 
цимбалами, трубами, корнетами, тромбонами, лірами, гуслами тощо. Окрім же 
музики, звуки бувають від грому, удару, скотинячого рику, щебету птахів, шу-
му води, вогню, повітря, стогону і трясіння землі, і все, що чують вуха – це 
звук. Чим відрізняється читання від співу і спів від читання? Читання може бу-
ти вимовлено пошепки – спів же неможливо вчинити пошепки.  

Правила («учення») М. Ділецького слід розглядати як свого роду методичні 
поради учням. Часто він використовує в них закличні слова: «знай», «разсуждай», 
«пой», «зри». Митець радить добре пам'ятати всі настанови, щоб потім передавати 
їх іншим. Звертаючись до освічених співаків, М. Ділецький називає їх «совершен-
ными певцами», а недолугих вокалістів – «несовершенными вокалистами». Щоб 
мати добру освіту, треба добре працювати – ця думка буквально пронизує всю 
працю майстра. Діставши знання, слід вчити інших. Що ж до своєї праці автор зі-
знається, що віддав усього себе своїй справі: «Елико єсть от мя, подаю, во твоє 
уразумение надаю» [3]. 

Отже, щодо викладу навчального матеріалу М. Ділецький дотримувався 
найпростіших і найзрозуміліших для учнів способів. Його граматика характеризує-
ться продуманістю й послідовністю викладу, поступовістю досягнення матеріалу – 
від найпростішого до складного, що, безумовно, сприяло якісному засвоєнню уч-
нями нотної грамоти. 

Рекомендації М. Ділецького і його широка програма навчання співу були 
вагомим надбанням вітчизняної теоретичної думки та музичної педагогіки кін-
ця 70-х років XVII століття. «Идея грамматики мусикийской» мала й велике 
методологічне значення для тогочасної системи вокально-хорової освіти. Вона, 
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по суті, стала найголовнішим навчальним посібником, матеріал якого з успіхом 
використовувався й наступними поколіннями вітчизняних співаків та педагогів. 

У кінці XVII століття формувалися справжні розділи із вокально-хорової 
грамоти, які інколи діставали назву «Алфавітів». Одним із них був «Алфавіт ірмо-
гісанія» в Ірмолої кінця XVII – початку XVIII століть, написаний Симеоном Риба-
ком у Клюсові. Показово, що сама назва збірника підкреслює не тільки хресто-
матійну спрямованість музичного матеріалу, а й педагогічну: «Ірмологіон Божіею 
Благодатію собран ко удобнейшему ірмологісанія изучитися хотящим» [4]. 

Методику вивчення складної гексахордової системи С. Рибак будує на ілюст-
ративному матеріалі. Він ретельно описує, де і яке «знаменіє» повинно ставитися 
у тому або іншому гексахорді, виписує назву кожного нотного знака і його трива-
лість. Після цього стають зрозумілими й три регістрові позиції голосу відповідно 
до кожного з гексахордів. Ці гексахорди знаходяться між собою у квартовому 
співвідношенні. Середній починається з четвертого звука нижнього, а верхній – з 
четвертого звука середнього. Якщо їх вистроїти в один ряд, то відкривається по-
вний церковний звукоряд з 12-ти ступенів. Три гексахорди складають відносну 
систему сольмізації з єдиною звуковисотною послідовністю ступенів від ут до ля. 
Отже, ця система відносної сольмізації дозволяє більш-менш вільно орієнтуватися 
в нових інтонаційних умовах, легко переключатися в той або інший регістр звуко-
ряду і настроюватися на подальше виконання. 

Судячи з викладу дидактичного матеріалу, С. Рибак був не лише півчим, тео-
ретиком, а й педагогом. Викладаючи гексахорди та визначаючи їх релятивну дію в 
процесі виконання мелодично розвиненого піснеспіву (із значним звуковим діапа-
зоном), він підводив учнів до пізнання секретів переходу з одних ладових умов в 
інші. Щоб дати їм уявлення про цілісний звукоряд, С. Рибак записував усі три гек-
сахорди на нотному стані в послідовності від нижнього до верхнього, але квартою 
вище, позначаючи цим, що між першою та другою лініями міститься найнижчий 
звук церковного звукоряду ут (відповідає теперішньому соль малої октави), а вер-
хній розташовується на четвертій лінійці (нині у скрипковому ключі це звук ре 
другої октави). Таке зведення гексахорді у єдину звукорядну лінію дістало в С. 
Рибака назву «сочленіе всех тех знаменій» [5].  

Для закріплення матеріалу С. Рибак подає два нотних розділи, які мають 
педагогічну спрямованість: перший називається «Обученіе», другий – «Инное 
обученіе». Цікаво, що пропоновані ним для засвоєння мелодії за характером 
дуже близькі до народних пісень. В них використовуються вже усталені зворо-
ти знаменного розспіву. Подібні мелодії були зрозумілі учням і виконавцям, які 
самі вийшли з народного середовища. В «Обученії» С. Рибак орієнтує учнів на 
вивчення мелодії по нотах в межах низького й середнього гексахордів, акцен-
туючи їх увагу на опорних тонах (фа, ре, ре в низькому гексахорді і соль – у се-
редньому), від яких можна переходити до подальшого інтонування.  

З численних досліджень професора О. Цалай-Якименко установлено, що у 
40-х років XVIII століття в рукописних списках поширюється двочастинний 
підручник «Буквар і Граматика» М. Березовського, який створив власну «транс-
крипцію» праці Ділецького, надавши викладові навчального матеріалу більшої 
стрункості і наситивши іншими музичними прикладами, очевидно, з власних 
композицій. Поява подібних переробок свідчить про усталеність у педагогічній 
практиці методичних засад, які сформулював і апробував ще М. Ділецький.  
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Підручник М. Березовського відрізняється від трактату Ділецького, зокрема, 
систематичнішим згрупуванням розділів за тематикою. У першій частині – Букварі – 
М. Березовський викладає основи музичної теорії та сольмізації, у другій – Грама-
тиці – демонструє систему композиційних правил. Автор дотримується традицій-
ного розподілу видів музики на вокальну й інструментальну, на духовну й світську, 
підкреслює спільну для них мету – емоційний вплив або на тіло, або й на душу лю-
дини. У цьому М. Березовський теж залишається послідовником М. Ділецького. 

Освоєння ритму й метра досвідчений педагог рекомендує вправляти співом 
гамоподібних вправ у різних ритмах, з тактуванням рукою у дво- та тридольних 
розмірах, а також на 6/8 (цей розмір, зауважує автор, треба диригувати на два). 
Так вимальовується раціональна методика початкового виховання, суть якої в 
цілісному засвоєнні основних знань і вмінь: абсолютно-релятивної сольмізації, 
метроритму, розвитку голосу. 

Наступний етап – вивчення нотних символів, пов'язаних з багатоголоссям. Це 
сім позицій ключів на нотному стані, пауз як знаків включення чи виключення 
окремих партій з багатоголосної фактури, організація вертикалі у веселі й печальні 
акорди, розуміння діезних і бемольних альтерацій, поява яких у нотному тексті 
потребувала отміни релятивних символів. Цей матеріал становив той оптималь-
ний обсяг знань і вмінь, який був потрібний для учасника багатоголосного хоро-
вого колективу. Подальше вдосконалення знань учнів полягало у практичному 
освоєнні складних нотних текстів, особливо у звукорядах з багатьма приключови-
ми знаками. Автор подає довідкову таблицю специфічних сольмізаційних моделей 
для повного обсягу (дванадцяти) звукорядів. Нею повинні постійно користуватися 
і хористи, і композитори-початківці [5]. 

Друга частина посібника М. Березовського становить курс композиторсько-
го «ремесла». Тут демонструються моделі різних видів імітаційної техніки. Йдеть-
ся про те, як розумно їх застосовувати, перелічуються заборони, чого не можна 
допускати. Це або правописні огріхи, або явища, які призводять до порушення ес-
тетичних нормативів. Наприклад, погано, коли твір закінчується не в тому ладі, в 
якому почався, погано також, якщо виразовiсть музичного тексту не узгоджується 
зі словесним. З мотивів незадовільного звучання забороняються послідовності па-
ралельних квінт. Педагог не рекомендує майбутнім композиторам вживати непри-
родні для хористів регістри. Очевидно, це був перелік найпоширеніших огріхів 
композиторів-початківців. При цьому автор застерігає від догматичного викорис-
тання правил, постійно наставляє учнів на творчий пошук, підкреслює залежність 
успіхів у творчості й навчанні від обдарування й працьовитості. Вирішальною для 
оцінки музичного твору є для М. Березовського якість звучання. 

Ще один посібник, який заслуговує на наш розгляд – це партесна «Азбука» 
Гаврила Головні. Будучи знаменитим басом Придворної співацької капели в Пе-
тербурзі, він приїздив в Україну для набору півчих. Так, у 1742 році він привіз із 
Києва студента Григорія Сковороду. Але вже в наступний приїзд, у 1743 році, 
Г. Головня залишився працювати на місці свого тестя у Глухові, ймовірно, у 
глухівській музичній школі. Будучи причетним до наборів співаків, він мав сто-
сунок і до цієї школи, створеної спеціально для початкової підготовки дітей пе-
ред їхнім відправленням до Петербурга. 
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«Азбука» Г. Головні відображала історично сформовані педагогічні прин-
ципи, усталену методику швидкого навчання музичної грамоти на основі хорово-
го співу з орієнтацією на загальнопоширений тоді партесний хоровий репертуар. 

Перший етап навчання – опанування сольмізації у найпростішому звукоряді 
(в альтовому ключі) задля вміння читати одноголосні наспіви Ірмологіона. 

На другому етапі навчання учні вивчали сольмізацію у всіх семи хорових 
ключах, у різних ритмічних вартостях, знайомились із системами пауз і метрів. 
Усі вправи-моделі подано в октавних звукорядах, що забезпечує можливість по-
будови тризвуків-акордів на всіх щаблях. Вокально-сольмізаційні вправи цього 
розділу у вигляді етюдів згруповано для кожного голосу хору в окремий цикл. У ко-
жному з них спершу йдуть простіші, гамоподібні етюди, далі – секвенційні, більш 
ускладнені як в інтонаційному, так і в ритмічному відношенні, відповідно до потреб 
різних хорових партій. Наприкінці подано зразки каденцій у різних метрах [5]. 

Загалом діапазон поданого в посібнику Г. Головні хорового складу охоплює 
три з половиною октави. Кожен голос записувався у відповідному абсолютному 
ключі, яких було сім. Це такі ключі, які в релятивному прочитанні (за комбінацією 
тонів і півтонів) дають повний комплект усіх можливих розміщень октавного зву-
коряду на нотному стані. При цьому голос кожної хорової партії опановував не 
тільки «свої» ключі-звукоряди, але й усі інші. Тому учні Г. Головні досконало 
опановували метод спрощеного читання складного нотного тексту. Автор не вво-
дить у свій посібник розділу про дієзи та бемолі, а відсилає охочих до їх освоєння 
безпосередньо на інструменті та на художніх зразках у хорових концертах. Парте-
сна «Азбука» Г. Головні – високо результативний посібник для початкового вихо-
вання віртуозних голосів на хоровій основі. Він адресувався для спеціалізованих 
хорових класів, а в скороченому вигляді – і для звичайних приходських шкіл. Як-
що партесна «Азбука» Г. Головні призначалась для початкового виховання, то 
партесна «Граматика» С. Бишковського була ніби її подальшим етапом. 

Партесна «Граматика» С. Бишковського як активного діяча східнослов’ян-
ського нотодрукування, призначалась для підготовки регентів, котрі б володіли 
прийомами професійного настроювання хору (роздавати голоси), вільного читан-
ня хорових партитур. Саме майбутнім керівникам хору автор адресував свої ви-
тончені характеристики виразових властивостей альтерацій, пропонував дотепні 
прийоми читання нотного тексту в ключах.  

Стефан Бишковський уперше пропонує нові способи систематизації зву-
корядів за ключовими знаками: або укладати їх від кожного звука у супроводі 
їх релятивних відповідників, або орієнтуватись на певну ладову модель октав-
ного звукоряду, наприклад, інтервальну структуру натурального мінору, і про-
водити цю модель від усіх дванадцяти звуків октави. 

Праці Гаврила Головні та Стефана Бишковського були свого роду класи-
чними, а також останніми дидактичними посібниками для навчання музичної 
грамоти на хоровій основі, придатними як для простого, так і для партесного 
співу. Тож, методика цього типу і складалась, і апробувалась в Україні протя-
гом ХVІІ–ХVIII століть. 

Загалом досягнення музичної думки в галузі церковного співу, незважаю-
чи на ужиткове значення останнього в кінці XVII століття, відіграли велику роль у 
зміцненні основ української вокальної школи і визначили високий її рівень у ме-
жах тогочасної загально-освітньої системи, яка в наступному, XVIII столітті, діс-
тала колосальний імпульс для свого розвитку, що має велике значення і в наш час. 
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МУЗИЧНА ГАРМОНІЯ ТА ЇЇ ПОТЕНЦІАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ 

В ОРГАНІЗАЦІЇ БУТТЯ ТА МИСЛЕННЯ ЛЮДСТВА 
 
Стаття присвячена проблемі повернення людства до втрачених гармонії та порядку. 

Мета дослідження полягає у розкритті асиміляції вищого організуючого мета-принципу 
повторності в музичному мистецтві, що потенціально здатне адекватними гармонічними 
засобами посилити ефективність гуманістичних філософських інтенцій. 

Ключові слова: Гармонія, повторність, асиміляція, рівні, консонанс, міра, ідеал, 
прекрасне, ефективність. 

 
The article is dedicated to the problem of the humanity return to lost harmony and 

order. The idea of this research is in opening of the assimilation of the highest organizing 
meta-principle of Reiteration in art of music, which is potentially able to reinforce the effect 
of the humanistic philosophical intentions by adequate harmonic means. 

Key words: Harmony, reiteration, assimilation, levels, consonance, measure, ideal, 
The Finest, effect.  

 
Античними мислителями постійно розглядалися питання логіки буття, 

місця людини в ньому, основи його організації. Матеріалісти та ідеалісти ви-
явилися солідарними в одному: без організуючого начала неможливе існування 
Всесвіту. Гармонія і в космосі, і в будь-якій діяльності, і у відносинах між лю-
дьми та в державі апріорно виступає єдиним організуючим абсолютним механіз-
мом із універсальними законами, які людина, в силу обмеженості свого існування 
у часі та просторі, здатна порушувати. Пізнаючи загально-космічні, божественні за-
кономірності, людство має знайти ефективні засоби підтримки Гармонії та порядку 
через втілення тих мета-принципів, що закладені в її основу. 

Факт наявності єдиних закономірностей Гармонії підтверджується інтуїти-
вним бажанням людей «міметувати» (за Арістотелем), тобто повторювати, відо-
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бражати в своїй діяльності те, що вони споглядають у природі, світі, космосі. Та-
ким чином, користуючись розумом, людство моделює, «ідеалізує» об’єкт, пізнає 
нові й нові закономірності та взаємозв’язки вже в межах відтвореного простору 
та часу. Насамперед це проявляється в мистецтві. І якби античні філософи мали 
ті колосальні знання, якими озброєні сучасні науковці та митці, вони б не обме-
жилися синкретизмом наук та мистецтв, але й адекватно б використали усі мож-
ливості сучасного синтезу. На жаль, як показала історія, людство не пішло 
шляхом гармонізації (що видно і на прикладі мистецтва, і на рівні усіх сфер дія-
льності суспільства). Ця проблема є актуальною і сьогодні, адже до кінця вона 
ще не вирішена. У ХХ столітті дисгармонізація навіть повністю витіснила гар-
монізацію, однак це аж ніяк не позбавило людства знань, якими наразі доцільно 
було б скористатися. 

Галуззю, в межах якої існує реальна можливість старту симультантної гар-
монізації буття та мислення людства, є музичне мистецтво, що ґрунтується на 
співвідношеннях фізичних величин – звуків. Організовано заповнюючи косміч-
ний часопростір, у випадку коректної організації вони здатні адекватно організу-
вати саму людину, проникаючи глибоко в її підсвідомість та впорядковуючи 
свідомість. Гіпотетично подібна гармонізація кожної окремої особистості, за 
умови прийняття такого принципу за міру організації цілого суспільства, при пе-
реході за певну кількісну межу, могла б якісно вплинути на гармонізацію буття 
Всесвіту, людства в ньому, суспільних відносин, відношень людина – мистецтво – 
світ. Відповідно, гармонізація буття та мислення людства, в тому числі і через 
гармонізацію музичного мистецтва, виступатиме багаторівневим та багатоетап-
ним процесом.  

Відправною точкою в цьому питанні може слугувати концепція Піфагора, 
внесок якого в подібний синтез мистецтва та науки важко переоцінити. Провів-
ши паралелі між відношеннями чисел, космічних тіл та звуків, між їх пропорція-
ми [3, 71], він опосередковано вивів досить важливий мета-принцип, що 
передбачає опору на стале, якість котрого визначається кількістю повернень по 
відношенню до нового на тому чи іншому рівні – принцип повторності. Повтор-
ність – все, що повертається. Цей мета-принцип організації буття та мислення 
виступає одним із загальних генеруючих факторів ідеальної, божественної Гар-
монії. Говорячи про піфагорійські досконалі консонанси як найбільш оптимальні 
відношення явищ музики, фізики, математики, астрономії, можна помітити, що 
вони саме повертаються в різних вимірах: від космічно-планетарного до конкрет-
но-звукового та навпаки. Тобто, відбувається повторення на вищому (або навпаки, 
на більш конкретному) рівні фіксованих апріорно ідеальних співвідношень узго-
дження, які мають заперечувати співвідношення неузгодження.  

Зазначимо, що для дослідження повторного потенціалу істинної Гармонії, 
закони якої єдині для істинної музики та філософії, поруч із концепцією Піфа-
гора слушними виявляються ідеї інших мислителів, музикознавців та компози-
торів минулого: Платона, Аристотеля, Я. Коменського, Л. да Вінчі, Й. Лейбніца, 
І.Канта, Г. Сковороди, П. Юркевича, Г. Гегеля, В. Соловйова, О. Скрябіна, Б. Аса-
ф’єва, С. Скребкова, Є. Назайкінського. Не менш корисною, хоча і діаметрально 
протилежною виявилася музикознавча позиція Ю. Холопова, який обґрунтовує 
ті процеси, що відбувалися в музичній гармонії ХХ століття. Серед сучасних 
представників науки та мистецтва опорою для подальших пошуків слугують 



 89 

релігійно-психологічна позиція В. Медушевського, тринітарне світобачення фі-
лософів «Російської Академії Тринітаризму» (Баранцева, Брусенцова, Раушен-
баха та ін.). Разом з тим, мета публікації полягає у кристалізації музично-
гармонічних засобів, які б надали можливість гармонізації буття та мислення 
людства, суспільних відносин через адекватний вплив гармонії на свідомість та 
підсвідомість людей. Досягнення зазначеної мети передбачає виконання низки 
наступних завдань: а) визначити шляхи та рівні асиміляції феномена повторно-
сті в музичному мистецтві та у гармонії зокрема; б) керуючись найзначнішими 
досягненнями у філософії та музиці різних епох, встановити оптимальні філо-
софсько-естетичні критерії повторності в музичній Гармонії майбутнього; в) пі-
знати сутність консонансу та дисонансу; на засадах їх внутрішньої дифе-
рентціації виявити кількісно-якісні параметри їх повернень у музичному часо-
просторі; г) звернути увагу на втілення універсальних закономірностей повтор-
ності в русі ідеальних співзвуч, з метою надання можливості посилення музично-
гармонічними засобами функцій самої філософії.  

У музиці повторність асимілюється через засоби музичної виразності, серед 
яких Гармонія неодмінно займає одну з провідних позицій. Умовно можна запро-
понувати виокремити п’ять базових рівнів асиміляції повторності, які, між тим, пе-
рманентно перебувають у різноманітних інтегративних сполученнях як в межах 
музичних композицій, так і в межах будь-яких інших процесів та явищ: 1) суперма-
крорівень (космічний); 2) макрорівень (цілісно-композиційний); 3) номінальний рі-
вень (процесуальний логіко-композиційний); 4) мікрорівень (конкретно-подійний); 
5) супермікрорівень (космічний нюансо-міжподійний). Логічно припустити, що у 
випадку, якщо б через усі рівні інтегративно відбувалося кількісно переконливе по-
вернення в музичних творах зафіксованих Піфагором апріорно ідеальних поєднань 
узгодження, то останні змогли би остаточно витіснити поєднання неузгодження, 
які, між тим, допомагають самовизначитися поєднанням узгодження. Наступним 
етапом мало би стати повернення таких гармонічних узгоджень з музики до буття та 
мислення всього людства, після подолання кількісної межі їх застосування в музиці. 

Що ж змінилося з часів Античності? На рівні мистецтва змінилося став-
лення до поняття гармонії. Відносно музики категорія гармонії набула суто му-
зичного розуміння та змісту й втратила своє істинне, божественне призначення, 
стала лише засобом виразності. У ХХ століття, на підтвердження гегелівських 
законів діалектики, гармонія перероджується у свою протилежність – дисгар-
монію, а міра – у безмір’я, в зв’язку з тотальною відсутністю критеріїв, що ві-
ками формувалися. Змінилося ставлення митців і до дисонансів: деякі з них 
набули значення консонансів. Однак, як вже відомо, чи не найголовнішою умо-
вою продовження життя виступає саме гармонія, а не дисгармонія, а отже, прийн-
яття дисонансів за основу «гармонії» (точніше дисгармонії, в такому випадку) 
логічно вважати неправомірним. На сучасному етапі розвитку мистецтва та суспі-
льства і як причина, і як наслідок, тотальна дисгармонізація опанувала світ і пере-
могла гармонізацію.  

Якщо прослідкувати історію розвитку музичного мистецтва, зокрема у 
галузі музичної гармонії (на супермакрорівні повторності), можна знайти схо-
жість із розвитком людської думки в інших сферах. Так, згідно з працею 
С. Скребкова «Художні принципи музичних стилів» [4], до епохи Середньовіч-
чя панував принцип остинатності, що розглядається вченим як безальтернатив-
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на опора на безальтернативне повернення одного тону (на макрорівні). Отже, 
повторність мала дещо метафізичний, однобокий, моністичний, стихійний ха-
рактер. Однак сам принцип повернення до витоків є прекрасним. Вже на дано-
му етапі були закладені параметри прекрасного в Гармонії, які згодом було 
втрачено і до яких в майбутньому настане час повернутися: зокрема, не до па-
нування одного тону, а до панування системи прекрасних співвідношень. 
Принцип повернення до витоків слугував вагомим імпульсом для його повер-
нення на вищому рівні у новій якості в епоху віденського класицизму, коли панів-
ним принципом стане централізуюча єдність. До цього призвела компліментарність, 
текучість музичної, а отже, і людської думки, іманентної принципу модальності 
(або перемінності), що сформувався впродовж Середньовіччя-Відродження.  

Компліментарність принципу модальності відображала загальну тенден-
цію руху людського життя: від циклічного до векторного. Останнє особливо 
проявляється у жанрі мотету (наприклад, Г. де Машо, О. Лассо, Ж. Депре, Д. Па-
лестрини та багатьох інших). Текучість означає рух, а отже, рух думки є діалектич-
ним за сутністю, тобто на ґрунті співставлення протилежностей він визначає старе 
як стале, що має слугувати опорою для всього, і повертає, таким чином, старе. 

Починаючи з Нового Часу, емпіризм та раціоналізм поступово призвели 
людську думку до осмисленого та логічно неминучого повернення усвідомлення 
необхідності превалювання сталих систем над домислами. В музиці це прояви-
лося у новому принципі централізуючої єдності або ладової централізації (єднос-
ті контрасту, за Асаф’євим), що стало вкрай важливою рисою наступної стильової 
епохи. У віденському класицизмі сталим чинником виступила система трифунк-
ційності, основою якої стала опора на впізнавання повернення тоніки, багатора-
зові очікування цього повернення (на макро-номінальному рівні). Особлива 
увага надавалася тріадності: тризвуки, три функції, три етапи форми i:m:t (за 
Асаф`євим) [1, 84], що відповідає гегелівському «тезис – антитезис – синтез», 
відношення більшого до меншого у формі та гармонії, симетрія, золотий перетин 
у часопросторі. Це свідчило про певне втілення божественних закономірностей в 
гармонії. Очевидно, що такі закономірності були невід`ємними для майстрів 
Відродження. Система трифункційності, що проявлялася симультантно і на мак-
рорівні, і на номінальному рівні (як і попередні системи), відобразила основні 
психологічні та філософські інтенції тієї епохи до чіткості та ясності думки, до 
вміння виразити головне через мінімум засобів.  

Починаючи від Романтизму, аполонівське начало в гармонії було зруйно-
ване діонісійськими інтенціями принципу децентралізації-диференціації Роман-
тизму. Свобода, яка, за Шопенгауером, трактується скоріше як «воля», градуально 
стала перевтілюватися у хаос та абсурд (на який спиралися певні концепції філосо-
фії ХХ століття). Саме поняття прекрасного трансформувалося у свідомості люд-
ства, часто необґрунтовано набуваючи вкрай суб’єктивного тлумачення, а у ХХ 
столітті ця категорія навіть втрачалася у мистецтві, в суспільстві та світі. Запо-
чаткована у Романтизмі тенденція до розколу точок зору, поглядів, до динаміз-
му думки та буття, до заперечення згодом будь-яких повторень, означала 
перехід до принципу децентралізації-диференціації, зокрема у Гармонії, до від-
ходу від будь-якого гармонічного орієнтиру, який мав би періодично поверта-
тися за тріадичною системою. Децентралізація-диференціація сфер діяльності 
не пішла на користь ані самим сферам діяльності, ані людству, будучи суто 
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людським фактором. Насправді все, що відбувалося з філософською думкою, 
було завжди нерозривним зі всіма сферами, і тенденції, які мали місце в одних 
сферах, відбивалися на інших. Істинного, справжнього, об’єктивного розколу не 
було – існувало лише людське бачення та штучне утворення такого розколу, як ре-
зультату виходу людської думки на якісно новий рівень. Про це свідчить при-
наймні той факт, що аполонічне начало частково повернулося в Гармонії 
Імпресіонізму (через тяжіння до руху досконалими консонансами) та мінімалі-
зму – через перманентну, хоча й надмірну (на макрорівні та мікрорівні) повтор-
ність консонансів. Божественна природа таких консонансів є безперечною, що 
простежується при детальному аналізі (на супермікрорівні) тих співзвуч, що 
повертаються. Все це свідчить про зародження ознак принципу нового синтезу. 

У ХХ столітті штучно створені свобода та розкол, здебільшого відхід де-
факто від системності та організованості співвідношень (в гармонії – консонансів 
та дисонансів) як вищого прояву повторності та превалювання ірраціоналістичних 
засад (зокрема у мистецтві), призвели до тотальної плюралізації думок – як філо-
софських, так і музичних.  

Перехід у ХХ столітті від децентралізації-диференціації до принципу но-
вого синтезу знаменував собою перехід до нового етапу мислення. Щоправда, 
він мав скоріше деструктивний, аніж конструктивний характер. Ігнорування 
універсальних та об’єктивних закономірностей організуючого мета-принципу 
повторності (повернень на вищому рівні) у суспільстві, у філософії, у музиці, 
проявилося в руйнації (знов-таки, штучній) значення категорії гармонії як такої. 
Так званий синтез був викликаний суб’єктивним інтересом до минулого, пере-
осмислення якого виявилося некоректним. Тобто, вищого повернення, істинно-
го нового синтезу прекрасного серед досягнень попередніх епох не відбулося. 
Гармонія в музиці загалом перетворилася на сукупність дисонансів, запобігання 
повторень. І хоча, наприклад, тони у додекафонії на мікрорівні поверталися 
лише після звучання решти в тій самій послідовності, сама ця система була 
утворена штучно – вона не відображає закони Гармонії космосу, які знав ще 
Піфагор. Така повторність не сприймається реципієнтами і отже, не є істинною 
повторністю. Відсутність, зокрема у гармонії, принципів повторності на макро-
номінальному рівні призвело до заперечення Гармонії як філософсько-естетичної 
категорії в результаті порушення апріорно ідеальних пропорцій старого та ново-
го, відношень явищ та процесів космосу, тобто до превалювання руйнівної лі-
нійності. Це означає, що базовою умовою об’єктивності та значимості самого 
мистецтва для гармонізації відношень між явищами космосу, до яких відно-
ситься і сама людина, є однаковий прояв повторності на всіх рівнях. Тільки тоді 
можна говорити про істинний синтез. У розумінні ритму та форми були близь-
кими неокласики (наприклад, Стравінський та Шостакович), однак емансипація 
дисонансів у галузі гармонії унеможливила відповідність істинній, закладеній у 
космосі, повторності у Гармонії. 

Набагато більшого результату у ХХ столітті на шляху досягнення істин-
ної Гармонії в музиці досягли мінімалісти (Ф. Гласс, С. Райх та ін.). Мінімалізм 
редукував (очистив), у першу чергу, свідомість композитора від усіх зайвих та 
громіздких налаштувань ХХ століття і певною мірою повернувся до досконало-
консонантної, природної, істинно-космічної повторної основи Гармонії. Повер-



 92 

нулося істинне значення цієї категорії, яка завдяки мінімалістам може претен-
дувати на значення музично-філософської категорії – аналогічно, скажімо, ритму, 
простору, часу, руху тощо. Значимість цього напряму для матеріальних проце-
сів та явищ аргументується колосальною музично-терапевтичною силою міні-
малістичної музики, яку активно сприймає людський організм, і яка згодом 
(щоправда, не завжди у позитивний бік) відображується у поведінці реципієнта. 
Це забезпечується тотальною увагою композиторів до повторності окремих мо-
тивів, до домінування одного чи декількох співзвуч упродовж тривалого часу, 
що є дуже некоректним кроком мінімалістів саме через порушення міри у по-
вторності одного співзвуччя на макро-мікрорівнях, а також через відмінність 
психо-фізіологічних завдань мінімалістів від музично-філософських. У розу-
мінні консонантності значно ближчою до втілення ідеї об’єднання мас музич-
ними засобами (хоча і не гармонізації суспільних відносин) є естрадна музика, 
в межах якої спостерігається опора на повторність консонантних співзвуч, що 
підкріплюється часто мірним («метричним») ритмом, відчуття часової міри у 
поверненнях тих чи інших музично-гармонічних подій, тривалості їх звучання. 
Проте, написання естрадних пісень відбувається під сильним тиском вербаль-
ного фактору (часто суб`єктивного), причому це відбувається дещо стихійно, і 
естрадне мистецтво не враховує такі універсальні закономірності, як співвід-
ношення більшого до меншого у співзвуччях, домінування досконалих співвід-
ношень над недосконалими, симетрія заповнення музичного простору.  

Питання істинності нового синтезу попередніх досягнень в науці та мис-
тецтві залишається відкритим. Здається, що в такому синтезі повернутися мало 
б лише прекрасне, істинне, перевірене часом – те, що втілює божественні зако-
номірності. Але в такому випадку композиторам слід було б у майбутньому 
спиратися в своїх творах на певні принципи для того, щоб дійсно адекватно впли-
нути музично-гармонічними засобами на життя людства та Всесвіту загалом.  

Виходячи з вищезазначеного, подібні принципи можна логічно звести до 
декількох.  

По-перше, доцільно повернутися до музично-гармонічних та філософсь-
ких досягнень Античності, особливо до результатів пошуків Піфагора, що 
означатиме прийняття досконалих консонансів (квінта, кварта, октава) за бага-
торівневу рухому основу композиції та мислення в цілому. При цьому, слід за-
значити, що останнє не означає пряме копіювання античної парадигми у ХХІ 
столітті, а означає лише врахування ключових загальних принципів, які потен-
ційно здатні навести лад у плюралістичному (у розумінні стилів та засобів) ми-
стецтві сучасності.  

По-друге, врахувати триетапні відношення більшого до меншого, пропо-
рції золотого перетину не лише у часовому, але симультантно й у просторовому 
розумінні, на чому особливо акцентував увагу чеський мислитель епохи Відро-
дження Я. Коменський (наприклад, щодо особливостей розташувань звуків у 
мажорному тризвукові) [5]. Заповнення гармонічного часопростору має бути 
асиметрично-симетричним. Золотому перетину, в основі якого закладений тріа-
дично-повторний потенціал, філософ надавав божественного значення. Такими 
суто просторовими явищами, що втілюють золотий перетин, можуть слугувати, 
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скажімо, добре відомий нам мажорний тризвук або розгорнутий тризвук без те-
рції. Перший складається з великої та малої терцій (недосконалі консонанси), 
між крайніми звуками утворюється квінта (досконалий консонанс), чим втілю-
ються класичні та космічні відношення більшого до меншого (що відповідає 
пропорціям людського тіла). Другий складається з двох досконалих консонан-
сів – квінти та кварти – та вкладається у третій «космічний» досконалий консо-
нанс – октаву. Отже, рух подібними співзвуччями може закладати основу 
ідеальних композицій, які потенційно зможуть гармонізувати світ за законами 
краси. Навіть «негативний» мінорний тризвук може бути погашений за рахунок 
введення до простору базового досконалого консонансу (наприклад, квінти). У 
результаті той тон, який у межах трьох звуків був негативною точкою золотого 
перетину, перестане нею бути, оскільки в межах нового отриманого співзвуччя 
(яке не вступатиме у протиріччя із законами космосу внаслідок базування на 
досконалому консонансі) місце, яке той тон раніше займав у просторі, залиша-
тиметься вільним. Кількість доданих досконалих консонантів у фундаменті мі-
норного тризвука поступово переродить його призначення, і він перестане бути 
тим, чим він був у початковому варіанті. Таких прикладів на супермікрорівні 
може бути безліч, враховуючи усі космічні супермакрорівневі паралелі.  

По-третє, моменти конфлікту та боротьби в музиці розуміти як самови-
значення, співставлення, поєднання протилежностей шляхом ліквідації більшо-
сті дисонансів через виконання їхньої контрастуючої діалектичної функції 
здебільшого недосконалими консонансами, а також через залишення м`яких 
дисонансів у кількості, необхідної лише для семантичного збагачення та само-
визначення консонансів. Завдяки помірному використанню, скажімо, м`яких 
дисонансів, консонанси, при кожному поверненні, ставатимуть все більш жада-
ними. Протилежності не можуть існувати одна без одної задля самовизначення: 
в процесі боротьби одна з них гине, а інша панує, порушуючи необхідні пропо-
рції Гармонії. Завдяки в міру використаним дисонансам, консонанси при кож-
ному поверненні ставатимуть все бажанішими. Самоствердження істинної 
краси в Гармонії – консонантної сфери – неодмінно сприятиме градуальному 
очищенню музичного мистецтва, а згодом буття та мислення від бруду, який 
має істинно дисонантний генезис. Арістотелевський катарсис при цьому грани-
чно посилюватиме свою ефективність не лише на рівні окремих особистостей, а 
й на рівні всього суспільства.  

Саме з переосмислення значення повторності в Гармонії та її найдрібніших 
складових логічно розпочинати аналіз можливостей впливу музики, що створена 
по цих законах, на суспільство та взагалі на буття та мислення. На грунті міри ро-
зуму та інтуїції, а також, за Гусерлем, «редуційованої свідомості» [2, 12], компо-
зитор мав би знайти вищу симетрію між рівнями асиміляції повторності в Гармонії, 
що стало би визначальним чинником подальшого емпіричного шляху митця. Такий 
підхід творця до повторності в Гармонії можна було б вважати обґрунтованим істо-
рично та філософськи. За виконання цих умов Гармонія матиме можливість стати не 
просто виражальним засобом, а основою музичного та загальнолюдського буття та 
мислення, повернути своє істинне категоріальне призначення.  

 



 94 

Література 
 
1. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс: Кн.1-2 / Б.В. Асафьев / [2-е изд.]. – 

Л. : Музыка, 1971. – 376 с. 
2. Гуссерль Э. Феноменология [Статья в Британской энциклопедии] / Э. Гуссерль; 

Предисл., пер. и примеч. В. И. Молчанова // Логос. – 1991. – № 1.  
3. Жмудь Л. Я. Пифагор и его школа / Л.Я.Жмудь. – Л. : Наука, 1990. – 700 с. 
4. Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей / С.С. Скребков. – 

М. : Музыка, 1973. – 448 с. 
5. Шадель Эрвин. Пансофия Коменского как гармоничное единство познания мира, 

себя и Бога / Эрвин Шадель // М.: Академия Тринитаризма, Эл. № 77-6567, публ.14967, 
18.12.2008. 

 
 
УДК 78.04 (477)  

Рибалко Тетяна Олександрівна, 
аспірант Київського національного  
університету культури і мистецтв 

 
ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛАЇВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ 

ІМПЕРАТОРСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО МУЗИЧНОГО ТОВАРИСТВА  
У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 
 
Стаття присвячена питанням організації та діяльності музичних осередків при 

Миколаївському відділенні Імператорського Російського музичного товариства (ІРМТ) в 
контексті професійного становлення й розвитку музичної освіти на півдні України кінця 
XIX–початку XX століть. 

Ключові слова: музичні товариства, музичні класи, професіоналізація музичної 
освіти. 

 
The article deals with the organization and activity of of musical societies are 

examined at the Mykolaiv separation of IRMT in the context of professional formation and 
development of music education on South of Ukraine in late XIX - early XX century. 

Key words: musical associations, musical schools, professionalization of music edu-
cation. 

 
Регіональна тематика є важливим концепційним підґрунтям формування 

національної самосвідомості українців і створення сучасної системи духовних і 
культурних цінностей. Звернення до історико-регіонального аспекту форму-
вання системи мистецької освіти, напрямів її еволюції, формування структури 
мережі її мистецьких закладів дає можливість розглянути музичне мистецтво 
Миколаївщини як динамічне явище цілісного художнього процесу в контексті 
музично-історичного розвитку.  

На межі XX – XXI століть формуються методологічні засади «регіоніки» 
як окремої галузі наукового пізнання (за О. Ущапівською). У поле наукового 
осмислення потрапляють музично-культурні процеси багатьох регіонів України, та-
ких як Київ і Київщина (О. Лисюк, М. Кузьмін), Чернігівщина (О. Васюта), Катери-
нославщина (В. Мітлицька), Вінниччина (Т. Бурдейна-Публіка), Галичина (І. Бермес, 
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М. Черепанін), Полтавщина (А. Литвиненко, Т. Благова), Волинь (П. Шиманський), 
Закарпаття (Т. Росул, М. Загайкевич), м. Стрия (О. Миронова), Перемишель (О. По-
пович), Одеса (Е. Дагілайська, Р. Розенберг), Херсонщина (М. Слабченко) та інші 
регіони.  

Тематика наукових праць охоплює як особливості мистецького життя того чи 
іншого регіону загалом, так і проблеми розвитку окремих галузей мистецтва – ін-
струментального виконавства, хорового мистецтва, театрально-музичного життя, 
аматорського руху. Дослідження, присвячені півдню України, зокрема Миколаївщи-
ні розкривають тематику музичної фольклористики (С. Кириєнко, О. Макаренко). 

На початку XIX століття Миколаїв, розвиваючись як центр суднобудування, 
першочергово потребував відкриття закладів військово-морського та професійно-
морського спрямування. Тому, становлення професійної музичної освіти відбува-
лось у другій половині XIX століття, у 70 – 80-ті роки. В цей час у різних куточках 
Росії створювалися організації: школи, товариства, музичні гуртки. Перші спеціа-
лізовані мистецькі навчальні заклади на території України (музичні школи, музи-
чні училища), які були результатом попереднього соціально-культурного роз-
витку, організовувались під егідою Російського музичного товариства. Великий 
вплив на формування української професійної музичної культури на півдні Украї-
ни справила діяльність відділень Імператорського Російського музичного товарис-
тва (ІРМТ), які були відкриті в Одесі (1884), Херсоні (1885), Миколаєві (1891). 
Саме при них створювались перші осередки професійної музичної освіти: музичні 
класи, а згодом музичні школи та училища, симфонічні оркестри, хори. У класах 
товариства проходили заняття по класу фортепіано, скрипки, віолончелі, духових 
інструментів та хорового диригування. 

У Миколаєві роль культурного осередку взяв на себе музичний гурток 
(1876), створений на основі «Товариства любителів хорового співу» (1874). 
Організація спектаклів, концертів, виставок була завданням товариства. Статут 
гуртка, затверджений Міністерством внутрішніх справ 7 травня 1877 року, ставив 
за мету: об’єднати всі музичні сили для виконання музичних творів, з метою 
ознайомити мешканців Миколаєва з творами різних композиторів та «скласти 
фонд» для заснування музичної школи [1, 96]. Але ця блага мета здійснилась не 
одразу і заклад тільки задовольняв шляхетні потреби своїх членів займатися в 
своє задоволення хоровим співом. Силами гуртка проводились музичні вечори, 
ранки, концерти, виступи запрошених артистів. Склад виконавців включав: дири-
гентів хору й оркестру, виконавців соло, дуетів, тріо, квартетів і т. і. Однак за час 
свого існування гурток не мав власного постійного приміщення, репетиції та ви-
ступи проходили в залах Морського зібрання. «Музичний гурток» спочатку зби-
рався нерегулярно, його діяльність обмежувалася деякими концертами, але 
починаючи з 1885 року робота його активізувалась.  

Миколаївське літературно-артистичне товариство було засноване 1881 року. 
Проект його Статуту включав організацію художньо-літературних вечорів, оперних 
та опереткових вистав, концертів, балів, маскарадів, публічних лекцій, художніх 
виставок (§ 2 Статуту), стипендіати товариства мали право працювати в театраль-
них школах, художніх та музичних училищах та консерваторіях (§ 5 Статуту), дійс-
ні члени товариства вносили в касу щорічно по 5 крб. (§ 9 Статуту).  
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У 1890 році заснований Артистичний гурток. За Статутом метою устано-
ви був «розвиток почуття витонченого» за допомогою «драматичних та музич-
них зборів» [1, 97]. У червні 1891 року дирекція музичного гуртка на чолі з 
головою Е.М.Мілевською, направила в Головну дирекцію Імператорського ро-
сійського музичного Товариства доповідну записку з проханням відкрити у місті 
Миколаєві відділення Товариства й при ньому музичні класи. Якщо дотримува-
тись хронологічної послідовності – 5-13 жовтня 1891 року Панові Директору 
Миколаївського Музичного Гуртка Н.М.Туміло-Денисовичу надійшов лист – по-
станова Головної Дирекції Імператорського Руського Музичного Товариства про 
дозвіл відкрити Миколаївське відділення Імператорського Музичного Товарист-
ва та музичні класи. У жовтні 1891 року Головна Дирекція імператорського Ро-
сійського музичного товариства дала згоду на створення відділення та музичних 
класів у м. Миколаєві. Від 5 жовтня 1891 року Головна дирекція уповноважила 
Е. Мілевську, А. Потапенко, Н.М. Туміло-Денисовича, Є. Рудницького, А.Філі-
повича «відкрити дії сєго відділення згідно ст. 37 Статуту товариства». Урочисте 
відкриття відділення та музичних класів, представницею якого стала Елеонора 
Мілевська, відбулося «2 февраля 1892 г., въ 1 часъ въ помещении бывшей Мариин-
ской гимназии, отведенномъ для сего Городскимъ Общественнымъ правлениемъ», – 
було записано в документі. Відкриття відбулося 2 лютого 1892 о 13.00 пополудню в 
приміщені колишньої Маріїнської Гімназії. Зазначалося, що музичні класи при від-
діленнях Імператорського Музичного Товариства не користуються правами на рі-
вні з консерваторіями й музичними училищами та не мають уставу [4].  

Товариство працювало за правилами, складеними на основі загальних 
позицій відділу Імператорського Російського музичного товариства. Статут складався 
з трьох частин, які були означені літерами алфавіту «А», «Б» і «В». В частині «А» 
визначалися правила, форми та напрямки діяльності музичного товариства; в 
частині «Б» регламентувалась робота музичних класів; в частині «В» були означені 
умови влаштування вокально-інструментальних хорів [9, 1].  

Знаходилось Миколаївське відділення ІРМТ по вул. Адміральській, напроти 
Палацу. Його діяльність визначала характер музичного життя міста – музичні збо-
ри, симфонічні та камерні. Мало свій статут і Миколаївське відділення Імператор-
ського Російського музичного товариства (ІРМТ), як інші товариства в той час, 
існувало, перш за все, на внески своїх членів та за рахунок концертної діяльності. 
Музичний сезон продовжувався з 1 вересня по 1 травня.  

З лютого 1892 року почали працювати музичні класи при ІРМТ. Концерти 
учнів та викладачів стають новою сторінкою в житті міста. За роботою музичних 
класів спостерігав інспектор відділення та правління музичних класів, яке складалося 
з двох класних дам, скарбника, секретаря та бібліотекаря. Керуючу роль в навчаль-
ному процесі посідала педагогічна рада, яка мала право заслуовувати діяльність 
правління та корегувати навчальний процес. Навчання в музичних класах було 
розподілено на 2 курси: низький і середній. Кожен з них, в свою чергу, розподілявся 
на два класи з загальним строком навчання 4 роки. Навчальний рік тривав з 1 
вересня по 1 травня, на навчання приймались особи не молодше 8-ми років, 
батьки яких могли сплатити за низький курс 40 крб., за середній – 60 крб. [9, 4]. 
Вступні іспити до Миколаївського відділення ІРМТ по класу роялю, співу, скрипки, 
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віолончелі, духових, мідних та дерев'яних інструментів проходили з 24 по 26 серп-
ня, з 14.00 до 16.00 години [11]. Укомплектованим вважався клас з 8 осіб, інші особи 
сплачували за нижчий курс 50 крб., за середній – 70 крб. До навчальної програми 
входила гра на інструменті, сольний та хоровий спів, теорія та історія музики, 
сольфеджіо. Після закінчення навчання здавались випускні іспити, успішно 
закінчивши навчальний курс, видавалось свідоцтво. Музичні класи за допомогою 
музичних зборів, концертів та сольних виступів активізували стан музичної 
культури в місті, пробудили інтерес до музичної освіти. В Залі музичних класів (по 
вул. Адміральській) відбувались концерти приїжджих артистів: концерт артиста 
російської опери А.В. Ріензі [10, 1].  

Необхідно відмітити, що в ті часи такі громадські організації не мали мате-
ріальної підтримки з боку уряду, й існували, в основному, завдяки ентузіазму та 
невеличким грошовим внескам їх добровільних учасників.  

У травні 1892 року були проведені «перевірочні випробування» з класу 
фортепіанної гри, елементарної теорії музики та сольфеджіо. Так почала свою 
роботу музична школа, нині – ДМШ імені М. Римського-Корсакова. Першими 
викладачами школи були досвідчені піаністи Елеонора Мілевська та випускник 
Петербурзької консерваторії Леонід Щедрін. У школі працювали: видатний пе-
дагог-скрипач, випускник Празької консерваторії Йосип Карбулька, учень 
М.Римського-Корсакова – скрипач А. Погодаєв. Кожну суботу для населення 
проводились концерти учнів та викладачів. Школа стала центром музичної 
культури в Миколаєві. 

З 1892 року, крім державної, в місті працювали приватні музичні школи 
вільних художників Д. Попова (1892) та А. Рахманова-Гуровича (1910) – випуск-
ників Петербурзької консерваторії, Д. Козакова. А. Ферштера, музичні курси 
В. Геркіса. Музична школа Д. Попова була однією з провідних приватних шкіл, 
знаходилась за адресою вул. Велика Морська, 44. У школі налічувалось 8 нав-
чальних класів та підготовчий клас, у який зараховували учнів без музичних знань. 
За навчальною програмою вивчали: сольфеджіо, теорію елементарної музики, гру 
на музичних інструментах тощо. До викладання запрошувалися тільки особи з 
вищою музичною освітою. Преса неодноразово відмічала педагогічну роботу 
викладача фортепіано Г. Попової (дружини Д. Попова), викладача співу М. Тепли-
цького та інших. Знання надавалися настільки змістовні, що учнів школи прий-
мали на вищий курс Петербурзької консерваторії. У 1906 році Д. Попов помер, і 
школу очолює його дружина Глафіра Іванівна. Щоб вийти з матеріальної скрути, 
вона звернулась до міського управління з клопотанням про щорічну матеріальну 
допомогу в розмірі 700 крб. Після відмовлення у субсидії школа припинила свою 
діяльність [4, 219]. 

Одеса на той час за багатьма показниками була третьою в Росії, в тому чи-
слі й за розвитком професійної музичної освіти. Перша музична школа в Одесі 
при «Товаристві витончених мистецтв», та музична школа при «Товаристві лю-
бителів музики» зробили свій вагомий внесок у розвиток професійної музичної 
освіти міста. Таким чином, на 1866 рік в Одесі працювали одразу дві музичні 
школи. 
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 Музична школа при 
Товаристві витончених 
мистецтв 

Музичні класи при Товари-
стві любителів музики 

Навчання співу «по італійській методі»  

Інструментальні класи Фортепіано, та інші ін-
струменти 

Виключено викладання гри 
на фортепіано (*) 

Класи гармонії та ком-
позиції 

так  

Хор Не ставили завдання 
пропаганди національ-
ного музичного мис-
тецтва 

Мета-пропаганда націона-
льного мистецтва (твори 
російських композиторів)  

 
*«В этот период П. Сокальский, сам прекрасно владевший фортепиано, 

был одержим идеей отрицания этого инструмента и как принадлежности сало-
нов, и как инструмента темперированного, чуждого основам, на которых строи-
тся народная музыка» [7].  

П. Сокальський так відстоював національне, що вважав загрозою появу 
професіоналів, «цеховых музыкантов», які нібито принесуть шкоду російському 
мистецтву, тому що, на його думку, стануть провідниками іноземного впливу, 
який зупинить розвиток національної музичної культури [8].  

Формування музично-теоретичної школи проходило в Музичних класах та 
Музичному училищі Одеського відділення ІРМТ починаючи від дня заснування 
(кінець XIX століття).  

 
ОВ ІРМТ 1-й, 2-й рік на-

вчання 
3-й, 4-й рік навчання 5-й рік  

навчання 
2-й, 3-й, 4-й рік 
навчання 

1890-1891 
навчаль-
ний рік 

Елементарна 
теорія музи-
ки(клас  
П. Молчанова) 

Гармонія (клас  
П. Молчанова) 

Контрапункт, 
інструментовка 

Сольфеджіо 
(клас  
П. Молчанова) 

зміст  Хорал; цифрований 
бас; визначити  
тризвуки в гамі;  
каденції;модуляції; 
секвенції. 

  

 
У вересні 1897 року музичні класи перетворені у музичне училище як ре-

зультат довгих років боротьби за право перепрофілювати Музичні класи в му-
зичне училище, яке знаходилось у будинку Товариства любителів музики по 
вул. Коблевській, 38, урочисте відкриття відбулось 8 вересня 1897 року. 

Музичне училище в Миколаєві було відкрито у 1900 році та відіграло ва-
жливу роль в розвитку музичної культури міста, появі талановитих виконавців – 
скрипалів, піаністів, співаків. Перший директор музичного училища – Щедрін 
Леонід Олександрович (1900–1906, 1907); з жовтня 1907 (січня 1908 року) – 
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Карбулька Йосиф Йосифович. Під його керівництвом значно покращив свою 
роботу камерний оркестр училища. Він створив різні ансамблі та організував 
солістів-скрипалів за участю учнів від початкових до старших курсів. Пізніше, з 
1914 – Шкірідан (тимчасово, за відсутності Карбульки). Так, поступово училище 
перетворилось на центр музичної культури міста, де проводилось не тільки навчання, 
а й влаштовувалися концерти, учнівські вечори, звіти музичних класів, конкурси, му-
зичні ранки, музичні збори, присвячені пам'яті композиторів, святкування новоріч-
них свят на основі народних українських традицій [5, 9].  

Заклади музичної освіти працювали за статутом ІРМТ Петербургу та Мо-
скви, де відзначалося: «Музичні училища, засновані ІРМТ, мають на меті вихо-
вання виконавців на музичних інструментах, співаків, учителів музики і 
керуючих хорами (диригентів)». 

На період 80–90-х років XIX століття в Одесі, крім музичних класів та 
училища, освіту можна було здобути в приватних музичних навчальних закла-
дах. Найбільш відомими стали музичні курси Лаглєра, Ресселя, Шмідта, Рахмі-
ля, Гельм, після закінчення яких учні отримували атестат. 
 

 Одеса Миколаїв 
Товариство любителів 
хорового співу 

1864 1874 

Товариство  
витончених мистецтв 

1865  

Перша музична школа 
при «Товаристві  
витончених мистецтв» 

1866  

Музична школа  1866  
при «Товаристві  
любителів музики» 

1892 

Артистичний гурток  1890 
 
Музичний гурток 

 1876 

Артистичний гурток  1890 
ІРМТ 1884 1891 
(спроба відкрити  
музичну школу) 

 1885 

Муз. класи при ІРМТ 1886 1892 
Артистичний гурток  1890 
Музичне училище 1897-рганізація, 

1901-освящення 
1900 

 
Поступово професіоналізація музичної культури, виникнення музичних 

класів, музичних училищ призвели до стрімкого розвитку музичної культури 
південних міст на початку XX століття. Якщо в Одесі (М. Розенберг) 1880–1890 
роки були періодом розквіту культури та мистецтва, то в Миколаєві це роки 
становлення професійної музичної освіти. Розвиток музичної культури на Ми-
колаївщині проходив дещо повільніше, ніж в сусідніх регіонах України (Оде-
щині, Херсонщині), і був зумовлений суспільними і політичними причинами.  
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Тож це є одна зі спроб хронологічної реконструкції параметрів музичного 
життя Миколаївського регіону, яка дає можливість більш об’єктивно й цілісно 
відтворити процеси регіонального розвитку української музичної культури 
XIX – ХХ століть. 
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ПОСТАТЬ Є. В. БОГОСЛОВСЬКОГО В ІСТОРІЇ МУЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ ЧЕРНІГІВЩИНИ (ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ) 

 
У статті висвітлюється професійна музична діяльність Є. Богословського у її 

тісному зв’язку з музичною культурою Чернігівщини; визначаються основні напрями 
освітньо-просвітницької роботи митця; дається характеристика його музикознавчої та 
виконавської діяльності. 

Ключові слова: творча особистість, музична культура Чернігівщини, музична 
освіта, історія музики. 

 
This article’s central issue is E. Bogoslovsky’s professional musical activity and its 

tight relation to the musical culture of the Chernigiv region. The main directions of the mas-
ter’s educational work are being defined and its results evaluated. E. Bogoslovsky’s musi-
cology and performance activities are given a detailed description.  

Key words: creative personality, creative nature, musical culture of the Chernigiv re-
gion, musical education, history of music, educational work.  

 
Музично-наукова діяльність Євгена Васильовича Богословського (1874–

1941) проходила одночасно у Чернігові та Москві. До Чернігова, де жили його 
мати Феоктиста Омелянівна і сестра Надія Василівна, він постійно приїздив на 
літо у відпустку, а протягом 22 останніх років свого життя жив і працював у 
цьому місті. Піаніст, музикознавець, композитор, музично-суспільний діяч, 
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учень М. Шишкіна (фортепіано) та С. Танєєва (теорія композиції), викладач Мос-
ковської народної консерваторії (1906 – 1916), професор Московської консерваторії 
(1916 – 1919), Є. Богословський брав участь в організації Московської народної 
консерваторії (1906), наукової спілки (музично-теоретичної бібліотеки), а з 1919 
року – працював в музичних закладах м. Чернігова. Він був однією з тих творчих 
особистостей, що своїм життєвим шляхом здатні прокладати новий напрямок куль-
турного життя. Цілком пов'язаний з часом, у якому народився й жив, Богословсь-
кий, разом з цим, долав обмеження, нав’язані тимчасовими плинними соціальними 
обставинами, вимірюючи власні вчинки та творчі стремління у діалозі з історією.  

Народився майбутній митець у Нижньому Новгороді, в сім’ї вчителя, 13 сі-
чня (за старим стилем) 1874 року. Його мати була музично освіченою людиною, 
гарною піаністкою, родом із сім’ї Давидовських, з якої також вийшов відомий ди-
ригент та композитор Г.М. Давидовський1 (за порадою Р. Глієра, працював у Ки-
ївській Народній консерваторії). Мати рано помітила музичні здібності сина і 
всіляко сприяла їх розвиткові. Десятирічним хлопчиком Євген досить вправно ви-
конував на роялі твори М. Глінки, П. Чайковського, Л. Бетховена, В. Моцарта. Після 
закінчення Нижньо-Новгородської класичної гімназії він вступає до Харківської 
музичної школи Пушечнікової, яка дала йому гарну музичну основу, прищепила 
любов до української музики та української народної пісні, що пізніше позначило-
ся в його аналізі української пісні та творчості українських композиторів [7].  

У 1882 році Є. Богословський вступив до Харківського університету на 
історично-філологічний факультет, та згодом перейшов до Московського уні-
верситету на той же самий факультет, який закінчив з дипломом першого сту-
пеню. Одночасно він вступив до Московської консерваторії (1894 – 1900), яку 
закінчив з медаллю. Його однокурсниками були відомі музиканти: Р. Глієр, 
М. Метнер, Г. Беклемішев, М. Пресс2, К. Сараджев3. Сучасниками Богословсь-
кого були С. Рахманінов, О. Скрябін, С. Танєєв, Б. Яворський, О. Осовський, 
І. Сац4, Л. Собінов. З багатьма з цих видатних музикантів він був у дружніх сто-
сунках, які зберіг на все життя. 

На науковому засіданні в ДЦММК ім. М.І. Глінки, присвяченому століттю з 
дня народження Є. Богословського, професор Московської консерваторії О. Кан-
дінський відзначав: «Євген Васильович Богословський відноситься до покоління 
російських музикантів, які побачили світ у 70-х роках минулого століття. За 
останні роки наша музична громадськість і взагалі наша країна відмічала сторіччя 
Скрябіна, Рахманінова, поруч можна назвати визначного російського композитора 
Метнера. В наступні десятиріччя можна назвати такі імена, як Василенко, Глієр, 
Ігумнов, Гольденвейзер… Мені здається, що поруч з цими видатними діячами ро-
сійської музики і першими будівельниками радянської музичної культури постій-
но стоїть ім’я Євгена Васильовича» [2]5.  

Ювілейне видання «Московська консерваторія. 1866–1966» [8] містить на-
ступні відомості. Восени 1916 року у консерваторії започаткували курс історії фо-
ртепіанної літератури, для читання якого був запрошений відомий музикант і 
музично-громадський діяч Є.В. Богословський. Він мав університетську освіту і 
закінчив Московську консерваторію по класу фортепіано, а проходячи спеціальний 
курс теорії у С. Танєєва, став одним із найближчих його друзів. 
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Активна участь Є. Богословського в організації і роботі Народної консерва-
торії та його виступи у відкритих концертах «Керзинського гуртку» як соліста і 
акомпаніатора досить широко відомі. Часто як лектор і концертмейстер Богослов-
ський брав участь у концертах «Будинку пісні» Оленіної д’Альгейм. Як організа-
тор і активний член наукової спілки «Музично-теоретична бібліотека» він вів 
велику музично-просвітницьку діяльність, постійно виступав з лекціями в Москві 
та за її межами. 

Коло наукових інтересів Є. Богословського було дуже широким: російський 
музичний фольклор, творчість російських композиторів ХІХ – ХХ століть (осо-
бливо захоплювався Танєєвим і Скрябіним), проблеми зарубіжної музики. Він 
також спеціально займався вивченням історії розвитку органа та фортепіано, а 
також літератури, написаної для цих інструментів. 

У змістовному, широкому за змістом курсі історії фортепіанної літерату-
ри Є. Богословський розглядав питання еволюції форм і стилів фортепіанної 
музики. Саме у цей час було підготовлене ґрунтовне дослідження на тему «Іс-
торія фортепіанної музики від початку до Бетховена включно». На жаль, Є. Бо-
гословський недовгий час працював професором консерваторії. 1919 року 
важке нервове захворювання примусило його покинути консерваторію і пере-
їхати до Чернігова. 

Основна наукова робота, над якою працював все своє життя Богословський – 
це «Загальна історія музики», яку він пише українською та російською мовами6. Як 
український, так і російський варіанти цієї праці охоплюють величезний період ча-
су: від народів давнього Сходу, зокрема Китаю, від давньогрецької культури до на-
шого часу. Автор подає не тільки історично-хронологічний огляд музичних явищ, 
але й аналітичні характеристики стилів та жанрових форм епохи. 

Російський варіант «Загальної історії музики» супроводжує наступна пе-
редмова: «Курс дає систематизацію того величезного матеріалу, який містять у 
собі дані історії музики, має мету познайомити читача з усіма новими досягнен-
нями музично-історичної думки. Недостача або майже повна відсутність таких 
оригінальних видань виправдовує цю спробу автора, усю відповідальність якої, 
при сучасних умовах праці у Росії, він цілком розуміє. Праця корисна також як 
відправний пункт для більш детальних робіт з того чи іншого питання» [3, 199]. 
На жаль, і досі не з’ясовано, де знаходиться повний екземпляр даної праці. Але 
чимало лекцій – як російською, так і українською мовами, розміщені у фондах 
ДЦММК ім. М.І. Глинки: це 426 сторінок російського варіанту тексту та понад 
500 сторінок – українського.  

Ще одне ґрунтовне теоретичне дослідження Є. Богословського –цілком за-
вершена праця «Історія фортепіанної музики від початку до Бетховена включно»7. 
У цій праці вчений аналізує шляхи розвитку літератури для клавішних інстру-
ментів: від ранніх зразків для органу – до сучасної йому фортепіанної літерату-
ри. Професор О. Кандінський, характеризуючи роботу Є.В. Богословського, 
підкреслював, що до нього такий курс вів у консерваторії дуже хороший музи-
кант, теоретик Ільїнський, і курс представляв собою «зібрання фактів, деякий 
словесний перелік фактів музичного життя, імен композиторів, назв творів, але 
сама музика не служила предметом пояснення, не служила предметом науково-
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го його вивчення і не було взагалі ніякої наукової музично-історичної концепції 
в основі такого курсу» [2, 19]. У музичних колах Москви і Петербургу йшло 
жваве обговорення питань консерваторської освіти (зокрема, дискутувалося пи-
тання про те, що музично-історична освіта дуже слабо поставлена), висувались 
проекти створення невеликих курсів, присвячених окремим сферам музичного 
мистецтва – оперній, симфонічній, камерній та інструментальній музиці. Зазнача-
лося, що такі курси, спираючись на безпосередній музичний матеріал, допомо-
жуть поповнити недоліки і подолати ті слабкості, що мали місце в загальному 
історичному курсі. «Якщо не брати до уваги один факт ХІХ століття – видатні ле-
кції з курсу фортепіанної літератури, які прочитав у Петербурзькій консерваторії 
геніальний музикант Антон Рубінштейн, то можна сказати, що курс фортепіанної 
літератури Є.В. Богословського був першим і дуже яскравим кроком на шляху до 
створення і формування історичного погляду, історичної науки, історичної музич-
ної педагогіки. Антон Рубінштейн був геніальним музикантом, композитором, пі-
аністом і диригентом, але він не був музикознавцем, його лекції складалися з 
геніального виконання музики й коротких, афористичних, іноді дуже яскравих і 
точних коментаріїв до неї. Це не був навчальний курс у повному значенні цього 
слова» [2, 20]. 

За порадою С. Танєєва Є. Богословський їде до Німеччини у Регенсбург, де 
вступає до органної школи професора Габерля з метою удосконалення своїх знань 
органу та літератури про нього. Реферат про своє навчання в школі він читав у 
«Музично-теоретичній бібліотеці» (11.05.1913 року), де він був завідувачем музи-
чної секції8.  

Інтерес до особистості науковця-піаніста та композитора Є. Богословського 
проявили майже всі консерваторії Росії. Так, Р.М. Глієр, коли був обраний дире-
ктором Київської консерваторії, відкритої у 1913 році, неодноразово кликав 
Є.В. Богословського стати професором консерваторії. Пізніше, 27 червня 1924 
року, ректор Київської консерваторії К.М. Михайлов також запрошував його 
працювати до Київської консерваторії. Б. Асафьєв писав у листі до Б. Яворського 
(1916): «Тепер дозвольте звернутися до Вас з проханням…. Кажу відверто: до 
нашого журналу мені бажано б привернути участь Богословського. Більше: у 
нього є стаття про Гріга, яку нам бажано мати. Сердечно прошу Вас, напишіть 
Богословському та повпливайте на нього на мою користь. Здається, він мені 
симпатизує, але Вас він швидше послухає. Ваше звернення відіб’ється на його 
відношенні до мого звернення, яке я пошлю днями» [11, 396]. У 1917 році Б. 
Асафьєв також просить Богословського співпрацювати в його журналі «Музыка-
льный современник», звертаючись до нього як до провідного музичного історика 
та науковця [2, 203]. Освічений та обдарований ораторським хистом, Богослов-
ський був помітною постаттю музично-культурного життя. Широко відомі були 
його лекції про П.Чайковського, пісенну українську творчість, зарубіжних кла-
сиків – Л. Бетховена, Р. Шумана, В. Моцарта, Ф. Шопена, Е. Гріга та видатних 
українських композиторів – М. Лисенка, Я. Степового, К. Стеценка, М. Леонтови-
ча.  
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Свою концертну просвітницьку діяльність у Чернігові Богословський по-
чав рано, у 1898 році, будучи студентом консерваторії. Потім щороку проводив 
у Чернігові концерти або лекції-концерти. 

Програми та афіші, що свідчать про виконавсько-просвітницьку діяль-
ність Є. Богословського, знаходяться у Державному центральному музеї музич-
ної культури ім. М.І. Глінки в Москві, куди вони були переслані за радянських 
часів (за наказом Міністерства культури СРСР) з Державного архіву Чернігів-
ської області 1960 року, коли постать Богословського набула всесоюзного зна-
чення. Разом з афішами були передані й інші матеріали, наукові праці, листи та 
інше. З метою підтвердження вищезазначеного наведемо декілька доказів.  

Аналізуючи афіші та програми концертів, які проводились в м. Чернігові 
на початку ХХ століття, можна дійти висновку, що Є. Богословський стояв у 
витоків регіональної традиції виконання камерно-інструментальної музики, 
спонукав місцевих музикантів об’єднуватися у різноманітні камерні ансамблі, 
своїм авторитетом та вишуканим смаком спрямовував музичне життя Чернігі-
вщини у річище високого академічного мистецтва, часто запрошуючи до ви-
ступу виконавців світового рівня з Москви та Санкт-Петербурга. Таким чином, 
Богословський. був повною мірою «художнім керівником» музичного життя в 
регіоні наприкінці ХІХ – першій половині ХХ століть. 

Приїжджаючи до Москви та зустрічаючись зі своїми друзями І. Сацом, 
Р. Глієром, Л. Ніколаєвим, Є. Богословський розповідав про особливості музи-
чного життя Чернігова та необхідність підтримки такої музичної еліти, якій під 
силу було виконання найскладніших камерно-інструментальних творів світової 
класики. 

Особливо слід відмітити надзвичайно теплі, дружні та творчі стосунки 
Є. Богословського з Л. Ніколаєвим. Їхній творчий союз розпочався у 1892 році, 
був надзвичайно плідним і продовжувався аж до 1941 року, коли Є. Богословського 
не стало. 

Митець використовував кожну можливість приїхати з Москви до Черні-
гова, і не тільки з метою побачитися з мамою та сестрою, а й з метою концерт-
ної діяльності. Щороку з концертами в Чернігів приїздив і Л. Ніколаєв. Аналізуючи 
афіші концертів, можемо стверджувати, що це в своїй основі були твори Л. Ні-
колаєва для голосу та фортепіано, твори для двох фортепіано, для одного фор-
тепіано, транскрипції творів інших авторів, твори російських композиторів. 
Солістами виступали провідні співаки – Собінов, Дейша-Сіоницька; сольні тво-
ри для фортепіано грав сам Ніколаєв, а твори для двох фортепіано – з Богослов-
ським, який, окрім дуету, обов’язково виконував твори світової фортепіанної 
літератури. Безперечно, така дружба митців сприяла не тільки становленню по-
пулярного в Чернігові на початку ХХ століття інструменту фортепіано, але і його 
професіоналізації: концерти такого рівня майстрів фортепіанного мистецтва 
виховували публіку в дусі високої вимогливості до музики та її виконавців.  

Після революції 1917 року Є. Богословський був в еліті музичного керів-
ництва молодої країни. Архівні матеріали свідчать, що «23 квітня 1918 року 
відбулося засідання Тимчасового організаційного бюро по створенню «Музичної 
Ради» …». Із резолюції засідання: «Всей музыкальной жизнью Московской об-
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ласти ведает Совет, являющийся художественным авторитетом для всех музы-
кальных учреждений, посколько эти учреждения не являются делом частной ини-
циативы» [9, 269]. А вже 10 травня 1918 року в Московській консерваторії 
відбулися збори музичних діячів Москви по створенню «Музичної Ради». Прису-
тніх було 67 чоловік. 

До складу «Музичної Ради» були обрані: Є. Богословський, Н. Брюсова, 
А. Глен, О. Гольденвейзер, К. Ігумнов, Г. Конюс, Е. Купер, С. Кусевицький, 
Г. Прокоф’єв, С. Розанов; кандидатами в члени «Ради» стали О. Боровський, 
М. Орлов, М. Пресс. 

Знаходячись в серці подій, пов’язаних з майбутнім музичної культури та 
освіти, Богословський під час приїзду до Чернігова розповідав своїм колегам, 
викладачам музичного училища, про реформи, що чекають музичну освіту в 
майбутньому. 11 червня 1918 року при «Музичній Раді» було сформовано дві 
комісії, створено концертну комісію та комісію по реформуванню музичної освіти; в 
останню обрано Є. Богословського, А. Глена, О. Гольденвейзера, Н. Брюсову9.  

У 1919 році в зв’язку з хворобою Євген Васильович остаточно переїздить 
із Москви до Чернігіва. Тоді ж у Чернігові з нагоди дня заснування Губернсько-
го відділу народної освіти була створена театрально-музична секція, музичний 
відділ якої очолив професор Є.В. Богословський. Секцією була намічена рефо-
рма музичної освіти та виховання. 

Починаючи з 1921 року, Є. Богословський повертається до викладацької 
та наукової роботи, працює заступником по навчальній частині щойно понов-
леного Чернігівського радянського музичного училища, викладає спеціальне 
фортепіано, теорію, гармонію, історію музики. У своїй основній науковій робо-
ті «Загальна історія музики» він значно підсилює значення української музики, 
перекладає цю роботу українською мовою, дає конкретну характеристику вида-
тним композиторам, особливу увагу приділяє українській пісні. «Поетичність 
та краса української пісні, – пише Є. Богословський, – яскравість образів, гли-
бочінь настрою, обсяг найрізноманітніших почуттів, найрізноманітніших почу-
вань як ліричних, так і глибоко драматичних, тонкість почуття природи – ось 
якості української пісні, які так приваблюють до неї дослідника» [3, 317]. Сам 
митець у своїй науковій творчості приділяв багато уваги українській пісні та 
українським композиторам, які вперше звернулися до народної пісні – до її ви-
вчення та опрацювання. 

В українському варіанті «Загальної історії музики» Є. Богословський 
приділяє увагу й іншим українським композиторам: К. Стеценку, Я. Степовому, 
особливо М. Леонтовичу. «Високо стоять «Дударик» та геніальний «Щедрик», де 
на один мотив із чотирьох нот ціле відкриття ладових зіставлень, динамічних 
звучностей, контрастуючих моментів, це вклад у всесвітню творчість, тут один з 
рідкосних виявів законів ладової творчості, підмічених вчителем М. Леонтовича 
Б. Яворським» [3, 371]. У своїй праці зупиняється Є. Богословський також на новій 
добі в історії української музики та на її представниках (Л. Ревуцький, П. Козиць-
кий, М. Вериківський). На превеликий жаль, мало збереглося матеріалів з аналізу 
творів цих композиторів, а те, що збереглося, наочно свідчить про велику повагу 
вченого до сучасної йому музичної творчості. 
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Не залишає Богословський поза увагою і пісні Галичини та твори галицьких 
композиторів, зупиняючись на творчості М. Вербицького, І. Лаврівського, Д. Сі-
чинського, С. Людкевича, В. Барвінського (рукопис статті, присвяченої творчості 
цих композиторів, на жаль, знаходиться у незадовільному стані). 

Михайло Якович Черняк, член Спілки композиторів СРСР, згадуючи про 
свого вчителя Є. Богословського, пише: «Протягом двадцяти років я мав щастя 
спілкуватися з Є.В. Богословським. З 1921 року по 1925 роки я навчався у нього 
в Чернігівській музичній профшколі по класу фортепіано, а останні два роки – з 
теорії композиції. Продовжуючи навчання у Москві після закінчення музпроф-
школи, я весь час, аж до 1941 року, листувався зі своїм першим учителем. Під 
час канікул приїздив до свого рідного міста і був щасливий, зустрічаючись з 
прекрасною, доброю, чуйною людиною, чудовим, високо ерудованим музикан-
том. Перш за все слід сказати про надзвичайну скромність мого вчителя. Я 
знав, що він був професором Московської консерваторії, акомпанував таким 
видатним артистам, як Собінов, Шаляпін. Але тільки навчаючись у Москві, я 
зрозумів, у якого чудового майстра-педагога я навчався» [2, 17].  

Про таке ж захоплення своїм вчителем пише також його учениця –
викладач музичної школи № 1 м. Чернігова, Н.В. Володимирівська: «Мені по-
щастило у дитинстві навчатися у професора Московської консерваторії Євгена 
Васильовича Богословського. На той час музичне училище називалось «Музп-
рофшколою» й мало два відділи: молодший і старший. Соколова Галина Мико-
лаївна – мій педагог з фаху. Євген Васильович, як завуч, часто заходив у клас, 
слухав урок. Часто виникали творчі бесіди з моїм педагогом. Євген Васильович 
сідав за рояль (він був прекрасним піаністом) і грав той чи інший твір. Пізніше, 
коли я перейшла до старшого відділу, Євген Васильович вмів з тонким гумором 
указати помилку; під час прослуховування завжди багато грав. Пригадую, як 
одного разу, з приводу гри одного учня, на наше запитання: «Як він грав?» Єв-
ген Васильович лукаво посміхнувся й відповів: «Швидко й голосно». Ця корот-
ка характеристика була вичерпною» [4].  

Євген Богословський був людиною величезної ерудиції та освіти, досвід-
ченим викладачем, людиною, в якій поєднувалися історична та музична освіта, 
що давало йому змогу володіти студентською аудиторією, тримати її як лекто-
ру та виконавцю, вести за собою молодих музикантів.  

Історично так склалося, що розвиток фортепіанної школи Чернігівщини у 
ХХ столітті великою мірою залежав від громадської та викладацької роботи 
Є.В. Богословського. Саме тому, закінчуючи свої спогади, композитор М. Черняк 
пише: «Всі, кому пощастило знати й спілкуватися з Євгеном Васильовичем, на все 
життя запам’ятають його невеселі очі, тихий голос, трохи згорблену постать ці-
єї скромної, благородної й надзвичайно талановитої людини, котра присвятила своє 
життя служінню музиці. Саме музика була для нього засобом, що допомагав 
оточуючим його зрозуміти… красу природи, красу людини, красу нового сус-
пільства. Всьому прекрасному, що оточує людину, Євген Васильович присвя-
тив своє напрочуд красиве життя» [2, 17]. 
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Примітки 
 
1 Давидовський Григорій Митрофанович (1866-1953) – народився 1866 р., с. 

Мельня, нині Конотопського р-ну Сумської області. Хоровий диригент, композитор і 
співак, Заслужений артист УССР. У 1897 закінчив Петербурзьку консерваторію як 
хоровий диригент; засновник ряду хорових колективів України та Росії. В останні ро-
ки життя був художнім керівником Полтавської хорової капели. (У посиланнях на пе-
рсоналії використані дані з БСЭ – М., 1998). 

2 Пресс Михайло Ісаакович (1871-1938). У 1900 закінчив Московську консерваторію 
по класу скрипки у І.В. Гржималі, вдосконалювався в Е. Ізаі в Брюсселі. Перша премія на 
конкурсі скрипалів, які закінчили Московську консерваторію по класу Грималі (1910). Ви-
датний віртуоз. Концертував в Росії та за кордоном. В 1906 жив у Берліні, організовував 
Російське тріо (разом з братом-віолончелістом І. Пресом і дружиною-піаністкою В. Мау-
ріною), гастролював у багатьох країнах. У 1915-1918 професор Московської консерваторії. 
З 1918 жив у Германії та в Швеції, з 1922 – в США. Виступав як диригент, викладав у му-
зичному інституті Кьортис (Філадельфія). Блискуча техніка, довершеність інтерпретації – 
відмінні риси його виконавського мистецтва. Як соліст і диригент, був пропагандистом 
російської музики. 

3 Сараджев Костянтин Соломонович (1877-1954). Диригент, викладач, музич-
ний діяч. У 1898 закінчив Московську консерваторію по класу скрипки у І.В. Гржима-
лі. Пізніше вдосконалювався в О. Шевчика у Празі. З 1900 був концертмейстером 
оркестру Московської приватної російської опери. В 1905-1906 займався у А. Нікіша 
(диригування) у Лейпцігу. Після повернення в Росію (1908) вів різнобічну музичну дія-
льність у Москві; керував класами скрипки і музичної грамоти у Народній консервато-
рії, виступав як скрипач-соліст і диригент. Керував Загальнодоступними симфонічними 
концертами в Сокольниках (1908-1910), оперою Сергієвсько-Олексієвського Народно-
го дому (1911-1912). Після Великої Жовтневої революції активно брав участь у будів-
ництві радянської культури: працював як оперний і симфонічний диригент у Саратові 
(1918-1919), Ростові на Дону (1920), очолював Державний інститут театрального мис-
тецтва у Москві (1922-1924), був професором Московської консерваторії (1922-1935). 
Серед його учнів – Г. Будагян, Л. Гінзбург, М. Паверман, Б. Хайкін, Ю.Тимофєєв. 

4 Сац Ілля Олександрович (1875-1912) – український і російський віолончеліст, ком-
позитор. Музичну освіту здобув у Київському музичному училищі, Московській консер-
ваторії, Московському філармонічному училищі. З 1906 року завідував музичною частиною 
Московського художнього театру. Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. брав активну участь у 
музичному житті Чернігова. І.О. Сац глибоко вивчав українську народну музику, запису-
вав українські народні пісні (зокрема, на Чернігівщині). 

5 Цитується стенограма Наукового музичного зібрання у Московській консерваторії, 
присвяченого сторіччю від дня народження Є.В. Богословського 23 грудня 1974 року. 

6 Рукопис знаходиться в ДЦММК ім. М.І. Глінки, Ф. 203-199. 
7 Рукопис знаходиться в ДЦММК, Ф. 203, спр. 45. 
8 Рукопис цього реферату зберігається у ЦГАЛІ, м. Москва, Ф. 506. 
9 Зазначимо, що Є. Богословський і раніше був причетний до реформування му-

зичної освіти – ще  у 1904 році він був учасником подібної ініціативної групи. 
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КОМПОЗИТОР ОЛЕКСАНДР ЗНОСКО-БОРОВСЬКИЙ.  
НЕВІДОМІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ 

 
У статті розглядається життєвий шлях Олександра Зноско-Боровського. Авто-

ром подаються біографічні відомості про композитора із включенням культурно-
історичного контексту його часу.  

Ключові слова: Олександр Зноско-Боровський, композитор, видавець, музико-
знавець, життєвий шлях, культурно-історичний контекст. 

 
The work is direct to view the course of life of Oleksandr Znosko-Borovskiy. The au-

thor concentrates on the presentation of the complete biographical lists about the composer 
with the insertion of the cultural and historical context of his time.  

Key words: Oleksandr Znosko-Borovskiy, the composer, the publisher, the musicologist, 
the course of life, the cultural and historical context. 

 
Олександр Федорович Зноско-Боровський – один із талановитих українських 

композиторів ХХ століття. Його постать приваблива в українському музичному 
просторі: він не тільки відомий як автор значної кількості яскравих творів різного 
жанрового спрямування1, а й як особистість, яка поєднала в собі творчу компо-
зиторську діяльність із активною роботою у видавництві, плідною музикознав-
чою працею і громадською діяльністю.  

О. Зноско-Боровський написав багато яскравої музики, став одним із зна-
кових митців свого часу в музичному середовищі. Досліджень, присвячених 
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музикознавчому аналізу творчого спадку О. Зноско-Боровського, досить мало, а 
існуючі роботи сконцентровані на окремих аспектах доробку композитора. Зо-
крема, дипломна робота Г. Маркелової «К истории туркмено-украинских музы-
кальных связей: Симфония А. Зноско-Боровского №2 «Джан-Туркменистан» 
присвячена аналізу його симфонії в контексті україно-туркменських зв’язків 
[10]; детально проаналізовано Скрипковий концерт [3]; у статті про камерну 
музику на Україні подано інтерв’ю з О. Зноско-Боровським [12]; зафіксовано 
власні думки композитора про його Другу симфонію [8]; знаходимо короткі 
факти життя та перелік творчої спадщини композитора [9, 11]; незначну харак-
теристику стилістики та творчого почерку О. Зноско-Боровського подано в оглядо-
вій статті І. Белзи [1].  

У зв’язку з тим, що на сьогодні немає жодної роботи, яка б детально висвіт-
лювала життєвий шлях композитора, метою і завданням даної статті є спроба по-
дати повні біографічні відомості про О. Зноско-Боровського з урахуванням 
культурно-історичного контексту часу, у який він жив, та доповнити фактологіч-
ним матеріалом із архіву композитора і збереженим листуванням.  

Олександр Зноско-Боровський (27.02.1908 – 08.03.1983) народився у Києві в 
аристократичній родині, чеського походження, з дворянськими коренями. Це була 
інтелігентна, відома у Києві сім’я з давніми традиціями, члени якої мали напрочуд 
різнобічні інтереси. Один із пращурів музиканта був видатним археологом; бабуся 
викладала в гімназії, до того ж любила музику та з великим бажанням їздила у 
Байрейт слухати опери Р. Вагнера; двоюрідний брат композитора, Євген Зноско-
Боровський, був прославленим шахматистом, який належав до кола таких імени-
тих поетів та письменників, як Анна Ахматова, Лев Гумільов, Олексій Толстой; 
батько, Федір Євгенійович, був юристом; мати, Надія Павлівна Софіано, яка 
походила з сім’ї з грецькими коренями, викладала французьку мову в гімназії. 
Вона була родичкою батьків видатного диригента Євгена Мравінського, який 
часто, майже кожне літо, приїздив у Київ і відпочивав у її маєтку (до революції 
1917 –1918 року), до того ж дружила з видатним педагогом і піаністом Костян-
тином Миколайовичем Михайловим, який був одним із організаторів Київської 
консерваторії, а пізніше – її викладачем та директором у 1922 –1926 роках.  

Невинятковою виявилася й обдарованість Олександра, який з дитинства 
проявляв цікавість до музики і мистецтва, а також мав схильність до мов (він 
добре знав англійську, німецьку, вільно говорив французькою, а пізніше вивчив 
ще й туркменську).  

Батько О. Зноско-Боровського, як відзначає донька композитора Лідія 
Кухтіна, мав поїхати за кордон у 1918 році. Відтоді родина більше його ніколи 
не бачила. А, крім Олександра, в родині були ще його молодші сестра, Ольга 
Федорівна, і брат, Євген Федорович. З того часу, як їхній батько виїхав, Олек-
сандр став старшим у сім’ї, і йому прийшлося про всіх піклуватися, адже матері 
одній було тяжко виховувати трьох дітей. Тому, крім того, щоб займатися са-
мому, розвиватися, отримувати необхідні знання, і музичні в тому числі, Олек-
сандр повинен був працювати.  
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Захоплюючись музикою з ранніх років, О. Зноско-Боровський відчув по-
требу в серйозному навчанні. Початок занять музикою був пов’язаний з грою 
на скрипці. Першим його вчителем став талановитий скрипаль Яків Самойло-
вич Магазинер, у якого він навчався в музичній профшколі протягом 1925 – 
1927 років. Будучи з 1922 року професором консерваторії (тоді – Музично-
драматичного інституту імені М. Лисенка), поряд з такими її викладачами, як 
скрипаль Давид Соломонович Бертьє та віолончеліст Григорій Ілліч Пеккер, він 
був видатним музикантом того часу. Вчитель на все життя привив любов до 
цього інструменту, що позначилася на творчих і тембрових пріоритетах майбу-
тнього композитора (згадати хоча б три сонати для скрипки соло, дві сонати 
для скрипки і віолончелі, Скрипковий концерт, «Альбом юного скрипаля» та 
сюїти для скрипки і фортепіано).  

Вступити до консерваторії О. Зноско-Боровському вдалося не одразу (за-
важали, за словами його доньки, дворянські корені). Л. Кухтіна розповідає, що 
на навчання приймали тоді тільки за пролетарським походженням, тому часто бу-
вало так, що в інститутах та університетах навчалися студенти, які зовсім нічого 
не знали. У зв’язку з тим, що композитор походив з непролетарського роду, йому, 
щоб здійснити свою заповітну мрію, прийшлося йти працювати на важку роботу – 
електромонтером будівництва київського залізничного вокзалу, де він пропрацю-
вав аж до вересня 1931 року. У 1927 році його приймають до консерваторії. Але 
навчатися було дуже складно, адже композитор продовжував працювати, що за-
ймало і багато часу, і потребувало величезних фізичних сил. 

Роки навчання у Київській консерваторії були одними з найяскравіших і 
найважливіших на шляху творчого становлення О. Зноско-Боровського не тільки 
як музиканта, але й як всебічнорозвиненої особистості. Олександр навчався ком-
позиції спочатку в класі Ігора Федоровича Белзи, а пізніше у Левка Миколайовича 
Ревуцького. Але головним педагогом-наставником для нього залишився Ігор Фе-
дорович Белза. На той час І. Белза був перспективним молодим композитором, 
який навчався в класі Бориса Лятошинського і був його послідовником. Його 
знали як широко обізнаного музиканта, надзвичайно ерудованого, цікавого пе-
дагога. Дослідниця творчості І. Белзи, Х. Блажкевич-Чаплін, доречно зауважує: 
«Помітні композиторські успіхи Белзи більше притягували до нього молодь» 
[3, 30]. В його класі навчалися талановиті студенти, серед яких були Сергій До-
бровольський2, Гліб Лапшинський3, Яків Гребінецький, Лев Фінк4. 

Композиторська школа за студентських років О. Зноско-Боровського була 
дуже розвинутою і міцною. Наряду з діяльністю старшого покоління митців на 
арену виходили молоді талановиті композитори, які переймали досвід кращих 
своїх вчителів. Ще в перші післяреволюційні роки на Україні вже висунулися 
головні майстри – Віктор Косенко, Лев Ревуцький, Борис Лятошинський. До 
старшої плеяди композиторів належали Пилип Козицький, Михайло Вериківський. 
Трохи згодом сформувалося наступне покоління – Андрій Штогаренко, Костянтин 
Данькевич, Юлій Мейтус, Валентин Борисов, Матвій Гозенпуд, Гліб Таранов. 

Так, у Київській консерваторії розвивалися традиції двох найталановиті-
ших учнів Рейнгольда Глієра – Бориса Лятошинського та Льва Ревуцького. У 
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Б. Лятошинського вчилися Гліб Таранов, Петро Глушков, у Л. Ревуцького – 
Георгій Майборода, Герман Жуковський. Частина київ-ської молоді, куди вхо-
див Олександр Зноско-Боровський разом із Сергієм Добровольским та Костян-
тином Шиповичем, навчалась у Ігора Белзи, Юдиф Рожавська була ученицею 
Матвія Гозенпуда. Отже, студентські роки О. Зноско-Боровського протікали в 
атмосфері спілкування з провідними композиторами-наставниками та активною 
молоддю. 

Широке коло зацікавлень Ігора Белзи (не тільки в музичній сфері, а й у 
сфері філософії, літератури, образотворчого мистецтва) передалося і допитли-
вому Олександру. Багато чого О. Зноско-Боровський навчився саме від свого 
вчителя. Ігор Белза був людиною вільних демократичних поглядів. Незважаючи 
на політичні заборони, він цікавився яскравими талановитими людьми. Напри-
клад, за словами Л. Кухтіної, І. Белза знав поезію Владислава Ходасевича – по-
ета-символіста, який емігрував з Росії у 1921 році і до кінця життя (до 1939 
року) залишався у Парижі. Про нього тоді заборонялося говорити. Його вірші 
вчитель часто розповідав своєму допитливому і завжди зацікавленому учневі. 
На виключному інтересі І. Белзи до поезії та літератури наголошує й Х. Блаж-
кевич-Чаплін: «Любов до поезії зблизила Ігора Федоровича з багатьма київсь-
кими літераторами. З Миколою Барабасенком та Ігорем Юрковим він подружився 
ще в студентські роки. Трохи пізніше зблизився з Максимом Рильським і Ми-
колою Терещенком» [2, 29].  

Олександр Зноско-Боровський теж проявляв інтерес до суміжних видів 
мистецтва, підтримував стосунки не тільки з композиторами, музикантами, але 
й художниками. Наприклад, чудові стосунки він мав із відомим українським 
художником Валентином Литвиненко, який пізніше, у 1961 році, подарував йому 
свою гравюру «Весняна тиша». О. Зноско-Боровський дружив також з іншим ху-
дожником, Володимиром Костецьким, що намалював портрет композитора. В доб-
рих відносинах він перебував і з графіком та живописцем Михайлом Дерегусом. 

Цікавився О. Зноско-Боровський не тільки мистецтвом, але й іншими на-
уками, наприклад, географією. Як зазначає донька композитора, Лідія Олексан-
дрівна, він «безмежно любив географію, знав усе в цій галузі, мав колосальну 
пам’ять; географічної літератури в нас вдома було навалом». Крім того, він ще 
й дуже любив їздити: був і в Криму, і на Кавказі, і в Прибалтиці. Також часте-
нько їздив до Москви, полюбляв це місто.  

На початку 30-х років, не довівши своїх учнів до випуску, Ігор Белза від-
мовився від класу композиції, залишивши за собою лише курси інструментовки 
та контрапункту, (адже І. Белза повністю хотів віддатися композиторській дія-
льності, а викладацька робота займала у нього занадто багато часу). Причину 
такого вчинку можна пояснити словами Х. Блажкевич-Чаплін: «Робота викла-
дачів у ті роки в Києві дуже ускладнювалася невпинними пошуками нових 
форм музичної освіти і частими реорганізаціями. Деякий час консерваторія бу-
ла поділена на профшколу, музтехнікум та інститут. І якщо заняття з виконав-
цями проводились в профшколі і музтехнікумі, то теоретико-композиторський 
факультет був прикріплений до інституту під назвою «Вищий музично-
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драматичний інститут імені Лисенка», через що професори і викладачі непро-
дуктивно тратили свій час» [2, 32-33]. 

О. Зноско-Боровський продовжував спілкування зі своїм педагогом-настав-
ником навіть після від′їзду І. Белзи до Москви, про що свідчить їхнє листуван-
ня. Навіть будучи вже зрілим майстром, Олександр звертався до нього за 
зауваженнями. В одному з листів перших післявоєнних років (від 5.Х.1946 ро-
ку) І. Белза дає схвальну характеристику інструментального стилю О. Зноско-
Боровського: «У Вас выработалась первоклассная техника настоящего мастера, 
чему немало помогло и владение струнными инструментами. Голосоведение у 
Вас замечательное, чувство инструментального стиля (и камерного и оркестро-
вого) – безупречное, так что пишите и пишите – в добрый час» [4]. 

Свій мистецький шлях О. Зноско-Боровський почав, ще навчаючись у 
консерваторії. Напередодні випуску (в 1932 році) він влаштувався музичним 
консультантом на Київську кіностудію, де працював у 1931 – 1942 роках, в ос-
новному займаючись створенням музики до мультфільмів. Працюючи на кіно-
студії, композитор на стільки захоплювався своєю роботою, що навіть зробив 
певний винахід, за словами Л. Кухтіної, і отримав за це премію. Саме там відбу-
лася важлива подія у житті молодого митця: він познайомився зі своєю майбут-
ньою дружиною, Софією Іллінічною Красновою – хіміком за фахом, кандидатом 
наук, яка працювала в хімічній лабораторії. Жартома О. Зноско-Боровський ча-
сом говорив, що дружини композиторів «дурака валяють». Але донька компози-
тора згадує, що її батько дуже любив матір, цінував та пишався нею.  

Згодом, у 1932 році, сталася інша значна подія: О. Зноско-Боровського 
прийняли до Спілки композиторів України. Пізніше, у 1939 році, в композитора 
народилася донька (Лідія Олександрівна Кухтіна), яка пішла стопами батька, 
виявилася обдарованим музикантом і стала музикознавцем, викладачем Київсь-
кої школи-десятирічки ім. М. Лисенка.  

У роки Великої Вітчизняної війни О. Зноско-Боровський із сім’єю був 
відправлений до Туркменії, в Ашхабад. Там, до жовтня 1942 року, він продов-
жував працювати музичним консультантом та завідувачем музичним відділом 
Київської кіностудії художніх фільмів, а пізніше служив у рядах Піхотного учи-
лища радянської армії, де отримав звання старшини музичного взводу.  

За словами доньки композитора, на фронт його не послали, тому що він 
блискуче грав на барабані і був незамінним музикантом. По закінченню війни 
О. Зноско-Боровського навіть не хотіли відпускати і просили залишитися ще до 
жовтневого святкового параду.  

Перебуваючи у Туркменії разом з іншими композиторами (А. Штога-ренком, 
Ю. Мейтусом, Б. Шехтером5, Г. Лобачовим6), О. Зноско-Боровський активно сприяв 
становленню професійної туркменської музики та розвитку національної культу-
ри. Отримані в консерваторії знання та навички допомогли йому швидко порину-
ти в глибини іншої культури і за короткий час добре вивчити туркменський 
фольклор, що сприяло його подальшому творчому розвитку. О. Зноско-Боровський 
вивчав життя і побут туркменського народу, записував народні пісні. Теми і обра-
зи східного фольклору стануть основою багатьох його майбутніх творів: музичної 
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картини «В Туркменії» (1942), «Туркменської сюїти» для скрипки та фортепіано 
(1955 – 1957), Другої симфонії «Джан-Туркменістан» (1960). 

Після повернення додому, серце О. Зноско-Боровського, як розповідає Лідія 
Олександрівна, назавжди було пов’язано з Туркменією. Він страшенно полюбляв 
музику цієї країни, любив екзотику, багато фольклорних тем записав там. Навіть 
покинувши Туркменську республіку, його постійно туди запрошували і він актив-
но підтримував творчі контакти.  

Повернувшись до Києва, композитор з листопада 1945 до травня 1963 року 
(до самої пенсії) працював головним редактором державного видавництва «Мис-
тецтво» – робота, що займала багато часу та потребувала великої відповідальності. 
З 1956 року він був членом правління СКУ, вів активну громадську діяльність. Пі-
зніше, в 1958 – 1968 роках, його обрали головою правління Українського відділу 
Музфонду СРСР. У 1979 році композитор отримав звання заслуженого діяча мис-
тецтв УРСР, що було однією з почесних винагород у той період.  

З 1946 року О. Зноско-Боровський викладав музично-теоретичні дисципліни 
у консерваторії, про що згадує музикознавець Ніна Олександрівна Герасимова-
Персидська, яка вивчала в нього курс інструментовки (приблизно у 1948 – 1949 ро-
ках). За її спогадами, в Олександра Федоровича було важке завдання, адже тоді не 
було інструментів як таких для ілюстрації, до того ж це супроводжувалося нероз-
виненою матеріальною базою. Незважаючи на це, композитор проводив незабу-
тньо цікаві заняття.  

О. Зноско-Боровський відомий і як музикознавець. Було видано ряд його 
праць: про А. Штогаренка (1946, 1947, 1951), М. Мусоргського (1949), О. Боро-
діна (1950), а також опубліковано понад 10 статтей в журналах та понад 100 
статтей у газетах. Композитор володів неабияким літературним талантом. Це 
відмічав й Ігор Белза в листі від 17.VІІ.1947 року, у якому дослідник дає відгук 
на брошуру про А. Штогаренка: «Она написана очень хорошо, хорошим лите-
ратурным языком, с обилием фактического материала…» [5]. 

Останні десять років О. Зноско-Боровський постійно хворів, переніс чо-
тири інсульти. Дружина ж, за спогадами доньки, його обожнювала, і буквально 
виходила його. Але з наступними інсультами стан здоров’я погіршувався, в 
останні місяці композитор вже не міг говорити.  

Майже до кінця життя О. Зноско-Боровський продовжував займатися своєю 
улюбленою справою – творити музику. Але часу не вистачало, тому він писав, за 
розповідями Лідії Олександрівни, у вихідні дні, у свята «його не чутно було в 
домі, він займався своїми справами. Писати ж він обожнював». Композитор був 
відданий музиці, навіть будучи тяжко хворим, він продовжував творити: остан-
ні його опуси Симфонія №4 «Українська» для камерного оркестру (1978) та 
«Сюїта на українські народні теми» для гобоя та струнного оркестру (1980).  

Кожна година у О. Зноско-Боровського була розрахована у щільному графі-
ку. Про це свідчать і рядки його листа, адресованого другу, композитору й дири-
генту Леоніду Кауфману 27 серпня 1957 року, як раз у той час, коли О. Зноско-
Боровський вів роботу над своєю Першою симфонією: «Усі ці дні я багато пра-
цюю, хоча погода сприяє скоріше до відпочинку. День мій розподілений так. 
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Встаю о 6.30, одразу сідаю працювати (звичайно самі складні місця – на свіжу го-
лову). О 9.00 сніданок, потім знову працюю до 2-ї. Після обіду з 3-ї до 5-ї завер-
шую ранкову порцію роботи та іду на річку, де проводжу години 2. Перед 
вечерею – листи, а ввечері звичайно знову працюю» [13]. 

Мабуть, завдяки своїй надзвичайній організованості О. Зноско-Боровський 
все життя плідно працював у різних сферах мистецької діяльності та створив не-
вичерпний творчий доробок. Твори композитора неодноразово ставали об’єктом 
зацікавлення видатних диригентів та музикантів його часу, про що свідчить 
ім’я одного тільки Ігора Блажкова. Цей талановитий, творчо обдарований дири-
гент разом із Київським камерним оркестром виконав ряд найяскравіших творів 
О. Зноско-Боровського пізнього періоду творчості, які звучали не тільки на 
Україні, але й далеко за її межами. Саме для його оркестру композитор написав 
«Концертино» ор. 46, (матеріалом послугувала остання струнна соната – для 
скрипки і фортепіано №2, яку О. Зноско-Боровський переклав для камерного 
оркестру у 1970 році), що виявилося одним із перших, виконаних цим оркест-
ром, творів композитора. Композиція набула широкої популярності у майстерно-
му виконанні першокласних музикантів, стала буквально обличчям славетного 
колективу, і неодноразово виконувалась, в тому числі і на відомому щорічному 
фестивалі камерної музики у Литві.  

За спогадами І. Блажкова, його оркестр часто запрошували на масштаб-
ний всесоюзний фестиваль камерної музики, що проходив у Вільнюсі. Так, по-
чинаючи з січня 1969 року, він з оркестром виїжджав на гастролі, активно 
готуючи насичену програму, куди входили твори О. Зноско-Боровського. Саме 
в Литві відбувалася прем’єра кращих камерних творів композитора, які звучали 
поряд із музикою великих західноєвропейських майстрів. Так, наприклад, збе-
реглася програмка виступу камерного оркестру Ігора Блажкова з Другого віль-
нюського фестивалю, де наряду з творами Г. Перселла, Й. С. Баха, а також 
Б. Бріттена та Д. Шостаковича прозвучали «П’ять прелюдій для струнного ор-
кестру» тв. 41 О. Зноско-Боровського.  

Про активну підготовку І. Блажкова до виконання на фестивалі «Концер-
тино» свідчать два його листи, адресовані композитору. В одному, від 20 черв-
ня 1971 року, він повідомляє про вихід радіопередачі «Музичне життя Києва» у 
Москві: «Спешу Вам напомнить, что 5 июля в 21.00 по І Московской радиопро-
грамме прозвучит передача «Музыкальная жизнь Киева», где пойдет также мое 
интервью и Ваше чудесное Концертино. Я надеюсь, что к Литве мы его подго-
товим намного лучше» [8]. В іншому ж листі, висланому трохи раніше, від 21 
травня 1971 року із Запоріжжя, диригент дає свою яскраву характеристику 
«Концертино» і показує відношення до цього твору: «Прежде Всего хочу Вам 
сообщить, что работа над Вашим Концертино идет полным ходом. И, несмотря 
на то, что репетиционные условия не блестящие – частые переезды, жара – ор-
кестр очень увлечен работой, сочинение Ваше ему пришлось по душе. Работы 
еще, конечно, много, но уверен, что если этот запал у коллектива сохранится, 
то исполнено Ваше произведение будет хорого. В особенности «смачно» звучит 
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у нас эпизод с квартовими гармониями Allegro vivo. Что и говорить, сочинение 
превосходное. «Низький Вам уклін» за него» [6]. 

Наступними творами, неперевершено виконаними і записаними оркестром 
І. Блажкова, стали Соната для віолончелі та струнного оркестру ор. 49 (1972), 
головна партія якої належала видатній українській та російській виконавиці, 
Марії Чайковській, і три феєричні концерти: для гобою ор. 48 (1970–1971), для 
флейти ор. 50 (1973) та тромбону (1975), виконавцями яких були молоді й пер-
спективні солісти Олег Кудряшов (флейта), Микола Деснов (гобой), Анатолій 
Разумик (тромбон). Всі композиції мали великий успіх.  

Сам композитор з неабияким інтересом і увагою ставився до камерної му-
зики, адже ця сфера діяльності була для нього надзвичайно важлива. З цього 
приводу О. Зноско-Боровський зауважував: «Жанр камерної музики близький 
мені: в юності я грав у квартетах. Камерна музика вимагає повної віддачі сил, 
не визнає байдужого ставлення. Останні роки я особливо багато працюю в цьо-
му жанрі. Написав 5 маленьких п’єс для струнного оркестру, які «взяли на 
озброєння» Київський, Вільнюський, Грузинський, Мінський і Казанський ка-
мерні оркестри. Для Київського камерного оркестру я написав Концертино. 

Дуже приваблює мене жанр творів для окремих інструментів з камерним 
оркестром. Я написав концерт для гобоя зі струнним оркестром, який звучав під 
час пленуму правління Спілки композиторів України восени 1972 року, Сонату 
для віолончелі та струнного оркестру. Найближчим часом приступаю до ство-
рення тричастинного Концерту для флейти з камерним оркестром» [12, 8]. 

Зважаючи на той факт, що твори О. Зноско-Боровського входили до репе-
ртуару іменитих виконавців і звучали поряд із світовою класикою та творами 
видатних митців української музичної культури, усвідомлюємо, що музика 
композитора у другій половині ХХ століття була предметом зацікавлення музи-
чної спільноти і нерідко включалась у концертні програми.  

 
Примітки 

 
1 Творчість О. Зноско-Боровського представляють балет «Акпамик» у співпраці з 

туркменським композитором Велі Мухатовим, три симфонії (№1 - 1958, №2, тв. 30 – 
1960, №3, тв. 39 – 1967), три концерти із симфонічним оркестром – для скрипки, тв. 26 
(1951-1955), віолончелі, тв. 43 (1968-69), валторни, тв. 54 (1975), симфонічна поема 
«Кос-Арал», тв. 33 (1963), симфонічна картина «Біля Мавзолею», тв. 45 (1969), ряд уве-
ртюр («Російська», тв. 10 (1931-33), «Привітальна, тв. 24 (1949), «Свято дружби» (1964), 
«Молодіжна», «Піонерська» (1970), та велика кількість камерно-інструментальних, камер-
но-вокальних та хорових творів, серед яких – композиції для струнного квартету, три 
сонати для скрипки-соло і дві сонати для скрипки і віолончелі, сюїти для скрипки і фо-
ртепіано, твори для камерного оркестру, вокальний цикл «Вірність» на слова В. Сосюри, 
тв. 16 (1939-62), урочиста кантата «Наша перемога» на слова О. Суркова та А. Софронова, 
тв. 21 (1946-47).  

2 Сергій Павлович Добровольський (1910-1942) – український композитор. Навчався 
в Києві у піаніста К. Михайлова, у Київському музично-драматичному інституті по компо-
зиції у Б. Лятошинського, І. Белзи, з 1930 р. – у Ленінградській консерваторії у М. Штейн-
берга. Працював у видавництві «Мистецтво». Член СКУ.  
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3 Гліб Миколайович Лапшинський (1910-?) – український композитор. Закінчив Ки-
ївську консерваторію по композиції у Б. Лятошинського, І. Белзи, по фортепіано у К. Ми-
хайлова (1931). Член СКУ. 

4 Лев Матвійович Фінк (1910-1988) – радянський вчений в області теорії зв’язку. 
Навчався у Київському музичному технікумі (1926-28), з 1928 р. перевівся на композитор-
ський факультет Ленінградської консерваторії, працював як піаніст. З 1931 р. залишив 
заняття в консерваторії, починає займатися радіотехнікою.  

5 Борис Семенович Шехтер (1900-1961) – радянський композитор, заслужений 
діяч мистецтв Туркменської РСР (1944), кандидат мистецтвознавства (1935). Закінчив 
Одеську консерваторію по класу композиції у В. Малишевського (1922) та Московську 
консерваторію у М. Мясковського (1929). Викладач композиції та гармонії в Московській 
консерваторії (1929-41). 

6 Григорій Григорович Лобачов (1888-1953) – радянський московський композитор. 
Закінчив Музично-драматичне училище Московського філармонічного товариства по ком-
позиції у А. Корещенка. Приймав участь в організації Музичного відділу Московського 
пролеткульту. В 20-ті рр. входив до «Об’єднання революційних композиторів та музичних 
діячів». Викладач теоретичних предметів у Музичному училищі ім. М. Іпполітова-Іванова 
(1923-33). У 1940-44 рр. жив у Туркменії. 
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ТВОРЧІСТЬ ЧАРЛІ КРІСТІАНА І ДЖАНГО РЕЙНХАРДА 

У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ГІТАРНОГО  
ДЖАЗОВОГО ВИКОНАВСТВА 

 
У статті розглянуто постаті двох віртуозів-гітаристів першої половини ХХ сто-

ліття Чарлі Крістіана і Джанго Рейнхарда в контексті входження гітари у джазове ми-
стецтво. Визначено внесок обох гітаристів у джазове гітарне виконавство ХХ століття, 
зокрема у формування стилю джаз-мануш. 

Ключові слова: гітарне мистецтво, свінг, джаз-мануш, Чарлі Крістіан, Джанго 
Рейнхард. 
 

The article deals with figures of two guitar virtuosos of the first half of the 20th 
century Charlie Christian and Django Reinhardt in the context of introducing the guitar into 
jazz art. The contribution of both guitarists to a jazz guitar performance of the 20th century 
and to the jazz manouche style formation in particular is analysed. 

Key words: guitar art, swing, jazz manouche, Charlie Christian, Django Reinhardt. 
 

Гітара – багатогранний інструмент, який сьогодні є одним із найпопулярні-
ших, привертаючи до себе увагу численних музикантів. Гітара як музичний ін-
струмент сьогодні використовується практично у всіх видах музичного мистецтва – 
від класики і фолку до джазу і року. За довгий час існування інструменту відбува-
лось багато змін у його будові, вдосконалилися технічні прийоми, з’явилися мож-
ливості використання гітари не лише як сольного інструменту, а й як повно-
правного учасника різноманітних ансамблів. Не оминув гітару і такий популярний 
напрям музичного мистецтва ХХ століття, як джаз. Спочатку гітара не входила до 
традиційного джазового інструментарію, але з часом, коли з’являлись нові тала-
новиті постаті виконавців і людей, які пропагували цей інструмент у джазі, нама-
гались видозмінити конструкцію інструменту і винайти нові виражальні засоби, 
ситуація докорінним чином змінилась. 

Актуальність дослідження полягає у вивченні початкового етапу становлення 
джазового гітарного виконавства, висвітленні ключових фігур, які працювали над 
вдосконаленням техніки гри на інструменті, шукали нові виражальні можливості, 
працювали над штрихами та іншими технічними прийомами, якими гітаристи 
користуються і дотепер. 

На сьогодні джазове гітарне мистецтво не досліджене достатньою мірою. 
Існують лише окремі видання, які систематизують інформацію на дану тему. 
Серед книг і статтей варто відмітити роботи зарубіжних дослідників Джеймса 
Сайлза [7] та Йоахіма Ернста Берендта [4], де послідовно висвітлено постаті 
видатних джазових гітаристів, книги Чарльза Делануа [5] та Девіда Джелі [6] 
про видатного гітариста-віртуоза Джанго Рейнхарда. Серед вітчизняних дослід-
ників варто назвати статтю Ю. Дмітрієвского і В. Манілова «Гітара: від блюзу 
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до джаз-року» [1], де вперше на пострадянському просторі було висвітлено історію 
розвитку гітари у джазі, подані короткі біографії джазових гітаристів, а також праці 
про класичну гітару і джаз в контексті постмодернізму Т. Іваннікова [2; 3]. 

Метою статті є розгляд двох визначних постатей джазових гітаристів – 
Чарлі Крістіана і Джанго Рейнхарда, яких можна вважати першовідкривачами гіта-
ри в джазі (гітара саме завдяки їх творчості набула рівноправності з іншими інстру-
ментами), висвітлення новацій обох гітаристів у вдосконаленні прийомів гри на 
гітарі та стильових особливостей музики Чарлі Крістіана і Джанго Рейнхарда. 

Мистецтво джазу є явищем різноманітним, і від свого виникнення до на-
ших днів у джазі неодноразово змінювалися художні і виконавські стилі. Одним 
з провідних джазових стилів став свінг, який виникає на рубежі 20 – 30-х років ХХ 
століття. Головною особливістю свінгового стилю була не колективна імпровіза-
ція, як у традиційному джазі, а сольна, яка виконувалася на фоні рифу. Відмінною 
рисою свінгового стилю стала й безперервна ритмічна пульсація, розмежування 
мелодичної і ритмічної ліній, зміна акцентів. Якщо розглядати гітару у контексті 
свінгового стилю, то варто відзначити, що у цей час відбувся переворот і зміна мі-
сця гітари у джазовому мистецтві, оскільки саме на цей час припадає винайдення 
електрогітари, яка відкрила нові можливості і перспективи інструменту. У середи-
ні 20-х років ХХ стоіття інженер компанії Гібсон Ллойд Лоєр сконструював пер-
ший магнітний звукознімач, а на початку 30-х років було випущено перші 
електрогітари. Народженням електрозвука гітари вважають запис «Noelani 
Hawaiian Orchestra», який було зроблено у лютому 1933 року. Першим гітаристом, 
який перейшов з акустики на електрогітару, вважають Леса Пола, який почав екс-
перименти з гітарою ще у 20-х роках ХХ століття. Внесок Леса Пола у музичний 
інструментарій є настільки значний, що іменем цього гітариста названа одна з мо-
делей фірми Гібсон. 

У джазі вперше електрогітару було застосовано у 1935 році при запису ор-
кестру Джиммі Ландсфорда і пов’язано з ім’ям техаського джазмена Едді Дарема. 
Під час запису Е. Дарем продемонстрував можливості гітари з підсиленням [7, 
149]. Поява електрогітари дала імпульс для виникнення і розвитку нових гітар-
них напрямів і шкіл. 

В історії джазу існують музиканти, які зробили переворот у грі на своїх 
інструментах у джазовому виконавстві. Серед цих постатей – Луї Армстронг, 
«Діззі» Гіллеспі, Блантон, Чік Уебб, Лестер Янг та ін. Переворот у використанні 
гітари у джазі зробив Чарлі Крістіан. До появи фігури Чарлі Крістіан від моме-
нту зародження джазу у Новому Орлеані і до 1939 року творчість лише одного 
гітариста – Бада Скотта – варта уваги. Бад Скотт був чудовим музикантом, грав 
в оркестрі Джона Робішо, а також брав участь у музичних баталіях з першим 
«королем джазу» Бадді Болденом. Б. Скотт стверджував, що він став першим 
гітаристом, який грав всі чотири біта в ритмі. 

Серед джазових гітаристів переворот у виконавстві на інструменті здійс-
нили Чарлі Крістіан і Джанго Рейнхард. Розглянемо внесок цих музикантів у 
розвиток джазового гітарного мистецтва першої половини ХХ століття. Чарлі 
Крістіан народився 29 липня 1916 в Далласі (штат Техас), у так званій «країні 
гітар», де блюзи були частиною менталітету. Своє знайомство з музикою у віці 
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12 років він почав з гри на контрабасі і тенор-саксофоні, а лише згодом, у віці 
15 років, зайнявся освоєнням гітари [1, 5]. Цей інструмент припав юнакові до душі і 
вже через невеликий проміжок часу Чарлі став грати у маленьких ансамблях. 

Уже на початку його манера гри різко вирізнялася серед всіх інших. Розвит-
ку своєї кар’єри Крістіан завдячує відомому пропагандисту джазу – Джону Хам-
монду, який, почувши про талановитого юнака, що грає на іспанській гітарі, 
підсиленій одним примітивним динаміком, спеціально приїхав до Оклахоми, щоб 
його послухати. Дж. Хаммонд, почувши його захоплюючі імпровізації, вирішив 
порекомендувати прослухати його Бенні Гудмену. Прослуховування виявилось 
невдалим (Ч. Крістіан не мав часу підключити гітару, він взяв кілька акордів, після 
чого його аудієнцію було закінчено), але пізніше Дж. Хаммонд знайшов спосіб 
показати всі можливості Ч. Крістіана. Під час виступу у ресторані Лос-Анджелесу 
«Віктор Гюго», у перерві виступу, Дж. Хаммонд виніс «коробку» Чарлі і посадив 
його на сцену. Коли повернувся Б. Гудмен, він вже мусив починати другу частину 
концерту з Ч. Крістіаном. Б. Гудмен запропонував стандарт «Rose Room» з репер-
туару «білих» оркестрів, думаючи, що гітарист не знає таких тем. Але маючи від 
природи чудовий слух, Ч. Крістіан, прослухавши проведення теми два рази, відра-
зу ж почав імпровізувати. Оркестр Б. Гудмена грав цю річ сорок п’ять хвилин і 
отримав бурхливі оплески. Цей момент був переломним у долі Ч. Крістіана. Зго-
дом «Rose Room» була записана і стала першим студійним записом за його учас-
тю. Записи секстету Бенні Гудмена дають можливість почути гру Ч. Крістіана, а 
саме колоритні імпровізації на гітарі, які нічим не поступаються жодному іншому 
інструменту в ансамблі. 

Ч. Крістіан розвинув техніку гри «single string» – гри на одній струні. Ця 
техніка дозволяла використовувати гітару як сольний інструмент. До появи 
електрогітари цю техніку було неможливо використовувати у великих оркест-
рах, тому що гітара не могла за силою звучання конкурувати з духовими ін-
струментами. Тоді гітара використовувалася як акомпаніатор у блюзових 
баладах, надаючи твору ліричного забарвлення. 

Отримавши підсилення звука, у гітари з’явилося більше можливостей. Ви-
користовуючи техніку «single string», Ч. Крістіан творив дива. Він чудово обігру-
вав джазові стандарти. Його нестримні імпровізації захоплювали слухачів [7, 54]. 
Про Крістіана варто говорити не лише як про сольного виконавця, а й про чудово-
го акомпаніатора, який прекрасно відчував гармонію і міг не лише оперувати ква-
дратом джазового стандарту, а й розширювати його за допомогою прохідних 
акордів. 

Стовсовно нововведень до техніки гри на гітарі, а точніше на електрогітарі, 
Ч. Крістіан почав шукати спільні і відмінні риси під час гри на звичайній акустич-
ній і новоствореній електрогітарі. Він побачив, що завдяки використанню підси-
лювача можливо добитись більшого легато, можна тримати звук довше. І саме 
легато, а не загально вживане стаккато стало відмінною рисою гри цього музиканта. 

Якщо звернути увагу на побудову імпровізації, то Ч. Крістіан часто викори-
стовував зменшені і збільшені акорди, робив надбудови до септакордів. Він ство-
рював імпровізації не за загальноприйнятим методом обігрування гармонії теми, а 
на обігруванні прохідних акордів, які вставляв між головними. 
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Також варто відмітити, що Чарлі Крістіан експериментував не лише з гар-
монією, а й з ритмікою. Він часто оздоблював відомі стандарти новими ритмічни-
ми малюнками. Музикант віртуозно володів гітарою, добре відчував гармонію і 
ритм, що дозволяло йому надавати музиці нових виражальних можливостей. Ма-
неру Ч. Крістіана вирізняла надзвичайна сила виразності у поєднанні зі свінгом. 
Деякі теоретики і критики стверджують, що гітарист своєю грою став основопо-
ложником нового стилю бі-боп, який з’явиться пізніше і буде побудований на 
швидких імпровізаціях, що базуватимуться не на обігруванні мелодії, а гармонії, 
так, як часто робив Чарлі Крістіан [1, 6]. 

Гра в оркестрі Б. Гудмена надала музиканту нові можливості для особистого 
творчого розвитку. У Крістіана з’явилась можливість познайомитися і надалі гра-
ти з багатьма видатними зірками джазу: Діззі Гілеспі, Чарлі Паркером, Кенні Кла-
рком. Відмінною рисою гри Ч. Крістіана була надзвичайна віртуозність, що навіть 
зараз сучасникам здається недосяжною [7, 55]. 

Творчий шлях Чарлі Крістіана був яскравим, але недовгим: музикант помер 
у віці 26 років від туберкульозу. За свою нетривалу музичну кар’єру музикант 
лишив вагомий слід у історії гітарного джазового мистецтва. Його манера гри ста-
ла еталоном для наступних поколінь гітаристів. 

Відомий німецький критик І. Берендт у своїй книзі «Від регу до року» пише, 
що для кожного джазового гітариста історія гітари складається з двох періодів: 
до Чарлі Крістіана і після нього, оскільки музикант створив переворот у джазо-
вому виконанні на гітарі [4]. 

Одночасно з Ч. Крістіаном на іншому континенті, у Європі, жив і творив 
ще один визначний гітарист – Джанго Рейнхард, який є першим європейським гі-
таристом, що був визнаний серед американських музикантів. Гра Дж. Рейнхарда 
вплинула на розвиток музики свого часу і обумовила її подальший розвиток. Ма-
нера виконання музиканта вплинула на творчість наступних поколінь американсь-
ких гітаристів – Уеса Монтгомері, Джорджа Бенсона, Ел Ді Меоли, Джона 
Маклафліна. 

Жан Батист (Джанго) Рейнхард народився 23 січня 1910 року в провінції 
Брабант (Бельгія) в сім’ї кочових циган. Сім’я багато подорожувала у різних 
країнах – Італії, Алжирі, Корсиці. З часом родина Рейнхарда осіла у Франції, у 
передмісті Парижу. 

Ознайомлення зі світом музики Джанго почав з гри на скрипці. Пізніше 
він грав на банджо, яке до початку популяризації гітари було головним акомпа-
нуючим інструментом. Дж. Рейнхард не мав професійної музичної освіти: ази 
музики музикант отримував, граючи в кафе, барах, ресторанах. Маючи від при-
роди феноменальні здібності, він добре оволодів музикою вже з раннього ди-
тинства. 

Переломним моментом у кар’єрі музиканта став 1928 рік, коли під час 
пожежі у циганському таборі він отримав важкі опіки, зокрема дуже постраж-
дала ліва рука майбутнього всесвітньовідомого гітариста. Від отриманих травм 
у Дж. Рейндхарда були нерухомими безіменний палець і мізинець. Але незва-
жаючи на це, коли йому в лікарню брат приніс гітару, він почав, перемагаючи 
біль, займатись на ній. 
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Перебуваючи у лікарні півтора року, він навчився грати заново. Дж. Рей-
ндхард розробив власну техніку виконання пасажів і акордів; аплікатуру і по-
слідовність розміщення акордових звуків він зробив з урахуванням того, щоб 
можна було задіяти свої скалічені два пальці, а саме притискати ноти на двох ни-
жніх струнах одна під однією. Найдена аплікатура стала основою для багатьох 
акордових аплікатур і прогресій. Згодом багато музикантів стали користуватися 
цим (не маючи травми пальців). Пасажі і арпеджіо Дж. Рейндхард грав легко і 
швидко. Музикант вважався одним з найвіртуозніших гітаристів того часу, при 
цьому він усе виконував двома пальцями. 

Повернення Дж. Рейнхарда на початку 30-х років співпало з появою у 
Франції джазу, а також зі знайомством зі скрипалем Стефаном Грапеллі, що віді-
грало велику роль в подальшому творчому житті музиканта. Гітарист дуже полю-
бив джаз: у ньому він знайшов те, чим захоплювався у класичній музиці і не міг 
знайти у фольклорі, а саме інструментальну точність і досконалість форми. Дует 
скрипки і гітари Дж. Рейнхарда і С. Грапеллі не став першовідкриттям у виконав-
ській історії джазу, тому що вже існував такий камерний ансамбль – Едді Ленг і 
Джо Венутті. 

Великий вплив на творчість гітариста зробило членство в клубі «Hot Club de 
France» – невеликого товариства ентузіастів джазу. Варто відзначити, що на поча-
тку 30-х років джаз у Франції не дуже схвально сприймався публікою, і метою 
клубу була популяризація цього напряму. Спочатку це були просто музикування і 
вивчення записів, а згодом – організація концертів із запрошенням американських 
музикантів, а також з французькими джазменами-початківцями [7, 148]. 

Результатом спільної роботи «Hot Club de France» і Джанго Рейнхарда зі 
Стефаном Грапеллі стала поява квінтету «Hot Club de France», який складався 
виключно із французьких музикантів. Перші записи ансамблю були зроблені у 
1934 році маленькою звукозаписувальною компанією «Ultraphone». Ці записи 
принесли успіх і далі, аж до початку війни, провідні звукозаписувальні того ча-
су фірми – «Decca», «Gramophone», «Swing» та «HMV» – великими тиражами 
випускали платівки. 

У 1939 році, перед самим початком Другої світової війни, збулась заповітна 
мрія Дж. Рейнхарда: під час турне по Великобританії він виступив на одній сцені 
разом з Дюком Еллінгтоном. Під час війни Джанго створив новий квінтет і грав 
джаз у окупованій Франції. У 1946 році Дж. Рейнхард вийшов на сцену батьків-
щини джазу – Америки. Було турне з оркестром Дюка Еллінгтона. Джанго став 
першим європейцем, який грав джаз на американській сцені [7, 148]. 

Говорячи про Дж. Рейнхарда і джаз, слід відзначити, що він став одним із 
основоположників нового стилю, названого джаз-мануш або джипсі-джаз. На-
зва цього стилю пішла від назви кочових циган півдня Франції – манушів. Для 
джазу є характерним поєднання традиційних рис з фольклором, в цьому напря-
мі також поєднувалася типова манера гри циган зі свінгом. Сольним інструмен-
том, окрім гітари, у джаз-мануші може бути скрипка чи акордеон. В Америці 
цей напрям називали «gypsy jazz» або «gypsy swing», що означало «бродячий, 
подорожній джаз». 

Дослідників вважають, що саме Дж. Рейнхард став першовідкривачем цього 
стилю, але насправді його почали брати Ферро, які виступали в 20-х роках на на-
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родних танцювальних «бал-музеттах». Джанго Рейнхард став найвизначнішим гі-
таристом цього напряму. 

Джаз-мануш має свої специфічні виконавські прийоми гри на гітарі – техніка 
«la pompe» («насос»), коли витягується звук з гітари, подібний до «бринчання», імі-
туючи звук барабану. Виконується він в унісон кількома гітаристами в ритм-секції. 
Для джаз-мануша також є характерною проста лінія контрабаса, який доповнює ан-
самбль. 

Гітари для джипсі-джазу мають деякі особливості, а саме резонаторні отвори 
іншої форми, більш об’ємний корпус, струни більш натягнуті і стоять вище над 
грифом. Інколи використовується інший стрій – урізається нижній діапазон для 
кращого звучання на фоні контрабасу. У грі в цьому стилі прослідковується бан-
джова манера (нагадаємо, що Дж. Рейнхард спочатку грав на банджо). Варто відмі-
тити, що Джанго любив вібрувати звук як наслідування скрипки. Також була 
своєрідна постановка правої руки – вільне передпліччя і задіяна вся кисть, рука ру-
халась, ніби описуючи коло [6, 126]. 

У стилі джаз-мануш переважають гамоподібні, арпеджовані пасажі, часто 
використовуються хроматизми, арпеджований виклад мелодії. Підвищений шос-
тий ступінь звукоряду – характерна особливість даного стилю. Багато рис стилю 
джаз-мануш було перейнято з традиційного джазу, але трансформованих на свій 
лад: використання блюзових нот разом з хроматичними пасажами, виконання 
мелодії в октаву, неординарні ритми, специфічна гра боєм. У стилі джаз-мануш 
також було спрощено фразування і посилено ритміку. 

Варто відзначити, що Джанго писав власні твори, але їх було небагато – 
«Swing 41», «Dinette», «Crepuscule», «Swing 42», «Douce Ambiance». Визначним 
творінням музиканта стала п’єса «Nuages» («Хмари»), яка швидко стала популяр-
ною [5, 67]. З часом «Nuages» стала джазовим стандартом, який був у репертуарі 
багатьох оркестрів і виконавців. У наш час деякі гітаристи також використовують 
цю тему: французький композитор і гітарист Роланд Дієнс зробив обробку цієї те-
ми для класичної шестиструнної гітари; кубинським композитором Лео Брауером 
написані варіації на тему Джанго Рейнхарда; гітарист Томмі Емануель виконує цю 
п’єсу в манері самого Джанго, але з власною імпровізацією. 

Стиль джаз-мануш є популярним і сьогодні. Існують колективи та окремі 
виконавці, які працюють у стилі джаз-мануш. Відомими сучасними виконавцями є 
Анжело Де Бар, Бірелі Лагрен, Дорадо Шмідт, тріо Розенберг. В Україні у стилі 
джаз-мануш працює Сергій Овсянніков зі своїм колективом «Lush life», у Росії – 
Петро Маланов, Сергій Джелакаєв, квартет «Мануш», Djangoband, «Monsieur 
Manouche» та ін. 

У зв’язку із зростанням інтересу слухачів до джаз-манушу проводяться фес-
тивалі, присвячені Джанго Рейнхарду. Серед останніх заходів варто згадати між-
народний проект «Джанго Джипсі Джаз», проведений у листопаді 2009 року у 
Києві у великому залі Національної музичної академії імені П.І. Чайковського при 
підтримці Міністерства культури і туризму. У цьому проекті взяли участь відомі 
європейські джазові музиканти – гітаристи Олексій Крупський (Україна), Штахлі-
нгро Лауенбергер (Німеччина), скрипаль Бернд Хубер (Німеччина), контрабасист 



 123 

Ерік Андерш Гроп (Швеція) та ін. Також проходили майстер-класи для всіх ба-
жаючих дізнатися більше про джаз-мануш. 

Сторіччю з дня народження Джанго Рейнхарда був присвячений XVI Міжна-
родний джазовий гітарний фестиваль у Петербурзі, який проходив у лютому 2011 
року. У програмі фестивалю було зазначено, що кожен виконавець чи колектив мав 
включити до свого виступу твори Джанго Рейнхарда. У концертах фестивалю взяли 
участь «Monsieur Manouche» Сергія Нікітіна, «Круглоугольник» Дмитра Городсь-
кого, ансамбль Іллі Луштака, «Термінатор Тріо» гітариста Олексія Дегусарова, про-
ект Андрія Рябова і Андрія Свєтлова (США, Франція), Михайло Едельштейн та 
Джеррі Кім. Спеціальними гостями були Ігор Бутман та Андрій Кондаков. 

Аналізуючи постаті Чарлі Крістіана та Джанго Рейнхарда, можна виокреми-
ти спільні і відмінні риси їхньої творчості, які стали запорукою неповторності їх 
творчих особистостей. Спільним для обох є походження з низьких соціальних 
станів, і обидва музиканти мали самотужки пробиватись на гору. Зазначимо, що у 
Сполучених Штатах Америки не вельми добре відносилися до людей з чорним 
кольором шкіри, як і у Європі не вельми жалували циган, але це не завадило мож-
ливості розкритись дійсно талановитим людям. Говорячи про етнічну приналеж-
ність, можна звернути увагу на вільну манеру гри вільнолюбного цигана 
Рейнхарда і менш розкуту гру Крістіана, чиї предки були рабами. 

Відмінними рисами стилю обох музикантів були манера гри, спосіб звуко-
видобування, технічні прийоми, звуковедення, фразування, сама будова гітар, на 
яких вони грали. Також варто відмітити, що їх обох поєднував традиційний джаз і 
свінг. Деякі музикознавці стверджують, що коли Рейнхард почув Крістіана, він по 
іншому став свінгувати. 

Обидва гітаристи стали новаторами і внесли зміни у гітарне виконавство – 
прийоми, манеру гри, аплікатурні схеми, які і дотепер користуються джазовими 
гітаристами. Ч. Крістіан і Дж. Рейнхард написали нову сторінку в історії розвитку 
такого старовинного і популярного інструменту, як гітара. Вони досягли вершин 
не тільки як солісти-гітаристи, але і як акомпаніатори, розкривши ще більше ши-
роту використання гітари у джазі. 
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Стаття присвячена дослідженню особливостей формування звукоідеалу у закарпатсь-
кій інструментальній культурі пастушої традиції. 
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The article is sanctified to research of features of forming of voice ideal in the 

Zakarpattia instrumental culture of shepherd tradition.I 
Key word: voice ideal, traditional instrumental music, canning factors. 

 
Вивчення традиційних аерофонів та виконуваної на них народної інструмента-

льної музики із застосуванням етноорганологічного та етнофонічного методів, а та-
кож акустичного аспекту дають підстави говорити про актуальність постановки 
питання впливу традиційної аерофонної музики на формування звукового ідеалу се-
редовища (за С. Грицею, модус мислення середовища). 

При дослідженні факторів формування звукового естетичного ідеалу середови-
ща на основі аналізу закарпатських традиційних аерофонів пастушої традиції як від-
критої системи постає низка теоретичних завдань: 1) визначення стану наукової 
розробки даної теми; 2) з’ясування особливостей реалізації звукоідеалу в закарпатсь-
кій аерофонній музиці пастушої традиції; 3) аналіз специфіки впливу «консервуючи» 
і «деконсервуючих» чинників на збереження споконвічної форми традиційної куль-
тури; 4) висвітлення сучасної модифікації звуко-естетичного ідеалу традиційної ае-
рофонної музики Закарпаття. 

Звукоідеал етнічної культури є однією з важливих категорій в музикознавстві 
та етномузикології і трактується як певна інтонаційно-темброва модель, яка узагаль-
нює специфічні елементи вокальних та інструментальних стилів [3, 370–371]. Харак-
теризуючи це поняття в межах традиційної інструментальної культури, потрібно 
говорити про цілісний комплекс – конструкцію інструмента, семантику тембру, ма-
неру артикуляції, репертуар, стереотип поведінки, виконавський стиль. Поняття 
«звукоідеал» уособлює в собі багаторівневу систему уявлень про звучання, яка ви-
ражена в ладо-гармонічних, мелічних, тембральних, технічно-виконавських, арти-
куляційно-інтонаційних, музично-стилістичних та інших характеристиках.  

Понятійний апарат «інтонаційний словник», «інтонаційний фонд», «інтона-
ційний капітал епохи» та ін., введений у практику Б. Асаф’євим, теж перегукується 
із терміном «звукоідеал». Зона впливу звукоідеалу поширюється і на виконавську 
сферу, у якій дотримані не тільки стилістичні, але і стійкі інтонаційні моделі, 
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пов’язані із морфологічними параметрами музичного інструменту, артикуля-
ційними прийомами виконавця тощо. Отже, основою звукоідеалу є саме явище 
звучання, яке розуміється комплексно. 

Основні засади поняття «звукоідеал» в контексті традиційної музики різних 
народів розроблені у напрацюваннях Ф. Бозе, І. Земцовського, І. Мацієвського, 
С. Грици, М. Хая, О. Ельшека, Л. Ленга, С. Утєгалієвої, А. Скоробагатченко та ін. 
Провідним гаслом у дослідженні цієї проблематики може слугувати вислів І. Зем-
цовського, що «кожна музична культура має свій традиційний звуковий ідеал і ладо-
ві норми» [3, 370–371]. Таку узагальнену дефініцію поняття «звуковий ідеал» можна 
умовно диференціювати за критерієм сфери функціонування на: 1) звукоідеал ін-
струмента (голосу) тощо; 2) звукоідеал окремого виконавця; 3) звукоідеал стилю; 
4) звукоідеал виконавської школи; 5) звукоідеал національної (етнічної, субетнічної, 
локальної) музичної культури; 6) історико-географічний звукоідеал тощо. 

У площині осмислення феномена звукоідеалу національної музичної куль-
тури українців, музика пастушої традиції трактується як одна із сфер його вини-
кнення [12, 240]. Подібна ідея висувається і В. Кіселице щодо системи пастушої 
музичної культури карпатських народів: «В народній естетиці флейтові інстру-
менти знаходять глибокий відгук. Вважається, що звук флейти має магічні влас-
тивості: він може заспокоїти душу покійника, охороняти від злих духів тощо. Ці 
уявлення суттєво вплинули на формування етнічного звукового ідеалу, на стано-
влення «звукового образу національного стилю» [6, 32]. 

Естетичні засади по відношенню до традиційних аерофонів проявляються у 
ментальності українців, вужче – у конкретної етнографічної (локально-етногра-
фічної) групи українців Закарпаття. Не випадково під час Великоднього посту не 
забороняється музикувати на обертонових флейтах, а звуками натуральних труб 
(трембіти, роги) сповіщають про прихід Різдва Христового. 

Народні аерофони і виконувана на них музика належать до архаїчної верстви 
традиційної інструментальної культури Закарпаття. В історико-генетичному плані 
поштовх до виникнення стародавніх музичних інструментів низкою дослідників 
(Б. Асаф’євим, І. Мацієвським, І. Земцовським, А. Шеффнером та ін.) вбачається у 
людському тілі. Йдеться про сприйняття людиною традиційного музичного ін-
струментарію: як засобу розширення звукових можливостей, закладених приро-
дою у їх тілі; як органічної складової себе та природного середовища; з іншого 
боку, інструмент може трактуватися як посередник між двома світами – людським 
та «іншим», тобто світом духів, предків, природи тощо. Показово, що сама пер-
винна класифікація аерофонів за способом звукоутворення (джерелом) звука – ві-
льні, флейтові, шалмеї, труби – також знаходить своє відображення у людському 
тілі [9, 16].  

Морфологія традиційних флейтових інструментів часто інтерпретується 
майстрами у співвідношенні із людським тілом. Так, при виготовленні традицій-
них флейт майстри-виконавці керуються власними фізичними параметрами. Саме 
індивідуальний аспект виробництва спричиняє відсутність так званих загально-
прийнятих розмірів музичних інструментів.  

Музичні інструменти стають об’єктом і простої, і складної технології виро-
бництва. Оздоблення музичних інструментів хоча і немає прямого впливу на зву-
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кові якості, але часто сприймається як їх рівноцінна складова. Декорування му-
зичних інструментів має свою специфіку на регіональному, локальному та інди-
відуальному рівнях. У споріднених видах народних аерофонів, крім їх строю, 
свідченням походження та соціального призначення інструмента може слугувати 
форма, розміри, орнамент і спосіб його нанесення.  

Щодо аерофонів у народній традиції закарпатської Бойківщини існує як ві-
кова, так і «статева» диференціація. Активність публічної гри на «телинках», 
«скосівках» припадає на дівоцтво та молодість. Таке явище можна розглядати в 
аспекті зв’язку інструментів із життєвим фізіологічним циклом. Вони є атрибутом 
жіночого музикування при грі обрядових мелодій на «телинках», «скосівках», за 
інших обставин – традиційними інструментами пастухів-чоловіків.  

Виразні зміни настають у підлітковому віці, коли семантика дівочого музи-
кування спрямована на передачу інформації про шлюбний вік дівчини, її спромо-
жність створити сім’ю. Тому музичні інструменти певним чином підсилюють 
голос дівчини, передаючи вказану інформацію метафоричним способом. В пода-
льшому основною соціальною функцією жінки стає народження і виховання ді-
тей. Таким чином, зміна суспільного статусу спричиняє те, що атрибути дівоцтва, 
в тому числі й музичні інструменти, втрачають свою функцію, натомість починає 
домінувати вокальна традиція. 

Традиційно жіночим музичним інструментом1 вважається дримба (локальне 
– доромба), на якій музикують, переважно, «для себе». Ведучи розмову про цей 
інструмент з респондентами, часто можна почути вираз: «та хіба це інструмент, се 
так, для забави». На пропозицію заграти на дримбі для запису жінки реагують не-
охоче, ніяковіючи та, подекуди, вигадуючи, що інструмент загубився. Дримбу 
традиційні виконавці навіть не розцінюють як «повноцінний» музичний інстру-
мент, адже «не доромба грає, а моє тіло» і навіть зовнішній вигляд інструмента 
дещо нагадує голосові зв’язки. Причиною такої поведінки виконавців є те, що му-
зикування на дримбі ними сприймається як дуже особистий, майже інтимний 
процес магічного змісту. Така антропоморфність по відношенню до дримби може 
бути асоційована з реалізацією вокального символу засобом інструмента. Влучне 
порівняння подає П. Круль: «..людина прагнула змінити природний характер сво-
го голосу, створити свого роду «звукову маску» [7, 39]. 

Протилежні процеси спостерігаємо у виконавців-чоловіків. Набуття ними 
статусу голови родини, батька, поява нових обов’язків, заняття скотарським гос-
подарством спонукає до перейняття від старших традиції гри на музичних інстру-
ментах, які стають їх засобом самовираження. Отже, жінки середнього і старшого 
віку стають основними носіями вокальної, а чоловіки переважно інструментальної 
традиції. 

Для інструментальної культури пастушої традиції Українських Карпат ха-
рактерне явище мультиінструменталізму, тобто володіння кількома видами тра-
диційного музичного інструментарію, що побутує в даній місцевості. Пастухи, 
як правило, володіли всіма видами аерофонів, які були характерні для місцевої 
традиції. Аналізуючи сукупність виразів, вживаних традиційними виконавцями 
для характеристики гри чи тембру окремих типів інструментів, неважко поміти-
ти, що їх семантичне значення стосується вокальної музики. Більше того, на де-
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яких інструментах (гуц. «флоєрі», частково на «денцівці») грають із горловим 
бурдоном «на бурт», що є межею вокального та інструментального музикування.  

Паралельне існування двох фундаментальних сфер народномузичної твор-
чості – вокальної та інструментальної та їх взаємовпливи спостерігаються на рів-
ні структури, ритміки, звуковисотності. Як вважає С. Грица, на спорідненість 
мелодики карпатських пісень, їх стиль, характер істотно вплинула поширеність у 
цих районах однакових або типологічно схожих музичних інструментів, як, на-
приклад, різновидів сопілок, гуслів, трембіт, дуди [2, 23].  

З цього приводу К. Квітка писав: «Практика музично-етнографічних дослі-
джень показує, що інструментарій не є носієм об’єктивних норм і у практиці на-
родних мас пристосовується у значній мірі до інтервалів, вживаних у співі. Навіть 
музичні інструменти одного і того ж народу, і, навіть одного і того ж виду інстру-
ментів не мають однотипного строю, який би свідчив про єдину, властиву цьому 
народу тональну систему» [4, 25].  

Неуніфікованість строїв традиційних флейтових аерофонів свідчить про на-
явність ще одного фактору, який є складовою етнічного звукоідеалу – це «звуко-
висотність». Поняття «звук певної висоти» при виготовленні традиційних аеро-
фонів реалізується на основі суб’єктивного критерію «звуковий ідеал». Він стає 
основою для утворення таких структур звукової організації, як лад, стрій, тональ-
ність, діапазон. Під час експедиційних досліджень опитування респондентів від-
бувалося і щодо порівняння їхньої місцевої традиції виготовлення і гри на 
аерофонах та традиції іншої локальної зони Закарпаття. В ході таких зіставлень 
респондентами були висловлені й різні уявлення щодо «ідеального» звучання ін-
струмента, що вказує як на різницю в індивідуальних смаках, так і ширше – на рі-
зний модус інтонаційного середовища2. 

Дуже часто у субетнічних (вужче – локально-територіальних) взаємо-
зв’язках респонденти завжди підкреслюють відмінності та специфічні риси. Опи-
сані факти протиставлення місцевої традиції співу чи інструментальної гри іншій 
традиції, навіть в межах ареалу одного села мають постійний характер. Отже, такі 
локальні відмінності мають і дотепер вагоме значення у внутрішній структурі за-
карпатської музичної культури. 

Відповідно до естетичних смаків, притаманних кожній окремій етнографічній 
групі та функційного призначення інструмента, традиційні майстри-виконавці на 
основі власного музично-висотного відчуття виготовляють музичні інструменти. 
Так носієм «звукоідеалу традиції» стає явище «музичної звуковисотності» із його 
фонічною реалізацією. Підтвердженням слугує дефініція поняття тембру за І. Ма-
цієвським: «тембр відображає характерні особливості національного художньо-
образного сприйняття, несе на собі відбиток умов життя, матеріального побуту тієї 
чи іншої етнічної спільноти. Відтак тембр слугує найважливішим фактором своєрі-
дності, відмінності одного етнічного стилю від іншого» [10, 22].  

Питання «консервування» і «деконсервування» стилю має вузький і широкий 
аспекти розгляду. У вужчому розумінні – це питання впливу строїв і звукорядів пе-
вних типів музичних інструментів на формування модусу інтонаційного мислення 
конкретного середовища (звукоідеалу), і, навпаки, формування звукорядної систе-
ми під «тиском» музично-діалектичних особливостей автохтонного мелосу. 
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У дослідженні закономірностей цього процесу перспективними можуть 
виявитись співставлення частоти основних тонів традиційних аерофонів із ідею 
«консервуючої» та «деконсервуючої» дії звукорядових систем традиційних му-
зичних інструментів, вперше висунутої і розробленої М. Хаєм [11, 79–82].  

Питання впливу аерофонів на формування локально-музичних стилів Закар-
паття вперше порушено у статті В. Шостака. Автор зазначає, що локальний музич-
ний інструментарій виступає одним із дієвих чинників музичних діалектів і суб-
діалектів, стилів, ритміко-мелодійної та інтонаційної структури музичних творів [1, 
93–94]. Наявність діалектів та субдіалектів, що в сукупності утворюють діалектні 
зони, які в загальних рисах співпадають з етнографічним районуванням Закарпаття, 
сприяють консервації традиційної культури цілих діалектних ареалів, зберігаючи 
свої особливості протягом багатьох століть. Роль практичного досвіду гри на тра-
диційних інструментах у цьому процесі беззаперечна. 

Важливим «консервуючим» чинником традиційної аерофонної музики у на-
йширшому розумінні виступає слуховий метод переймання традиції. При цьому у 
пам’яті й моториці виконавця фіксуються основні, найбільш характерні ладово-
інтонаційні звороти. Так, спираючись на певні типові форми, використовуючи зна-
кову тематичну основу, народжуються унікальні зразки традиційних награвань, які 
мають самостійну естетичну цінність. 

Явище «консервації» традиційної інструментальної культури Закарпаття є 
типовим і природнім процесом, який притаманний й іншим сферам традиційної 
культури. Такий висновок цілком узгоджується із значною кількістю говірок та 
субговірок Закарпаття (основні групи – маромороські, боржавські, ужанські, вер-
ховинські), десятьма локальними комплексами народного одягу, наявністю музи-
чних діалектів та субдіалектів Закарпаття. Окрім того, консервативність вияв-
ляється характерною рисою менталітету українців Закарпаття, у яких дуже гостро 
відчувається протистояння між «своїм» та «чужим», навіть у вузько-локальних 
територіальних ареалах. 

Інколи й самі лідери-респонденти вносять у традицію «деконсервуючі елеме-
нти», майструючи і запроваджуючи у практику музичні інструменти, з якими їм до-
велося зустрічатися під час контактів з іншоетнічним населенням або навіть 
побаченими у книгах. Одним із таких прикладів є майстер-сопілкар із села Люта 
Велико-Березнянського району Закарпатської області Петро Данило, який вигото-
вив дводенцівку, що на бойківсько-лемківському пограниччі не побутувала. Але 
традиція гри на подвійних флейтах на теренах закарпатського бойківсько-лемків-
ського пограниччя взагалі не сприйнялася як нетипова. Тобто, у народних виконав-
ців вказаного ареалу виявляється дбайливе ставлення до «чистоти» місцевої 
традиції музикування та чітке відмежування і гостре відчуття привнесених елемен-
тів у їх традиційній музичній культурі. Це дає підстави вважати, що ментальність 
бойків щодо інструментальної культури є досить консервативною.  

Значно «лояльніше» ставлення бойків спостерігаємо до запозичення іншоет-
нічних, але типологічно близьких традиційних музичних інструментів. Так, мігра-
ція музичного інструментарію, прагнення грати на інструменті із зручним та 
технічно легким звуковидобуванням завдяки свистковому пристосуванню сприяло 



 129 

адаптації спорідненої до бойківської скосівки румунської тілінки в окремих селах 
закарпатської Бойківщини.  

Велику схильність до асиміляції виявила лемківська музично-інструментальна 
культура. Внаслідок історично-політичних умов та активних контактів із спорі-
дненими культурами, що мають спільні риси в духовній і матеріальній сфері – поля-
ками, словаками, бойками та ін., створювався ґрунт для послаблення консервації 
традиційної культури і навіть до її асиміляції. Частково на теренах закарпатської Ле-
мківщини, де домінував пастуший спосіб господарської діяльності, збереглися діале-
ктні особливості традиційної інструментальної культури. У низинних районах із 
переважно землеробським способом господарювання домінувала вокальна традиція. 
Активним «деконсервантом» традиційної лемківської культури є її ареальна спорід-
неність із іншими слов’янськими культурами.  

Тенденції іншого характеру спостерігаємо в гуцульській музично-інструмен-
тальній культурі. Чільне місце в етноінструментознавчій літературі займають пита-
ння висвітлення румунських напливових елементів в музичній культурі Гуцуль-
щини. Загалом, взаємодію інструментальної культури Гуцульщини з іноетнічними 
процесами і явищами можна означити як таку, що інтенсивно оновлює традиційний 
фонд запозиченими елементами.  

Власне, ці запозичені елементи в гуцульській культурі її носіями сприйма-
ються цілком природно і закономірно. Тому тут виразно простежуються такі зако-
номірності сприйняття зовнішніх імпульсів культурою даного субетносу. В 
найстислішому вигляді вони зводяться до наступного. Зовнішній вплив сприймає-
ться повніше, швидше і легше, що ближче знаходяться один до одного контактуючі 
культури у стадіально, типологічно, історично тощо, оскільки доля зовнішнього 
імпульсу переважно залежить від того, наскільки він співпадає з тенденціями вну-
трішнього розвитку чи принаймні не суперечить їм. При цьому етнолінгвістична 
близькість не є визначальною ні у встановленні контакту, ні у рівні його інтенсив-
ності [1, 17]. Таким чином в умовах поліетнічного середовища, яке притаманне 
Закарпатській етнографічній зоні, процеси культурної трансформації об’єктивно 
присутні, і духовна творчість етносів так чи інакше відчуває на собі вплив оточу-
ючого середовища. 

Активне руйнування звуковисотності звукорядів традиційних аерофонів 
спричинило ансамблеве музикування у колективах художньої самодіяльності. Під 
впливом оркестрового музикування і прагнень за будь-яких обставин пристосувати 
специфіку виконання на традиційних гуцульських музичних інструментах до сила-
бічної ритміки, спричиняло втручання у техніку гри на сопілкових аерофонах, а та-
кож хордофонах таким чином, що нівелювалася мелізматика.  

Майже рудиментарним у традиційній закарпатській аерофонній музиці стало 
явище мультиінструменталізму, для активного існування якого необхідні спонука-
льні мотиви, тобто збереження скотарського та мисливського способів ведення гос-
подарської діяльності.  

Редукується і жанрова структура традиційної інструментальної музики пас-
тушої традиції. У формі етнофонічної реконструкції нами представлена так звана 
сопілкова велика форма під назвою «Коли дівка вівці загубила, і коли їх знайшла». 
Показово, що К. Квітка цей тип творів характеризує як «елегічні й такі, що мають 
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множинну мелізматику у порівнянні з танцювальними й пісенними п’єсами» [5, 
274]. Цікавою особливістю є те, що згадана композиція в минулому була розповсю-
джена серед закарпатських гуцулів, бойків, лемків, долинян. 

Фактично зникли трембітні награвання, що регулюють трудовий розпорядок 
на полонині, а відомості про існування програмних трембітних композицій під на-
звами «Крадіж овець», «Пісня старої діви», «Коли дівчина вівці загубила і коли їх 
знайшла» маємо завдяки вже згаданим записам Б. Бартока [8, 63].  

Закарпатська традиційна інструментальна культура пастушої традиції віді-
гравала домінуючу роль у гуцульській, бойківській, частково у долинянській та ле-
мківській локально-етнографічних групах українців Закарпаття. Пастівництво як 
тип господарювання є характерним для всіх чотирьох етнографічних груп україн-
ців, що мешкають на території Закарпаття і яке реалізується в основній та секунда-
рній формах господарської діяльності місцевого населення краю. Завдяки цьому 
фактору скотарською культурою було охоплено значну територію області.  

Музичні інструменти складають частину світогляду і менталітету закарпат-
ців. Нормативна база функціонування і застосування музичних інструментів чітко 
регламентована, сувора та відповідає еталонам традиційної сільської общини, які 
«транслюються» кожному наступному поколінню. Так, трембіти призначенні для 
комінукативно-сигнальних повідомлень на полонині, в окремих випадках для по-
хоронної сигналізації; «денцівки», «пищалки», різні багатоцівкові аерофони – для 
індивідуального, а гуцульські «флояри» – для обрядово-ритуального музикування 
тощо. 

Інструментальна культура пастушої традиції відіграє роль культурного 
стрижня і пов’язана з перманентними музичними характеристиками у звуковисо-
тній, ритмічній, структурно-композиційній площинах. На цьому рівні зберігають-
ся загальнонаціональні музичні характеристики, тоді як субкультурна локалізація 
залишається типовою ознакою для Закарпатської етнографічної зони. 

Результати дослідження узвичаєної інструментальної культури пастушої 
традиції (на прикладі групи аерофонів) дають підстави говорити про «екологію» 
культурних процесів, тобто про наявність цілої низки ознак, які забезпечують 
стійкість, так і плинність традиції:  

– консервативні риси, які характеризують традицію, вирізняючи її серед 
інших; 

– певна «замкненість» відносно деструктивних процесів і явищ найбільш 
характерна для закарпатських бойків і долинян; 

– адаптивність до нових умов, здібність гнучко пристосовуватися, транс-
формуватися у нові елементи і явища найбільш властиві гуцульській інструме-
нтальній традиції. 

– «відкритість» для запозичення інновацій (західно-слов’янське оточення 
та політичні події) фактично знівелювали інструментальну культуру закарпатських 
лемків.  

Загалом розгляд традиційної музично-інструментальної культури Закарпаття 
як самостійного об’єкту дослідження свідчить про сприйняття її як системи з гли-
бокими стабільними характеристиками та розгалуженими функційними взаємо-
зв’язками. 
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Примітки 
 
1 Відомі факти гри на дримбі чоловіками, зокрема, зафіксовані в с. Керецьки 

Свалявського району (Сакаль М.Ф., 1939 р.н.). Музикознавцями О. Маркуш та В. Мадяр-
Новак вдалося записати у селах Драгово, Вишково, Велятино Хустського району чо-
ловічий танець у супроводі ансамблевої гри на дримбах.  

2 Так, бойківський трембітанник І. Скунць, розповідаючи про свої музичні упо-
добання, зазначив, що вміє грати тільки на трембіті, «скосівці» та «друмблі». «Музика 
на цих інструментах натуральна, природна», – пояснив респондент. Тобто, за своїми 
естетичними уявленнями І. Скунць обрав обертонові інструменти, які є характерними 
традиційними інструментами закарпатської Бойківщини. Діаметрально протилежні 
думки висловив гуцульський майстер і виконавець на відкритих флейтах Д. Волічака 
(1954 р. н.) із с. Білин Рахівського району: «Што то у тих бойків, що на Міжгірщині 
живуть, такі довгі сопілки. А наші гуцульські «флуєрки» май високо і гучно звучать, 
тото є файно. Та взагалі, я на денцівках не граю, я всілякі мелодії висвистую на флує-
рках». У цього респондента присутня спеціалізація гри виключно на відкритих флей-
тах з грифними отворами, типовими для традиційної гуцульської музичної культури. 
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ТВОРЧІ ШКОЛИ ПРИ КИЇВСЬКІЙ І МОСКОВСЬКІЙ КІНОСТУДІЯХ 

ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ ТА УКРАЇНСЬКИХ ТЕАТРАХ  
 

У статті досліджено особливості творчої кінематографічної і театральної осві-
ти: роботу шкіл (студій) при Київській і Московських кіностудіях художніх фільмів 
та українських театрах (Києва, Львова, Ворошиловграда (нині Луганськ), Харкова та 
ін.) в 40-х роках ХХ століття. 

Ключові слова: творча освіта, студія, школа, становлення кіноосвіти в Україні, 
театр, Київська кіностудія художніх фільмів, режисер кіно. 

 
The article investigates of creative cinematographic and theatrical education: work of 

schools (studios) at the Kyiv film studio of feature films and Ukrainian theaters (Kyiv, Lviv, 
Voroshilovgrad (now – Lugansk), Kharkiv etc.) in the forties of ХХ century. 

Keywords: creative education, studio, school, becoming of cinema education in 
Ukraine, theater, Kyiv film studio of feature films, film director. 

 
Головною проблемою української кіноосвіти в 40 – 50-х роках ХХ століття 

була відсутність спеціалізованого вищого навчального закладу, в якому б готу-
вали фахівців творчих спеціальностей: кінорежисерів, операторів, сценаристів, кі-
ноакторів тощо.  

Мета статті – дослідити особливості творчої кінематографічної освіти: ро-
боту Київського державного інституту кіноінженерів та навчальних установ, що 
не мали державного статусу вищих або середніх навчальних закладів – творчих 
шкіл при Київській і Московській кіностудіях художніх фільмів та українських 
театрів у перше повоєнне десятиріччя; ввести в науковий обіг прізвища керівників 
шкіл та їхніх учнів. Під час роботи опрацьовано тогочасну фахову пресу, архів-
музей Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, 
Державний архів міста Києва (ДАК), Центральний державний архів-музей літера-
тури і мистецтв (ЦДАМЛМ) України, Центральний державний архів громадських 
об’єднань (ЦДАГО) України, друковані та архівні спогади українських кінематог-
рафістів тощо.  

1944 року Київський державний інститут кіноінженерів поновив свою робо-
ту в Україні. В газеті «Радянське мистецтво» повідомлялося, що студенти і викладачі 
паралельно з навчальною роботою власними силами відбудували господарство ін-
ституту, устаткування, організували ремонт приміщень, почали облаштовувати 
лабораторії: «Тепер в інституті вже працюють лабораторії кінотехніки, експлу-
атації кіноустановок, акустики, радіотехнічної механіки та ін. В інституті уком-
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плектовано бібліотеку на п’ять тисяч томів. Поступово розгортається науково-
дослідна робота. Чотири викладачі вже закінчили свої дисертаційні роботи» [18]. 

У червні 1945 року вперше за час війни здійснили випуск 10 студентів КДІ-
Ку. Проте це були технічні працівники кінематографа. Творчим кінопрофесіям 
(кінорежисерів, сценаристів, операторів, кіноакторів) в українських інститутах у 
40-х роках ХХ століття більше не навчали.  

Натомість було запропоновано організувати при театрах і кіностудіях школи 
(або інша назва – студії, від слова «студіювати», тобто «вчитися»), в яких би в 
умовах реального творчого процесу студенти переймали навички від провідних 
акторів і режисерів. 

Навесні-влітку 1945 року почалося масове відкриття таких творчих шкіл-
студій, методи навчання в яких дещо відрізнялися від інститутських: «Хоча сис-
тема К. Станіславського була основним дороговказом в оволодінні театральним 
мистецтвом, проте навчання активно поєднувалося з безпосередньою участю сту-
дійців у академічних виставах театру» [4, 13].  

При Харківському державному українському театрі імені Т.Г. Шевченка (ко-
лишній театр «Березіль») у 1945 році була організована студія, яку очолив лауреат 
Сталінської премії, народний артист УРСР О. Сердюк. Другим педагогом курсу 
був заслужений артист УРСР Г. Козаченко [2]. 

Влітку 1945 року при Київському державному театрі музичної комедії була 
організована студія під керівництвом заслуженого артиста УРСР Б.О. Балабана, 
завданням якої стало виховання молодих мистецьких кадрів для київського і част-
ково інших театрів музичної комедії: «Студія Київського театру музкомедії – це 
перший на Україні навчальний заклад, що готуватиме акторів цього жанру. До чи-
тання лекцій у студії запрошені кращі професорські театрознавчі сили Києва» [12]. 

У Львові 1945 року було організовано студію при Львівському театрі імені 
М. Заньковецької, яку очолив народний артист СРСР Б. Романицький; педагогами 
були запрошені заслужений артист УРСР В. Харченко і випускник Київського 
державного театрального інституту (1937), режисер В. Івченко [10]. У цьому місті 
це не була єдина творча школа – у квітні 1945 року при Львівському театрі юного 
глядача імені М. Горького була заснована драматична студія: «Колись, за часів 
старої Польщі, діти-українці не могли набувати вищу освіту. А тепер син селянина 
з села Заболотичі Дрогобицької обл. Василь Шминець, син робітника з села По-
рохник, Львівської обл. Володимир Маковецький, Ірена Мельник з села Глухень-
кого, Станіславської обл., учасники Вітчизняної війни Леонід Ситченко, Клара 
Окунєва, Ніна Агабекова – всі вони зустрілися у студії» [15]. 

Виховували молодих акторів у драматичній студії при Львівському театрі 
юного глядача імені М. Горького заслужений діяч мистецтв УРСР В. Скляренко, 
лауреат Сталінської премії Б. Косарєв, режисер М. Єрецький, педагоги Р. Бала-
банова, Ю. Заховай, М. Коган, В. Воробйов та ін. Одним з педагогів студії при 
ТЮГу був заслужений артист УРСР В. Харченко, який, як уже зазначалося вище, 
ще працював у студії при Львівському театрі імені М. Заньковецької [10]. 

У Ворошиловградському обласному державному музично-драматичному теа-
трі 1945 року відкрилася студія, яку до свого переїзду навесні 1947 року до Києва 
очолював досвідчений режисер театру і кіно, колишній доцент КДІКу, викладач 
Акторської школи при Київській кінофабриці В.С. Довбищенко [5]. 
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Після війни при Київській кіностудії художніх фільмів було відкрито кіно-
школу, яку очолив актор і режисер, заслужений діяч мистецтв РСФСР (1955) Бо-
рис Михайлович Дмоховський (29.01.1899, Санкт-Петербург – 1967, Ленінград). 
Це був невипадковий вибір, оскільки Дмоховський з 1924 р., паралельно із твор-
чою діяльністю займався вихованням молодих митців. Так, зокрема, він у 1931–
1937 роках провадив майстерню драматичних режисерів у Ленінградському ін-
ституті сценічних мистецтв.  

1946 року відбувався другий набір до мистецьких шкіл-студій. Віра Горбатюк 
у журналі «Кіно-театр» оприлюднила свої спогади щодо навчання у Драматичній 
студії Театру ім. І. Франка у 1946 – 1949 рр.: «Затамувавши подих ми, абітурієнти, 
тремтячи, підіймаємося на другий поверх і зупиняємося перед дверима великого 
репетиційного фойє. Там – приймальна комісія. До неї входили відомі актори, 
прославлені майстри української сцени, а також досвідчені педагоги театральної 
школи» [4, 13].  

Головою державної комісії на іспитах був директор акторської студії, народ-
ний артист України П. Сергієнко, набирав курс народний артист України О. Вату-
ля. Серед бажаючих було обрано 20 найкращих абітурієнтів, серед яких і авторка 
спогадів В. Горбатюк. 

Уже наприкінці першого навчального року (навесні 1946 р.) студенти, або як 
їх називали «студійці» всіх театрів набору 1945 року, брали участь у масових сце-
нах і епізодах вистав їхніх театрів. Так, наприклад, найкращі студійці при Львів-
ському театрі юного глядача імені М. Горького вже мали свої ролі: «Ірена 
Мельник дістала самостійну роль у п’єсі С. Михалкова «Сміх і сльози», а студент-
ка А. Борщова дебютує в прем’єрі театру – музичній казці Є. Шварца «Червона 
шапочка»» [15]. 

Для юних студійців було дуже важливо і корисно працювати на одному зні-
мальному майданчику або театральній сцені з видатними майстрами. Підтвер-
дженням цьому є цитата зі спогадів учениці однієї з таких творчих шкіл-студій: 
«Як учасники масовок, ми виходили на академічну сцену! Стояли поряд з леген-
дарними акторами – А. Бучмою, Н. Ужвій, В. Добровольським, наприклад, у дра-
матичній сцені біля корчми («Украдене щастя» І. Франка). Ми – в ролі молоді 
невеличкого гірського селища… Ми були свідками неповторної геніальності на-
ших великих акторів» [4, 13]. 

За тогочасними правилами, студійці, більшість серед яких були комсомоль-
цями і кандидатами в члени КП(б)У, окрім навчання, провадили активне громад-
ське життя. Так, зокрема, молоді актори і режисери студії при Львівському театрі 
юного глядача імені Горького, «обслуговували концертами виборців під час вибо-
рів у Верховну Раду УРСР, були частими гістьми у колгоспах і польових станах 
під час посівної і збиральної кампанії» [15]. 

Провідні актори показували молодим студійцям приклад в цьому: «Розчища-
ли від цегляних завалів прилеглу до театру територію, садили молоді деревця» 

[4, 14]. 
Українські кінопедагоги мали постійний контакт та невсипущий контроль 

найвищого київського і московського керівництва щодо важливої справи вихо-
вання молодих кінематографістів. Так, наприклад, перед початком нового на-
вчального року (в першій декаді серпня 1946 року) Управління навчальних 
закладів Міністерства кінематографії СРСР скликало в Москві нараду з питань 
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підготовки кадрів кіноакторів. Від кіноакторської школи Київської студії 
участь у нараді взяв художній керівник школи Б. Дмоховський, який розповів 
«про досвід навчальної роботи в керованій ним школі. Учасники наради обго-
ворили план роботи кіноакторських шкіл і програму курсу «Майстерність кіно-
актора»»[19]. 

Постановочні та навчальні роботи Московського театру кіноактора постійно 
висвітлювались у фаховій українській пресі: «Розглядаючи театр кіноактора як 
творчу лабораторію з виховання кадрів, Міністерство кінематографії СРСР ство-
рило при театрі майстерні, очолювані С. Герасимовим, М. Роммом, Ю. Райзма-
ном, С. Юткевичем та І. Пир’євим. У цих майстернях молоді режисери, перш ніж 
знімати фільм, під керівництвом майстрів проводитимуть усі підготовчі та репе-
тиційні роботи» [3]. 

У той час С. Герасимов проводив репетиції «Молодої гвардії» зі своїми учня-
ми – студентами режисерського факультету Всесоюзного інституту кінематогра-
фії Ю. Єгоровим, С. Едельштейном і Т. Ліозновою. Перед від’їздом на зйомки до 
Краснодона Московська школа планувала показувати на театральній сцені епізоди 
майбутнього фільму. 

Керівник навчальної студії на Київській кіностудії художніх фільмів Б. Дмо-
ховський планував протягом 1946–1948 років провадити виховання своїх студен-
тів під час зйомок фільму «Люди з чистою совістю» за сценарієм, що базувався на 
однойменній книжці генерал-майора, Героя Радянського Союзу П.П. Вершигори. 

Над фільмом працювали режисер Борис Михайлович Дмоховський, оператор 
Михайло Кирилович Чорний (випускник операторського відділу КДІК 1936), ху-
дожник Олексій Вікторович Бобровников, другий режисер Суламіф Мовшівна 
Цибульник (випускниця режисерського відділу КДІК, 1937). У головних ролях 
були задіяні провідні українські актори: художній керівник Київської кіностудії 
(1945 – 1948) Амвросій Максиміліанович Бучма (Коваль – прототип Ковпака), 
Дмитро Омелянович Мілютенко (Корнієнко), Петро Олексійович Березов (Рудов – 
прототип Руднєва).  

Під час підготовчого періоду студійці під керівництвом свого вчителя пови-
нні були опанувати всі етапи підготовки до фільму: підбір головних акторів, епі-
зодників, акторів масових сцен.  

Крім того, за навчальним планом шкіл-студій усі студенти Школи кіноакторів 
при Київській кіностудії отримали ролі «оточенців», бійців партизанського заго-
ну у фільмі: Вікторія Дольска, Віктор Левченко, Галина Надточій, Микола Вах-
ницький, Ігор Вєтров, Григорій Гусаков, Іван Іванченко тощо. 

У Московському театрі кіноактора було заплановано значно більші обсяги 
роботи з молодими кінематографістами. Так, зокрема, протягом 1947 року в теа-
трі кіноактора планувалося підготувати не менше десяти фільмів: «Для показу на 
великій сцені проводяться репетиції п’єси «За тех, кто в море!» в постановці 
М. Плотникова. П’єсу екранізуватиме режисер А. Файнціммер. Для участі у фі-
льмі передбачено запросити виконавців спектаклю… Для наступної постановки 
театру намічено «Русский вопрос» К. Симонова. режисер – М. Ромм» [3]. 

Директором Московського театру кіноактора був Л. Рудник, який, окрім за-
гального керівництва, ще й очолював режисерську колегію у складі М. Ромма, 
Ю. Райзмана, С. Герасимова, Б. Бабочкіна та М. Плотникова. Ця режисерська 
колегія здійснювала мистецьке керівництво Московським театром кіноактора. 
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Наприкінці 1946 року у статті «Рік натхненної праці» В. Довбищенко розпо-
вів про педагогічну діяльність у навчальній студії при Ворошиловградському об-
ласному українському музично-драматичному театрі, яку вважав його молодим 
складом, що не лише навчався, але й відразу опановував виробничим процесом: 
«Одночасно молодий склад театру починає репетиційну застольну роботу над 
п’єсою М. Алігер «Казка про правду», в якій ми запроваджуємо метод студійно-
сті, органічного поєднання навчального та виробничого процесу» [6]. 

Як педагог із багаторічним досвідом роботи Віктор Довбищенко допомагав 
самодіяльним театральним гурткам області, був незмінним членом журі міських 
і обласних творчих олімпіад, про що повідомлялося в республіканський газеті 
«Радянське мистецтво»: «Тісно пов’язана з самодіяльністю історія і діяльність 
обласного українського музично-драматичного театру, провідного театру міста. 
Вісімнадцять його акторів прийшли до театру з гуртків художньої самодіяльнос-
ті донецьких шахт і заводів, зокрема Фурсенко, Торба, Фесенко, Гончаров, Лев-
ченко, Лялько, Александров, Махров, Харченко. Зі свого боку театр всіляко 
допомагає самодіяльним гурткам області. Їх консультують вісім акторів і режи-
серів театру на чолі з художнім керівником колективу В. Довбищенком, незмін-
ним членом журі міських і обласних олімпіад» [8]. 

Фільм «Люди з чистою совістю», який став навчальним полігоном для Школи 
кіноакторів, розпочали знімати в середині серпня 1947 року, а вийти на екран, як 
зазначалось у статті В. Березовського «Люди з чистою совістю», надрукованій у 
«Молоді України», повинен був у «квітні наступного року» [1].  

В одній із стенограм творчого активу Київської кіностудії 1947 року зазнача-
лося, що з приводу фільму «Люди з чистою совістю» немає «ніяких побоювань за 
успішне завершення робіт» [11]. Проте зйомки зупинили через постійний і в бага-
тьох випадках надмірний контроль керівництва. Вершигору примушували переро-
бляти літературний сценарій, вносити багато правок.  

1948 року знімальну групу після зупинки поновили, замінивши сценариста 
(замість П. Вершигори став Г. Мдівані) і режисера-постановника (Б. Дмоховсько-
го на Б. Барнета), продовжили дію договорів із акторами і членами групи. Проте 
наприкінці травня 1948 року фільм про подвиг партизанського об’єднання 
С.А. Ковпака, який у редакції Мдівани вже називався «Рейд на Карпати», було ос-
таточно зупинено.  

Втім, під час простою, а потім і усунення від зйомок фільму, що мав стати на-
вчальним полігоном для Школи кіноакторів, Дмоховський продовжував вихову-
вати учнів. 

У червні 1948 року газета рапортувала про новий величезний випуск: «Мис-
тецькі навчальні заклади України випускають цього року 772 молодих спеціаліс-
тів… Театральні інститути, училища і студії виховали 248 акторів» [7]. 

Після реевакуації з Москви у 1944 році Київський державний театральний ін-
ститут отримав нову назву «Київський державний інститут театрального мистецт-
ва (КДІТМ)», а в 1945 році з нагоди сторіччя від дня народження видатного 
українського драматурга і театрального діяча І.К. Карпенка-Карого, інститутові 
присвоєно його ім’я. Так цей навчальний заклад називався до 2003 року, коли був 
перейменований у Київський державний університет театру, кіно і телебачення 
ім. І.К. Карпенко-Карого, а в 2003 отримав статус національного.  
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До викладацької роботи після війни залучалися відомі українські митці театру і 
кіно, які вже мали досвід педагогічної роботи: А.М. Бучма, К.П. Хохлов, Л.М. Гак-
кебуш, Г.П. Юра, С.М. Ткаченко (у той час очолив інститут), І.І. Чабаненко та ін.  

1948 року найбільша кількість випускників була в КДІТМ ім. І.К. Карпенка-
Карого – 40 студентів акторського факультету (27 українського відділення і 13 ро-
сійського). «Випуск можна вважати одним із найкращих за всі часи його існування. 
Випускники склали на відмінно не лише екзамен з фаху, але й мають ґрунтовну 
підготовку з теоретичних дисциплін… Новий загін акторів виходить у життя. Їх 
призначено до театрів столиці та обласних центрів республіки» [13]. 

На держіспитах були показані п’єси «Гроза» О. Островського, «Дванадцята 
ніч» В. Шекспіра, «Лісова пісня» Лесі Українки, «Зикови» М. Горького, «На Вкраї-
ні милій» І. Чабаненка, «Встреча с юностью» О. Арбузова, та «Глубокая разведка» 
О. Крона. 

Другим театральним вищим навчальним закладом в Україні був Харківський 
театральний інститут, який 1962 року об’єднано з Харківською консерваторією і 
утворено Харківський інститут мистецтв (нині – Харківський національний універ-
ситет мистецтв ім. І. Котляревського). 

КДІК теж мав випуск 38 студентів, але лише технічних спеціальностей кіно: 
«Екзаменаційна комісія відзначила роботи випускників П. Калини та О. Ткаченко. 
Жодної незадовільної роботи не мали на екзаменах студенти 4 курсу інституту. Всі 
вони вже виїхали на літню сесію» [17]. 

У липні 1948 року відбувся випуск студії при Львівському театрі імені М. За-
ньковецької, педагогами якої були народний артист СРСР Б. Романицький, заслу-
жений артист УРСР В. Харченко, режисер В. Івченко та інші. «Студійці 
підготували дві дипломні роботи – «Єгор Буличов» та «Витівки Скапена». Дипломи 
з відзнакою отримали 21 випускник, 10 – залишили на постійну роботу в театрі» 
[10]. 

У серпневому номері тієї ж газети дані по студійцях трохи відрізняються: «З 16 
чоловік, що закінчили цього року студію – 10 залишаться працювати в колективі. 
Вони введені в репертуар і беруть участь у виставах. Особливо відзначилась молода 
артистка А. Крупник у виставі «Сорочинський ярмарок», дебютувавши тут у голо-
вній ролі. Завантажені творчою роботою й інші випускники студії, які прийшли до 
театру» [9]. 

Мала позитивні результаті і діяльність Студії при Київському театрі музкомедії 
під керівництвом заслуженого артиста УРСР Б.О. Балабана: «Піклуванням оточені 
молоді актори в Київському театрі музичної комедії. Здібні артистки К. Мамикіна і 
В. Шишкін з вистави у виставу демонструють розвиток свого сценічного обдару-
вання, удосконалення майстерності» [9]. 

У серпні 1948 року склали іспити з художнього читання 22 випускники Драма-
тичної студії при театрі імені Івана Франка, очолюваній режисером-педагогом 
О. Скрипниченком: «Іспитова комісія на чолі з народним артистом Г. Юрою відзна-
чила високу якість виконання студійців Митрофанова, Кравця, Бабичевої, Цехмейст-
рука, Левковича та ін., а також великий обсяг роботи студії і різноманітність 
опрацьованого матеріалу» [2]. 

У цей же час студія при Харківській консерваторії під керівництвом М. Аваха 
представила дипломну оперу Леонкавалло «Паяци». «Режисер спектаклю М. Авах, 
диригент І. Гусман, концертмейстери К. Кац, Д. Гершман. В спектаклі брали 
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участь А. Лундишева (Неда), Б. Пузіч (Сільвіо), М. Боровий (Каніо), П. Бірюкова 
(Тоніо) та інші співаки» [16]. 

Відбувся у цей період перший випуск драматичної студії при Львівському 
театрі юного глядача імені М. Горького. В переповненому залі театру студія 
показала свій випускний спектакль – комедію Мольєра «Тартюф»: «Щирістю і 
простотою відзначається гра юних акторів. Переконливо розкривають образи 
ханжі і лицеміра обидва виконавці ролі Тартюфа – Н. Генцлер і А. Лапшич. Яс-
кравий народний гумор світиться в темпераментній Дорині – І. Мельник. Без-
перечний успіх молодого актора Л. Ситченка, який створив образ Оргона. 
Здібними виконавцями виявили себе й Н. Агабекова, В. Шминець, К. Окунєва, 
К. Богатько, В. Поруніна, С. Рябокобиленко, Н. Шнайдер, В. Молодико, Р. Ку-
линич. Молоді актори гідно вступають у мистецьке життя» [15]. 

У серпні 1948 року студія при Харківському державному українському те-
атрі імені Т.Г. Шевченка, яку очолював лауреат Сталінської премії, народний 
артист УРСР О. Сердюк, відбувся перший випуск студентів. Їхньою дипломною 
роботою була постановка керівником студії п’єси «Анна Лучиніна» К. Треньова, в 
якій грали учні. Після обговорення членами державної комісії, «сім кращих випус-
кників залишено для постійної роботи в театрі імені Т.Г. Шевченка» [2]. 

У той час Л. Курбас, який створив розгалужену систему режисерських і актор-
ських лабораторій театру «Березіль», вже півтора десятка років був «ворогом наро-
ду», позитивні здобутки якого було заборонено згадувати. Але залишилася ціла 
плеяда його учнів, які гідно продовжували справу свого вчителя: «При Харківсько-
му театрі ім. Т.Г. Шевченка з 1945 року існує студія, за рахунок якої поповнюється 
склад творчих працівників. Випускники студії залишаються у театральному колек-
тиві. Студійці набувають майстерності ще під час навчання, беручи участь у виста-
вах» [9]. 

У грудні 1948 року на перший випуск Школи кіноакторів, який відбувся у 
Київському будинку кіно, було запрошено директора Київської кіностудії Олек-
сандра Валентиновича Горського (обіймав керівну посаду у 1943 –1951 роках), 
випускника режисерського факультету КДІК М. Шаблівського, відомого опера-
тора Д. Демуцького, який прославився своєю роботою з О. Довженком; режисе-
рів В. Брауна, І. Анненського, С. Навроцького.  

Дипломною виставою Школи кіноакторів при студії художніх фільмів було 
обрано виставу «Мещане» М. Горького, хоча нею мав би стати фільм «Люди з 
чистою совістю».  

У газеті «Радянське мистецтво» було опубліковано статтю Л. Новоселицької 
«Майбутні кіноактори», в якій докладно описувалися ці іспити: «Художній кері-
вник школи режисер Дмоховський поставив п’єсу Горького серйозно і вдумливо, 
і спектакль, і всі ролі в якому виконує молодь, сприймається без скидок на моло-
дість і недосвідченість студентів, як зрілий мистецький твір. 

Особливо відзначилися: Ткаченко, яка створила привабливий, щирий образ 
Полі, Левченко, що просто, з м’яким гумором грає Перчихіна, темпераментний, 
вдумливий Хотяков, який створив глибокий і переконливий образ Тетерева; Про-
кшиць у ролі Тетяни виявила неабиякі сценічні дані; зовсім ще молода, але здібна 
Хіхлушко точно передала характер Акуліни Іванівни; Гусаков – Ніл, який уміло 
підкреслив основне в провідному позитивному героєві п’єси – бадьорість, життє-
радісність і впевненість в перемозі свого класу. Й інші ролі – Петра, Безсеменова, 
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Шишкіна, Цвєтаєвої, Степаниди – знайшли у спектаклі правильне втілення. Лише 
зовсім не вдалася випускниці Кац яскрава роль Олени. 

Майже всіх виконавців об’єднують щирість, почуття сценічної правди. 
Уміння проникнути в авторський задум і створити переконливий образ. Ці власти-
вості залежать не тільки від обдарованості – вони виховані в молодому акторові си-
стемою навчання в школі, яка готувала з них не спеціально кіноакторів, а й акторів 
драматичного театру. В цьому велика заслуга художнього керівника школи Б. 
Дмоховського» [14]. 

Тож, більшість випускників Київської школи кіноакторів – здібні, обдаровані 
молоді актори, про подальшу мистецьку долю яких повинні дбати Міністерство 
кінематографії і Комітет у справах мистецтв УРСР. Але київські студійці, на 
відміну від московських, були нікому не потрібні – частина студійців стала аси-
стентами режисерів, дехто зміг реалізувати себе як актор, деякі взагалі залиши-
ли роботу в кінематографі. 
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Інтеграція сучасного українського театрального мистецтва у європейський 

культурний простір стає все більш актуальною та вимагає всебічного наукового до-
слідження. Різноманітні фестивалі, що стали однією з ознак культурного життя су-
часного Донецька, отримали у регіоні своїх постійних прихильників. Фестивальні 
заходи постійно висвітлюються у регіональній пресі, зокрема часописах «Донеччи-
на», «Первая линия», «Донбасс», «Жизнь», «Вечерний Донецк» та ін. Суспільний ре-
зонанс привернув також й увагу театральної критики. Проте, попри вивчення різних 
аспектів театрального життя України загалом і Донеччини зокрема, результатом яко-
го стали досить ґрунтовні театрознавчі праці, питання його європейської інтеграції 
залишаються на периферії наукових інтересів мистецтвознавців. Саме тому метою 
статті став культурологічний аналіз заходів фестивалю «Золота корона», який прохо-
дить на базі Донецького театру опери та балету, у контексті входження українського 
театрального мистецтва в європейський культурний простір. 

За роки української незалежності Донецький оперний театр став справж-
нім осередком найновіших культурних прагнень. Початок його розквіту припа-
дає на 90-ті роки, час яскравих оперних і балетних постановок, гастролей трупи 
Україною та за кордоном. «У 1993 році театр уперше відкрив Італії оперне мис-
тецтво України. З цього часу донецькі артисти щорічно гастролюють на батькі-
вщині Джузеппе Верді» [2]. На 1995 рік оперна трупа вже мала дві гастрольні 
поїздки до Італії, але довготривале турне по містах Іспанії та Португалії було 
новиною. З 26 січня по 17 березня було показано 42 вистави в 31 місті, серед 
яких португальські Порто, Коїмбра, іспанські – Віго, Саламанка, Толедо, Сара-
госа, Леон. Як і на попередніх гастролях в Італії, глядачів підкорила Тамара Ла-
гунова, яку іспанці шанобливо назвали «українською Монсерат Кабальє» [10]. 
Критика також відмічала високу вокальну майстерність Валентина Землянсько-
го, Анатолія Вороніна, Галини Алексейчук, Зінаїди Поліщук та інших. Великим 
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успіхом супроводжувався виступ хору театру під керівництвом головного хор-
мейстера Людмили Стрельцової в опері Дж. Верді «Набукко». 

Наступного року на початку квітня колективи хору, оркестру, за участю 
солістів теж успішно провели гастролі в Іспанії. На цей раз гастролі пройшли у 
10 містах, серед яких Оренсе, Сантандер, Сорія, Касерес. «Реквієм» Моцарта, 
«Урочисту маленьку месу» Россіні було виконано у католицьких соборах і те-
атрах [11]. 

У 2000 році оперна трупа побувала на гастролях не тільки в Італії, але й у 
Бельгії і Швейцарії, де показувала свої версії «Травіати» і «Набукко» Дж. Верді, 
«Тоски» Дж. Пуччіні, а також виконала «Реквієми» В. Моцарта та Дж. Верді. За 
висловом диригента Еммануїла Тобіаша, «об’їздили всю Італію, виступали на 
Сицилії, в Неаполі, закінчили гастролі в Римі, у величезному старовинному со-
борі Святої Марії, що вміщає більше трьох тисяч чоловік. Три вистави грали в 
Брюсселі, а «Реквієм» Моцарта – у Лозанні» [3]. 

У 2004 році артисти опери, оркестр і хор виїжджали на гастролі в Іспанію під 
керівництвом головного диригента, заслуженого діяча мистецтв Василя Василенка. 
Репертуар складали опери «Набукко» і «Ріголетто» Дж. Верді, «Богема» Дж. Пуч-
чіні, «Севільський цирульник» Дж. Россіні. Вперше до гастрольного туру була 
включена опера П. Чайковського «Євгеній Онєгін». Репертуар майже двомісячних 
гастролей включав також концертні програми хору та оркестру. У виконанні хору 
прозвучали твори К. Орфа, В. Моцарта та Дж. Верді [4]. 

На початку травня 2006 року частина оперної трупи поїхала до Німеччини з 
новою комічною оперою Дж. Верді «Фальстаф», а друга частина на чолі із головним 
диригентом В. Василенком відправилась до Іспанії на щорічний весняний фестиваль 
оперного мистецтва, де продемонструвала «Отелло» і «Ріголетто» Дж. Верді, «Тос-
ку» Дж. Пуччіні та «Любовний напій» Г. Доніцетті [5]. 

За висловом директора Донецького театру опери та балету, «ми гідно пред-
ставляємо оперне і балетне мистецтво на фестивалях, які проходять у Європі та Аме-
риці, де донецькі артисти неодноразово становились лауреатами і дипломантами. 
Наші успішні зарубіжні гастролі, перемоги наших артистів на престижних конкурсах – 
це вклад театру в іміджеву політику Донецького регіону» [1]. 

Окрім інтенсивної гастрольної діяльності, Донецький театр опери та балету 
виступає організатором багатьох фестивальних проектів. Зокрема, проект Василя 
Василенка «Золота корона» вдало вписався у фестивальні заходи театру. Поряд з 
гучними балетними фестивалями «Зірки світового балету» та «Гран-Па», оперний 
фестиваль став одним із найпопулярніших на Донеччині. 

Саме В. Василенко у 1998 році, працюючи на той час головним дириген-
том Одеського оперного театру, заснував в Одесі фестиваль «Золота корона». 
Головною ідеєю фестивалю стало відродження Одеського оперного театру як 
архітектурної «корони» Одеси. Відповідно, перші п’ять фестивалів пройшли у 
Одесі, а шостий – у Донецьку на сцені академічного театру опери та балету ім. 
А.Б. Солов’яненка, де почав працювати засновник фестивалю. Саме тому куль-
турологічний аналіз заходів цього міжнародного форуму проведено на прикладі 
шостого, сьомого та восьмого фестивалів. 

Фестивальна програма шостого фестивалю складалась з двох гала-концертів, 
які відкривали і закривали фестиваль, та п’яти вистав – «Аїда», «Набукко», «Рі-
голетто», «Травіата» Дж. Верді та «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні. За задумом 
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автора цього проекту, метою «Золотої корони» було знайомство мешканців До-
нецька з тими їхніми земляками, які отримали визнання за кордоном. Саме тому 
до складу учасників увійшли виконавці, чиє життя певний час було пов’язане із 
шахтарським краєм: солістка Великого театру Росії і Берлінської Штатс-опери 
(Німеччина), заслужена артистка Росії Людмила Магомедова (випускниця Доне-
цького музичного училища), соліст Великого театру Росії, Метрополітен-опера 
(США) та Ла Скала (Мілан, Італія), заслужений артист Юрій Нечаєв (уродже-
нець м. Антрацит), а також прима Одеського академічного театру опери та ба-
лету Наталія Шевченко. Серед інших відомих виконавців на фестиваль були 
запрошені соліст Великого театру Росії і театру Ковен Гарден (Великобрита-
нія), народний артист Росії Віталій Таращенко; соліст Паризької Гранд-опера 
(Франція), народний артист України Валентин Пивоваров; соліст Маріїнського 
театру (Росія) і Нової опери Ізраїлю, заслужений артист Росії Віктор Черномор-
цев; соліст Національної опери України, заслужений артист України Ігор Борко; 
солістка Ла Скала (Мілан, Італія) і Опера-Токіо (Японія), лауреат міжнародних 
конкурсів Манамі Хама; солістка Віденської опери (Австрія), володарка Гран-
прі Міжнародного конкурсу вокалістів ім. Марії Каллас, народна артистка 
України Вікторія Лук’янець; соліст Національної опери Білорусі, лауреат між-
народних конкурсів Сергій Франковський [8]. 

Гідний рівень підтримали і запрошені диригенти. Наприклад, оперою 
«Набукко» диригував В’ячеслав Чернухо (головний диригент Національної 
опери Білорусі); «Ріголетто» – заслужений діяч мистецтв України, головний 
диригент Національної опери України Микола Дядюра; «Травіата» прозвучала 
під керівництвом народного артиста України Тараса Микитки (Донецьк). 

На жаль, різноманітні фінансові та організаційні проблеми не дозволили 
провести фестиваль «Золота корона» у наступні роки. Але, завдяки дружнім 
відносинам генерального директора іспанської компанії «Concerlirica» Леонор 
Гагі, художнього керівництва Донецького театру опери та балету з запрошени-
ми зірками світової опери та підтримки управління культури і туризму облдер-
жадміністрації, вдалося провести наступний фестиваль у червні 2010 року. 

В Сьомому фестивалі «Золота корона» були представлені вокальні школи 
Іспанії, Італії, Японії, Росії, Білорусі, України. Відкрилась «Золота корона» 
прем’єрою опери П. Чайковського «Євгеній Онєгін» за участі Володимира 
Громова (Національна опера Білорусі), Тетяни Ганіної, Юрія Аврамчука і Євге-
на Орлова (Національна опера України). Постановку «Євгенія Онєгіна» здійс-
нив головний режисер театру Олександр Лебедєв. Головний художник Сергій 
Спевякін в оформленні вистави використав ефектні прийоми сучасних мульти-
медійних технологій. 

Фестивальну афішу продовжили опери «Мадам Батерфляй» Дж. Пуччіні 
за участі Мікі Морі (Японія), «Отелло» Дж. Верді за участі Андреса Вераменді 
(Перу) і Луїса Сантани (Іспанія). «Приїхати в шахтарську столицю України со-
лістів Морі, Вераменді, Сантану спонукало те, що всі вони в Іспанії брали 
участь у спільних виставах з артистами Донецького національного академічно-
го театру опери та балету ім. А. Б. Солов’яненка і високо оцінили їхний профе-
сіоналізм» [7]. 

Останній Восьмий фестиваль «Золота корона» відкрив ювілейний, вісім-
десятий театральний сезон. Цього разу фестивальними заходами стали опери 
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Дж. Пуччіні «Турандот», Дж. Верді «Ріголетто» і «Аїда» під управлінням Васи-
ля Василенка, Юрія Луціва (м. Львів) та Івана Гамкало (Національна опера 
України). Участь у форумі брали зірки світової опери Мікі Морі (Японія), Лі 
Бьюнг Сам (Корея), Мартін Ілліев (Болгарія), Сусанна Чахоян, Ігор Борко (На-
ціональна опера України). «Цікаво, що вистава «Ріголетто» проходила не тільки 
в рамках фестивалю: ця опера була присвячена пам’яті знаменитої української 
оперної співачки, народної артистки СРСР Євгенії Мірошниченко» [6]. 

За традицією фестиваль завершився гала-концертом за участю гостей і 
провідних солістів Донецької опери, хору та симфонічного оркестру театру. З 
гостей у заключному концерті брали участь іменитий земляк, нині заслужений 
артист Росії, соліст Великого театру Росії Юрій Нечаєв, колишні донеччанки 
Валентина Феденьова (стажер Великого театру Росії) та Фатьма Касьяненко. 

На сьогодні Міжнародний фестиваль оперного мистецтва «Золота корона» є 
одним із престижних форумів оперної музики в Україні. Загалом, станом на 2011 
рік було проведено вісім фестивалів «Золота корона», де було представлено понад 
60 вітчизняних і зарубіжних виконавців, котрі взяли участь у 31 виставі і 12 гала-
концертах фестивалю. За роки існування «Золотої корони» його гостями були 
Й. Ліджі, М. Хама, М. Граціані, М. Августіні, Б. Себастьян, Р. Ллеші (Італія), 
Л. Шемчук, В. Лук’янець, К. Мургу (Австрія), Ш. Мукерія (Данія), Б. Блох, Л. Ма-
гомедова (Німеччина), І. Карвелас (Греція), А. Віхерек, П. Скалуба, А. Шкурган 
(Польща), В. Пивоваров (Словенія), Г. Хербст (Швейцарія), Г. Станчу, О. Ротарі, 
Д. Марчіян (Румунія), Н. Манойленко (Хорватія), Т. Одинокова (Ізраїль), Н. Шару-
біна, О. Мельников (Білорусь), М. Бієшу, М. Мунтяну (Молдова), В. П’явко, В. Че-
рноморцев, Ю. Нечаєв, О. Гергалов, Б. Майсурадзе, О. Кулько (Росія), А. Соло-
в’яненко, Є. Мірошниченко, О. Микитенко (Україна) та інші [9]. 

Своїм успіхом мистецький проект «Золота корона» у значній мірі зо-
бов’язаний саме головному диригенту Донецького національного державного теа-
тру опери та балету ім. А. Б. Солов’яненка Василю Василенку, чия особистість 
стала невід’ємною складовою нинішнього образу соціокультурного середовища 
Донеччини. Постать народного артиста України Василя Яковича Василенка хара-
ктеризується яскравим проявом мистецької обдарованості не тільки як диригента, 
але й як талановитого координатора та менеджера у галузі культури. 

Завдяки зусиллям диригента та його творчої групи акції фестивалю «Зо-
лота корона» призвели до значного суспільного резонансу і культурного резуль-
тату – Донецький національний театр опери та балету ім. А. Б. Солов’яненка 
ствердився не лише як один із провідних музичних колективів України, але до-
дав нових рис до образу культури шахтарського краю, в якому Донецьк по пра-
ву можна назвати й одним із культурних центрів нації. 

Аналіз здійснених фестивальних проектів «Золотої корони» дозволяє 
прийти до висновку про те, що вони значно активізують театральне життя регі-
ону, популяризуючи музичне мистецтво серед сучасних глядачів, демонструю-
чи значний культурний потенціал Донбасу. Подальше дослідження інших 
фестивалів, що проходять у Донецькому регіоні, дозволить визначити головні 
напрямки розвитку фестивального руху та прослідкувати його динаміку у соці-
окультурному середовищі Донбасу. 
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ТВОРЧИЙ СИНТЕЗ РЕЖИСЕРСЬКИХ ПОШУКІВ  

ВСЕВОЛОДА МЕЙЄРХОЛЬДА 
 

У статті розглядається творчість видатного радянського режисера Всеволода 
Мейєрхольда, творчі пошуки якого вплинули на режисуру ХХ століття. В. Мейєр-
хольд зробив вагомий внесок у світову скарбницю театрального мистецтва щодо фо-
рми, змістовності режисури, виховання актора нового типу. Теоретичні концепції В 
Мейєрхольда та його новаторська система біомеханіки вплинули не тільки на театра-
льне мистецтво ХХ століття, але й позначились на етапі становлення кінематографа.  

Ключові слова: театр сходу, умовний театр, актор, музика, театральна режису-
ра, кінематограф. 

 
This article devoited to the creation of prominent soviet producer Vsevolod 

Meyerkhol'd the creative searches of which expirience influenced on direction of XX age 
and did ponderable payment in the world treasury of dramatic art, in the area of form, 
richness of content of direction, creation of actor of new type. Theoretical conceptions of 
V.E. Meyerkhol'da, and him innovative system of biomechanics influenced not only on the 
dramatic art off XX age, but also affected to the morning cinema. 

Key words: theater east conventional theater, actor, music, theater directing, cinemato-
graphy. 
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Дослідження взаємодії та взаємовпливу театральних мистецтв з наукових по-
зицій як в сучасному мистецтвознавстві, так і театрознавстві, й сьогодні залиша-
ються актуальними. Мистецтвознавці у своїх дослідженнях звертаються не тільки 
до окремих явищ культури і мистецтва, але й вивчають ці явища та порівнюють їхні 
традиції, зокрема театральні. Активно вивчаються періоди взаємопроникнення та 
взаємовпливів, логічним завершенням яких є творчий мистецький синтез. Потреби 
сучасних мистецьких театральних практик підтверджують наукову думку про те, 
що протиставлення театру європейського театру східному вже давно не є традицій-
ним. Серед науковців 20-х років ХХ століття в напрямку досліджень взаємовпливів 
мистецтв можна назвати А.М. Мерварта («Театр Індії – Новий глядач», «Елементи 
народної творчості в класичній драмі Стародавньої Індії», «Сюжет „Сакунтали» в 
малабарській народній драмі», «Індійський народний театр») та Н.І. Конрада у ви-
вченні театрів Китаю та Японії («Театр Но», «Театр Кабукі», «Японський театр»). У 
1923 році російською мовою було видано «Ігри народів» німецького дослідника 
К.Гагемана. Після другої світової війни інтерес до східних культур надзвичайно 
виріс, з’являються нові роботи про театри Індії, Китаю і Японії західних науко-
вців: M. Анан «Індійський театр», Ф. Боуез «Японський театр», робота А. Скотта 
«Класичний китайський театр», В. Ітона «Актори та глядачі». Уперше науковці 
ХХ століття вдаються до спроб порівняльного вивчення різних театральних куль-
тур та їхніх мистецьких особливостей. Професор Каліфорнійського університету 
Майнер Ерл написав роботу «Японська традиція в англійській та американській 
літературі», а Леонард-Кебел Пронко опубліковує книгу «Театр Сходу і Заходу», в 
якій розглядає театральне мистецтво Азії і його вплив на сучасний західний світ, 
визначає можливості подальшого використання форм східного театру, аналізує 
життя і творчість видатних діячів ХХ століття.  

Питанням дослідження взаємозв’язків та взаємовпливів театральних мис-
тецтв присвятив свої роботи відомий сходознавець М.І. Конрад «Захід та Схід» і 
«Вибрані праці. Література і театр», в яких досліджується саме тематика мистець-
ких взаємовпливів по паралелі «Схід-Захід». У 80-ті роки ХХ століття з’явились 
роботи, в яких відзначався вплив Сходу на творчість режисерів початку ХХ сто-
ліття: А. Образцова «Синтез мистецтв та англійська сцена на межі ХІХ – ХХ сто-
літь», вплив філософії «дзен» на світобачення А.Швейцера, музику Г. Малера, 
живопис А.Матіса розглянуто Є.В.Завадовською в праці «Схід на Заході». Її до-
слідження з цієї тематики вирізняються яскравим та логічним порівняльним аналі-
зом східної та європейської традиції. Театрознавець О.В. Шахматова в своїй 
роботі «Пошуки європейської режисури традиції Сходу» дослідила проблеми вза-
ємовпливу театральних культур Сходу і Заходу та їх вплив на творчість видатних 
режисерів ХХ століття В. Мейєрхольда, М. Рейнхарда, Г.Крега та А. Таірова, які в 
своїх театральних експериментах породжували своєрідний театральний синтез на 
основі досвіду культурних традицій.  

Творчість видатного режисера ХХ століття В.Е.Мейєрхольда зробила до-
сить вагомий внесок у скарбницю світової театральної культури. Лейтмотивом те-
атральної концепції Мейєрхольда була відмова від сценічного натуралізму – 
«побуту», буденності, тобто того випадкового, що проникало в театральне мисте-
цтво, його концепція відображала боротьбу театру за право залишатись театром, 
за театральну умовність, яка, на його думку, проникала в саму суть життєвих 
явищ. Теорія «умовного театру» Всеволода Мейєрхольда складалась поступово, 
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крок за кроком. Режисер порівнював, вивчав та випробовував техніку різних 
театральних культур, звертався до театрального минулого, де знаходив підтве-
рдження для своїх творчих ідей. За образним висловом Зноско-Боровського, 
Мейєрхольд «здійснював прогулянки своєї уяви по різним театрам різноманіт-
них країн і епох: Іспанія, Схід, Італія, пантоміма повсюди брав натхнення, зві-
дусіль він брав театральні елементи, які йому полюбилися, ніколи не вдавався 
до цілі їх реконструкції» [4, 317]. 

Всеволода Емільйовича приваблював різний та водночас широкий досвід 
театральних культур, в якому він намагався, перш за все, віднайти риси, які б 
зближували, а не розрізнювали театральні культури. В своїй творчості таланови-
тий режисер намагався поєднати різні елементи театрального мистецтва, створи-
вши свій новий театр. Формування творчих поглядів Мейєрхольда відбувалось 
на межі двох століть. Це був період, коли Л.Толстой вивчає і коментує твори ки-
тайської філософії, художник Верещагін їде до Китаю, щоб накопичити вражен-
ня про цю країну та її мистецтво, а китаїст академік В. Алексєєв готується до 
своєї першої подорожі. В мистецтві і літературі все більше збуджувався інтерес 
до мистецтва і літератури Китаю. З’являються перші переклади китайської поезії 
Бальмонта, Фєта, Гумільова. 

Китай та Японія, в театральних традиціях яких багато спільного, посідали 
не останнє місце в творчих пошуках Всеволода Мейєрхольда. Інколи паралелі, 
які проводив режисер, можливо, навіть ним самим не завжди усвідомлювалися. 
Для нас сьогодні є очевидним те, що інколи це були прямі запозичення, але ча-
стіше всього – це були художні узагальнення великого майстра, який зумів пе-
редати не букву, а дух чужинської традиції, збагативши тим самим національне 
театральне мистецтво. Тенденції театрального мистецтва кінця ХІХ століття 
призвели до панування натуралізму на театральній сцені, саме до того від чого 
намагався відійти великий майстер. У своїй статті «Натуралістичний театр і те-
атр настрою» (1906) Мейєрхольд пише про те, що на сцені театру тих років стало 
звичайним показувати водоспад та дощ з натуральної води, зі сцени чувся гуркіт 
грому, що лякав глядачів, на очах у публіки на дроті на небі з’являвся місяць. 
Якщо актор промовляв «я чую, як виє собака», то обов’язково відтворювалося 
виття собаки. На сцені будувалися кімнати в декілька поверхів зі справжніми 
сходами і дубовими дверима тощо [6, 15]. Як писав у 1914 році режисер, «у теат-
рі не потрібно імітувати життя, намагаючись відтворити його зовнішню форму, 
тому що театр має свої особисті театральні способи вираження, у нього є своя 
для всіх зрозуміла мова, на якій можна звернутися до залу глядачів» [7, 28-29].  

Таку істину театральність Мейєрхольд знаходив в стародавньому грець-
кому театрі, в італійській комедії дель’арте і театрах Сходу, де панувала повна 
єдність сцени з залом. Сам режисер мріяв про зал глядачів, який завжди освіт-
лений під час вистави. «Там через партер ведуть на сцену три тротуари: два по 
бокам вздовж стін і третій посередині. Замість декорацій ширми розписані з 
двох сторін. На сцену нема доступу ані теслярам, ані бутафорам, їх роботу ви-
конують так звані «служки просценіуму» [7, 30-32]. 

Мріючи про нову театральну будівлю, про яскраву парадну виставу, 
Мейєрхольд перш за все мав на увазі актора. Без слів і акторського одягу, рам-
пи і куліс, театральної будівлі і, залишившись лише з актором і його майстер-
ними рухами, театр все одно залишається театром – часто-густо повторював 
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Мейєрхольд, неодноразово звертаючи увагу своїх студійців на майстерність ак-
тора китайських бродячих труп. Збереглися конспекти занять майстра в його 
студії 1914 – 1916 роках, де він описував заняття з сценічного руху. В програму 
його занять входило також ознайомлення студійців з принципами майстерності 
китайського і японського актора. Вже до цього часу режисер утвердився в своїй 
концепції умовної акторської гри, в основі якої за його спостереженнями зна-
ходився принцип гротеску. Свою концепцію він рішуче протиставляв «театру 
переживань» та теорії Станіславського, намагаючись висловити в «умовній не-
правдивості» всю повноту життя. «Актор, ступаючи на майданчик, перетворює 
себе і стає витвором мистецтва» – в цих словах розуміння Мейєрхольдом при-
роди акторської майстерності [8, 97]. «Натхненність» («шень») виявляється у 
виставі, коли актор сам натхненний і перевтілений» [14, 29]. Саме про це йшло-
ся у китайському театральному трактаті «Пань Чжи-хена» (Співи фенікса) кінця 
ХVІ – початоку ХVІІ століть [14]. Зазначене не є випадковим збігом термінів і 
понять, це розуміння Мейєрхольдом різних сторін акторської майстерності. За 
визначенням актора, у «витворі мистецтва» криється глибока суть. 

По-перше, це означало, що гра – це не імітація реальних побутових рухів, а 
«сценічна дія актора у сфері уявного життя», тобто те, що на мові режисера 
означало «по-театральному зажити на сцені». По-друге, це підкорення психоло-
гізму гри, як відзначав у своїх щоденниках Мейєрхольд, декоративному завдан-
ню. Він підтверджував свою думку посиланнями на японський театр, в техніці 
гри ми базуємося на принципах японского театру» [5, 91], де декоративними бу-
ли не тільки умови, архітектура сцени самого театру, декоративними були: мімі-
ка, жести, тілесні рухи, пози акторів, завдяки цій декоративності вони були 
виразними. 

Сценічний рух – танок, що підкоряється декоративному завданню – режи-
сер називає «пластичним перевтіленням». Такі погляди на акторську майстер-
ність збудили бажання в майстра присвятити в своїй студії ряд занять спеціальній 
темі «Самолюбування актора в процесі гри». Саме це в китайській театральній 
теорії прийнято означувати терміном «юань» (повний, круглий), що пов’язано з 
естетикою танцювальних рухів, які потребують від актора високої пластичності 
та грації руху, м’якості та витонченості, плавності під час зміни танцювальних 
па [15, 53-58]. Мейєрхольд пояснював студійцям, чому одночасно потрібно на-
вчатися прийомам комедії «дель арте» та прийомам китайського та японського 
театру, невипадково майстра сцени приваблювали саме такі театральні системи, 
де склалась традиція точного, як у музичній партитурі малюнку сценічного ру-
ху. Різновиди театральних культур Мейєрхольд перевіряв на умовність і театр 
Сходу посідав в цьому процесі не останнє місце. Це визнавав сам режисер, про 
це говорили його учні і рецензенти, які виявляли в його багатьох спектаклях 
елементи японської театральної системи. «Мейєрхольд розумів азійську куль-
туру й любив театр Азії, знав його. Ніколи не стилізуючи, він серйозно зріднив-
ся з ним, увібрав багато з його елементів…. Мейєрхольд не раз говорив про 
глибокі контакти театру Захаду і театру Сходу, які своїми прийомами збагачу-
ють багатонаціональну театральну культуру сучасності… Мейєрхольд любив 
особливу простоту, лаконізм, своєрідність театрів Сходу; прийом мізансцен, 
графічність рухів, їх крайню виразність... і ліричну епіку азійського театру, 
конденсованість емоцій, гостре почуття театральності, вороже натуралізму, 
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жарт, притаманний народному видовищу, який так цінував й Шекспір. Неви-
падково, роздумуючи про шекспірівський театр, Мейєрхольд знаходив перегу-
кування з театрами Японії і Китаю» [16, 240-241].  

Всеволод Мейєрхольд також мав режисерський досвід роботи в оперному 
театрі. У 1908 – 1918 роках він працював у імператорській опері Маріїнського 
театру, де проголосив боротьбу зі штампами сцени. За своїм способом мислен-
ня режисер завжди випереджав час. Музика в його творчості, саме як режисера, 
завжди посідала особливе місце. Коли тільки йшлося про реформу в оперному 
мистецтві, він розпочав боротьбу проти штампів оформлення постановок, узго-
дження ходульності з елементами натуралізму, фальшивого уподобання життя 
в поведінці співаків оперного театру. Всеволод Емільйович виступав проти без-
думного, поверхневого підходу до втілення музики. Режисер цілеспрямовано 
шукав способи подолання вічно притаманної оперній сцені небезпеки «розла-
ду» між музикою та сценічною дією. Вже через рік роботи в театрі режисер в 
статті, присвяченій постановці вистави «Трістан та Ізольда» Р.Вагнера (1909), 
сформулював декілька тезисів. На його думку, музична драма повинна викону-
ватися так, щоб у слухача-глядача жодної секунди не виникало запитання, чому 
цю драму співають, а не говорять. Він вимагав, щоб ключ до постановочного 
рішення брався з партитури, а не з лібрето, та повністю відповідав партитурі. 
Пластичний малюнок мізансцен, міміку й рухи акторів, на його думку, потрібно 
підкоряти «музичному малюнку», розвитку інтонаційних деталей музичного 
образу. Ритмічний початок повинен слугувати основою сценічної дії, диктувати 
організацію вистави.  

Реалізувати вищезазначене було не просто, але режисеру це вдалося. Про 
такий вдалий експеримент свідчать його гармонійні вистави-шедеври, такі як 
«Орфей» К. Глюка (1911), «Електра» Р.Штрауса (1913), «Кам’яний гість» А. Дар-
гомижського (1917). Разом з відомим балетмейстером Михайлом Фокіним була 
поставлена опера-балет «Орфей», яка упередила поширені тенденції ХХ століття 
щодо жанрового синтезу взагалі, та визначила специфічні риси ряду творів Ігоря 
Стравінського. У 1918 році Мейєрхольд зробив постановку «Солов’я» Стравінсь-
кого у вигляді опери-балету з розподілом виконавців на танцюючих, співаючих та 
демонстраторів міміки. Увага до пластичного втілення музичного образу, інтона-
ції-жесту, «озвученого малюнку» та ритмічної організації мізансцени акцентува-
лася на способах режисерського ліплення музичних характеристик та драматургії 
оперних партитур С.Прокоф’єва, починаючи з «Гравця» й «Любові до трьох апе-
льсинів», а пізніше й опер Дмитра Шостаковича. Синтетичні досліди Мейєрхоль-
да і його театральної естетики можна знайти в багатьох явищах, які здаються 
зовсім віддаленими, включаючи ораторіальні опери А. Онеггера і Д. Мійо, кантати 
К. Орфа, твори К. Брехта-Вайля та інше [11, 145]. 

Драматичні спектаклі В.Мейєрхольда й трактування ним як режисером 
нових функцій музики у виставі, а саме її стилістики, нових принципів контра-
пункту в поєднанні з сценічною дією, принципу «симфонічної організації» 
вплинули на оперну творчість значно більше, ніж його діяльність як режисера, 
або співавтора оперних вистав. Спектаклі Мейєрхольда в 20-ті роки ХХ століт-
тя підказували композиторам нові прийоми музичної характеристики, образнос-
ті мови. Музика у виставах режисера виконувала серйозну драматургічну 
функцію, яка доповнювала характеристику персонажів опери, інколи підкреслю-
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ючи соціальну належність, класову психологію персонажа, гротескність, емоційне 
налаштування епізоду й тексту, який вкладався у вуста героїв вистави. Зазначене 
досить добре слугувало для «зривання масок», викриття та особистого ставлення 
до інтелектуального трактування вистави автором та її підтексту.  

Режисер першим вивів на радянську сцену джаз в своїх виставах «Трест 
Д.Є.» по І.Еренбургу та Б.Келлерману (1924), «Озеро Люль» А.Файко (1924), де 
фокстроти, танці шиммі й танго стали уособленням загнивання буржуазного 
Заходу, а бадьорі спортивні марші та польки емблемою здорового, молодого 
радянського побуту. Такий метод соціальної типізації ми знаходимо в балетах 
«Золотий вік» і «Болт» Шостаковича, з їх завзятим викриванням буржуазно-
міщанської музичної стихії [11, 148]. У співдружності режисера Всеволода 
Мейєрхольда й Сергія Прокоф’єва була поставлена опера «Борис Годунов». 
Для композитора ця вистава була джерелом музичних ідей та образів, які впли-
нули на його майбутні твори. Картина битви, зіткнення військ Самозванця з 
військами Бориса музично вирішувалися великою кількістю кадрових ланцюж-
ків-епізодів, де контрапунктують європейський і азійський оркестри, німецький 
воєнний марш, зойки руської раті та переможні фанфари поляків. Задум такого 
контрапункту нагадує про картину Льодового побоїща з «Олександра Невсько-
го» Прокоф’єва-Ейзенштейна й, ніби ескізно, передбачає її. Прокоф’єв уперше 
звернувся до національного історико-епічного сюжету. Після цієї роботи 
з’явився фільм з його музикою «Олександ Невський», який було створено у 
співдружності з учнем Мейєрхольда Сергієм Ейзенштейном, а потім й «Іван 
Грозний». З опери «Борис Годунов», по-суті, розпочався новий етап творчості 
Прокоф’єва, відзначений розвитком народно-епічних, монументальних образів, 
насичених елементами національної пісенності. Цей період торкнувся не лише 
музичного театру, а й кінематографу. Як приклад, це можуть бути «богатирсь-
кі» сторінки П’ятої та Шостої симфонії, Першої скрипічної сонати. Подібні 
приклади свідчать про те, що оперний театр, а саме симфонічна музика, впли-
нули на становлення кінематографу [11, 155]. 

У Полтаві у 1906 році режисер випускає постановку п’єси Ібсена «Приви-
ди» та О.Димова «Каін», де в якості творчого експерименту він звернувся до 
практики японського театру. Про те, що свої творчі експерименти Мейєрхольд 
здійснював відповідно до традицій східного театру свідчить сам факт постановки 
п’єси А.Шніцлера «Крик життя», в якій режисер, за свідченнями його біографа 
Н.Волкова, «розглядав….кожний рух, як танок (японський прийом), навіть тоді, 
коли це не було викликано схвилюванням» [5, 248]. В іншій виставі – «Чудо 
Святого Антонія» М. Метерлінка (п’єса йшла у Полтаві під назвою «Варіат») – 
режисер уперше використав прийом, подібний до брехтівського «відчуження». 
Він зобразив усіх оточуючих Антонія та Вірджинію, як бездушних ляльок, тим 
самим загостривши на цьому увагу та сатирично викриваючи персонажів. Зго-
дом, розглядаючи досвід цієї постановки, Мейєрхольд напише: «В японських те-
атрах ще до цього часу рухи і пози маріонеток вважаються ідеалом, до якого 
потрібно прагнути акторам. І тут я переконаний, любовне відношення до марі-
онетки потрібно шукати в мудрому світобаченні японця» [6, 97]. 

Мейєрхольд розробляє принцип подвійного ставлення актора до образу і 
в багатьох своїх режисерських задумах він погоджувався з системою англійського 
режисера Гордона Крега, але по своєму трактував його теорію. Гордон Крег зазна-
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чав, що говорячи про надмаріонетку, це зовсім не означає, що потрібно викинути 
людину і замінити її лялькою. Він говорив про те, що актору потрібно досягти такої 
техніки, щоб удавати з себе маріонетку. Режисер зазначав, що на одному пережи-
ванні, на одній внутрішній грі далеко не поїдеш. «Потрібно подбати про те, щоб ви-
робити в собі такі технічні прийоми, які давали б можливість передати все, що ви 
задумали» [7, 55]. Прийоми театру маріонеток, маску замість обличчя Мейєрхольд 
використовував для того, щоб підкреслити сатиричну характеристику героїв, він 
уперше вимагав від актора бути «захисником» і «прокурором» створюваного обра-
зу. В подальшому ці прийоми розвинулись режисером у принципи сатиричного 
гротеску, вони виявились попередниками того, що з часом система естетичних 
принципів театру Б.Брехта набула завершеного оформлення. На думку американсь-
кої дослідниці Хувер, «театральне мистецтво побудовано на законах самосвідомос-
ті (selfconscious theater art), дуалізм актора і його ролі – основні принципи системи 
Мейєрхольда – суть V-ефекту Б.Брехта чи, як його називають «ефекту відчужен-
ня», який у «брехтівській термінології чинить рушійний вплив на сучасну театра-
льну думку» [8, 82]. 

У символістському театрі режисера виникає концепція театру умовного, 
який не відображає, а висловлює життя і навіть перетворює його. Театр символіс-
тів, відмовившись від зображення дійсності у тому вигляді, як відтворив її театр 
натуралістичний, відмежовуючись від глядача четвертою стіною. Демонструючи 
«враження від життя», символістський театр користувався тим самим принципом 
«картини», що і театр натуралістичний. 

Працюючи в театрі Комісаржевської у 1996 році, Мейерхольд здійснює по-
становку спектаклів «Чудо мандрівника Антонія» та «Балаганчик». Спектаклі 
пройшли в один день і вразили публіку своєю нестандартністю. В своїх творчих 
пошуках режисер підкреслював умовно-ігрову природу театру, вперше в своїх по-
становках він вийшов за межі рампи. «Синтезуючи історичний досвід, він був пе-
реконаний у необхідності стягувати до театру усі найкращі прийоми театральних 
епох» [9, 55].  

Через певний час режисер у 1914 році робить нові постановки спектаклів 
«Балаганчик» і «Незнайомка» в новій інтерпретації, де виявили себе методи те-
атральної умовності східного театру та виконували ролі його учні з нової Сту-
дії. Ці спектаклі режисер здійснює в єдиному напрямку гротеску. Роздумуючи 
над природою цього явища, він пише: «Мистецтво гротеску засновано на боро-
тьбі змісту і форми. Гротеск прагне підкорити психологізм декоративному за-
вданню. Ось чому у всіх театрах, де панував гротеск, такої значимості набувала 
сторона декоративна в широкому розумінні слова (японський театр). Декорати-
вними були не тільки облаштування, архітектура сцени і самого театру, декора-
тивними були: міміка, тілесні рухи, жести, пози акторів; через декоративність 
були вони виразні. Ось чому в прийомах гротеску причаїлися елементи танцю: 
тільки за допомогою танцю можливо підкорити гротескні задуми декоративно-
му завданню... Недарма японець, що подає зі сцени своїй коханій квітку, нага-
дує своїми рухами даму з японської кадрилі, з її покачуваннями верхньої 
частини тіла з її легкими нахилами і повертанням голови з її вишуканим витя-
гуванням рук на право і на ліво» [10, 229]. Мейєрхольд одів на героїв різноко-
льорові перуки, ввів у гру слуг просценіуму, одітих у кімоно і шаровари. 
Особливо велику свободу режисер надав слугам просценіуму в «Незнайомці», 
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вони ніби вели акомпанемент до дії акторів. Широкі рукава кімоно звільняли 
їхні руки для гри з речами. Слуги з’являлися з самого початку вистави і забира-
ли меблі і реквізит, здвигали з двох половинок горбатий місток, то піднімали на 
бамбукових жердинах різнокольорові завіси, то накивували на акторів білі вуа-
лі, які символізували падаючий сніг, а то розправляли складки плаща актора. 

Цей спектакль був для Мейєрхольда програмним. Щоб підкреслити його 
новаторський дух, відмінний від смаків буржуазної салонної публіки, він розсі-
кає сцену і зал рампою. Вздовж стіни він шикує на колінах слуг просценіуму, 
які тримають в руках підсвічники з запаленими свічками, вони сидять спиною 
до залу і обличчям до «гостинної кімнати». В антракті з’являлися на сцені 
справжні китайці, яких Мейєрхольд підібрав десь на вулиці під час їхньої ви-
стави й захотів, щоб вони виступали під час антракту. «Ця ідея настільки його 
захопила, що з ним нічого не можна було зробити» [11, 206-207]. Китайці жонг-
лювали ножами, а слуги сцени в цей час кидали в публіку апельсини, намагаю-
чись попасти в тих, хто відверто був обурений спектаклем. Мейєрхольд вважав, 
що під час спектаклю увага глядачів не повинна розсіюватися в сторону. Щоб 
глядач був готовий до подальшого сприйняття спектаклю, не можна дозволити 
йому за короткий проміжок загубити настрій. Антракт, на думку режисера, «по-
трібно використовувати так, як ним користувалися у античному театрі, як ним 
користуються у в цирку» [12, 40]. Потрібно було зберігати під час перерви ритм 
дії, що можливо лише в тому випадку, якщо спектакль побудовано за музичними 
законами, або за принципом контрасту, запропонувати глядачу щось зовсім осо-
бливе – прийом, який також використовувався багатьма традиційними театраль-
ними системами.  

Комічні інтермедії Сервантеса змінювалися діями іспанських трагедій, а 
фарс «кьоген» звичайною побутовою мовою передавав зміст мініатюр японсько-
го театру «Но». Сцена контрасту готувала глядача, загострюючи його сприйняття 
і перемикала його свідомість від смішного до трагічного. Прийоми гротеску були 
втрачені на початку ХХ століття європейським театром. Мейерхольд бачив своє 
завдання в тому, щоб відновити втрачене, по-новому повернути стиль, без якого, 
як вважав режисер, не можна побудувати істинний народний театр, бо, на його 
думку, всякий істинний театр не може не бути гротесковим. Саме в гротеску Мей-
ерхольд вбачав основу театрального синтезу: «гротеск не знає тільки низького, 
або тільки високого. Гротеск заважає протилежності, свідомо створюючи гостроту 
протиріч, грає однією лише своєю своєрідністю… гротеск, шукаючи наднатура-
льне, пов’язує у синтезі екстракти протилежностей, утворює картину феномена-
льного, приводить глядача до спроби вгадати загадку неосяжного» [13, 225-226]. 

Зробив свій внесок режисер і в становлення кінематографу, хоча його до-
свід роботи в кіно був коротким. Режисер неодноразово зазначав, що кіно для 
нього – це невідома справа, але його потрібно досліджувати. Збережені матері-
али з особистого архіву режисера та його інтерв’ю свідчать про те, що тим не 
менш в нього існувала особиста концепція по відношенню до кіно. Мейєрхольд 
чітко усвідомлював різницю між театром і кіно: зображення в кіно виникає на 
кіноплівці, що диктує свої власні закони і вимагає абсолютного підпорядкуван-
ня собі всього, що знаходиться в середині кадру, або перед оком кіноапарата. 
Свій перший досвід в кіно режисер вважав експериментаторським, зазначаючи, 
що техніка кіно для нього – «terra incognita». Особливо звертав увагу на пошуки 
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поєднання світла й тіні, які ґрунтуються на пошуках досконалості та виразності 
краси ліній. Про свою першу роботу в кіно «Портрет Доріана Грея» він зазна-
чав, що, коли форма буде знайдена, постановка «Доріана Грея» далі піде, як у 
звичайному театрі, це свідчить про те, що перші спроби кінематографу це були 
запозичення з театрального досвіду. У нотатках до лекції про кіно, яку він прочи-
тав у 1918 році в студії екранного мистецтва Скобелевського комітету, читаємо: 
«Світлопис кіно… відчуття часу. ...Надписи як продовження ритму… Грати, не 
граючи…» [1, 30].  

Фільми режисера «Портрет Доріана Грея» та «Сильна людина» до тепер так 
і не знайдені, що є гіркою втратою для кінематографу. За свідченнями рецензентів 
і мемуаристів-сучасників, режисеру вдалося втілити ідею світлопису, а саме 
Мейєрхольд як актор досяг шуканого парадоксу «гри без гри» в ролі лорда Генрі. 
Сила фільму полягала не тільки у психології взаємовідносин, настільки парадок-
сально і вишукано-піднесених О.Уайльдом в його романі (коли «оригінал» вічно 
молодий старіє, а портрет розкладається). Саме уальдівська в’язь прози при пере-
несенні на екран сама собою пропала, чого не врахував режисер. Сила режисури 
була в іншому, саме в незвичайних ефектах світлотіні, у відтворенні на екрані ав-
торської атмосфери пряної розкоші, вишуканості інтер’єру, гри фактур-килимів, 
порцеляни, дерев і квітів. Програвши у літературному вирішенні фільму, постано-
вник максимально виграв в образотворчому. Досягти ефекту синтезу щодо плас-
тичного рішення та режисури: єдності композиції кадру з ритмом акторського 
руху, мізансцени з освітленням, допомогли талановиті колеги – сценограф Воло-
димир Єгоров і оператор Олександр Левицький. Фільм «Портрет Доріана Грея» 
можна вважати першим експериментальним фільмом у стилі кіноавангарду. Вирі-
зняє його серед перших німих фільмів живописний стиль, «красномовство світло-
тіні», гра фактур, де творці шукали виразність кадрів, а не просто крутили на 
плівку сюжет, який розгортається в кінопавільйоні або в натуральній декорації. 

Видатний режисер ХХ століття Всеволод Мейєрхольд своєю творчістю та 
надзвичайно сміливою режисурою збагатив теорію і практику театральної режи-
сури та кінематографу ХХ століття. Синтезуючи історичний досвід театральних 
культур, як режисер він вбачав необхідним стягувати до театру усі найкращі при-
йоми театральних епох, що саме і продемонстрував своєю творчістю. В своїх мис-
тецьких пошуках режисер підкреслював умовно-ігрову природу театру та вперше 
в театральній практиці вийшов в своїх постановках за межі рампи, ввівши по-
няття «біомеханіка актора». 
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Стаття простежує історичні зв’язки театру та цирку. Автор виявляє спільні та від-
мінні риси сучасних театральних та циркових вистав. У статті аналізується досвід всесві-
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Article traces the historical relationship of theater and circus. Author reveals shared 

and distinctive features of contemporary theater and circus performances. The experience of 
world famous corporations Cirque du Soleil to create a theatrical-circus show is analyzed in 
the article. 
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circus show, Cirque du Soleil. 

 
На межі ХХ–ХХІ століть відбулася зміна культурних парадигм, що ви-

явилось як у переоцінці соціальних та мистецьких явищ, так і у трансформації 
глядацьких очікувань і бажань. На зміну модернізму прийшов постмодернізм з 
його небаченим прагненням до розважальних форм дозвілля, чим і обумовилась 
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активізація інтересу суспільства до візуально-видовищних жанрів. Для тради-
ційних мистецьких видовищ, таких як цирк і театр, стала очевидною необхід-
ність якісно нового підходу до створення розваг. У пошуках нових образних 
рішень театр і цирк все частіше звертаються до виразних систем одне одного. 

Явище театралізації цирку та циркізації театру на сьогодні системно не 
вивчалося, втім, окремі вчені торкались зазначених питань у контексті своїх на-
укових досліджень (Ю. Бабушкін, М. Єльшевський, Н. Іванова-Георгієвська, 
Г. Курінна, С. Макаров, М. Немчинский, Н. Сарафанова, М. Хренов та ін.). У 
даній статті ставляться завдання: здійснити історичний аналіз театрально-
циркових витоків, виявити суттєві спільні і відмінні риси цирку та театру, роз-
глянути феномен театралізації цирку у сучасній художній культурі на яскраво-
му прикладі Цирку дю Солей. 

Витоки мистецтва театрального та циркового – єдині. Вони беруть свій по-
чаток у народних ігрищах, мисливських та землеробських святах. Подібні дійства-
ігрища впродовж десятків тисячоліть пройшли складний шлях розвитку, допоки 
не виділили з себе той чи інший вид мистецтва. Настінний живопис Стародавньо-
го Єгипту, датований 4 тис. до н. е., зображує виконавців танцювально-циркових 
номерів; фрески критських палацових галерей демонструють замальовки видовищ 
циркового характеру (2 тис. до н. е.); Гомер (ХVІІІ ст. до н. е.) у 4 пісні «Одіссеї» 
згадує давніх акробатів, що демонстрували свою майстерність на бенкеті у царя 
Менелая (переклад В. Жуковського): 

«Шумно пируя в богато украшенных царских палатах, 
Сродники все и друзья Менелая, великого славой, 
Полны веселия были; на лире певец вдохновенный 
Громко звучал перед ними, и два прыгуна, соглашая 
С звонкою лирой прыжки, посреди их проворно скакали». 

Цю думку підтверджує і мистецтво стародавніх західноєвропейських гіс-
тріонів та слов’янських скоморохів, творчість яких сформувалась на основі на-
родних ігрищ та презентувала майже усі види дійово-трюкового та театрально-
виконавського мистецтва. Сатиричний народний фарс, що формується у ХV 
столітті на матеріалі виступів гістріонів, послужив основою для виникнення те-
атру Відродження. Паралельно розвивалось мистецтво мандрівних труп, що 
об’єднували лицедіїв-фарсерів та «класичних» циркачів: на кінець ХVІ століття 
їхні ярмаркові вистави складались з номерів канатохідців, стрибунів, еквілібри-
стів, акробатів, які органічно вплітались у сюжетну канву спектаклів. Подаль-
ший розвиток цих театрів привів до виникнення у надрах ярмаркового театру 
комічної опери та водевілю. 

У 1792 році у Парижі було відкрито «Театр водевілю», актори якого були 
майстрами легкого діалогу, танцю, пантоміми, співу та акробатичного мистецт-
ва. Поступово театр і цирк відокремлюються один від одного: театр відмовляєть-
ся від циркових елементів, а циркові жанри удосконалюються на ярмаркових 
майданах, у балаганах, у творчості мандрівних комедіантів, а з кінця ХVІІІ сто-
ліття в Європі відкриваються і стаціонарні цирки. 

У подальших процесах розвитку цирку спостерігається постійний вплив те-
атральної культури. Спочатку це виявлялося в освоєнні на манежі досягнень попе-
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редніх видовищних форм, де театральне і циркове мистецтва існували нероздільно. 
У перших циркових програмах з’являються пантоміми. Запозичені з репертуару 
ярмаркових театрів, вони швидко замінюються кінною пантомімою, заснованою 
на використанні навичок вершників-акробатів та дресури коней. Одночасно з цим 
виникають сюжетні трюкові сценки, що використовують слово, а також гуморис-
тичні діалоги, близькі до жанру балаганного блазенства. Впливом бульварних та 
ярмаркових театрів обумовлюється і набуття цирковими жанрами сюжетно-
тематичної основи, яка суттєво розширила рамки сформованого на той час худо-
жнього циркового образу. Подібні впливи були, без сумніву, сприятливими для 
становлення циркової пантоміми та клоунади. 

Але з початку ХІХ століття вплив театру на цирк починає набувати негати-
вних наслідків. Відбувається переродження циркової трюкової пантоміми у теат-
ральну постановочну пантоміму-феєрію, а пантоміми розмовної – у обстановочну 
мелодраму, засновану на багатому костюмуванні, використанні театральної ма-
шинерії і загалом на заміні циркових засобів театральними. Цирковий артист по-
ступається місцем театральному акторові, циркова арена фактично стає сценою, а 
цирк вироджується у театр для постановки феєрій. 

Починаючи з другої половини ХІХ століття, історія циркового мистецтва 
відмічає прихід на манеж суто циркових артистів та жанрів, що побутували у той 
час на ярмаркових площах та в балаганах, – гімнастів, акробатів, фокусників, ат-
летів. І хоча циркова арена ще піддавалась впливу буржуазного розважального те-
атру з постановками опереткового характеру, все ж таки основою вистав 
залишались циркові жанри – повітряні і партерні акробати, дресировані тварини, 
клоунада, кінний цирк. Певний вплив театру на циркове мистецтво спостерігався і 
у ХХ столітті – особливо у СРСР, де манеж заповнився балетно-карнавальними 
казковими стилізаціями та апофеозними парадами-прологами, в які постановники 
намагались вкласти революційний та ідеологічний радянський зміст. 

Отже, вплив театру на циркове мистецтво відрізняється певною подвійніс-
тю. Безперечно, позитивними результатами такого впливу є, по-перше, компози-
ційна злагодженість циркового номеру та сувора архітектоніка циркової вистави, 
підкорена єдиному режисерському задуму; по-друге, привнесення у цирк високо-
розвиненої художньо-оформлювальної культури та майстерності слова, широке 
сприйняття цирком елементів хореографії та музики, тобто все те, що обумовлює 
синтетичність циркового мистецтва, піднімаючи його на найвищий щабель розви-
тку. Втім, інколи вплив театру приводив до руйнації циркового мистецтва, коли 
цирку пред’являлись вимоги, задовольнити які він не міг в силу специфіки свого 
змісту та форми. 

З іншого боку, театр у пошуках нових форм і задля вираження нових ідей 
часто звертався до циркових засобів, черпаючи в них яскраву образність, екс-
центричність, гостроту і напругу дії. Однією з перших таких спроб була органі-
зація Петроградського театру народної комедії – мішаного театру драматичних 
та циркових артистів. Чудові приклади залучення циркових засобів до театру 
спостерігаються у драматургії В. Маяковського, де своєрідно поєднуються па-
тетика з буфонадою, насиченою гротесковими характерами. Невипадково саме 
на манежі цирку у 1921 році відбувається прем’єра другого варіанту «Містерії-
Буф» (з переробленим текстом першої версії 1918 року) – п’єси, для якої Мая-
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ковський запозичив принцип майданного російського балагану. Автор кілька 
разів сам визначав п’єсу як «цирк», називаючи її «мініатюрою світу в стінах 
цирку» і представляючи персонажів п’єси як циркових артистів. Однак, у ціло-
му, Маяковський розуміє під цирком не стільки циркову виставу, скільки цир-
кову видовищність. Подібне розуміння зустрічаємо і в інших п’єсах. Так, у 
підзаголовку п’єси «Лазня» її жанр вказаний як «драма з цирком та феєрвер-
ком», хоча цирку у традиційному розумінні (з акробатикою, фокусами, клоуна-
ми тощо) там немає [3, 114–115]. Відчуваючи з роками все більший потяг до 
театру, естради, кіно, цирку, Маяковський зневажав камерність, утверджуючи 
видовище майданне, видовище великих почуттів та масштабних тем. Автор не-
одноразово підкреслював своє прагнення до форми ясної, яскравої, доступної – 
до форми циркової. 

Втім, коли акцент у театрі ставився не на художньо-ідейному звучанні 
вистави, а на формалістичному наповненні спектаклю цирковими прийомами, 
це давало негативний результат. Однак, освоєння деяких навичок циркових ар-
тистів принесло театру безсумнівну користь: ще К. Станіславський у праці «Ро-
бота актора над собою» закликав драматичних акторів навчатись точності 
жестів, тренінгу тіла і навіть сценічній увазі у артистів цирку. 

У театральної сцени і циркової арени є багато спільного: синтетичність, 
образність та артистизм, втілення свого відношення до дійсності за допомогою 
художніх засобів, ігровий характер, можливість імпровізації (як запланованої, 
так і спонтанної), пантомімна форма вираження змісту, режисура та постанов-
ка, комунікація з глядачем. Органічне взаємне використання можливостей теат-
ральних та циркових вистав завжди були благотворними як для цирку, так і для 
театру. Циркове дійство цілком може розглядатись як театральне – і не тільки 
тому, що цирк і театр мають спільне коріння, а й тому, що більшість циркових 
режисерів враховують привабливість для глядача театрально-дійової драматур-
гії з її тематичною єдністю та сюжетним розвитком. 

Якщо, за В. Шекспіром, «весь світ – театр», а власне театр, зі свого боку, 
претендує на сценічне відображення світу, то і циркове видовище, як стверджує 
Н. Іванова-Георгієвська, може розглядатись як модель світу, що включає в себе 
усі важливі елементи людського існування: життя – гру життєвими можливос-
тями – смерть. Саме циркове приміщення виявляється подібним стародавнім 
символічним відтворенням космосу. Циркова вистава розгортається на різних 
просторових рівнях: частина номерів виконується на «нижньому поверсі» кос-
мосу, інші розміщуються у «серединному світі», окремі номери ведуть глядача 
у «небесні сфери» – під сферичний купол цирку [1, 99]. 

І цирк, і театр можуть стати моделлю особливого всесвіту, в якому людина 
впізнає навколишню дійсність і себе саму в ній. Обидва мистецтва являють собою 
ігрову реальність, що дозволяє людині пережити можливе і неможливе. Втім, на 
думку дослідниці, цирк найповніше розкриває свої конститутивні ознаки тоді, ко-
ли він відмовляється від наслідування драматичної вистави і коли в ньому діє гра 
як така, позбавлена лицедійства та сюжетних намірів. Тоді «циркова вистава, що 
оголює універсальні структури нашого перебування у світі без прикриття їх опо-
відально-фабульним одягом, у більшій мірі наближує нас до осягнення таїни на-
шого власного буття у світі» [1, 94–95]. 
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Основна ж відмінність циркового мистецтва від театрального полягає в то-
му, що цирк є місцем подолання реальної небезпеки. Безумовність труднощів, пе-
ремога над страхом, уможливлення неможливого – у цьому сутність цирку і його 
відмінність від театру. Усі жанри циркової вистави (акробатика, еквілібристика, 
жонглювання, дресура, клоунада та ін.) при всьому їхньому видовищному, техніч-
ному, естетичному різноманітті розкривають дещо єдине – багатство можливостей 
людини, і не стільки у тілесно-фізичному вимірі, скільки у буттєвому. Людське 
буття постає тут як впевнена реалізація надможливостей, що підносить виконавця 
і глядача над повсякденністю. Уся циркова програма може прочитуватись як стве-
рдження сили, спритності, майстерності, але, разом з тим, у кожному атракціоні 
невідворотно відчувається реальність небезпеки, можливість смерті – звідси вини-
кає подвійність емоційної атмосфери: з одного боку, радість, святковість, життє-
ствердження, з іншого – страх і смуток. Отже, цирковий номер виявляється 
моментом істини, граничною ситуацією, що через переживання ненадійності та 
тендітності життя сповіщає людину про принципову скінченність її буття – навіть 
у такому сильному і прекрасному втіленні, яким є циркове мистецтво. 

Сучасний цирк тяжіє до яскравої театралізації, перетворюючи циркові видо-
вища у справжні вистави. Інноваційні зміни торкаються, головним чином, таких 
виразних компонентів дійства, як: оновлена хореографія, що серйозно змінила об-
личчя сучасного цирку; спеціально створена для циркових вистав музика, що де-
монструє жанрово-стильове різноманіття; дизайн костюмів та реквізиту; екстер’єр 
всього виступу артистів (фігура, осанка, перука, грим, світлові ефекти); серйозна 
драматургічна складова; неухильне підвищення рівня комплексної професійної 
майстерності – артистично-трюкової, театрально-циркової [2, 55]. 

Прикладом такого «нового» цирку слугує всесвітньовідомий канадський 
CIRQUE DU SOLEIL (Цирк дю Солей – у перекладі з фр. «Цирк Сонця») з голо-
вною штаб-квартирою у Монреалі та розгалуженою мережею адміністративних 
офісів по всьому світу. Компанія була заснована у 1984 році. Одним із заснов-
ників (а нині єдиним володарем та керівником компанії) став молодий франко-
канадський цирковий артист Гі Лаліберте, який разом з друзями Даніелем Готьє 
та Жилем Сте-Круа звернувся до влади Квебеку з проханням профінансувати 
грандіозний проект – створення нової, ні на що не схожої циркової трупи, яка в 
подальшому стане… національним цирком Канади! Яким чином 23-річний зу-
хвалий циркач зміг вмовити чиновників повірити в його ідею, залишається за-
гадкою. Тим не менш, йому вирішили дати шанс і виділили земельну ділянку, 
оренда якої склала символічні 1 долар на рік. Артисти зареєстрували нову ком-
панію, давши їй яскраве ім’я «Цирк Сонця», поставили на ділянці цирк-шапіто 
на 800 глядачів, зібрали трупу з 70 осіб і почали давати вистави. З перших же 
виступів стало зрозуміло, що трупа має неабиякий успіх у глядачів. Для того, 
щоб виробити власний стиль и власний шлях у мистецтві цирку, Лаліберте їз-
див по всьому світу, вивчаючи цирковий досвід різних країн, у тому числі дуже 
прискіпливо аналізував високі досягнення радянського цирку. 

Сьогодні Цирк дю Солей – найміцніша у світі циркова корпорація, гео-
графія якої простягається на п’ять континентів, капіталізація перевищує мільярд 
доларів, штат працівників – близько 4000 чоловік, з яких тисяча – артисти постій-
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но діючої трупи з багатьох країн, що виступають одночасно у 25 шоу в усьому світі 
(9 червня 2011 у Нью-Йорку відбулась прем’єра 26 вистави під назвою «Zarkana»). 

В основі концепції Цирку дю Солей стоять три незмінні кити: 1) оригіналь-
ність номерів, яка дозволяє робити успішний бізнес-проект (запрошені до Цирку 
артисти ніколи не повторюють у «сонячних» виставах свої номери з виступів у 
попередніх трупах – усі атракціони розробляються спеціально для кожного шоу); 
2) відсутність будь-яких тварин, що пояснюється дбайливим ставленням до них 
керівництва цирку, яке здійснює велику фінансову допомогу для збереження при-
роди та рідких видів тварин; 3) нівелювання зірковості артистів (підхід до кадрів в 
Цирку Сонця базується на принципі «незамінних артистів немає», тому немає і 
виконавців-«зірок» – сам Цирк є «зіркою», тому на афішах відсутні прізвища, іме-
на, псевдоніми учасників шоу). 

Цирк Сонця створює свої вистави з нуля, придумуючи і виготовляючи усе, 
що потім побачить публіка. Реквізит, сценічне оформлення, бутафорія, снаряди 
є дійсним ексклюзивом; навіть матерію для пошиття костюмів компанія заку-
повує виключно білого кольору, самостійно фарбуючи її за власними ескізами. 
До речі, костюми для спектаклів поновлюються кожні 2–3 місяці, що дозволяє 
навіть багаторічному шоу виглядати як новому. 

У Цирку дю Солей сьогодні понад два десятки вистав, у кожній з яких 
жорстка сюжетна лінія. Зі зміною артистів можуть змінюватись номери і навіть 
жанри, але це відбувається виключно у межах сценарію і лише зі згоди й ухва-
ли режисера, що створив той чи інший спектакль. Запрошені для роботи у Цир-
ку артисти з різних країн спочатку проходять великий етап попередньої 
підготовки: репетиції тривають з самого ранку і до пізнього вечора, крім того, 
артисти відвідують заняття з багатьох дисциплін – акторської майстерності, 
сценічного руху, хореографії, гриму, сценічної мови, при цьому програма на-
вчання для кожного підбирається індивідуально. Коли шлях підготовки пройдено, 
артист або отримує контракт на роботу в одному з шоу, або відправляється додо-
му з висновком керівництва «ми будемо мати Вас на увазі». 

Одночасно у різних країнах стаціонарно та гастрольно демонструється 
багато вистав Сонячного цирку (на різних площадках, аренах, постійних і шапі-
то, на сценах великих концертних залів та спортивних комплексів), але в головно-
му офісі постійно триває робота над розробкою нових шоу. Метод створення 
«сонячних» вистав такий: Гі Лаліберте народжує ідею нової програми і збирає 
креативну групу з 7–9 осіб, інтуїції, фантазіям, чуттю, смаку, ерудиції і знанням 
яких він безумовно довіряє. Озвучену ідею креативна група деталізує в усіх іпос-
тасях – сценарній, зображальній, музичній, трюковій, пластичній тощо. Примно-
жена талантом та наполегливою працею, ідея набуває бездоганної форми 
закінченого шоу. 

Майстерно придуманий світ спектаклів Цирку Сонця не вимагає прямих 
логічних пояснень. Цей світ населений фантастичними персонажами, котрі 
оповідають історії незвичайних людей, що володіють містичною чарівливістю, 
виразною пластикою і бездоганною технікою приголомшливих циркових трю-
ків. Так, наприклад, в основі сюжету шоу Varekai (2002) лежить міфологічно-
філософська притча про Ікара, котрий падає з неба у таємничий ліс, населений 
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чудернацькими істотами, які спочатку відривають Ікару крила, а потім намага-
ються допомогти йому повірити в себе, навчитись ходити та літати. Спектакль 
Corteo (2005) – це сумна історія старого клоуна, який заснув і побачив власний 
похорон. Його спогади про давніх друзів та коханих, поховальна процесія, ан-
гели, що прилітають забрати душу циркача, – все це змішується на сцені, ви-
кликаючи у глядачів щемливо-радісне почуття гострого бажання жити. Прем’єрне 
шоу Zarkana (2011) – це дивна реальність, фантастична країна, куди глядач від-
правляється за головним героєм Зарком, роль якого виконує французький спі-
вак Гару (знаменитий Квазімодо з мюзиклу «Собор Паризької Богоматері») – у 
виставі він виконує 9 пісень і стає учасником багатьох сцен твору. Покинутий 
коханою, чарівник Зарк втрачає свої магічні здібності. Молячи бога про її пове-
рнення, він опиняється у сюрреалістичному світі, де розмиті межі між реальніс-
тю та ілюзією. 

До нетривіального сюжету у кожному шоу додається розкіш костюмів, ви-
нахідливість сценографів, режисерські знахідки, світлова драматургія, оригінальна 
(написана спеціально для кожної вистави) музика «живого» оркестру та «живих» 
голосів – і в результаті виникає та казкова атмосфера, якою пронизані усі вистави 
Сонячного цирку. 

Цирк дю Солей на своєму прикладі яскраво засвідчив, що сучасний цирк – 
це не просто наявність найвищої майстерності (що апріорі мається на увазі), а вір-
туозна, ювелірна демонстрація цієї майстерності, гра з нею, що свідчить про абсо-
лютну свободу творця. При цьому однаково важливими є і форма, і зміст, і сам 
процес виникнення і створення образів. У сумі цих якостей Сонячний цирк став не 
просто канадською гордістю, а практично національною ідеєю. 

Отже, сучасні явища театралізації цирку та циркізації театру є наслідком 
розвитку постіндустріального суспільства та культури постмодернізму, специфіч-
ною рисою якого є поєднання «всього в усьому». І саме цирк виявився дуже зруч-
ною моделлю, що втілює постмодерністську філософію. Сучасний митець не 
відображає реальність, а «згущує» її: заглядає всередину себе, демонструє вла-
сну підсвідомість, публічно відкриває свої таємні фантазії, мрії, страхи. Саме в 
цьому сутність відкриття, зробленого засновником Цирку дю Солей: людям ці-
кава не правда, а міф, казка, фантазія. Незаперечна перемога Цирку Сонця по-
лягає в тому, що йому вдалося створити свій новий міф. 
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РЕФОРМАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЕСЯ КУРБАСА  

В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕАТРАЛЬНІЙ РЕЖИСУРІ 
 
У статті розглядається питання реформаторської діяльності Леся Курбаса на 

ниві режисерської творчості у 20–30-ті роки ХХ століття. Лесь Курбас – найвідоміший 
діяч мистецтва і літератури, один із творців українського театру, режисер-новатор, який 
заклав фундаментальну основу сценічного мистецтва України; як театральний педагог 
підготував багаточисельну плеяду фахівців театру.  

Ключові слова: Лесь Курбас, Молодий театр, «Кийдрамте», «Березіль», режисер, 
режисерська лабораторія Курбаса, «Режштаб», система Курбаса, актор, роль. 

 
This article examines the issues connected with the reforming activities of Kurbas in the 

field of directing creativity in 20s - 30s of XX century. Kurbas is the most famous figure in the 
field of art and literature, one of the founders of Ukrainian theater, director and a pioneer who 
laid the foundation stage art of Ukraine as a drama teacher has prepared numerous galaxy of 
professional theater.  

Keywords: Les Kurbas, Young theatre, «Kyydramte», «Berezil», director, director’s 
laboratory of Kurbas, «Direstors’s headquarter», system of Kurbas, actor, role. 

 
Реформаторська діяльність Леся Курбаса спиралася на його знання потреб 

української сцени, на вільне знайомство з ідеями оновлення театру, що вирували в 
той час у Європі. В оригінальному українському варіанті режисерські роботи Ку-
рбаса виразили загальні тенденції художнього розвитку, які були притаманні єв-
ропейській культурі 20-х років ХХ століття. 

Його видатні вистави самостійні і глибоко своєрідні. Відсутність любові до 
жанризму, повсякденності, психологічних тонких нюансів, зближало Курбаса з 
експресіоністами. Побут він завжди відштовхував, розглядав іронічно, висміював 
саркастично, навіть гіперболізовано. Велику увагу режисер приділяв пластиці ак-
тора, зовнішня виразність часто-густо відігравала головну роль у його режисерсь-
ких рішеннях вистави. Режисура майстра зверталася до глибин соціальної 
психології, до створення гротескових типів. Невтомний шукач нових шляхів у те-
атральному мистецтві він виховав цілу плеяду визначних діячів сцени. Серед них – 
І.Мар’яненко, М.Крушельницький, А.Бучма, В.Василько, В.Чистяков, Л.Гакке-
буш, О.Сердюк, Д.Антонович, Г.Ігнатович, Б.Тягло, Л.Дубовик, Н.Ужвій, Д.Ми-
лютенко, Я.Бортник, Б.Балабан, В.Скляренко та інші. 

До вивчення творчого спадку великого майстра сценічного мистецтва звер-
талися науковці, театральні діячі, митці сценічної творчості в різні історичні пері-
оди. Одним із ґрунтовних наукових досліджень про досвід новатора-режисера є 
монографія «Лесь Курбас: репетиція майбутнього» (1988) Н.М.Корнієнко, яка є сьо-
годні головою і фундатором Національного Центру театрального мистецтва ім. 
Леся Курбаса.  
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Творчий спадок Леся Курбаса висвітлюють спогади відомих діячів мистецтва 
і літератури, що були свідками або учасниками театрального процесу тих часів, ко-
ли жив і працював майстер, – це В. Василько, Ю. Смолич, М. Крушельницький, 
М. Верхацький, І. Мар’яненко, А. Петрицький, А. Бучма, І. Стешенко, П. Самійле-
нко, Г. Мацкевич, Ю. Лішанський та ін. До вивчення природи сценічної майстер-
ності Леся Курбаса зверталися мистецтвознавці Ю.Бобошко – «Режисер Лесь 
Курбас» (1987); Г. Веселовська – «Дванадцять вистав Леся Курбаса» (2004). 

Невідомі факти творчої діяльності Леся Курбаса та забуті раніше сторінки 
його біографії ґрунтовно дослідив письменник, режисер, театральний діяч 
Л.Танюк – «Талан і таланти Леся Курбаса» (2007). Мистецька та професійна ва-
ртість, художньо-творча цінність надбання Леся Курбаса проаналізована у нау-
кових статтях: Н.Корнієнко «Лесь Курбас і новий Український театр: від 
«модернізму» до «фантастичного реалізму»» (2003) та І.Волицької «Курбас: по-
гляд та тіло» (2006). 

Метою статті є висвітлення основних етапів режисерської діяльності Леся 
Курбаса, його творчих пошуків, новаторських експериментів та педагогічної 
майстерності.  

Лесь (Олександр Степанович) Курбас (1887 – 1937) прийшов до занять 
режисурою, маючи хороший гуманітарний багаж і декілька років акторської 
практики. Він виріс у сім’ї актора С.Яновича на Західній Україні, в Галіції (як 
тоді її називали), і ввібрав у себе якості національної обдарованості, які дали в 
свій час підстави А.Міцкевичу виділити українців як «найбільш поетичний і 
найбільш музичний з слов’янських народів». 

Під час акторської діяльності у Курбаса зароджуються плани щодо ство-
рення українського театру, основу якого б складали п’єси нового національного 
і європейського репертуару. У травні 1916 року у Києві він збирає гурток (сту-
дію) ентузіастів, в якому займається пошуками основ нової артистичної техні-
ки. А вже у вересні 1917 року студія перетворюється у Молодий театр і 
відкриває свій сезон п’єсою «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» В.Вінниченка. 
«Ми починаємо нове наше молоде діло з повною свідомістю згоди з собою са-
мими, і вірую в перемогу із свідомістю, що прориваємо греблю в застояній 
гниючій воді українського театрального мистецтва, даючи почин до того, щоб 
колись в його очищених хвилях вільно засіяла стобарвна сонячна веселка віль-
ного творчого духу» [8,197]. 

Задуми, з якими Курбас розпочав діяльність режисера і педагога, у «чис-
тому вигляді» відновити важко. Тим не менш, основа його режисерської твор-
чості проглядається досить чітко: це режисерські ідеї Г.Крєга, Г.Фукса та 
М.Рейнхарда, підкріплені досвідом польського театру у Львові та роботою ві-
денських театрів 1907 – 1911 років. 

Велике враження на Курбаса справила книга Г.Фукса «Революція теат-
ру». Прикладами з його книги, а саме посиланнями на фрески швейцарського 
художника Фердинанда Ходлера, Курбас пояснював режисерам-початківцям 
логіку побудови масових сцен у спектаклі. 

Значним виявився вплив Г. Крега. Курбас бере у нього досить багато, на-
самперед заперечення реалізму у театрі, що, за думкою Крєга, є спотворенням 
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суті сценічного мистецтва. Цей постулат викликає і заперечення літератури. 
Крєг приходить до висновку, що ідеї п’єс повинні бути особистим творінням 
режисера. Очевидно, саме у Крега Курбас знаходить і важливий принцип свого 
режисерського мислення на сцені – частина замість цілого.  

На цю основу – основу умовного метафоричного театру – стали наклада-
тися ідеї російських театральних діячів. У статтях Курбаса з’являється ім’я 
М.Євреїнова, для нього він «великий теоретик східнослов’янського театру». У 
кінці 1918 року Курбас навіть запрошує Євреїнова на постановку «Саломії» 
О.Уайльда (не відбулася). Близькі стосунки з Євреїновим виявилися тимчасо-
вими, але не випадковими: Курбас знайшов з ним спільну мову у головному – в 
утвердженні вічної цінності театру. 

Від лозунгу «театральності» в театрі Курбас не відмовлявся ніколи, хоча 
завжди іншим був його конкретний зміст. У 1918 – 1919 роках театральність 
для нього – синонім краси, заглиблюючись у яку актор і глядач розуміють вічне 
у житті, знаходять ту гармонію, в якій їм відмовляє дійсність. 

У цей період Курбас стурбований визначенням шляхів театру, театру сьо-
годення і театру майбутнього, пошуками платформи для однодумців. Тут його 
позиції в рівній мірі і послідовні, і протирічні. «Не доведений до кінця реалізм, 
позбавлений всякої форми жесту і слова, вкрай безстильний, у суміш із решт-
ками сценічних традицій давно забутих епох, плачлива патетика, як пафос фа-
льшивий, не чуттєвий, в суміш із справжніми фотографованими життєвими 
формами – оце ті шаблони, в яких кам’яніє сучасне акторське мистецтво. Про 
символізм навіть нічого казати. Його майже не було в акторському мистецтві… 
Перед театром стоїть хвиля його відродження. Вона жде його. Не може бути, 
щоб він сконав. Ніхто не може заперечити, що театр є потребою людини, такою 
самою, як музика, малярство, а може й ще більшою» [8, 203, 207]. 

На межі ХІХ – ХХ століть позитивно-реалістичний напрямок відступив і 
епоха породила нове мистецтво, яке шукало нові шляхи у пізнанні людської су-
ті. У майбутньому «не п’єсу писати будуть, а заповнюватимуть пустий простір 
сцени тим, що можна виявити тільки засобами сцени… Можливо, що слів май-
же не буде… Можливо, що заступить їх багатство примітиву звуку. Можливо, 
що відродиться театр імпровізацій. Можливо, що буде і те, і друге, і третє у різ-
ній, новій диференціації театру» [8, 210]. Курбас вважав, що театр здатен від-
родитися лише з самого себе, актор і режисер – єдині правомочні володарі 
сцени. Створивши нового актора, театр буде рухатися вперед, але для цього по-
трібні різні типи театрів. «Так, колись будуть актори і режисери з сильним тво-
рчим життям, значить, творчим оригінально, значить в стилі свого часу, і для 
них та під їх творчість поставатимуть нові театральні п’єси. Практично: коли 
буде сильний попит чогось нового, буде і його подача» [8, 210]. Курбас вважав, 
що зміна позитивно-реалістичних і містико-романтичних напрямків у мистецтві 
є виразником боротьби «розуму і серця». 

Романтичний порив у світ витонченого мистецтва був по-своєму наро-
джений часом. Водночас – у цьому плідність одного з багатьох протиріч Курба-
са – закликаючи Молодий театр піднестися над життям, режисер, можливо, 
обрав для талановитої молоді розумний шлях серед труднощів громадянської 
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війни, він оберігав їх від крайностей і хаосу політичної ситуації. Він вірив, що 
його театр – необхідна ланка у духовному підйомі народу, що він пов’язаний з 
розвитком української інтелігентної думки. Шлях «прямо до Європи і прямо до 
себе» був для режисера шляхом художнього навчання і творчого самопізнання. 

Молодий театр проіснував не повних два роки (1918 – 1919) виступаючи з 
виставами один раз на тиждень, а то і зовсім відходив у студійну роботу. З 1918 
року при ньому була відкрита Незалежна студія (50 чол.). 

З самого початку Курбас намагався розмежувати сферу студійного на-
вчання з діяльністю власного театру – «роботу будемо вести переважно у сту-
дії, де будемо займатися пошуками форм, а репертуарний театр повинен бути 
полем для наших дослідів» [8, 198]. Однак, відсутність коштів не дає можливо-
сті Курбасу витримати бажаний принцип. Молодий театр міг готувати виставу 
на протязі двох років («Цар Едип») і одночасно ставити, як тоді говорили, касо-
ву п’єсу. Курбаса не задовольняли компроміси Молодого театру і багато чого в 
ньому він не встиг зробити. Але те, що йому вдалося склало цікаву сторінку в 
історії українського театру. 

У Молодому театрі не зіграли жодної п’єси зі старого репертуару, а це 
примушувало шукати художні форми для нових п’єс. І всі спектаклі театру ста-
вали своєрідним експериментом, в якому режисер оволодівав стилем п’єси і 
тим вирішував проблеми її сучасності на сцені. 

Самостійність Курбаса впевнено проглядається у постановці п’єси «Цар 
Едип», яку показав у 1912 році М.Рейнхард у цирку з великою масовкою. Україн-
ський режисер представив хор по іншому: він формує його з молодих, вродливих 
актрис, одягнутих у короткі туніки і по-балетному пластичних. Вишуканий у ру-
хах хор ніс в собі головне – жіночість, чуттєвість, страждання в експозиції виста-
ви, що поглиблювало своєю емоційністю трагедію Едипа. Разом з тим, Курбас 
витримав загальний принцип постановки масових сцен у дусі порад Г. Крега: 
«Масу належить трактувати так, як це робить Рембрандт, як розуміють масу Бах і 
Бетховен: не потрібно її деталізувати» [7, 98]. Критика зазначала, як багато серйо-
зної і вмілої роботи було вкладено у масові сцени, і вважала, що постановка Кур-
баса виняткова за своєю культурністю і продуманістю. Загальне рішення спектаклю 
«Цар Едип» у музично-ритмічному розумінні було сприйнято всіма. 

Курбас активно просував на сцену і нову українську драму. У психологіч-
них мелодрамах В. Вінниченка («Базар», «Чорна Пантера і Білий Ведмідь») він 
прагнув до ансамблевості і тонкості кольорів. У постановці романтичної драми 
Лесі Українки «У пущі» Курбас намагався побачити нове у ракурсі емоцій ре-
волюційного часу. 

З приводу інсценізації шевченківських творів критик того часу зазначав: 
«У інсценіровках творів Шевченка Курбас як художник, як режисер визначився 
перед нами – без перебільшень – у скульптурній завершеності. Курбас – не воз-
величуючи – стоїть безперечно вище, ніж у своїх попередніх постановках. Його 
інсценіровки – вже не проблема, а тим більше пошук, це вже закінчений, гли-
боко творчий акт, художній твір. Особливо це стосується інсценіровки лірики… 
Художню і емоційну природу вірша Л.Курбас розклав на: образ, метр, ритм, 
емоцію, пафос емоції і колір емоції. Всім цим елементам Курбас надав динамі-
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ку і статику. Всі ці елементи в цілому і кожний окремо – одночасно виявив у 
сценічному відображенні і формах: музиці, пластиці, живопису, скульптурі то-
що. Образ жив у часі і просторі» [16, 2]. «Шевченківські інсценіровки» Курба-
са, 1919 року, складалися з декількох віршів і поеми «Єретик». 

З приходом радянської влади у Київ у лютому 1919 року багато змінюєть-
ся у житті художньої інтелігенції. У березні 1919 року Молодий театр націона-
лізували, але в систему державних театрів не включили і запропонували 
влитися в організований на базі Драматичного Перший державний театр ім. 
Т.Г.Шевченка. Єдиний колектив театру ім. Т.Г.Шевченка існував на папері, а 
насправді обидві театральні трупи окремо грали свій старий репертуар. 

Однак був один спектакль, створений під фірмою цього нежиттєздатного 
об’єднання, в якому злились новаторство Курбаса-режисера і професійний до-
свід акторів театру ім. Т.Г.Шевченка. Це «Гайдамаки» за поемою Т.Шевченка 
(1920) – краща вистава українського театру того періоду, глибоко національна і 
гостросучасна. «Гайдамаки» ввібрали багато чого з попередніх робіт Курбаса в 
Молодому театрі: пластику хору, музичну вивіреність слова «Царя Едипа» і 
шевченківських інсценіровок, повну свободу володіння сценічним простором з 
його інших постановок. 

«Гайдамаками», однак, закінчився період роботи Курбаса у театрі ім. 
Т.Г.Шевченка. Політична ситуація все ще не зазнала стабільності; багатюща 
Україна, варварськи пограбована за роки громадянської війни, стояла на порозі 
невиданого голоду. 

У цей час Курбас на основі Молодого театру створює «Київський драма-
тичний театр» («Кийдрамте») і їде з театральною трупою у недалеку провінцію 
(Біла Церква, Умань), де два роки веде відчайдушну боротьбу за існування ко-
лективу. Режисер був упевнений, що всюди, «куди б не попадав театр у роки 
своїх мандрів, необхідно засновувати студії, залучати в них всю живу частину 
молоді і тим залишати після себе серйозну трупу учнів як колиску українського 
театрального мистецтва» [16, 2]. 

«Кийдрамте» жив в основному репертуаром Молодого театру. Серед сер-
йозних робіт був тільки один спектакль – «Макбет» В.Шекспіра. «Робимо вели-
ке, історичне для українського театру і культури діло. Всю свою душу і енергію 
киньте в вогонь творчої праці над «Макбетом». Не гідний участі в історичних 
подвигах той, хто до мистецтва відноситься по-крамарськи. Хай закипить в теа-
трі робота так, щоб ми опритомніли від найвищого напруження тільки після 
прем’єри» [8, 226]. Трагедія вперше ожила на українській сцені, але форми її про-
читання, з відповідною долею романтизації, виявилися достатньо традиційними. 

У березні 1922 року Курбас створює новий театральний колектив – «Бе-
резіль», який стає політичним театром та режисерською лабораторією митця. 
Розпочинається найбільш плідний період діяльності режисера, велетенська ене-
ргія оновлення вливається в український театр. 

Незвичайна назва театру Курбаса – «Мистецьке об’єднання «Березіль»» – 
невипадкова. Слово «березіль» – стародавня українська форма назви місяця бе-
резня – поєднувалася у Курбаса з ідеєю пробудження природи і оновлення жит-
тя. Ця символіка відповідала і самій даті заснування театру. 
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Що стосується «Мистецького об’єднання», то тут виразилося прагнення 
Курбаса встановити тісні зв’язки театру з іншими видами мистецтв, об’єднати 
їх зусилля у художній творчості. Курбас декларував позиції театру «Березіль» 
як відверто політичного і лівого щодо заперечення життєподібних форм мисте-
цтва, психологізму і естетства. 

У минулі роки Курбас бачив театр як спільноту людей, що віддані ідеям 
краси і високого мистецтва, які заглиблені у довгостроковий процес самовдоско-
налення, результатом якого стає спектакль, що несе духовне просвітлення. Тепер 
же Курбас розглядає театр як ідеологічно-художню організацію, яка повинна до-
помогти новій владі у перебудові життя і, отже, у активному створенні нової лю-
дини. Театр стає для нього трибуною агітатора за нові ідеї у суспільному житті. 
Оперуючи новими лозунгами, Курбас у творчих глибинах зостається тим же 
невтомним експериментатором і був радий створити театр, в якому енергія часу 
знайде собі художнє втілення. Як будь-який неофіт, Курбас, однак, знаходився 
у крайностях – і заперечення, і ствердження. 

«Березіль» виявився театром своєрідного типу, який не мав аналогів у 
культурному будівництві тих років. У формуванні театру проявилися і перетво-
рені ілюзії Курбаса, і розуміння потреб часу і фанатичне захоплення справою. 

Створюючи «Березіль» і враховуючи досвід Молодого театру, Курбас пла-
нував категорично розділити два напрямки роботи: студійне навчання і реперту-
арна діяльність. Цьому слугували розподілення майстерень «Березоля»: Перша і 
Друга займалися студійною творчістю, шукаючи нові форми театральної і актор-
ської виразності; Третя – працювала у Білій Церкві, а Четверта, в якій зібралися 
досвідчені актори (І.Мар’яненко, А.Бучма, С.Каргальський та ін.), повинна була 
стати показовим репертуарним театром. 

У 1923 році Курбас створює режисерську лабораторію (потім – Режштаб) 
як центр, що управляв творчою діяльністю театру. У цей час Курбас багато при-
діляє уваги режисерській педагогіці. В.Василько, П.Кудрицький, Я.Бортник, 
Б.Тягно, Ф.Лопатинський, Г.Ігнатович та інші – молоді режисери були голо-
вними слухачами його лекцій. Курбас був упевнений, що театр ХХ століття – 
театр режисера, що режисер навчається тільки в театрі, і що для України най-
важливіше виховати десяток культурних режисерів, здатних оновити сцену, ніж 
сотня акторів. 

Робота режисерської лабораторії Курбаса – важлива сторінка його біографії. 
Стенограми його лекцій 1924 – 1926 років дають можливість зрозуміти, що сфор-
мована до цього часу «система» Курбаса не була зведенням раз і назавжди правил, 
за якими він навчав режисерів. Адже він сам експериментував не тільки в спекта-
клях, але й у процесі навчання, відштовхуючи не потрібне, досліджував нове, на-
вчався разом з учнями. 

Звичайно, існували у Курбаса і незмінні, як він любив говорити, «штандпу-
нкти» (від Standpunkt – точка опори, позиція). Найголовнішим було розуміння 
умовної природи всілякого мистецтва, в тому числі і театрального. Звідси виходи-
ла необхідність пошуку засобів «перетворення». У цей термін Курбас вкладав 
свій, досить визначений смисл: це принцип творчої заміни життєвої реальності 
іншою реальністю – естетичною. Основою ж цієї реальності в театрі Курбаса 



 166 

була не сценічна традиція (як, наприклад, у японському театрі), а здібність до 
широкого асоціативно-образного мислення, як суттєва риса новітнього інтелек-
туального мистецтва. Конкретна ж наповненість терміну на різних етапах дія-
льності Курбаса суттєво змінювалася. 

У роботі з актором Курбас вимагав чіткої фіксації ролі, старанної ліпнини 
її зовнішньої форми – для постійного збереження логіки образу. Для того, щоб 
роль не залежала від емоційного стану актора, Курбас і пропонував фіксувати її 
зовнішню форму. В «Березолі» цих років актор часто-густо не стільки переживав 
роль, скільки демонстрував її, грав і роль, і відношення до неї. Фіксація ролі не 
була дріб’язковою, установкою для кожного жесту. З талановитими акторами – 
виконавцями центральних ролей Курбас ліпив форму крупно, залишаючи актору 
право його особистого руху у ролі. Режисер рідко застосовував метод показу. Він 
чекав, коли актор буде готовий до особистого бачення ролі, і не нав’язував своїх 
рішень. Можливо, тому Курбас не розкривав своїх задумів заздалегідь, не мав перед 
початком репетицій розписаних планіровок і мізансцен. Вистава вибудовувалася 
поступово, початкове просторове бачення її форм трансформувалося спільними зу-
силлями акторів. 

Стенограми режисерського штабу «Березоля», в яких відкривається «кухня» 
театру, викликають у історика неабиякий інтерес, хоча поступово він трохи згасає. 
Стенограми відкривають певні труднощі для Курбаса-педагога: відносну бідність 
його асоціативного ряду прикладами з театрального життя тих років. Свіжих теат-
ральних прикладів у Курбаса не було – з 1916 року він жив на території Київщини. 
Новини московських театрів хвилювали молодь, але не викликали у Курбаса 
бажання обговорювати їх – багато чого він не бачив, вперше приїхав до Москви 
тільки навесні 1923 року. А головне – боявся, що молодь почне рабськи копію-
вати столичні зразки за принципом «щоб і у нас не гірше». 

У результаті створився вакуум. Відчайдушна боротьба проти обмеженості 
українського театру ніби замикалася у невільному провінціалізмі. У лекціях 
Курбаса це породжувало схоластику «дефініцій», розсудливі пошуки точних 
формулювань «теми», «сюжету», «мізансцени», багаточасові і багатократні на-
працювання платформи «Березоля». 

Разом з тим, режисери-лаборанти отримували у Курбаса не тільки вищу теа-
тральну освіту, вони навчалися бачити будь-які театральні категорії у громадських 
зв’язках. Учні звикали розглядати професію режисера і постановку спектаклю як 
цілеспрямовану громадську діяльність, а не просто ремесло. Обговорення режи-
серських робіт у Режштабі перетворювалося у розмову про соціальні проблеми 
сучасності, про політичні тенденції часу. «Березіль» був театром політичним не 
тільки за афішею і деклараціями, але й в своїй серцевині, в діяльності Режштабу. 

Вистави Курбаса в ті роки в повній мірі вибудовувалися як режисерська 
драматургія. Режисер заново монтував сирий матеріал, створюючи сценарій за 
принципом монтажу. 

У перших виставах Курбас оволодівав формами агітаційного політичного 
театру, використовуючи плакатні і фарсові прийоми, пластику і пантоміму. Так, 
вистава «Газ» за п’єсою німецького драматурга Г.Кайзера (1923) стала худож-
ньою подією для України, і хвалебні рецензії київських критиків були виправ-
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дані. У «Газі» яскраво виявилися стійкі симпатії Курбаса до німецького експре-
сіонізму. В цій виставі в повній мірі проявилася різка відмова Курбаса від пси-
хологізму і прагнення висловити думку і почуття переважно пластично, у 
символіці жесту і мізансцени. 

Однак, Курбаса перестало задовольняти перебільшена емоційність експре-
сіонізму. Після «Газу» він зізнається, що спектакль був для нього переломним 
етапом його світогляду. У 1924 році він уже говорить про повернення до реалізму, 
про зникнення театру маси. Але від завоювань експресіонізму режисер відрікатися не 
збирався, в 1929 році він визначає творчий метод театру як «експресивний реалізм». 

Безумовно, вершиною творчості Курбаса в ті роки стала вистава «Джиммі 
Хіггінс» за романом Є. Синклера, яка відбулася у листопаді 1923 року. Режисер 
вдало інсценував роман в експресіоністській манері і в більшій його частині білим 
віршем. У спектаклі визначилась єдність публіцистичного не побутового слова, 
динаміка подій, контрастно монтованих сцен, кінокадрів як органічної частини 
сценічної дії і природності саме психологічного життя Джиммі у виконанні Амв-
росія Бучми. «Джиммі Хіггінс» виявився, безумовно, вдачею «Березоля», викли-
кав масовий глядацький інтерес і широку підтримку критики. 

Роздуми надихнули Курбаса на посилений раціональний початок у мистец-
тві, до цього його підштовхували тенденції суспільного і культурного життя. Від-
ходячи від агітаційної прямолінійності, Курбас рухається до іншої крайності. Так 
виникає дуже цікава вистава «Макбет» за п’єсою В.Шекспіра (1924), яка виклика-
ла у Києві критичну бурю. Класична п’єса «Макбет» гралася без переробок оригі-
нального тексту, але зі злободенними репліками в ролі брамника-блазня. 

Курбас поставив «Макбета» як трагіфарс, тому у виставі співіснували і пе-
реходили одна в іншу різні естетичні категорії: великого і низького, трагічного і 
фарсового, народного лубка і гротеску. Історія падіння Макбета гротесково, фар-
сово знижалася і розглядалася як притча про нерозумних, примітивних злочинців. 

У сезон 1924 – 1925 року у театрі визначаються важливі зміни. Курбас 
вимушений скорочувати матеріально не забезпечені майстерні «Березоля», во-
ни реформуються, зливаються. Обставини примушують відмовитися від сту-
дійності – в ім’я роботи репертуарного театру. Курбас і театр як творчий 
організм реагують на зміни часу. Режисер висуває нові ідеї: «театр тепер пере-
ходить до спокійних, сконцентрованих форм театру – зображень, на перевагу 
театру агітації, якій відповідав умовам загостреної революційної боротьби. 
Центр ваги в цьому серйозно переноситься з режисера на всіх учасників спек-
таклю – актора, автора і інших, але головним чином на актора. Вся увага керів-
ників звернута в бік збільшення театральної продукції: завдання «Березоля» – 
дати в сезон вісім новим постановок. Новий репертуар відрізнятиметься від ре-
пертуару минулих літ – зміцніла молода українська драматургія (Куліш, Яро-
шенко, Дніпровський, Щербатинський та ін.) дає «Березолю» змогу всі сили 
театру спрямувати на сценічну роботу і розширення числа поставлених п’єс, а 
не їх створення, як у минулі роки» [8, 251]. 

Провінційна ізоляція «Березоля» у Києві також турбує Курбаса, він хотів 
би мати широке коло глядачів, стійких за загальнокультурним уявленням і під-
готовкою. Ось чому, коли у Харкові у 1926 році визріло рішення зробити «Бе-
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резіль» центральним показовим театром, Курбас, не вагаючись, прийняв пропо-
зицію переїхати до столиці. 

Харківський період роботи «Березоля» складає особливу главу у творчому 
житті України тих років і в подальшому процесі збагачення української режисури. 
Намагання Курбаса, спрямовані на піднесення культури українського театру, на 
викорінення провінційності і дилетантства, дають вагомі результати. Він продов-
жує свою роботу вихователя професійних режисерів і акторів високого класу май-
стерності. 

Перший сезон у Харкові виявився для Курбаса непередбачливо складним. У 
1926 – 1927 роки він готує три п’єси, але одна його робота не сприйнята глядачем, 
друга – не показана йому, третя не вийшла зі стадії репетицій. Це були «Златопуз» 
Ф. Кроммелинка, «Хулій Хурина» М. Куліша і «Войцех» Г. Брюхнера. Несподіва-
ності першого харківського сезону поставили «Березіль» у складне становище, од-
нак поступово контакти з глядачами і критикою покращуються. Колектив грав весь 
київський репертуар, талант і майстерність акторів робили свою справу. У Бучмі, 
Гірняку, Крушельницькому харківчанам відкрилися першокласні художники сцени, 
яким підвладні завдання найбільшої складності. 

У 1927 – 1928 роках Курбас як режисер, який отримав гідного партнера-
драматурга Миколу Куліша, розпочинає плідну творчу діяльність. На сцені сво-
го театру Курбас здійснив постановку п’єс М. Куліша «Народний Малахій» 
(1928), «Мина Мазало» (1929), які вражали своєю багатогранністю та творчою 
неповторністю. 

У 1930 році з репертуару театру був знятий «Народний Малахій», а в 
1931 – і «Мина Мазало». Нові твори Куліша не отримують виходу на сцену. 
Курбас залишається без п’єс, театр має великі труднощі з формуванням афіші. 
Поступаючись тиску владних структур, які звинувачували Курбаса у неувазі до 
сучасної української драми, режисер береться за постановку п’єси «Диктатура» 
І. Микитенко. Цю п’єсу Курбас вирішив ставити як своєрідну оперу, на афішах 
вона мала назву «музичне видовище в 4-х діях». «Диктатура» викликала черго-
ву баталію. На цей раз Курбас обвинувачувався у намірі знищити автора і його 
політичні ідеї. Але протягом трьох років вистава «Диктатура» йшла на сцені 
«Березоля», засвідчуючи те, що публіка знаходила в спектаклі дещо важливе 
для себе. 

У 1933 році Курбас отримав дозвіл на постановку нової п’єси М.Куліша 
«Маклена Граса». Реакція преси на спектакль виявилася різкою і категоричною. 
Після «Маклени Граси» Курбаса звільнили від керівництва «Березолем». Він пе-
реїхав до Москви, де приступив до роботи над «Королем Ліром» В.Шекспіра. 

У 1935 році «Березіль» було перейменовано у Харківський театр ім. 
Т.Г.Шевченка. Театральний колектив (після того, як його залишив Курбас) втра-
тив у своєму розвитку багато того, що було зроблено режисером-реформатором, 
а час безжалісно зруйнував більшість із його надбань. І тільки в 60-ті роки ХХ 
століття і в наші часи, коли Україна здобула незалежність, розпочався процес 
поступового осмислення того, чим була особистість Курбаса в історії українсь-
кого театрального мистецтва. «Театральний реформатор Лесь Курбас, режисер 
театру і кіно, актор, драматург, теоретик, педагог, політолог-перекладач створив 
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український модерний театр світового рівня, заклав нову лексику театру ХХ сто-
ліття. (Навіть холодний ГУЛАГ став лише провокацією останніх шедеврів майс-
тра.) Саме йому належить чи не найтонше визначення актора майбутнього як 
«розумного арлекіна». Його незавершена теорія «образного перетворення» заве-
ршується сьогодні, на початку Третього тисячоліття, зусиллями філософів і ху-
дожників, що шукають кореневу, «архетипову» специфіку Мистецтва» [18, 6]. 

Отже, діяльність Леся Курбаса як українського режисера-реформатора у 
розмаїтті ідей і форм, відкритих ним українському театру, повинна бути одно-
значно введена у загальну картину розвитку європейської режисерської думки і 
практики ХХІ століття. У сценічних творіннях Курбаса є лірична тональність, 
яка притаманна українському мистецтву, збереглася і проникла крізь сатиричні 
і гротескові форми. Біль за людину і людяність – серцевина кращих його робіт, 
гуманність – основа його мистецтва. Тож, реформаторський театр Курбаса був 
адресований не тільки сучасникам, не тільки сьогоденню, а й майбутнім акто-
рам, режисерам-новаторам, глядачам. Як зазначав Лесь Курбас, закони еволю-
ції мистецтва – однакові для всіх.  
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІКИ  
УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ОБРЯДІВ  

(НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНИХ ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ВИДОВИЩ) 
 
У статті розглядається символіка українських народних обрядів; поняття «сим-

волу» у філософії символічних форм Е. Кассирера. Аналізується специфіка режисури 
сучасних театралізованих видовищ на основі обрядової культури. 

Ключові слова: символ, народна традиція, обряд, соціокультурне середовище, 
масове театралізоване видовище. 

 
The article deals with the sybolism of Ukrainian ceremonies. The word «symbola» in 

the phylosophy of symbolic forms of E.Kaisrer is defined. There is an analysis of the 
specificity of modern theatrical performances based on ritual culture.  

Key word: symbol, folk tradition, ceremony, social cultural sphere, mass theatrical 
performance. 

 
Духовний спадок знаходить відображення в ідеалах, які являють собою 

найважливіші проблеми філософії й культури. Ми невипадково поєднуємо ці 
два поняття, філософію й культуру, оскільки перше є усвідомленням, у той час 
як друге – втіленням. Культура є традицією, поза традицією не існує культури. 
Традиція – збереження шанованого з давнини, а шановане і є той самий культ. 
Культ народив мистецтво, де він і зберігає свою сутність. Таке мистецтво уо-
соблює традицію, воно (мистецтво) традиційне. Традиційне мистецтво – тради-
ція і мистецтво. Два поняття об’єднали протилежне. Традиційне мистецтво 
називаємо Символом. 

Метою статті є аналіз української народної фольклорної символіки, її 
трансформацію в режисурі театралізованих видовищ. 

В останній час у фольклористиці спостерігаємо посилення інтересу до вив-
чення традиційної символіки. Серед українських наукових праць у цьому напрямі 
можна назвати дослідження символіки М. Новикової, Н. Пастух, І. Швед. Серед 
сучасних досліджень, які присвячені проблемі відродження традиційних свят та 
обрядів, варто виокремити роботи М. Ткача, В. Сапіги, В. Осадчої, В. Ліманської 
[5] та ін. Про необхідність повернення і вжитку в сучасну добу українських націо-
нальних традицій і, зокрема народної символіки, наголошує в своєму дослідженні 
Г. Лозко [6]. Щоправда, здебільшого йдеться про походження і значення символі-
ки окремих понять, але це відкриває шлях до оптимального використання націо-
нальної символіки у масових видовищах і святах як чинника, провідної ланки у 
творенні художньої образності.  
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Символ – одне з найскладніших і багатозначних філософських і культуро-
логічних понять, яке протягом багатьох століть розглядали й досліджували в різ-
них інтерпретаціях. У ХХ столітті розуміння символу набуває неоднозначного 
тлумачення. Символ у сучасній культурології розглядаємо у поєднанні з феноме-
нами культури і мистецтва. Символ реалізується як загальний принцип змістового 
відтворення дійсності, оскільки не лише відображає соціальну реальність, але й 
являє собою засіб її творчого втілення, він постає ідеологічним орієнтиром діяль-
ності людини. 

Німецький філософ і культуролог, представник Марбурзької школи неокан-
тіанства Ернст Кассирер досить широко трактував поняття символу. Символ у 
концепції вченого набуває універсальної значущості, оскільки за його посередни-
цтвом відбувається будь-яке втілення духу за різних його проявів. Людина під час 
діяльності, спрямованої на створення символу, пізнає світ, огортаючи предмети і 
явища природного світу в значення. Учений акцентує увагу на змінювальній 
природі символу. У своєму дослідженні він увагу зосереджує на людині. На 
думку вченого, началом, що виражає сутність людини, є її здатність до ство-
рення символічних понять, що являють собою основу будь-якої інтелектуальної 
діяльності людської свідомості. Ернст Кассирер створює культурну антрополо-
гію, об’єктом якої є універсальний суб’єкт – людство, яке виражає себе в 
об’єктах. Світ людського буття – це світ релігійних і наукових символів, обра-
зів мистецтва. Учений детально зупиняється на тому, що людський інтелект по-
требує символів, оскільки за сутністю людське знання є символічним. Щоб 
зрозуміти генезис символічних форм, автор вивчає історичний аспект форм 
культури як історичний розвиток свідомості. Визнання універсальності і єднос-
ті символічної функції свідомості з одного боку робить можливим взаєморозу-
міння різних типів культур, а з іншого – виключає тезу про перевагу тієї чи 
іншої культури. 

У сучасному соціокультурному просторі України виникла проблема фун-
кціонування календаря з урахуванням релігійно-побутового аспекту, їхнє вті-
лення у видовищно-ігрових масових заходах. Існує ще одна проблема, яка 
полягає у взаємодії святкових традицій із сучасними формами дозвілля. Відбу-
лися серйозні деформації у системі святково-обрядової культури, оскільки свя-
то позбавили свого сакрального ядра – обряду, перетвореного останнім часом 
на сферу розваг.  

У 80-х роках минулого століття в Україні та в інших державах активно 
відроджували календарні масові свята. І на сьогодні ця тенденція є однією з 
пріоритетних щодо розвитку українського народного театру. 

У кожного народу є власні особливі традиції, власна емоційно-образна 
символічна система, що їх несуть крізь покоління. Традиції як передача досвіду 
знаходять своє відображення в усній народній творчості. Про це говорить укра-
їнський народознавець Г. Лозко. Вона звертає увагу на традиційну символіку, 
яку використовують українці. «Назви одягу в українських піснях мають свою 
символіку: шапка – сила; пояс – оберіг; жупан – багатство; свита або сіряк – бі-
дність. Колір: білий – святість, червоний – краса, чорний – земля і т.д. Рушник – 
дорога, весілля; калина – жіноча плідність, весілля, любов; гарбуз – відмова, 
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насмішка; дуб – чоловік, мужність, сила; береза – дівчина, ніжність, чистота; 
барвінок – весілля; сани – похорон і т.» [6, 6]. 

Символіка національного костюму – важлива складова національних тра-
дицій. Безсумнівно, кожен народ має у фольклорі зберігати власну неповторну 
модель сприйняття світу. 

Особливого символічного значення набуває вінок. Зокрема, це стосується 
весільних обрядів українців. Весільний вінок, незважаючи на схожість зі свят-
ковим, дійсно був універсальним знаком, який уміщував значну кількість різ-
номанітних символів – від любові й шлюбу до оберегів від «дурного ока» й 
інших злих сил. Тому від самого початку плетіння дотримувалися певних риту-
алів. Вінок разом з іншими компонентами головного убору постійно знаходив-
ся в осередку ритуально-обрядових дій, саме з ними пов’язаний хід весілля. 
Зняття вінка з нареченої й одягання на неї очіпка й намітки засвідчували заміж-
ній стан жінки. Остаточно він залишався в оселі нареченого, де замість намітки 
його обраниці зав’язували хустину.  

Символіку сімейного стану передавали й особливості зачіски. Дівчата хо-
дили з непокритою головою, заплітаючи одну або декілька кіс. На весіллі косу 
розплітали, а подекуди навіть відрізали. У подальшому заміжня жінка назавжди 
вкривала волосся головним убором. 

Режисерові театралізованих видовищ цьому слід надавати особливого 
значення, оскільки ми постійно зустрічаємо спотворене й невиправдане засто-
сування тих чи інших елементів символіки. 

Проблема полягає в руйнуванні народної традиції, у втраті джерел її роз-
витку. Адже етнічна традиція за сприятливих умов розвивається позитивно, на-
томість за несприятливих – поступово спрощується і врешті-решт зникає. 
Багато з традиційних елементів трансформуються, штучно втрачають свій пер-
вісний вигляд, внаслідок чого спотворюються істинні основи. 

Проте, слід звернути увагу на те, як використовують народний обряд з 
комплексом ритуальних дій під час постановки того чи іншого видовища. Якщо 
режисер здійснює постановку фольклорно-етнографічного заходу, за основу він 
має взяти обряд із властивим йому каноном української традиції. Постановник 
застосовує обрядові дії з мінімальним відхиленням від першооснови. За інших 
умов змінюються акценти, і відбувається розмивання меж традиційної культу-
ри, що саме по собі спотворює сутність жанру постановки й усього документаль-
ного, фольклорного й етнографічного матеріалу, що лежить в основі видовища. 
Сучасні режисери-постановники поверхово вирішують дане питання. Це, воче-
видь, пов’язано з недостатньо правильним розумінням деяких жанрових аспек-
тів. Як-от, багато хто вважає, що фольклор означає колективну народну 
творчість. Але це твердження хибне. Підтримуючи думку Г. Лозко, вважаємо, 
що значення цього слова лежить набагато глибше. Згадуючи фольклор, народо-
знавець зазначає, що «йдеться не просто про народні тести пісень, приказок, 
молитов, а водночас і таємничі значення (відання) про світ, богів і людей, їхній 
етнічний (родовий, природний) звичай (закон життя роду)» [6, 6]. 

Це свідчить про те, що, визначаючи жанр, режисер не дотримується його 
основного значення. Отже, із початку обирає неправильну форму для відтво-
рення сценарного матеріалу, внаслідок чого постають серйозні проблеми під 
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час вирішення образної конструкції всієї постановки. Іноді проблема окреслена 
ще до сценічного втілення драматургії. Зазначену проблему також Г. Лозко по-
рушує у своєму дослідженні. На сьогодні дуже модним є створення деякими 
сучасними авторами різних художньо-літературних міфів і легенд, до того ж ці 
творці намагаються надати їм статусу пам’яток давнини. Часто до такого опра-
цювання літературного матеріалу звертаються й сценаристи, намагаючись від-
творити власне бачення обряду і використовуючи авторський варіант театралізації. 
Відповідно «подібні модерні твори, написані часто без розуміння самого духу на-
роду та його образної символіки, на жаль, руйнують природну народно-
світоглядну систему» [6, 6-7]. 

Проте, зовсім іншими шляхами слід йти під час постановки масового теа-
тралізованого видовища з елементами обряду. Ми можемо трансформувати об-
ряд, створити нову сучасну театралізовану модель. Саме театралізація тут 
посідає перше місце, оскільки слід відшукати нове бачення й прочитання давніх 
народних традицій. Режисер і сценарист мають звернути особливу увагу на ос-
новні композиційні закони цілісності й стильової єдності видовища. Крім цьо-
го, має відчуватися зв’язок змістової основи обряду з конкретними історичними 
подіями, суспільними подіями (народний святковий календар). Режисер має 
врахувати специфічні особливості проведення театралізованого дійства в реа-
льних просторово-часових умовах (у селі, районному центрі, місті тощо), тобто 
використовуємо принцип географічного «прив’язування» постановки. Зважаю-
чи на зазначені позиції, можемо дійти висновків, що даний жанр театралізова-
ного дійства вміщує трактування поняття «традиція» не лише як передачу 
досвіду, але й як своєрідну розумову еволюцію. Адже мова не про те, щоб 
утримати минулий час. Найяскравіше в народній творчості можна втілити на 
сцені в ретроспекції, не доводячи до абсолюту. 

Виникає проблема створення символічної системи образів на сцені. Деякі 
режисери у своєму арсеналі мають часто повторювальні символи, які можуть 
втратити емоційність і перетворитися на штамп. Достатньо буде згадати поча-
ток ХХ століття, де серп і молот використовували як символ возз’єднання й 
співробітництва села й міста. Проте не слід забувати про народні символи, які 
використовували століттями і застосовують у сучасних постановках (подання 
хліба-солі, вишитого рушника, зв’язування рук молодятам вишитим рушником, 
подання калини тощо). 

І за першого, і за другого випадку моменти активізації глядача, залучення 
його до символічних ритуальних дій відіграють важливу роль. За приклад мож-
на взяти вербальну, фізичну активізацію, ігри, персоніфіковані ведучі тощо. 

Особливе місце в українському народному театрі України посідає симво-
ліка, яка своїм корінням сягає глибокої давнини. Проблема стосунків людини й 
природи віддавна була панівною. Нам відомо, що древні слов’яни наділяли бо-
жою силою різні природні об’єкти, серед яких можна назвати сонце, місяць, во-
гонь, повітря, воду, тварин тощо. У цих стосунках великого значення набував 
символ, який уміщував у собі сакральність, давню магію. У такому сенсі давні 
слов’яни застосовували символ як засіб впливу на світ і його перетворення. 
Символи були різними. Багато з них являли собою обереги, інші – пряме звер-
нення до богів або сил природи. Символи-обереги збереглися в українському 
народному мистецтві. Відтворюючи символи на одязі, посуді, у помешканні, 
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людина таким чином захищала себе від злих духів. До таких захисних символів 
слід віднести зображення сонця, вогню, води, рослин, квітів. Уся ця символіка 
відображена в народних звичаях і обрядах. 

Згадуючи символіку, слід зазначити, що тут особливе місце посідає укра-
їнський костюм. Часто під час постановки театралізованих видовищ сучасні 
режисери не приділяють достатньої уваги зазначеному елементові української 
народної культури, а іноді й ігнорують. Але ж обрядова символіка костюму – 
особливий принцип, за яким визначаємо широкий спектр духовних традицій 
народу, його світогляд й обрядові норми. 

Більшою мірою обрядовими символами були окремі компоненти костюму – 
хустина чи рушник під час сватання, крижмо під час родів, біла (або чорна) ху-
стина під час поховання. Вони захищали людину від злих духів, дарували до-
статок, здоров’я, любов. 

Особливу магічну силу мали речі, виготовлені власноруч для того чи ін-
шого обряду. Так, дівчина неодмінно мала вишити сорочку для свого жениха. 
Символічними були й обов’язкові подарунки – чоботи, які зять дарував тещі, 
намітка – подарунок свекрусі від невістки. Обрядова функція одягу виявлялася 
й у специфічних способах її використання. Як-от, під час виконання деяких ри-
туальних обрядів носили вивернутий одяг (народна вистава «Коза»), у той час 
як у повсякденному житті було поганою прикметою. Учасники певних обрядів 
нерідко одягалися як протилежна стать (обряд, коли водять Меланку), а також 
незалежно від пори року носили хутряний одяг. 

Кольорова гама одягу виконувала роль обрядового символу. У весільному 
костюмі віддавна переважав червоний колір. Проте іноді семантика кольору іс-
тотно змінювалася. У поховальному одязі чорний колір став символом печалі 
на межі ХІХ – ХХ століть, замінивши білий, а подекуди – синій. Постійні спо-
соби забезпечення обрядових функцій одягу сприяли переходу деяких в етнічні 
символи. 

Процес відродження традиційної культури активно відбувається по всій 
Україні. Життя вимагає розроблення й упровадження нових підходів до визна-
чення принципів організації, методів і форм масових театралізованих видовищ. 
Запровадження диференційованого змісту, пошук нових прийомів, нових режи-
серських технологій, поліваріантних засобів організації відпочинку людей на-
бувають актуальності. 

Певного досвіду набули в цій сфері діяльності діячі культури Луганщини. 
Основними завданнями, які вирішують установи культури області, є реалізація 
державної політики в галузі культури, збереження художньої спадщини, ство-
рення сприятливих умов для розвитку духовного потенціалу національних 
культур етносів, що проживають на Луганщині. 

Відроджуються календарні, побутові свята і обряди – спочатку у творчих 
колективах, на сценах палаців культури, згодом – на майданах, вулицях міст і 
сіл. Завершальним етапом проведення є обласні заключні фестивалі, серед яких 
вже стали традиційними: відкритий обласний фестиваль козацької культури 
«Любо» (Станично-Луганський район), фестиваль-конкурс народних свят і об-
рядів «Дивосвіт народної творчості» (м. Луганськ), фестиваль-конкурс народ-
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них ігор і розваг «Дивограй» (м. Луганськ), міжнародний фестиваль мистецтв 
«Слобожанський спас» (м. Сватове) і т. д. 

Серед вищеназваних фестивалів особливе місце належить міжнародному 
фестивалю «Дивосвіт народної творчості», який проводиться з метою активіза-
ції впливу традиційного народного мистецтва на духовне, естетичне збагачення 
народу України, відродження і збереження традиційної народної культури, зок-
рема свят і обрядів. Усі заходи відбуваються відповідно «Програми охорони і 
збереження нематеріальної культурної спадщини Луганської області». Серед 
колективів, які брали участь у програмі, особливим творчим підходом привер-
нули увагу: народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Білолучанка» Бі-
лолуцького сільського Будинку культури (Новопсковський район); творчий 
колектив Краснокутського сільського Будинку культури (Антрацитівський ра-
йон); народний етнографічний хор Городищенського сільського Будинку куль-
тури та творчий колектив Палацу культури ім. Леніна (м. Лисичанськ). 

Подібні культуротворчі процеси характерні не лише для Луганської обла-
сті, а й для всієї України в цілому. Тут переплітаються здобутки так званої ма-
сової культури з народними традиціями і тим самим створюється абсолютно 
нова якість сучасної художньої творчості. 

Стосовно народної основи театралізованого дійства можна з впевненістю 
констатувати, що нині навіть народна ігрова основа тяжіє до видовищності, а 
тому практично всі народні традиційні свята, які не знали розподілу на глядачів 
і виконавців, іноді перетворюються на свого роду театральне видовище, у яко-
му завжди обмежуються межі глядача і виконавця. 

Обрядово-святкова сфера на будь-якому історичному етапі як соціальний 
феномен поєднувала традиційно-сталі й традиційно-оновлені елементи. У святко-
во-розважальних формах спостерігаємо тенденції розвитку й удосконалення, які 
духовно збагачують сучасну людину. Тут слід особливу увагу приділити вивчен-
ню фольклорно-етнографічних текстів і реконструкції святково-обрядового дійст-
ва; а також зосередитися на творчому моделюванні текстів святково-обрядових 
традицій, ураховуючи сучасну соціокультурну ситуацію. 
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ВСТУП ДО ТЕМИ ФЕНОМЕНУ «КІНО ОДНОГО АКТОРА» 

 
У статті розглянуто специфіку фільму з єдиним діючим актором. Прикладом для 

аналізу є стрічка «Похований заживо» режисера Р. Кортеса. 
Ключові слова: актор, режисерське рішення, зображально-виражальні засоби, 

операторська робота, співпереживання, втілення образу. 
 
The article discusses the peculiar nature of the film with a single active actor. An ex-

ample is presented film «Buried alive» by R. Cortez. 
Key words: the actor, the director's decision, graphic-expressive receptions, camerawork, 

empathy, an embodiment of an image. 
 
«Театр одного актора» як феномен існує вже достатньо давно, невпинно 

розвивається й набуває чітких рис, майстерного виконання. Можна зазначити, що 
моновистава стала окремим видом чи новим жанром театральних постановок. 

Дивним є те, що ідея залишити глядача наодинці з глядацьким залом досі 
не перейшла до «сусіднього» кінематографу. Складність реалізації монофільму 
полягає у самому характері його кінематографічного сприйняття. Необхідно 
створити цілісний кінопродукт з чітко вираженою драматургічною лінією, кон-
фліктом, динамічним розвитком подій, які б стосувалися лише однієї людини 
на екрані і, нарешті, запропонувати глядачу настільки «дієвого» актора, який би 
захопив його в полон не менше, ніж на півтори години і змусив співчувати, пе-
рейматися і чекати. Чекати, доки трапиться те магічне, що змушує глядачів за-
лишатися біля екранів до кінця видовища. Актуальність статті полягає в тому, 
що вона є одним із перших теоретичних підґрунть нововиявленого феномену.  

Намагаючись знайти матеріали, які б стосувалися теми одного актора в кі-
но, було виявлено, що це питання ніким суттєво не розглядалося. У будь- якому 
разі, письмових або друкованих доказів знайдено не було. Прикладів подібних 
стрічок, окрім обраної до аналізу, теж не знайдено. Можна лише припустити, 
що існують короткометражні стрічки переважно студентських робіт під грифом 
монокіно. Але дослідження цікавлять повнометражні картини. Отже, тема зо-
всім відкрита і це не могло не викликати бажання розглянути її і, навіть, пред-
ставити науковою новизною. 

Наукове завдання полягає у визначенні проблематики й природи існування 
одного актора в картині, специфіки сприйняття монокіно, а також визначення 
місця режисера, актора й інших членів творчої групи у процесі його створення. 

Проаналізуємо стрічку «Похований заживо» режисера Родріго Кортеса (США, 
Франція, Іспанія; 2010) – перший відомий нам повнометражний монофільм. 
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Фільм – окремий витвір образотворчого мистецтва, продукт культури. 
Специфіка цього видовища – всебічний вплив на глибинні пласти свідомості. При-
рода кіно соціалізує людей, поєднує їх, будучи синтезом усіх інших мистецтв. 

Зірковий акторський склад – улюбленці й кумири мільйонів глядачів, за-
безпечують практично гарантований успіх картини. Шанувальники купують 
квитки до кінотеатрів, стають власниками мультимедійних дисків, чекають ві-
домих артистів на телеекранах. Їх захоплює масовість, наявність яскравих спецефе-
ктів, можливість яких обумовлюють сучасні технології, а також багатообіцяючі 
цифри бюджету тієї чи іншої стрічки. Та серед сучасної гучності й масовості кіно-
мистецтва, режисерам-новаторам спала на думку можливість створення фільму 
абсолютно нетривіального – з мінімальною кількістю виконавців. А саме наяв-
ністю лише одного актора. Це обумовило логічне зменшення кількості локацій, 
спецефектів, а отже, й зображально-виражальних засобів з екранної точки зору, 
що у свою чергу викликало необхідність розроблення нових прийомів і методів.  

«Кіно одного актора» (монокіно) – це підвид сучасного кіномистецтва, ці-
лісний ідейно-художній твір, фільм, протягом якого діє лише один актор.  

Мистецтво створення гармонійного цілого, яке володіє певною органічною 
єдністю видовища – особливе мистецтво, режисерське. Режисер є невід’ємним 
в будь-яких екранних і сценічних постановах. Він керує всіма процесами виро-
бництва художнього продукту й несе відповідальність як за себе, так і за кож-
ного члена творчої групи.  

Якщо кінематограф за роки свого існування напрацював певні канони й 
теоретичні засади створення фільму, що допомагає орієнтуватися хоча б в кла-
сичних прийомах і використовувати їх не побоюючись схибити, то для монокі-
но в майбутньому ще доведеться таку «схему» й специфіку розробити. Важко 
робити висновки на прикладі лише однієї картини «Похований заживо» Р. Кор-
теса, висвітлювати її прийоми і визначати їх принципово актуальними і єдино 
правильними. Та про неї у статті буде згадано нижче.  

Робота над стрічною з одним актором критично приречена або на успіх, 
або на неминучий провал. Другий варіант скоріше залишать на рахунку актора, 
коли запорукою ідейно-художньої цілісності твору є чіткий режисерський за-
дум, який неможливий без відповіді на питання «в ім’я чого створюється даний 
продукт?» Зрозумівши відповідь, необхідно знайти модель відносин режисера 
із творчою групою, яка повинна точно розуміти, чого він хоче досягнути. Ідеа-
льна схема співпраці – повна довіра чуттю митця. І першими, на кого в цьому 
розраховує режисер, є актор і оператор. 

Хто такий актор? Найпростішими словами – це виконувач ролей, діями 
якого керує режисер, коли під його керівництвом створюється необхідний об-
раз. Кінематограф пронизаний протиріччями з приводу місця та значення режи-
сера й виконавця. У найглибшому розумінні постановочного мистецтва до 
більшого веде його режисура, до меншого – акторське мистецтво. «Режисура 
будує боротьбу й забезпечує акторів напрямками; актори реалізують цю боро-
тьбу, доводячи логікою дій плідність напрямків. Акторське мистецтво, підко-
ряючись режисурі, не терпить своєї художньої самостійності» – зазначає 
послідовник і розробник відкриття К.С. Станіславського методу простих фізич-
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них дій, театральний діяч П.М. Єршов [1]. Та попри таку «руйнівну» позицію-
довід щодо акторського внеску, найголовнішим і беззаперечним матеріалом ви-
раження режисера є все ж таки виконавець, його творчі, природні й фізичні да-
ні. І говорячи про монокіно, саме він посідає неабияку позицію.  

Робота режисера з виконавцем – ключова проблема режисури. Дія в кадрі, 
як і на сцені, зумовлює психофізичний процес, в якому беруть участь розум, 
воля, почуття актора, його зовнішні і внутрішні артистичні дані. У випадку з 
монокіно актору надзвичайно важко самостійно зрозуміти основний мотив 
(«зерно») художнього твору (фільму). Лише за допомогою режисера він поста-
вить перед собою ідейно-творчу ціль, названу К.С. Станіславським «надзавдан-
ням», невід’ємність і значення якого можна впевнено розподілити між театром і 
кіно. «Але навіть коли актор цілком зрозуміє режисера, те ж саме мотивування, 
ставши надбанням актора, неминуче відрізнятиметься від переданого йому ре-
жисером... – запевняє П.М. Єршов, – та структура мотивувань – функція режи-
сури» [1]. Вислів доречний, але в монокіно ініціативність інтерпретації актором 
запропонованої ролі лише на краще. Через напружений характер створення та-
кого продукту актору складно визначитися у своїх як фізичних, так і емоційних 
діях. Експериментуючи, використовуючи попередній досвід, уважно слухаючи 
настанови режисера, він допомагає собі. Єдиним важливим у цьому питанні є 
компетентність і особистий досвід. 

Спілкування героїв у кадрі чи то на сцені, які наслідують єдине надзавдан-
ня, набагато легше й комфортніше, аніж «розкрити» свого героя будучи одним 
у полі зору глядача. Виключна складність цього процесу полягає в тому, що в 
мотивуванні дії виконавцю, безпосередньо на майданчику, ніхто не допомагає, 
окрім режисера, який знаходиться поза зоною виконавської гри. Наодинці знай-
ти і використати забражально-виражальні засоби, не зробити їх перебільшен-
ням, що неминуче перейде до метушні й белетристики, увійти в запропоновані 
обставини й не загубити стрижня сюжету – ось у чому полягає завдання кіно 
запропонованого характеру.  

Оскільки мистецтво звертається до людського духу, конфлікту почуттів і 
думок, голос актора, його психофізичний стан має набувати найяскравіших і най-
виразніших відтінків. Кожен його рух, кожне слово повинно слугувати своєрідним 
зверненням до глядача. І через те, що актор в монокіно один, кордони просторових 
рішень вимушено зменшуються в обсязі й кількості, що ускладнює роботу не 
тільки актора, але й оператора. 

Робота кінооператора є невід’ємною частиною створення фільму, багато в 
чому визначаючи його художню виразність. З ним режисер має таку ж тісну 
співпрацю, як і з актором. У монокіно оператору необхідно прагнути до вияв-
лення характерних деталей, предметів обстановки, костюму і взагалі всього, що 
може зарадити актору й режисеру у зображально-виражальних засобах стрічки. 
Це неабияк допомагає в розкритті змісту й характеру дієвої особи. Особливої 
виразності в «кіно одного актора» набувають крупні плани, які стають лірично-
виражальною, драматично-насиченою есенцією фільму. 

Стрічка «Похований заживо» режисера Родріго Кортеса (США, Франція, 
Іспанія; 2010) демонструє надзвичайну знатність до неперевершеної акторської 
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гри головного і єдиного актора Райана Рейнолдса. Його перебування в образі є 
настільки глибоким і осмисленим, що при перегляді фільму стає важко 
пам’ятати про те, що це кіно, історія, запропонована режисером і втілена у без-
доганній майстерності актора. 

Короткий сюжет фільму: герой стрічки – американець Пол Конрой, знахо-
диться в Іраку за контрактом, працює водієм. Під час нападу втрачає свідомість 
і оговтується в дивному затісному місці. Використавши запальничку, Пол вияв-
ляє себе похованим у труні. 

Певно глядач неодмінно зацікавиться. «Жива людина в труні – ця ситуація 
вже настільки незвичайна, що сама по собі обростає потрібним сенсом» – від-
мічає журналіст газети «Парк культури» Ярослав Забалуєв [2]. Дійсно, сюжет і 
умови, в яких знаходиться головний і єдиний герой такі, що вони в будь-якому 
випадку викличуть ряд емоцій, які не залишать байдужим. 

Замкнутий простір і стресова ситуація – давно відома тема. Здавалося, слі-
дом за драматургією й режисура стрічки піде за второваним шляхом. Та класи-
чні методи побудови мізансцени нівелюються, змушуючи знаходити нові 
ракурси й прийоми зйомок, і враховуючи характер того, що відбувається за 
сюжетом, є зовсім не тривіальним завданням. Додамо, що дія, яка розвивається 
в режимі реального часу, створює масу проблем для монтажу. 

Цікавим є сам хід розповіді. Глядач уже давно звик до того, що йому роз-
повідають абсолютно все. Але в «Похованому заживо» скільки б той не чекав пе-
редісторії водія Пола, її він не отримує. Згодом стає зрозумілим, що вона й не 
потрібна: з телефонних діалогів глядач сам домислює події, які передували наслідку.  

Стрічка не замислювалася як «кіно одного актора». Режисер розглядав ва-
ріант флеш беків – камеру за кордоном головного місця подій, там, де зовсім 
спокійно й затишно, де ніхто не уявляє, з яких глибин лунає дзвінок. Та глядача 
лишили наодинці з героєм від початку й до кінця. 

Але ж не всі будуть згодні дивитися на одну людину в замкнутому просто-
рі протягом півтори години. Що можна зробити в дерев’яному ящику, маючи 
лише людину, мобільний – єдине, що зв’язує її із зовнішнім світом і дає шанс 
на спасіння, ліхтар, запальничку, флягу зі спиртом, ніж і пензлик? З’ясувалося, 
що можна зняти драматичний фільм одного актора, трилер, який піднімає бага-
то питань сьогодення, маючи амплітуду від особистісних людських відносин до 
державної політики.  

Розповідь будується на автентичних складових – операторській роботі й 
акторській грі. Представлена стрічка не відноситься до тих, коли дрібні похиб-
ки можна виправити живописними пейзажами або яскравими спецефектами. 
Тут камера сконцентрована на акторові й усі його помилки одразу ж стають 
помітними. На щастя, Р. Рейнолдс зміг їх уникнути. Щодо операторської робо-
ти, то вона також додає драматизму, особливо в моменти з віддаленням камери 
(що перетворює труну на бездонний колодязь, на дні якого й похований герой). 

Монокіно має народжувати в уяві глядача все, чого він не в змозі побачи-
ти. Людині притаманна здатність мислити образами, але необхідно точно спря-
мувати хід її думок і забезпечити відповідний «супровід», покликаний підтри-
мувати цей стан. Так, за допомогою актора, зображально-виражальних засобів 
глядач у своїй уяві повинен почати домислювати те, про що монострічка дає 
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лише невеликий шматок інформації. За словами глядачів «Похованого заживо» 
події на екрані змусили їх уявити й побачити, як на колону Пола Конроя напали 
іракці, абсолютно реальним став терорист, який вимагав за нього викуп, агент 
Ден Бреннер, що намагався допомогти йому, покидьок-менеджер з відділку, 
жінка в сльозах і багато операторів, які переводили тривожні дзвінки Конроя по 
різним інстанціям [3]. Це й утримує глядача протягом півтори години біля ек-
ранів; більша частина фільму будується на створенні примусового уявлення 
глядача.  

Місце дії не перевищує масштабів довжиною в два з половиною метрів і 
висотою у півметра. Єдина декорація – труна. Протягом фільму співпереживан-
ня герою посилюється, страшно уявити себе на його місці. «Кортес явно знає, як 
змусити актора грати. Давній принцип «не існує поганих акторів, існують бездарні 
режисери тут працює на всі сто» – рецензує Ігор Спіріт [6]. Режисер чітко передав 
стан чоловіка, який опинився в страшній смертельній ситуації. 

Р. Рейнолдс спромігся досягнути того, щоб глядач перебував під тиском 
увесь фільм і слідкував за кожним рухом Конроя. Актор настільки ввійшов в 
образ, що ніби сам відчував страх, який сковує, інстинкт виживання, який змушує 
діяти. Й інстинкт був сильнішим. Страх – характерний прояв тиску біологічних по-
треб, до якого відноситься все, що стосується інстинкту самозбереження: «В умо-
вах терору людина може всю свою поведінку підкорити одній потребі – фізично 
вижити» [1]. «Похований заживо» змушує фізично відчувати незручності й не-
рвове напруження від тисняви дерев’яних стін труни. Глядач ніби знаходиться 
поруч із героєм, виникає ефект присутності. Кіно тримає в напружені й вражає 
реалістичністю того, що відбувається. Чим ближче до фіналу, тим більше загос-
трюються обставини. «Дзвінки. Ці дзвінки стануть основою драматургії всього 
фільму» – пише Яна Суєтіна у своїй рецензії до фільму [7]. Похований заживо 
люто кричить, безнадійно б’ється в замурованому ящику й згодом досягає бай-
дужості, сліз – актор представляє повну гаму людських почуттів, емоцій. Тут на 
першому плані постає хаотична витрата сил у пошуку спасіння: чим гостріша 
біологічна потреба вижити, тим це помітніше, напругу чого, знову ж таки, 
вправно вдалося зобразити режисеру. Глядач бачить боротьбу однієї людини з 
неминучою смертю, і згасаючу, майже фантастичну, надію на спасіння. А весь 
час поруч є люди, є голоси, є зовсім близько спокійне мирне життя – але все це 
по інший бік мобільного телефону, а герой повністю обмежений у своїх діях, 
лежить у труні закопаній під землею, де невпинно закінчується повітря. Час 
можна назвати другим актором у запропонованій стрічці: він являється як сим-
волічним, так і конкретним змістом. 

Режисер показує іронічність і комічність ситуації, посміхаючись над авто-
відповідачами, які вже давно стали частиною американського стилю життя. 
Вміння користуватися тонким гумором вражає у подібній трагічній картині. 
Відштовхуючись від панічних дій і думок Пола, Р. Кортес зміг делікатно пере-
йти до більш глобальних проблем, з якими доводиться зіткнутися Конрою. І не 
даремно він один у кіно. На страшному прикладі однієї людини режисер пока-
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зав проблеми сучасного нечуйного паперового суспільства й державної політи-
ки по відношенню до окремої людини, окремого життя.  

Райан Рейнолдс в одному з інтерв’ю зазначав, що спочатку не розумів, на-
скільки важкою буде його роль і фізично, й емоційно: «Під час зйомок я страж-
дав від безсоння, у мене з’явилася ціла низка емоційних проблем і я не міг 
контролювати себе. Ніколи ще в мене не було такої стрічки, яку б я забирав із 
собою додому після робочого дня…» [5]. Така акторська гра носить зовсім ін-
ший характер – відмінний присутності в кадрі хоча б двох осіб. Це максимальна 
концентрація своїх дій на реалізації єдиної в тому місці й часі (маючи на увазі 
екранний і реальний час) наскрізної дії для єдиного героя. 

Необхідно відмітити вдалу операторську роботу. Вимогою було втримати 
увагу глядача, знімаючи лише те, що відбувається у труні. Тут опрацьовувався 
й виважувався кожний кадр, особливо при панорамуванні.  

Родріго Кортес зазначав, що вони використали сім трун: «Перша була з 
розсувними стінками, щоб розмістити там камеру й обертати її навколо Райана, – 
в кіно є одна сцена, де камера двічі здійснює оберт навколо актора, і це кадри, 
які були зняті у реальному часі. Другу труну зробили дуже довгою, щоб пере-
дати перспективу. Третя труна могла обертатися, четверта була армованою, і 
Райан міг гамселити її з середини на повну силу» [5]. Так, похований разом із 
головним героєм оператор робить фантастичні речі. Камера, якій ніби ніде роз-
вернутися, фіксує тисячі різноманітних ракурсів, задовольняючи «інформаційну 
потребу» глядача кожної секунди. Паралельно йдуть настільки крупні плани, що їх 
можна назвати макрокадрами, які дозволяють доторкнутися до показуваного жаху. 
Все, що необхідне, глядач бачить, все, що йому хочеться побачити – це світло 
ззовні. 

Дебют іспанця Кортеса – це, перш за все, тріумф техніки, блискуче розі-
грана партія в дивну гру й вдала спроба створення монокіно. «Як можна по-
різному зняти людину в закритій труні? Як зрежисерувати там сцену неочіку-
ваного нападу, боротьби? Як витягнути решту півтори години сюжету лише на 
одних дзвінках по мобільному? І, нарешті, як змусити граючого таке актора не 
зриватися й не кидатися в симулювання істерики? Очевидно, Кортес бездоган-
но знає відповіді на всі ці запитання» [2]. Значущим є також і те, що від інших 
творчих експериментів із часом і простором, запропоновану стрічку відрізняє 
хірургічна точність у розстановці акцентів. Під землю героя закопали бажаючі 
легкої наживи терористи, а на загибель залишили співгромадяни, представлені 
ввічливими голосами в телефонній трубці. 

Найцінніше для глядача те, що було бездоганно досягнуто складеною пра-
цею знімальної групи, – неможливість зрівняння наших особистих трагедій і про-
блем із історією героя. Незважаючи на просту мізансцену, у стрічку вмістився 
весь світ із своїми найогиднішими рисами, відкрито й у найвідвертішому способі 
показана брехня, байдужість і те, що життя простої людини, на відміну від політи-
ків і їм подібних, нічого не варте.  

Зазначимо, що «фільм не претендує на автентичність опису законів фізики. 
Кисень в реальності закінчився б набагато швидше, а кришка труни проломила-
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ся б під тиском ваги землі одразу ж. Тому картину треба сприймати як художній 
акт, а не як програму «Тих, хто руйнує легенди»» – рецензують критики [4]. Усі по-
хибки на фізичному пояснювальному рівні, а також відверта реклама стають непо-
мітними в загальному контексті фільму. І це також є досягненням. Фільм випро-
мінює реалізм і постає настільки виваженою ювелірною роботою, що скаржитися 
або немає на що, або не хочеться. 

Фінал стрічки вводить у заціпеніння, глядач ще декілька хвилин оговтується 
від тяжкого напруження, йому не вистачає повітря.  

Пола не знайшли, його засипало піском, історія закінчена, життя теж. 
«Похований заживо» – це саме те, чого давно не вистачало масовому кінопро-

кату як ідеї і нового феномену – монокіно. На основі чого стрічка викорінює штам-
пи й відкриває нові можливості в екранному мистецтві. 

Отже, у статті представлено нове поняття «кіно одного актора» – стрічка з од-
ним виконавцем. Визначено його основні теоретично-практичні засади, специфічну 
природу, акцентовано увагу на зображально-виражальних засобах. Розглянуто й про-
аналізовано стрічку-монокіно «Похований заживо» Р. Кортеса, що є підґрунтям для 
подальшого поглибленого вивчення теми. Майбутній кінематограф не залишать пра-
гнення режисерів до подібного самовираження, створюватимуться нові стрічки, на 
основі яких феномен «кіно одного актора» стане зрозумілим для митців і широкого 
кола глядачів. 

Мистецька природа виражає ту чи іншу боротьбу, щоб змусити глядача заці-
кавитися запропонованим конфліктом. «Кіно одного актора» повинно закликати 
його створювати у своїй уяві те неповторне, на що натякає зміст монопраці, що не 
виражене в самих по собі висловах, і що робить її неповторною в художньо-
естетичному значенні. Тобто, глядач має стати співавтором, ототожнювати себе з 
героєм, розуміти його як себе і допомагати йому цим. 
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У статті висвітлено головні напрямки діяльності відомого російського й украї-

нського журналіста, письменника, театрального критика Миколи Мізка. Особливу 
увагу приділено аналізу статтей М. Д. Мізка, що присвячені роботі театральних гуртів 
у Катеринославі у 1840-і роки, а також творчості видатного українського актора Кар-
па Соленика.  
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The article describes the basic aspects of the activities of Mykola Mizko, who was a 

prominent Russian and Ukrainian journalist, author and theater critic. Special attention is 
given to the analysis of his critical articles devoted to theater companies in Yekaterinoslav 
(now Dnipropetrovs’k) in the 1840s as well as to the creative activities of an outstanding 
Ukrainian actor Karp Solenyk.  

Key words: theater critique, journalism, theater stage, acting techniques, Mykola 
Mizko, history of Russian literature, history of Ukrainian literature.  
 

Постать російського та українського критика, літературознавця, фолькло-
риста та перекладача Миколи Дмитровича Мізка (1818–1881) відома не тільки 
на Катеринославщині, де він народився. До вивчення його творчої спадщини 
зверталися протягом кінця ХІХ – початку ХХІ століть такі автори, як Д. Рябінін 
[22], В. Данилов [ 2, 3, 4], О. Ласунський [7, 18], М. Павлюк [18, 19], М. Чабан 
[23]. Але саме театрознавчі праці М. Мізка досліджені найменш – на них окре-
мо зупиняється тільки В. Данилов [4] та присвячує декілька абзаців І. Петро-
вська, автор статті «Театральная критика в провинции» у збірці «Очерки 
истории русской театральной критики. Конец XVIII – первая половина XIX века» 
[20, 362], яка, до речі, помилково називає Мізка викладачем Катеринославської гі-
мназії. Між тим, хоча театрально-критична спадщина М. Мізка невелика за обся-
гом, її можна вважати суттєвим внеском у розвиток історії театру в Україні.  

Становлення естетичних поглядів Миколи Мізка тісно пов’язано з Кате-
ринославом. Він народився 13(25) травня 1818 року в родині директора Кате-
ринославської чоловічої гімназії Дмитра Тимофійовича Мізка та його дружини 
Олександри Федорівни. Родина Мізків походила від старовинного козацького 
роду з Борзни на Чернігівщині, вихідці якого були священиками або педагога-
ми. Миколі минуло лише чотири роки, коли померла його мати. Батько все 
життя особливо ставився саме до свого первістка, здібного та розумного хлоп-
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ця, якого доглядали, як тепличну рослину. Як вважає Микола Чабан, автор книги, 
присвяченої Катеринославській гімназії, таке виховання мало певні наслідки: «У 
молодій людині виробилися, як ми нині сказали б, певні комплекси. Це виявилося 
у деякій недовірливості до себе, до своїх сил, у нервовій роздратованості. Та най-
дужче вкорінилася в ньому вічна невмілість у житейських справах, така собі дитяча 
непрактичність поміщицького сина. Це сполучалося з непомірно розвиненою мрій-
ливістю і потягом до поривчастих захоплень. Все це згодом відгукнеться у дорос-
лому його житті…» [23, 88]. Мабуть, саме ця інфантильність була причиною того, 
що в Мізка не склалося особисте життя (він одружився в 1850 році на сестрі 
свого колишнього співучня по гімназії, видатного гістолога та фізіолога Миколи 
Мартиновича Якубовича Надії Мартинівні Якубович, і так склалося, що з дру-
жиною вони жили нарізно, лише зрідка зустрічаючись і листуючись між собою). 

Батько Миколи, Дмитро Тимофійович Мізко, який багато зробив для розви-
тку освіти на Катеринославщині, був не тільки першим директором, а й фактично 
фундатором першої Катеринославської гімназії. Він закінчив Київську духовну 
академію, був культурною і освіченою людиною, мав велику та добірну бібліоте-
ку, до якої надходили усі нові твори російської літератури. Звичайно, під час на-
вчання у гімназії нею залюбки користувався його син, який особливу увагу 
приділяв російській словесності: його гімназичні твори відзначалися, за словами 
мемуариста Д. Рябініна, бездоганною правильністю та плавкістю викладу, а також 
винятковою для юнацького віку начитаністю [22, 86].  

В ті часи навчання в гімназії тривало лише п’ять років, і Микола Мізко 
закінчив її у 1833 році (йому було 15 років) зі срібною медаллю. Микола мріяв 
про Харківський університет. Але саме вік став на заваді до його подальшого 
навчання: батько вважав, що життя в університетському місті, вдалі від родини, 
може погано вплинути на моральний облік сина. Тому він влаштував Миколу 
на службу до Катеринославської губернської будівельної комісії. Та положення 
дрібного чиновника обтяжувало юнака, який мріяв про вищу освіту та літера-
турну діяльність. Микола ретельно займався вдома, у 1838 році склав іспит на 
словесному відділенні філософського факультету Харківського університету і 
отримав звання «дійсного студента». Висловимо припущення, що саме під час 
перебування у Харкові та підготовки до іспитів юнак скористався нагодою від-
відати театр і побачити на сцені славетних акторів харківської трупи Л. Млот-
ковського, зокрема Карпа Соленика.  

1838 рік поклав початок літературній діяльності М. Мізка. На сторінках 
«Журнала Министерства народного просвещения» (1828, кн. 12) з’явилася не-
величка стаття під назвою «Программа полного курса теории словесности», 
підписана ініціалами Н. М. Але увагу до молодого літератора привернула не ця 
праця, а відгук на «Мертві душі» М. Гоголя під назвою «Голос из провинции» о 
поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души», який з’явився на 
сторінках журналу «Отечественные записки» у квітневому номері за 1843 рік. 
Цей відгук високо оцінив і сам М. Гоголь, і В. Бєлінський, який готував матеріал 
до друку.  
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До початку 40-х років відносяться й перші дописи М. Мізка щодо розвит-
ку театру у Катеринославі, які з’являлися на сторінках петербурзького журналу 
«Репертуар и Пантеон». 

Що ж являло собою театральне життя міста Катеринослава у 30–40-х ро-
ках ХІХ століття? Деякі відомості про це знаходимо у матеріалах, опублікованих на 
початку ХХ століття у виданні під назвою «Летопись Екатеринославской ученой 
архивной комиссии» – у статтях В. Данилова [3, 4] та спогадах жительки міста 
Ганни Миколаївни Молчанової [21]. У 30-х роках ХІХ століття відомий антре-
пренер І. Штейн побудував на базарному майдані міста дерев’яний балаган і 
почав приїздити разом зі своєю трупою до Катеринославу на час Петропавлів-
ського ярмарку та дворянських виборів. У цьому ж балагані виступали й трупи 
К. Зелінського і Пілоні. Тільки у 1847 році, вже після того, як балаган розвалив-
ся під час урагану, антрепренер Пілоні орендував у купця Луцького приміщен-
ня, яке протягом сорока років виконувало роль театру. Відомостей про 
діяльність театральних труп збереглося небагато, тому три невеликі статті, опу-
бліковані Миколою Мізком на сторінках журналу «Репертуар и Пантеон», досі 
мають історичну цінність. Перша з них з’явилася у 1843 році, мала назву «Ека-
теринославский театр во время Петропавловской ярмарки» і була присвячена 
гастролям у Катеринославі трупи Карла Зелінського [11]. На початку статті ав-
тор схвалює музичне супроводження вистав, декорації та костюми акторів не 
тільки в побутових, але й в історичних п’єсах. Він аналізує репертуар, відзна-
чаючи, що хотілось би бачити в ньому більше сучасних п’єс. Критик усвідом-
лює, що на провінційній сцені важко створити справжній ансамбль при 
виконанні великих п’єс (тобто, щоб другорядні ролі теж грали гарні актори), 
але вважає, що невеличкі драми, комедії та водевілі можуть бути втілені досить 
добре. Одним великим реченням М. Мізко стисло характеризує гру багатьох 
акторів трупи: «Что касается до исполнения, то не вдаваясь в подробности, я 
отмечу здесь эстетически-прекрасную, высокоодушевленную, в некотрых мес-
тах даже истинно художественную игру г. Рыбакова в «Гамлете» (Гамлета), в 
«Уголино» (Нино), и отчасти в «Скопине-Шуйском» (Ляпунова); обдуманную и 
верную до мелочей игру г. Генделевича в «Ревизоре» (Городничего) и в «Дело-
вом человеке» (Жучка), равно как артистически соображенную и отчетливо ис-
полненную в «Гамлете» (Полония) и в «Уголино» (Руджиеро); непринужденно-
веселое и мастерски-естественное исполнение г. Камельским ролей Кувыркина 
в «Его Превосходительство» и Берестова в «Барышне-крестьянке»; неподража-
емо-оригинальное усвоение себе г. Зелинским роли Шельменка в «Шельменко-
денщике», всегда ровную и старательную, если и не сразу заметную игру г. Бу-
цкого в ролях jeune premier – беспрестанно нужных и самых тяжелых; разнооб-
разную до изумления и если не всегда равно верную, то всегда очаровательно-
эстетическую игру г-жи Рыбаковой в самых различных ролях – то Марьи Пет-
ровны в «Деловом человеке», то Сусанны в «Бабушке и внучке», Гретли в «То-
ске по отчизне», Габриэле в «Девушке-гусар» или Маши в «Подмосковных 
проказах», Лизы в «Барышне-крестьянке» и Эсмеральды (в пьесе этого имени), 
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Вероники в «Уголино», Офелии в «Гамлете»; весьма замечательное исполнение 
г-жою Шульц довольно трудных ролей: Амалии в «Жизни игрока», княгини 
Екатерины в «Скопине-Шуйском», Эрнестины в «Сумасшедшем от любви» и 
Жервезы в «Эсмеральде»; наконец, многообещающее дарование г. Протасова и 
девицы Зелинской, судя по исполнению ими в «Дезертире, или Тоске по Отчизне» 
своих ролей (Наца и Лизбеты) [11, 5–7]. М. Мізко також висловлює побажання, 
щоб Рибаков був більш стриманим, Генделевич, навпаки, більш пристрасним, гра 
пані Шульц – не такою афектованою, а, навпаки, простою та виразною та ін. 
Робить він і зауваження загального характеру, бажаючи, щоб актори краще 
вчили свої ролі, щоб у виставах виконавці дотримувалися певного темпу, при-
таманного змістові п’єси, щоб актори не витрачали свій хист на виконання 
«плачевно-неистовых» мелодрам. Ми бачимо, що невелика за обсягом стаття є 
досить змістовною і може дати деяке уявлення про склад трупи Зелінського та 
художній рівень вистав.  

У 1845 році виходить друга стаття М. Мізка – «Театр в Екатеринославле» 
[16] – також присвячена гастролям трупи Зелінського, які в цьому році було 
більш тривалими (спочатку на Петропавлівському ярмарку – з 18 червня по 24 
липня, а потім, у зв’язку з дворянськими виборами, з 20 серпня по 3 жовтня). За 
цей час трупа зіграла 59 вистав, і Мізко, ніби піклуючись про майбутніх дослі-
дників театру в Катеринославі, дає їх перелік згідно з датами. На цей раз критик 
зосередився на недоліках виконання, до яких відносив, по-перше, відсутність 
режисера і тому поганий розподіл ролей (розподіл ролей був чи не єдиним 
обов’язком режисера); по-друге – нестачу гарних акторів на головні амплуа 
(«першого коханця», «старого коміка»). Далі автор знов досить стисло та зміс-
товно характеризує гру кожного з головних «сюжетів» трупи, найбільше уваги 
приділяючи грі Пілоні. Щодо гри самого Зелінського у ролях «малоросійського 
репертуару», то автор пише: «Настоящее его амплуа чисто малороссийское; 
особенно же в ролях Макогоненка (в «Наталке Полтавке») и Чупруна (в «Мос-
кале-чаривнике») он весьма оригинален и верен натуре» [16, 95]. Загалом же в 
цей раз гра акторів не мала такого успіху, як минулого року, критик навіть вва-
жав, що трупа «должна подвергнуться коренному преобразованию» [16, 96]. 
Справа мабуть, була й у тому, що в трупі точилася «боротьба за владу», бо в 
наступному сезоні з трупи Зелінського пішла значна частина акторів на чолі з 
Пілоні. Саме Пілоні у 1847 році стане ініціатором створення у Катеринославі 
постійного кам’яного театру. Відкриттю цього театру була присвячена ще одна, 
зовсім мала стаття М. Мізка у журналі «Пантеон и репертуар русской сцены» за 
1848 рік – «Театр в Екатеринославле», де він всіляко схвалює ініціативу антре-
пренера, не зупиняючись на недоліках акторської гри [17]. 

До речі, саме на сторінках «Репертуару и пантеону» М. Мізко друкує під 
псевдонімом «Анатолий Икарский» й свою повість «Сцены из ежедневной жиз-
ни» (1847, Т. 12), завдяки чому ми маємо уявлення й про літературну обдарова-
ність автора (він писав досить жваво, але, звичайно, не підіймався над середнім 
рівнем).  
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Під час перебування у Катеринославі М. Мізко досить байдуже переходив 
з канцелярії до канцелярії, поки у 1845 році не став редактором першої місцевої 
газети, яка мала назву «Екатеринославские губернские ведомости». Він публі-
кував на її сторінках різні історичні та краєзнавчі матеріали, в тому числі писав 
рецензії на вистави місцевого театру. Оскільки на сторінках місцевих відомос-
тей, офіційного органу влади, заборонялося торкатися політичних питань, стат-
ті, присвячені театру, зазвичай привертали увагу читачів. Як пише в своїй книзі 
М. Чабан: «Відтак театральна хроніка стала ледь не кращим розділом газети – 
своєю жвавістю та спостережливістю зауважень про гру артистів, постановку 
п’єс і характеристикою ролей. Редактор Мізко любив театр, розумів його зна-
чення і цінував виконавців» [23, 93]. Мізко публікує матеріали про театральне 
життя під псевдонімом «Любитель театра» або зовсім без підпису. Так, напри-
клад, у лютому 1847 року було надруковано анонімне повідомлення про благо-
дійну аматорську виставу на користь дитячого притулку. Стилістика цієї 
коротенької статті безумовно свідчить про авторство М. Мізка: «То, что назы-
вается ансамбль, было доведено до совершенства, а высокое и отчетливое ис-
полнение первых ролей в пьесах восхитило зрите лей. Благородные артисты не 
требу ют похвал, но признательность наша не буде тим чуждою» [8]. У лютому 
1847 року у газеті з’явилася стаття «Несколько слов о зимнем сезоне в г. Екате-
ринославе», також присвячена аматорським виставам. Мізко, не називаючи прі-
звищ шляхетних виконавців, пише про вдале виконання ними ролей у водевілях 
та драмах, підкреслює на виховне значення театру для розвитку вихованців па-
нсіону при гімназії, які теж грали вистави: «… По всей справедливости должно 
поблагодарить от души попечительное начальство за благоразумное упротреб-
ление досуга детей на невинную забаву, служащую к развитию в них эстетиче-
ского чувства и изощрению дара наблюдательности» [13, 2]. У наступних 
театральних рецензіях 1847 року Мізко аналізує працю трупи Пілоні. У статті, 
яка надрукована 8 листопада 1847 року, критик пише про дві вистави, що від-
булися 26 та 28 жовтня. Перша складалася з двох водевілів – «Бабуся і онука» 
та «Жовті рукавички». М. Мізко зупиняється, головним чином, на грі самого 
антрепренера Пілоні та його дружини: «… У г-жи Пилони, кроме довольно 
приятного голоса, мы вновь теперь подметили прекрасную манеру петь купле-
ты; кроме картинного лица ее, заметили теперь у нее более грациозности и бо-
лее тонкости в сценических ее приемах… Г. Пилони также выказал в своей 
игре столько ловкости, непритворной веселости и естественной легкости, что 
мы смело можем приветствовать его с значительным шагом вперед…» [14, 1]. 
28 жовтня глядачі побачили виставу «Ревізор» за п’єсою М. Гоголя, яка, на ду-
мку М. Мізка, була зіграна «удовлетворительно». Особливу увагу критик при-
діляє виконанню актором Дрейсігом ролі Городничого: «… Роль эта понята им 
верно и выдержана ровно с начала до конца, были у него и места истинно пре-
красные, каково все первое действие, по своей дивно-естественной простоте в 
исполнении, и пятое – по высокоодушевленной игре г. Дрейсиха, удачно дебю-
тировашего в первый раз на нашем театре. Уважая талант его, с которым мы 
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имели теперь удовольствие впервые познакомиться, мы решаемся сделать ему 
одно замечание, в котором он не может не увидеть всего нашего внимания к 
нему. Мы видели много раз М.С. Щепкина в роли Городничего и вечно незаб-
венными останутся для нас малейшие оттенки его художественной игры, осо-
бенно же нас поразили те патетические мгновения его роли, в которых она 
делается почти драматическою – высшая цель истинного юмора. Некоторые из 
таких мгновений прошли едва заметно, а иные остались вовсе незаметны у г. 
Дрейсиха» [14, 2]. Стаття, надрукована в номері від 29 листопада, була майже 
цілком присвячена виставам за п’єсами Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Шельмен-
ко-волосний писар» та «Шельменко-денщик». М. Мізко знов відзначає вдалу 
гру І. Дрейсіга, «который с равным совершенством исполнил в обеих пьесах 
роль Шельменка – нелегкую, потому что она составляет олицетворение одной 
из труднейших черт характеристики лукавого Хохла, то скрывающего свои на-
стоящие виды под личиной простоты и задушевной искренности перед высшим 
и умнейшим себя, то пуская, как говорится, пыль в глаза, пред простаком» [15]. 
Таким чином, критик підкреслює не тільки притаманні героєві Квітки риси на-
ціонального характеру, але й особливості їх втілення І. Дрейсигом.  

Після смерті батька, в 1847 році, Микола Мізко залишає стомливу редак-
торську працю і переїздить до маєтку Карабинівка Новомосковського повіту 
Катеринославської губернії (зараз – Павлоградського району Дніпропетровсь-
кої області), де цілком віддається літературній діяльності. Він друкує на сторін-
ках «Отечественных записок» статті з питань теорії та історії літератури, 
народної освіти, бібліотечної справи. М. Мізко починає працювати над книгою 
«Столетие русской литературы», яка охоплювала період 1739 – 1839 років. Це 
була спроба цілісного і систематичного огляду та підбиття підсумків літератур-
ної діяльності в Росії. Книга, яка вийшла з друку у 1849 році, могла стати під-
ручником для учнів гімназій та інших навчальних закладів. На думку автора 
спогадів про Мізка Д. Рябініна, істотним недоліком книги був відчутний брак 
серйозної критики на адресу видатних письменників (але цей недолік міг бути 
виправданий її призначенням) [22, 93]. 

У цей час М. Мізко багато подорожує Україною, відвідуючи Київ, Полтаву, 
Харків, Одесу, Чернігів. Він спілкується з багатьма літераторами – П. Гулаком-
Артемовським, А. Метлинським, М. Гоголем, твори якого перекладає українською 
мовою, П. Кулішем, А. Скальковським, Т. Шевченком, О. Афанасьєвим-Чужбин-
ським, а буваючи у Москві та Петербурзі – з Аксаковими, М. Погодіним, М. Кос-
томаровим, І. Панаєвим та ін. Він виступає у пресі зі статтями щодо системи 
виховання, стає дійсним членом Товариства любителів російської словесності при 
Московському університеті. 

Як відомо, у 60-ті роки на Наддніпрянщині пожвавилась просвітницько-
культурна діяльність, спрямована на пробудження національної свідомості на-
роду. Одним із проявів цього стало видання петербурзькою Українською гро-
мадою часопису «Основа», який виходив у 1861–1862 роках. На сторінках 
цього журналу подавалися матеріали художньої літератури, історії, виховання 
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та освіти, народознавства, промисловості, сільського господарства, урядові до-
кументи. Програма видання, розроблена П. Кулішем, поєднувала національні та 
загальнолюдські засади, при тому брала до уваги реальні політично цензурні 
умови їх здійснення. Микола Мізко став активно співпрацювати з часописом з 
другого його номеру. Він публікував на сторінках «Основи» різні статті, зокре-
ма рецензію на «Краткий исторический очерк украинской литературы» П. Пет-
раченка («Основа», 1862, № 3). В цій рецензії Мізко різко засуджує поверховий 
та недбалий огляд української літератури, зроблений Петраченком, доповнює 
характеристику творчості І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шев-
ченка, М. Вовчок. Зокрема, він зауважує щодо творів Г. Квітки-Основ’яненка, 
написаних російською мовою: «… Не лишним будет здесь заметить, что повес-
ти, как и драматические произведения, на русском языке, не потому только 
слабее писаных по-украински и ниже таланта Квитки, что писаны не родной 
речью, но и потому, что украинские изображают самостоятельную жизнь наро-
да, установившуюся веками и сохранившуюся в чистоте, тога как в великорусс-
ских рисуется, если можно так выразиться, перелицованная жизнь общества, 
которому у нас некогда было установиться» [12, 55]. Сучасний дослідник Р. 
Гром’як у своїй книзі «Історія української літературної критики (від початку до 
кінця ХІХ століття)» згадує та коротко характеризує відгук М. Мізка, підкрес-
люючи, що критик відзначає «реферативний характер» праці П. Петраченка, 
шкодує, що «характеристики українських письменників в ній надто стислі», 
вважає, що такі огляди мають бути повними, чіткими та неупередженими, щоб 
стати довідковим посібником для майбутніх істориків та сучасних критиків 
[1, 100].  

Для нашого дослідження особливе значення має стаття, присвячена Кар-
пові Соленику («Основа», 1861, № 2). Ця праця, опублікована до 10-річчя з дня 
смерті відомого актора, стала своєрідним підсумком його діяльності. На почат-
ку статті, підкреслюючи значення К. Соленика для розвитку українського та 
російського театру, М. Мізко порівнює гру актора з грою видатного російського 
коміка Олександра Мартинова: «И у Соленика, как у Мартынова, каждая выпо-
лненная роль не была только олицетворением типа мужика, лакея, купца, немца 
или чиновника; но каждый тип представлял зрителям то лицо, которое избрано 
автором пиесы для изображения того или другого типа… Как истинный худож-
ник, Соленик, подобно Мартынову, не прибегал к фарсу, чтобы рассмешить 
зрителей: в каждом из них был обильный запас природной веселости, заражав-
шей зрителя невольно. Но если тогда, когда пред нами на сцене были эти арти-
сты, мы легко поддавались обаянию веселости, которое производила игра их, то 
теперь вникая в свойства ее и внутреннюю характеристику самих артистов, мы 
удостоверяемся, что это было величайшим торжеством искусства» [9, 177]. Да-
лі автор наводить біографію Соленика. Для цього він звертається до нарису ко-
лишнього редактора «Харьковских губернских ведомостей» А. Баримова, 
надрукованого на шпальтах журналу «Пантеон» (1852, № 2). Цей нарис на той 
час був майже єдиним джерелом біографічних даних про актора. Далі, підкрес-
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люючи, що Соленик був «комический актер в обширнейшем значении этого 
слова», Мізко наголошує на вмінні актора своєю грою саме в п’єсах українсь-
ких авторів розкрити основні риси національного характеру: «Но истинно не-
подражаемым, несравненным, незабвенным был и пребудет Соленик как актер 
украинский, в украинских пьесах Котляревского и Квитки; кто из нас, жителей 
Украйны, мог равнодушно видеть Соленика в ролях – Макогоненка («Наталка 
Полтавка», Чупруна («Москаль Чарівник», Стецька («Сватання на Гончарівці»), 
Шельменка (в обоих пьесах этого названия)? Надо заметить здесь, – и конечно, 
согласятся все, видевшие в этих ролях не одного, а нескольких малороссийских 
актеров, – что каждый из них исполнял эти роли по-своему,: в игре каждого из 
них более или менее выражались отдельные черты национального характера; 
но в игре Соленика все эти черты соединялись, как в фокусе, и образовали по-
лный законченный тип истинного Украинца…» [9, 183]. До речі, значення К. 
Соленика для української культури М. Мізко підкреслює ще на початку статті, 
наводячи слова, написані на дерев’яному хресті, який установив на могилі Со-
леника козак А. Стратонович: 

«Дивися з неба, Солениче, 
Як криво серце чоловіче, 
Як ти колись на світі жив, 
Та щиро публіці служив. 
Як публіка тобі живому 
Квітки кидала, мов солому! 
А вмер, артисте-небораче, 
Та й байдуже, ніхто не баче –  
Що прах лежить твій без хреста! 
Пора, бач, гулькнула не та» [9, 176].  
У цій статті Микола Мізко також торкається питань українського народ-

ного театру як такого та його ролі у розвитку літератури та формуванні націо-
нальної свідомості: «Под названием украинского театра мы разумеем как пьесы 
на украинском языке и из украинского быта, так и исполнение их артистами, 
взлелеянными на местной почве, знакомыми с языком и нравами народа и, мо-
жет быть, даже вышедшими из среды этого народа, как, например, знаменитый 
артист, котрого называть нет надобности, потому что его все знают» (Мізко має 
на увазі М. Щепкіна – уточнення Ю. П.) [9, 183]. Висновки, які робив М. Мізко 
щодо природи обдарування К. Соленика, знайшли відгук й у працях українсь-
ких театрознавців ХХ століття. Зокрема, Олександр Кисіль, автор першої моно-
графії про Карпа Соленика, писав про статтю Мізка: «Ці теплі слова за 
Соленика, писані через десять років по його смерті, свідчать нам, що Соленик 
вмів дійсно своєю грою виявити національну вдачу українця, показати найха-
рактерніші риси її, і то не в аспекті водевільному, що має на меті викликати 
лише поверховий сміх, але в аспекті серйозної побутово-психологічної комедії» 
[6, 58–59]. 
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Після реформи 1861 року, яка скасувала кріпацтво, М. Мізко виявив не-
принадну тогочасному дворянству порядність, яка не тільки тоді здивувала йо-
го сусідів по маєтку, але й досі дивує дослідників його життя й діяльності 
(зокрема М. Чабана). М. Мізко віддав безкоштовно селянам узаконені для них 
земельні наділи і садибну землю з будовами, причому облаштував для дітей 
сільську школу. Але, оскільки нові економічні відносини з вже вільнонаймани-
ми робітниками складалися важко, Мізко продає маєток рідному братові Гео-
ргію Дмитровичу Мізку і остаточно виходить у відставку у чині колезького 
радника. 

Таким чином, у 1868 році М. Мізко переїздить до Воронежу, де, поряд з 
літературною діяльністю, займається складанням бібліографічного видання – 
«Словника російських письменників». Участь М. Мізка у місцевому літератур-
ному житті висвітлено у книзі Олега Ласунського «Литературные раскопки» 
[7]. Мізкові присвячений окремий нарис. Під час перебування у Воронежі він 
публікував статті, присвячені творчості В. Одоєвського, О. Островського, М. Макси-
мовича та інших письменників на сторінках газет «Дон», «Воронежский теле-
граф», у часописі «Филологические записки». До цього періоду належить 
остання театрознавча праця Мізка, присвячена комедії О. Грибоєдова «Лихо з 
розуму» – «Горе от ума» на провинциальной сцене» [10]. І хоча праця була на-
писана з приводу постановки комедії 2 жовтня 1870 року на сцені воронезького 
театру акторами трупи Лаухіна, Мізко не рецензує саме цю виставу, а робить 
огляд життя та діяльності О. С. Грибоєдова, аналізує «Лихо з розуму» у кон-
тексті тогочасних суспільно-політичних умов та літературного життя, торкаєть-
ся сценічної історії комедії на столичних сценах. М. Мізко пише про традицію, 
яка вже склалася щодо виконання п’єси на російській сцені, і робить власні, 
дещо парадоксальні, висновки з цього приводу: «... «Горе от ума» сплошь и ря-
дом исполняется как всякая современная комедия: точно также роль Чацкого 
нигде и никогда не соответствовала тому идеалу, какой воображается при чте-
нии и изучении этой роли, которая не есть тип, а лишь воплощение известного 
образа мыслей, а потому артисты, правильно читающие эту роль (хоть и это не 
безделица, а потому и редкость) гораздо более нравятся знатокам ее, нежели 
усиливающиеся играть ее» [10, 45]. Але автор вважає, що постановка п’єси са-
ме на провінційній сцені може мати велике значення для рівня майстерності ак-
торів та виховання публіки: «Самые трудности исполнения этой пьесы 
невольно заставляют привилегированных артистов быть строже к себе и внима-
тельнее к своим обязанностям, а зрителей побуждает быть требовательнее к ар-
тистам: из чего, так или иначе, рано или поздно, может произойти существенная 
польза для искусства сценического и наслажденя им» [10, 46–47]. 

Під час перебування у Воронежі М. Мізко продовжує займатись вивчен-
ням і популяризацією української літератури: перекладає російською мовою 
твори Тараса Шевченка. Як повідомляє у своїй статті «Роль українських літера-
торів у перекладанні творів Шевченка російською мовою» Микола Павлюк, у 
місцевій газеті „Дон» протягом 1869–1871 років було надруковано шістнадцять 
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перекладів з Шевченка (деякі з них підписані ініціалами Н. М., інші – псевдо-
німами «В. Изгоев» та «Анатолій Икарский») [19, 129]. Серед них були уривки 
з поеми «Єретик», поема «Неофіти», ліричні вірші. Мізко пише також передмо-
ву до перекладу «Неофітів» (надруковано у газеті «Дон» за 8 та 11 травня 1869 
року), де викладає власне розуміння поеми. Мізко вважав, що це не тільки «ве-
личественная по замыслу картина горячечной агонии древнего язычества и чу-
десного зарождения новой жизни християнства», але й «дополнение к внешней 
и внутренней биографии поэта» (цит. по статті М. Павлюка) [19, 129]. Саме цей 
натяк на долю Шевченка дуже не сподобався цензурі, тому спроби видати цей 
переклад окремою книгою були рішуче заборонені. 

Наприкінці життя, у 1875 році, Микола Мізко переїздить до Москви, де, 
хворий і стомлений, веде відлюдне життя, інколи навідуючись до книжкових 
крамниць, всі сили віддаючи своєму старому захопленню – складанню словни-
ка російських письменників. Зрідка він ще друкував статті з різних літератур-
них питань. Досить символічним є те, що останньою його надрукованою за 
життя працею стала стаття, присвячена українській мові та літературі, яку мож-
на вважати духовним заповітом письменника – «По поводу толков о малорусс-
ком языке и о малороссийской словесности» (газета «Дон», 1881). Микола 
Мізко помер 27 травня 1881 року у Москві, але за заповітом був похований у 
Воронежі. Він також заповів чималі гроші (дві тисячі карбованців) тому, хто 
завершить його працю по складанню словника російських письменників (але 
словник не був завершений, більш того, всі матеріали зникли безслідно). Одним 
із перших, хто відгукнувся на його смерть, був колишній випускник Катерино-
славської гімназії, історик Петро Єфіменко. Він написав у некролозі, опубліко-
ваному в «Киевской старине»: «Он принадлежал к числу тех немногих 
личностей из среды состоятельных землевладельцев нашего юга, которые серь-
езно интересовались русской литературой, а также настоящим и прошлым юж-
ной России, и писали о них» [5, 593–594]. Можна, без сумніву, вважати, що 
праці М. Мізка стосовно української літератури та українського театру – суттє-
ва складова того культурного підґрунтя, на якому базувався подальший розви-
ток української літератури та українського театрознавства. 
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ІТАЛІЙСЬКІ МАНЬЄРИСТИ ПРИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ  

ДВОРАХ У XVI – НА ПОЧАТКУ XVII СТОЛІТЬ 
 
У статті проаналізовано творчі періоди італійських митців як носіїв стилю поза 

межами Італії. Серед основних напрямків поширення маньєристичних традицій Єв-
ропою висвітлені іспанський та англійський як найзначніші.  
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The purpose of the essay is analysis of periods of creative work of Italian artists as 

styles’ creators. Spanish and English directions have been demonstrated among the most 
important. 

Key words: мannerism, syntesis of traditions, foreign influence. 
 
Більшість італійців, що в XVI столітті здійснювали вояжі Європою до рі-

зних дворів, передусім потрапляли до Франції, яка найохочіше і найшвидше 
поглинала нові мистецькі тенденції, то на другому місці, мабуть, стояв іспансь-
кий двір. Зворотній напрямок фактично відсутній, бо іспанські майстри, які 
їдуть до Італії, перебувають там переважно як учні, а не як ангажовані до двору 
художники. Готизована Іспанія з інакшими темпами динаміки мало що могла 
запропонувати прогресивній законодавиці мод, Італії, тому провідний напрямок 
поширення впливу маньєризму тут був один – з Італії до Мадрида. Звісно, деякі 
іспанці працювали і в Італії, але це були скоріше поодинокі випадки, які мали 
під собою певні причини, як наприклад, наявність деякого «гравера Санчо», 
який згадується в розрахункових книгах Лукреції Борджіа за 1507 рік [1, 401]. 
Поява цього майстра при феррарському дворі викликана тим, що герцогиня 
д’Есте сумувала за своїми земляками1 і прагла оточити себе всім іспанським, а 
схильність її чоловіка, Альфонсо д’Есте, до мистецтв була добре відома – він 
навіть намагався залучити до свого двору Мікеланджело2 і колекціонував твори 
Тіціана. Завдяки цьому в контексті розмови про іспанську лінію розвитку мань-
єризму йтиметься як про базовий матеріал саме про іспанські періоди творчості 
італійських маньєристів. Філіпп ІІ намагався з Ескоріала створити художній 
центр, подібно до Франциска І у Франції або Рудольфа ІІ – у Празі, і на відміну 
від, наприклад, Максиміліана І, що не любив італійських віянь і віддавав пере-
вагу місцевим майстрам, передусім – А. Дюреру.  
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Частина маньєристів з Рима прямують до Мадрида. Нерідко можна зу-
стріти і згадки про те, що якщо не самі майстри, то хоча б їхні роботи надсила-
лися іспанським монархам, як сталося, наприклад, із «Розп’яттям» Б. Челліні. 
Переважно художники, які опинялися в Іспанії, буди ангажовані для оздоблен-
ня Ескоріала. Інколи на шляху туди можна зустріти тих самих художників, які 
вже здіснювали мандри і до дворів інших монархів, бо були дуже бажані всюди. 
Серед тих, кому судилося стати носієм нового стилю при іспанському дворі, 
були П. Тібальді, Ф. Цуккарі, Л. Камб’язо. Подекуди до цього переліку потрап-
ляє і Ель Греко, бо його шлях до Ескоріала теж лежав через Італію. Тим італій-
цям, хто належав до іспанського напрямку поліфуркації стилю, було, мабуть, 
найважче насаджувати віяння художнього процесу Італії на цій землі, бо іспан-
ський двір був дуже консервативним, і мистецтво розвивалося тут за власною 
схемою, обумовленою багатьма причинами. Особливо жорстким пануванням 
інквізиції, що зробила розвиток мистецтва значно повільнішим, загальмувавши 
його ходу, поставила релігійний жанр на першу сходинку у жанровій ієрархії на 
значно триваліший, ніж в інших державах, період, змусила художників були 
значно обережнішими з канонами: в той час, коли на теренах інших держав се-
ред замовників була і світська влада, численні освічені меценати, в Іспанії цю 
функцію продовжувала виконувати переважно церква, нетерпляча до всіляких 
змін у трактуванні релігійних сюжетів, жорстка до вимог у притримуванні ка-
нонів тощо. До того ж, не можна забувати і про специфічний, неповторний ха-
рактер готичного спадку, на підґрунті якого доводилося зводити храм нового 
мистецтва італійцям: синтез локальних та мавританських традицій, ремінісцен-
ції мусульманського мистецтва, які навіть після завершення реконкісти ще да-
вали про себе знати, – це той спадок, з яким довелося зіштовхнутися італійським 
маньєристам.  

Деякий час провів при іспанському дворі Пеллегріно Тібальді (1527 – 
1596). Його іспанський період теж був пов’язаний із Ескоріалом. Дата, коли він 
з’явився при іспанському дворі, є спірною: дослідники вказують як 1577 рік [6, 
355], так і 1586 – 1588 роки. Є згадки про те, що Тібальді замінив на посаді го-
ловного придворного живописця Ф. Цуккарі, і був при особі Філіппа ІІ впро-
довж 9 років, після чого повернувся до Мілана, де згодом і помер. Таким 
чином, якщо брати до уваги, що Цуккарі залишив Іспанію у 1588 році, доречно 
було б вважати саме цю дату вірною датою приїзду до Мадрида П. Тібальді. 
Але Тібальді помер у 1596 році у Мілані, отже, він провів при іспанському дво-
рі менше часу, максимально років 7-8, після чого повернувся до Італії. За допо-
могою деяких прикладів його Аltersstil’ю можна прослідкувати еволюцію 
творчої манери художника. 1592 роком датується його «Мучеництво св. Лавре-
нтія». Ця робота є дуже показовою для розуміння як маньєристичного живопису 
взагалі, так і еволюції манери Тібальді, впливу на нього локального, іспанського 
мистецтва. На користь того, що твір написаний ще в Іспанії (до речі, він і зараз збе-
рігається в Ескоріалі), промовляє навіть сюжет: св. Лаврентій, іспанець за похо-
дженням, чию мученицьку страту зображує П. Тібальді, був дуже популярним 
не тільки в Іспанії, а й у всьому християнському світі ще з IV століття. Серед 
сюжетів, які пов’язані з цією постаттю, саме «Мучеництво св. Лаврентія» є 
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найпоширенішим. Ескоріал навіть своїм плануванням нагадує ті грати, на яких 
катували й стратили диякона-мученика. Все в Ескоріалі мало нагадувати про 
жорстокі тортури Лаврентія, а це якнайкраще відповідало і важкому настрою 
іспанського мистецтва того часу, і маньєристичній доктрині з її естетикою від-
чаю. Колористика твору видає вплив монохромного іспанського живопису тих 
років з перевагою «кольорів землі», і загальний настрій теж відповідає духу 
країни, де володарювала інквізиція. Але побудова композиції, ускладнений, ди-
намічний характер ритму, складні ракурси видають власне маньєристичні риси, 
доповнені впливом мікеланджелівського мистецтва: постаті рельєфно виліплені, з 
явним домінуванням «скульптурного компоненту» живопису.  

Зовсім інакше склалися творчі біографії братів Бартоломео (1554)(1560)(?) – 
1608) та Вінченцо (1568(1576)(1578)(1585)(?) –1638) Кардуч(ч)і(о), що належать до 
різних поколінь італійських майстрів, але їхні імена мають бути згадані у контексті 
аналізу іспанського напрямку поліфуркаційного процесу маньєризму, бо ці митці 
посіли досить вагоме місце у формуванні іспанського мистецтва, передусім – у пе-
ревтілення Ескоріала. Коли розпочався іспанський період Бартоломео, старшого з 
братів, достеменно невідомо, це можна тільки вираховувати, базуючись на різних 
даних. Відомо, що він, вірогідніше за все, приїхав до Іспанії разом із родиною в 
якості помічника Цуккарі [5, 22]. Але є і згадки про те, що він став придворним ху-
дожником у 1598 році і працював на королівській службі не тільки в Мадриді, але й 
у Сеговії та Вальядоліді. Але Ф. Цуккарі працював у короля Іспанії з 1585 до 
1588 роки, таким чином, Кардуччо (Старший), що був учнем Ф. Цуккарі та пе-
реїхав разом з ним, теж опинився в Іспанії у 1585 році. Можна припустити, що 
він отримав офіційну посаду придворного художника пізніше, але тоді це мав 
бути 1588 рік, коли Цуккарі (Молодшого) не стало, цілком вірогідно, що учень 
міг посісти його місце при дворі. Відомо також, що Кардуччо (Старший) пра-
цював над фресками бібліотеки Ескоріала разом із П. Тібальді [3, 295], а той, 
скоріше за все, займався цим замовленням у період 1586 – 1588 років. Тобто, 
все одно перебування при іспанському дворі Кардуччо (Старшого) почалося в 
другій половині 1580-х років, і ніяк не пізніше, і, можливо, як раз, отримавши 
цю посаду, він і міг почати працювати в Ескоріалі разом із співвітчизником. Не 
дивлячись на те, що Б. Кардуччо завдяки маньєристичній виучці мав ще бути 
цілком просочений віяннями та настроями маньєризму, його творчість є не суто 
маньєристичною за стильовими ознаками, а, скоріше, перехідною ланкою до 
барокового живопису. Внутрішнє наповнення, дух творів ще є маньєристичним, 
ускладненість композиційних рішень, деяка холодність образів присутня («Та-
ємна вечеря», написана для Алькасара, пр. 1580-і роки), але атрибутики маньє-
ризму – linea serpentinata, видовжених постатей із порушеними пропорціями – 
вже не спостерігається. Вплив локальних традицій дуже позначився на стилі 
Кардуччі (Старшого), мабуть, він пересилив італійську «базу» майстра, тому 
він дійсно став більш «іспанізованим» сам, ніж зміг «об’італити» іспанський 
живопис, хоча вплив творчості його співвітчизників, звісно, теж помітний. У 
творчості Б. Кардуччо синтез італійських та іспанських традицій виявився, пев-
но, найорганічнішим образом, коли компоненти приблизно врівноважили один 
одний, що траплялося доволі рідко.  
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А ось Вінченцо (Вісенте) Кардуччо, представник уже пізнішого поколін-
ня, став справжнім іспанським майстром, вихованим у дусі місцевих традицій, 
бо, хоч і вчився у брата, але змалку жив в Іспанії та ввібрав її традиції, почина-
ючи з етапу формування творчої манери. Дата народження художника колива-
ється: 1568 рік (що не є вірогідним), 1570 рік [6], 1576 або 1578, інколи 
значиться навіть 1585 рік, що можна відразу виключити, бо відомо, що малень-
кий Вінченцо переїхав до іспанського двору разом зі старшим братом десь у 
1585 році, тобто в Іспанії він опинився у віці від 7 до 15 років, а помер у Мад-
риді в 1638 році. Його теоретична праця побачила світ у 1633 – за 5 років до 
смерті майстра. Це майже закономірність – багаторазово теоретичні штудії ху-
дожників ставали вінцем їхньої діяльності, тому створювалися майже завжди як 
завершуючий етап Аltersstil’ю. Придворним художником Вінченцо став при-
близно в 1609 році, а в 1629 році отримав своє етапне замовлення – на створен-
ня 54 картин з життя св. Бруно та його ордену для монастиря Паулар, частина з 
яких нині зберігається в мадридському музеї і 6 – у Луврі. У живопису В. Кар-
дуччі поєднуються і ще деякі італійські маньєристичні традиції, хоча від них 
уже мало що залишається (примхливість композиційних вирішень, деяка на-
пруженість трагізму у трактуванні сюжетів), і натуралізм караваджистського 
духу, що виражається передусім у використанні засобів контрасного живопису 
та грі зі світлом, до якої вже намагався вдаватися Камб’язо, і деяка пригніче-
ність, аскетизм місцевого живопису. Краще за все це ілюструє одна з картин 
циклу про св. Бруно, а саме «Смерть св. Бруно» (пр. 1629 рік). У багатьох кар-
тинах Кардуччі вдається до одного й того самого композиційного рішення 
площини – залишає верхню її частину порожньою, що підсилює ефект драмати-
зму, давить на глядача, контрастуючи з заповненою нижною частиною картини. 
Так художник зробив і в даній роботі – верхня частина композиції не просто 
порожня, а є темним, глухим тлом, що контрастує своєю непроникністю з різ-
ким світлом постатей, ефект контрасності підкреслений завдяки введенню до 
сцени свічки, чиє полум’я характерно висвітлює смислові акценти. В. Кардуччо 
є, мабуть, постаттю, з якої можна починати аналіз іспанського барокового жи-
вопису.  

У 1559 році завдяки протекції герцога Альби, потрапила до іспанського 
двору, на службу до королеви, і Софонісба Ангіссола, що стала придворною 
дамою монархині. Це значно змінило її життя. Королевою, дружиною короля 
Філіппа ІІ, на той час була Єлизавета де Валуа, донька Катерини де Медичі, то-
му цілком природнім вважається те, що молода монархиня тяжіла до всього 
італійського – їй важко було звикнути до суворих, аскетичних звичаїв двору 
чоловіка. Єлизавета навіть намагалася сама навчитися мистецтву живопису за 
допомогою італійки, ангажованої до двору. Одним з найзначніших замовлень, 
отриманих Софонісбою, стало прохання папи Римського Пія IV написати для 
нього портрет іспанської королеви, що і було виконано нею, до того ж, до цього 
образу вона зверталася не один раз. Портретувала італійка й інших членів найяс-
нішої родини. Серед портретів, виконаних Ангіссолою при іспанському дворі, – і 
дитячий, за допомогою якого можна прослідкувати подібність манери Софоніс-
би до творчої манери А. С. Коельо, який теж працював при дворі. Вона дійсно 
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перебувала під сильним впливом цього майстра, про що свідчить твір «Іспансь-
кі інфанти Ізабелла та Катаріна» (середина XVI століття), що як композиційно, 
так і за палітрою цілком подібний до портрету іспанських інфант Ізабелли Кла-
ри Євгенії та Каталіни Мікаели пензля Коельо (1543 – 1548), хоча Ангіссола 
була більш схильною до проробки безлічі деталей, що далося взнаки на костю-
мах дітей. Цікаво, що власне маньєристичні риси в портретах Софонісби майже 
не читаються, вони проявляються в більшій мірі в сюжетних композиціях, пе-
редусім – на релігійні сюжети, де видно і неспокійне тло, і видовжені постаті, 
трохи картинні ракурси. 

Англійську гілку поширення італійських традицій підтримав і Джіроламо 
да Тревіджи (Пінаккі Джіроламо (Молодший) (1497(?) – 1544), живописець, архіте-
ктор, скульптор родом з Тревізо, чия творчість пов’язана з Венецією, Генуєю, Фае-
нцею, Болоньєю, Трієнтом. Він сформувався під впливом Дж. Порденоне та Пармі-
джаніно. Його італійський період, до від’їзду в Англію в якості військового інже-
нера, позначений переважно релігійними композиціями, як станковими, так і 
монументальними. З архітектурного спадку збереглася лише одна його робота, фа-
сад палаццо Маркезіні в Болоньї. Художник залишив Італію досить молодим, тому 
його спадок не дуже багатий, до того ж, не все збереглося, тому про Джіроламо 
можна згадувати лише побіжно, завдяки життєопису Дж. Вазарі.  

Федеріго Цуккарі став, мабуть, найзначнішою особистістю, яка могла 
вплинути на розвиток англійського мистецтва, здійснивши подорож і до Англії. 
Про цей його період у житті відомо дуже мало, переважно дані є гіпотетични-
ми. Сам Цуккарі, що багаторазово залишав Італію, писав, що під час перебу-
вання в Англії багато працював над портретами шляхетних осіб, серед яких 
згадував і королеву. Серед тих робіт, які приписують теоретику маньєризму, – 
вже згадувані 2 рисунки з Британського музею. Але є і твори, які приписуються 
Федеріго лише з певною часткою вірогідності. До них можна віднести «Порт-
рет Якова I» (1579), графічний портрет королеви Єлизавети І (пр. 1570) «Порт-
рет королеви Єлизавети в парадному вбранні» (1570-і роки), «Портрет міссіс 
Херберт», «Портрет сера Уолтера Релі» (1570-і роки). Якщо брати до уваги, що 
ці твори дійсно були виконані Цуккарі, можна припустити, що він був дуже по-
ціновуваний. Але щодо достеменності його авторства в усіх цих випадках мож-
на висловити сумніви. Подорож Ф. Цуккарі до Англії, зазвичай, датується 1572 – 
1573 роками, королеві Єлизаветі на той час було біля 40 років. Модель на жи-
вописному портреті відповідає цій віковій категорії, а ось на графічному аркуші 
Єлизавета значно молодша. Є припущення, що цей портрет виник приблизно в 
1550-і роки, тобто коли майбутня англійська королева перебувала у віці біля 20 
років, і є одним з дуже рідких серед зображень Єлизавети ще до сходження на 
престол. Таким чином, скоріше за все, до Цуккарі цей аркуш відношення не 
має, бо італієць опинився в Англії на 20 років пізніше створення цього портре-
та, а версія, що він малював його з чужого оригіналу, була б занадто штучною, 
бо роботи в цій техніці, зазвичай, передбачали хоча б кілька коротких сеансів 
позування моделі, тобто роботу з натури.  

Яків, тобто Яків VI Шотландський та майбутній (з 1603 року) Яків I Анг-
лійський, портрет якого приписується Ф. Цуккарі, в період перебування італій-
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ського маньєриста в Англії, був ще дитиною – йому було біля 6 – 7 років. Він 
знаходився ще під опікою регентів, яких упродовж кількох років, саме коли 
Цуккарі (Молодший) опинився в епіцентрі подій, при малому королі змінилося 
3. І лише через багато років його коронують королем не тільки Шотландії, а й 
Англії. Дитячий портрет, який був ще не дуже розповсюдженим явищем в ті 
часи, характеризувався тими ж рисами репрезентативності, як і дорослий пара-
дний портрет, – і лише деяка м’якість рис дитячого обличчя трохи приховують 
цей офіціоз «мініатюрного дорослого». 

Серед шляхетних осіб, які були портретовані Ф. Цуккарі, згадується і сер 
Уолтер Релі. Але в даному випадку атрибуція роботи також викликає сумніви. 
Уолтер Релі згодом прославиться як військовий, здійснить кілька експедицій до 
Америки, заснує колонії, братиме участь у придворних переворотах, писатиме 
вірші та нарешті буде страчений Яковом І за участь у придворних інтригах та 
порушення перемир’я. Але на момент перебування в Англії Ф. Цуккарі йому 
було лише 20 років. А модель на портреті є вочевидь старшою, тобто ситуація 
подібна до випадку з графічним портретом Єлизавети. То ж, або це робота пен-
зля іншого живописця, або Ф. Цуккарі писав її уже після повернення до Італії, 
або взагалі це є портретом не сера Релі, а невідомого чоловіка. Манера напи-
сання подібна до манери молодшого Цуккарі, до того ж, інші зображення Релі 
роботи, наприклад, Н. Хілліарда, мають відмінні портретні риси, що дає мож-
ливість гіпотетично зупинитися на тому, що особа портретованого може вважа-
тися достеменно невідомою, то ж, питання можна залишити відкритим.  

Англійський період був і в біографії флорентійського майстра П. Торрі-
джано. Цей відрізок творчого шляху майстра відомий трохи краще за його іта-
лійський, нідерландський та іспанський періоди. Це дуже цікава особистість 
передусім саме завдяки тому, що митець багато, хоча й вимушено, подорожу-
вав, і, звісно, збагачував і свою художню мову, творче бачення. Творчий доро-
бок Торріджано як самостійної творчої одиниці, а не як суперника та злого 
генія Буонарроті, оцінюється вкрай рідко. Те, що Торріджано був дуже обдаро-
ваною людиною, не потребує зайвих аргументів – адже Дж. Вазарі, не дивля-
чись на його негативні відгуки про скульптора, вніс його до свого «реєстру» 
найзнаменитіших художників Італії. До того ж, у садах Медичі в свій час гер-
цог Лоренцо тримав тільки найталановитішу молодь батьківщини античності.  

До Англії скульптор приїхав у 1511(1512)(?) роках, але після короткотер-
мінового перебування у Флоренції (1519) він знову повертається туди, тобто 
англійських періодів у Торріджано було два. Основні замовлення, які П’єтро 
виконував при англійському дворі, – це гробниці. Впродовж першого він пра-
цював над гробницею Маргарити Бофор, Маргарити Річмондської, матері коро-
ля Генріха VII, самого короля та його дружини, Єлизавети Йоркської у 
Вестмінстерському аббатстві Лондона ((1512)(?) – 1518), що виконувалися з 
чорного мармуру та золоченої бронзи (пр. 1512 – 1518) [2, 112-113]. Саме ці ро-
боти і стали поєднуючою ланкою двох традицій у скульптурі – з ними ренесан-
сові віяння потрапили до Англії. Серед замовників П. Торріджано, крім короля, 
бюст (пр. 1512) і гробницю якого він виконав, та членів його родини, були і сер 
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Томас Ловелл (для нього, відомого передусім завдяки шекспірівським творам, 
було зроблено бронзовий медальйон з його рельєфним портретом, який можна 
датувати, ймовірно, часом між 1520 – 1524 роками, виходячи з того, що в 1519 
році майстер ненадовго повернувся до Флоренції, а в 1524 році не стало самого 
Ловелла); єпископ Фішер, бюст якого майстер виконав, доктор Йонг, чию гроб-
ницю скульптор оздоблював у поліхромній теракоті [2, 113]. Цікавим є те, що 
серед замовників майстра був Джон Фішер. Це теж може додати черговий 
штрих до портрету самого скульптора. Єпископ, який у віці біля 80 років був 
страчений за наказом Генріха VIII, відіграв неабияку роль у процесі реформу-
вання церкви: спочатку він виступав проти М. Лютера, що наблизило його до 
короля, а потім – проти бажання самого короля прийняти на себе титул голови 
церкви, тобто став супротивником фундації англіканської церкви. Зберігся і йо-
го портрет пензля Г. Гольбейна.  

Наявність доволі великої кількості шляхетних осіб англійського двору се-
ред замовників скульптора не тільки свідчить про визнання в Англії таланту 
П. Торріджано, але і ставить його у низку одного з перших розповсюдників тра-
дицій італійського Ренесансу в Англії, підкреслюючи значну роль у процесі 
поширення італійських віянь Європою.  

Серед тих, хто мав кілька іноземих періодів творчості, було немало мит-
ців, про чию роботу за межами Італії відомо досить мало. До цієї когорти нале-
жать Бенедетто з Ровеццано, Дж. Пелорі, навіть про ці етапи творчого шляху 
О. Джентілескі немає достатніх для глибокого аналізу відомостей.  

Дуже мало відомо про англійський період і Граціні Бенедетто ді Бартоло-
мео (Бенедетто з Ровеццано) (1474 – пр. 1556). Скульптор та архітектор, похо-
дженням з Пістойї, учень М. Чівітале, завершив свій творчий шлях у 1550(52)(?) 
роках (за 4 роки до смерті, бо втратив зір. Майстер працював у Генуї, Флоренції, а 
потім і в Парижі та Лондоні. Італійські періоди Бенедетто, як і іноземні, були 
пов’язані переважно з усипальницями. Скульптор був запрошений на службу до 
Генріха VIII, для якого виконав цілу низку замовлень, серед яких – і оздоблення 
гробниці монарха. Цей твір доволі складно оцінити зараз, бо за часів О. Кромвеля 
він був спотворений, і те, що від нього залишилося, нині слугує надгробком 
Г. Нельсона в соборі св. Павла [2, 240]. Після завершення цієї роботи майстер 
повернувся до Флоренції, бо отримав цілком достатню суму грошей, щоб мож-
на було дозволити собі повернення додому.  

Сієнець Джован Баттіста ді Маріано ді Пасквіно Пелорі (1483 – 1558), про 
якого Дж. Вазарі пише як про володаря дуже неспокійного характеру, теж мав 
іноземні періоди творчості, але в цьому випадку йдеться про французьку гілку 
поширення італійського впливу. Відомості про нього вичерпуються тим, що пі-
сля служби у герцога Козімо де Медичі він деякий час проводить у Франції, де 
в Авіньйоні і помирає, так і не досягнувши успіху в творчій кар’єрі [2, 273]. 

1624 рік став вирішальною датою для Ораціо Джентілескі, бо саме тоді 
він у результаті знайомства з родиною герцогів Савойських вирушив до Пари-
жа, де пропрацював у Марії де Медичі до 1626 року. А потім залишив Париж 
заради Лондона, де став придворним художником Карла І. З Англії додому він 
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уже не повернувся. Так, стиль О. Джентілескі дійсно ввібрав у себе риси різних 
традицій – італійських, англійських, навіть трохи французьких.  

Друга хвиля маньєристів, що брали участь у формуванні нових витків мань-
єристичного мистецтва за межами Італії, була значно численнішою, і позаіталій-
ські періоди кожного з них були тривалими. Багато хто з них так і не повернувся 
додому, в Італію. Доба маньєризму зробила можливим часте використання ін-
струментарію одного виду мистецтва художньою мовою іншого, інструментарію 
живопису – у віянні, скульптурної мови – в архітектурі, що привносить певну сти-
хійність характеру в кожен з видів мистецтва, також характеризуючи стиль. Митці 
шукали шляхів для самовираження за межами батьківщини, де вже не можна було 
знайти плідний ґрунт для свого розвитку. Світогляд творчої особистості того часу 
формується на схильності до самоаналізу, постійної рефлексії, втрати та відчуття 
її невиправності, особливо гострому усвідомленні своєї вторинності. Звідси – часті 
випадки збанкрутіння майстрів, що відмовлялися від свого звичного ремесла в си-
лу творчого незадоволення собою, їхня відмова від світського життя, випадки 
самогубства, випадки або захворювання на меланхолію, яка вважалася однією з 
найстрашніших і найтиповіших для художників тих часів. Тими ж причинами 
пояснюється й ескапізм, поширення хіліастичних настроїв, що завжди супрово-
джували перехідні епохи та були ознакою рубіжних етапів у художній культурі. 

 
Примітки 

 
1 Лукреція була донькою папи Олексадра VI, який за походженням був іспанцем, і 

до вступу на папський престол носив ім’я Родріго. 
2 Мікеланджело відмовився стати на службу до феррарських герцогів, ймовірною 

причиною чого міг служити інцидент переливки герцогом Альфонсо на гармату його 
бронзової статуї Юлія ІІ, зробленої для Болоньї.  
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ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ОБЕРЕГОВА РОЛЬ  
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ВЕСІЛЬНОГО ВІНКА 

 
У статті розглядається вінок як невід’ємний елемент українського народного 

весільного костюму Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ століть з 
метою виявлення його художніх особливостей та семантичного значення. 

Ключові слова: український народний костюм, вінок, весілля, семантика.  
 
The wreath as unalienable element of the Ukrainian traditional weddings costume in 

region of middle Dnieper Ukraine in the period of the end ХІХ– begin ХХ centuries. In the 
article a wreath is exploring as unalienable element of the Ukrainian traditional costume in 
region of middle Dnieper Ukraine in the period of the end ХІХ – begin ХХ centuries with 
the purpose of the determination of his art features and semantic value. 

Key words: Ukrainian traditional costume, wreath, wedding, semantics. 
 
Сьогодні спостерігається зацікавлення сучасного суспільства українським 

народним костюмом і весільним традиційним вбранням та пов’язаними з ним 
народними звичаями та обрядами. Національний одяг традиційно розглядають 
як важливу складову частину матеріальної і духовної культури українців. 

Дослідження семантичного значення окремих елементів весільного на-
родного одягу, зв’язків між ними, їхнє значення в контексті тогочасних тради-
цій тощо є важливим та актуальним завданням. 

Відсутність наукових праць, присвячених вивченню семантичного зна-
чення складової українського народного весільного костюму, унеможливлює 
перехід від описової роботи до глибинного аналізу процесів етногенезу україн-
ського народу. 

Історії українського костюму присвячено багато наукових праць, серед 
яких найбільш відомими є роботи таких вчених, як К.І. Матейко, М.С. Білан, 
Х.К. Вовк, Г.Г. Стельмащук, Т.О. Ніколаєва, Г.В. Врочинська, Т.В. Кара-
Васильева, О.С. Федорчук, В.К. Борисенко, М. Селівачова, З. Васіна та інших. 

Дослідження головних уборів українців проводилися вченими-етнографами 
і мистецтвознавцями Д.К. Зеленіним, Г.С. Масловою, Я.П. Прилипком, К.І. Матейко, 
К.К. Стамеровим, Т.О. Ніколаєвою, Н.М. Калашниковою, В.І. Наулком, Ю.Г. Го-
шком, Р.В. Чугай. Зокрема, дослідження Д.К. Зеленіна «Женские головные уборы 
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восточных (русских) славян» становить одну з перших узагальнюючих праць, 
присвячених головним уборам. У ній здійснено порівняльний аналіз головних 
уборів українців та білорусів, систематизацію головних уборів східних слов’ян. 

Важливим доробком в українській етнографічній науці є праця К.І. Ма-
тейко «Український народний одяг». К.І. Матейко систематизує головні убори 
за статево-віковими ознаками, класифікує їх за матеріалом і способом виготов-
лення, за призначенням. Багато уваги приділено дівочим зачіскам, жіночим го-
ловним уборам, подано характеристику чоловічих головних уборів, визначено 
їхню регіональну специфіку. 

Матеріали про головні убори подаються в альбомі «Українське народне 
мистецтво. Вбрання». У журналі «Народна творчість та етнографія» містилися 
публікації, присвячені головним уборам, а також статті про народний костюм 
окремих етнографічних регіонів України, що також містять короткі характерис-
тики або згадки про головні убори українців. 

Велику наукову цінність представляють матеріали фототеки Львівського 
музею українського мистецтва, Полтавського краєзнавчого музею, Державного 
історичного музею України, Державного музею декоративного мистецтва Укра-
їни, Державного музею народної архітектури і побуту України, Інституту наро-
дознавства АН України, приватної колекції художника і збирача українського 
мистецтва І.М. Гончара (Київ). 

Проведений аналіз джерел переконує, що питання, пов’язані з головними 
уборами, ставали об’єктом дослідження багатьох вчених-етнографів. Зокрема, 
розглядались матеріал, форма, способи носіння народних головних уборів, фік-
сувалась їх народна термінологія. 

Розкриття семантичного значення вінків традиційного українського весі-
льного костюму зумовлює нові підходи та помітно розширює сферу досліджень 
художніх особливостей українського народного строю. 

Мета статті полягає у виявленні художніх особливостей та розкритті се-
мантичного значення весільного вінка Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – 
початку ХХ століть. 

Весілля як кульмінаційний момент людського життя належить до ініціа-
льних обрядів, що включає матеріально-символічний перехід крізь смерть і спі-
лкування з предками та божествами, а також є таїнством посвяти молоді у 
доросле життя [10, 174]. 

Шлюбний вік у ХІХ столітті для українських парубків становив 18–25 ро-
ків, для дівчат – 16–23 роки, але траплялося, що дівчата виходили заміж і в 14–
15 років. За стародавніми звичаями слов’ян, спочатку віддавали заміж старших 
дочок або одружували старших синів, а потім молодших. Якщо молодші діти 
виходили заміж або одружувались першими, то це вважалось ганьбою для ста-
ршої дочки. Так само за старшинством одружували і синів. 

Найкращим часом для весіль вважалася осінь: з 15 серпня по 14 листопа-
да, а також від 6 січня до початку Великого християнського посту. Переважна 
кількість весіль відбувались у пору весняного рівнодення та літнього сонцесто-
яння, менше — осіннього рівнодення та зимового сонцестояння [7, 293]. 



 204 

Напередодні весілля на Україні існувала традиція влаштовувати «Дівич 
вечір» в хаті молодої, куди приходили дівчата співати ритуальних пісень і ви-
плітати весільні вінки [5, 478]. 

Вінок займав особливе місце серед головних уборів українок. У ХІХ – на 
початку ХХ століть вінок носили вже як святковий головний убір [3, 326].  

 Вінок ніколи не виконував ні захисної, ні практичної функцій. Це єдиний 
головний убір, який із давніх часів був винятково знаком і мав апотропейне 
значення. Термін «вінок» – збірне поняття. В Україні майже в кожному етно-
графічному регіоні вінок мав свою назву. Крім загальнослов’янських, які збере-
глись в ХІХ – на початку ХХ століть у термінології слов’ян («вєнок», «вянок», 
«вінок», «перев’язка», «чільце»), в українців побутували локальні назви. На те-
риторії Середнього Подніпров’я вінок мав назву «цвіток» або «квітка». На Чер-
нігівщині побутувала назва «теремок» [14, 153]. 

Основу вінка становив обруч, який в ХІХ – на початку ХХ століть виго-
товляли із шкіри, тканини, стрічок, а також із дроту, картону та воску, метале-
вих блискучих пластинок, фарбованого пір’я. Висота обруча коливалась від 
трьох до сімнадцяти сантиметрів. Способи прикрашання вінка знаходились в 
прямій залежності від соціально-економічних, кліматичних, географічних умов, 
ідеологічних уявлень. Значну роль при виготовленні вінків відігравав і соціаль-
ний момент [12, 246].  

Весільний вінок на голові дівчини з давніх часів – це знак молодої, який 
відрізняє її від усіх інших дівчат на весіллі; основний атрибут у складному 
комплексі головного убору нареченої, який у багатьох етнографічних зонах 
України так і називається «вінок». Інколи вінком називали невелику складову 
частину весільного головного убору, компонент, який наділявся магічним і 
обереговим значенням. 

Виготовляли вінок спеціально для кожної нареченої. На території Серед-
ньої Наддніпрянщини це могли бути розетки із червоної стрічки, які кріпились 
на скронях. Весь головний убір можна було позичати, а «віночок» не позичали 
ніколи [4, 281].  

Весільний головний убір представляв собою твердий заквітчаний обруч, 
подібний до того, який носили дівчата на виданні, проте значно більш прикра-
шений. 

У створенні весільного вінка особливо важливе значення відігравала зна-
кова атрибутика. Форма вінка, вибір квітів, колір квітів і стрічок завжди відпо-
відали світоглядним уявленням народу. Побутував звичай, за яким у головний 
убір чи у маленький «віночок» потрібно було додавати ті чи інші трави – магіч-
ні предмети. Найбільш поширеними в Україні були весільні вінки з барвінку, до 
якого додавали м’яту, руту, інші трави і квіти. Листочки барвінку, з якого сплі-
тали вінки, мастили медом, додавали кілька зубців часнику, що мало зберегти 
молодих від усього злого [13, 42]. 

Як правило, вінок виготовляли свашки, дружки, мати нареченої, жінка з 
родини – «матка». Нареченій виготовляти вінок заборонялось традицією. 

На території Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ століть 
весільні вінки відрізнялись великою різноманітністю варіацій. 
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Весільний вінок молодої південної Київщини виготовлявся з штучних або 
живих квітів з типовим для цієї місцевості укладанням їх по лінії стрічки буке-
тиками з обох боків голівки, збагачений візерунковими стрічками. У північних 
районах Полтавщини знаком-символом у молодої була весільна дівоча хустка (з 
ріжками від уроків) та вінок, покладений на неї. У південних районах Полтав-
щини голову молодої позначували начільною пов’язкою, виготовленою із зеле-
ної, блакитної, червоної стрічок і об’ємним вінком, виготовленим із штучних 
квітів, вовняних та паперових, а влітку – ще й живих [9, 172]. 

Весільні головні убори за способом їх носити розподіляються на начільні, 
потиличні, комбіновані. Начільні вінки-обручі в ХІХ – на початку ХХ століть 
були поширені майже на всій території України. 

Регіональна специфіка їх виявлялась у висоті обруча, в матеріалі, з якого 
обруч виготовляли. На території Середнього Подніпров’я для цього використо-
вували картон або луб. Картонний обруч закривали однією або кількома кольо-
ровими стрічками, накладаючи їх одна на одну таким чином, щоб нижню було 
видно. З боків за обруч затикали квіти [14, 161]. 

На Полтавщині наречена одягала головний убір «паленок», у якому кар-
тонний обруч обтягували золотим позументом. Нижній його край прикрашали 
бузковою стрічкою, зав’язаною спереду бантом, до верхнього краю прикріплю-
вали квіти із строкатого гарусу і мішурних ниток, ззаду до вінка чіпляли різно-
кольорові шовкові стрічки. Під вінок, як правило, одягали начільну пов’язку. 

На Черкащині обов’язковим елементом весільного головного убору також 
була начільна пов’язка. Спереду за пов’язку встромляли квіти, а з боків над ву-
хами – червоні кульки-кутуси або розетки, виготовлені із стрічок.  

Важливою складовою дівочих святкових і весільних вінків були яскраві 
однобарвні, візерунчасті шовкові стрічки. У ХІХ столітті стрічки носили двома 
способами: прив’язували до вінка чи начільної стрічки (бинди) або вплітали у 
кінці кіс, що спускалися по спині. Перший спосіб побутував на Правобережжі й 
Київщині, другий – на Полтавщині. На Лівобережжі використовували однобарвні 
стрічки, на Правобережжі – стрічки, заткані квітковими візерунками [11, 148]. 

Таким чином, у весільному головному уборі нареченої – вінку-обручі – 
поєднуються такі елементи дівочого головного убору – стрічки, начільна 
пов’язка і віночок. У весільному обряді всі згадані частини головного убору ви-
конують знакову та оберегову функції [14, 172]. 

Крім вінків-обручів, виготовляли й начільні вінки, до яких можна віднести і 
підковоподібні, що були поширеними на території Середньої Наддніпрянщини. 

Вінки виготовлялись з парафіну – «білого воску», пучків барвінку, аспа-
рагусу, розмарину. Додавали невеликі п’ятипелюсткові паперові восковані кві-
точки – рожеві, блакитні, червоні. Як правило, такий вінок носили, накладаючи 
зверху на голову, від вуха до вуха (підковоподібно) – як корону. Згадані вінки 
купували на базарах, тому вони майже не відрізнялися на всій території їх по-
бутування. Такий вінок зі степової України описала в кінці ХІХ століття П. Бі-
лецька [14, 174]. 

Відомий як весільний головний убір вінок-зав’язка. На Київщині (село 
Трипілля) вінок такого типу виготовляли з червоної барвистої хустки з рослин-
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ним орнаментом. Довкола верхнього краю хустки розміщували штучні квіти. 
По боках кріпили букети із волошок і колосків жита. Ззаду на спину, майже до 
рівня колін опускали різноколірні стрічки [13, 44]. 

На початку ХХ століття в Україні, крім вінка, побутував весільний головний 
убір – вельон (сучасна фата), який прийшов на українські землі із Західної Європи. 
Спочатку вельон розповсюдився у містах, а згодом – і в приміських селах.  

Широкого застосування у весільному обряді цей головний убір набув у 40-х 
роках ХХ століття У багатьох селах спостерігалось побутування і вінка, і вельона. 
Інколи ці два головні убори поєднувались. Траплялись випадки, коли традиційний 
вінок одягали на голову нареченої в суботу, а вельон – у неділю [1, 291]. 

Поступове нарощування атрибутів-символів – начільна пов’язка, квіти, 
вінок, стрічка – призвело до того, що в ХІХ столітті розвинувся надзвичайно 
складний комплекс весільного головного убору нареченої. 

На початку ХХ століття в Україні побутували найрізноманітніші тради-
ційні головні убори, які розрізнялись за формою, матеріалом, способом носіння, 
назвами. При всій різноманітності локальних варіантів вінки наречених мають 
спільну рису – функцію, сталий показник, який залишається незмінним у всіх 
весільних головних уборах. Вінок завжди виступав символічним знаком та обе-
регом [2, 247]. 

Давні звичаї та обряди, в яких зафіксовано розуміння народних головних 
уборів як своєрідних символів, протягом віків зберігалось в глибинах пам’яті 
наших предків і у формі звичаїв, обрядів дійшли до нашого часу. Багато цих 
звичаїв і обрядів ще на початку ХХ століття були пов’язані з вінками та стріч-
ками наречених. Давня магія переплітається тут із залишками язичництва, які 
нашарувались на християнство. 

Вінки, в яких запрошують на весілля, віддавали маленьким дівчаткам, а 
ті, в яких вінчались, зберігали. На Полтавщині у випадках, коли видавали заміж 
або женили останню дитину, вінок одягали батькові, а як не було батька – ма-
тері. Надіваючи вінок, промовляли: «Щоб на вас діждали надівати так, як за ва-
ми надівають нас». На Дніпропетровщині рудименти контактної магії 
виявлялись в наступних обрядодіях, пов’язаних з вінком. Кожна дружка одяга-
ла собі вінок, а перетанцювавши з боярином, передавала вінок іншій дружці. 
Потім розривали вінок на окремі гілочки, розбирали кожна собі і, співаючи, за-
лишали весілля [6, 354]. 

Практично всюди в Україні знятий з голови нареченої вінок одягали на 
голову дівчатам. У тих же місцевостях, де вінок не перетанцьовували, дружкам 
віддавали стрічки. Вважалось, що за допомогою магічних предметів – вінка та 
стрічок – можна швидше вийти заміж. За народними уявленнями, магічними 
властивостями наділялись стрічки, які відігравали значення символу в багатьох 
обрядах, в тому числі і весільному [15, 438]. 

Повсюди в Україні після того, як з молодої зняли вінок і якщо в неї не бу-
ло молодшої сестри, стрічки роздавали. В центральних областях України (село 
Стеблів Корсунь-Шевченківського району) стрічки роздавала молода дружкам з 
родини, в південних районах Середньої Наддніпрянщини (село Хохітва) стрічки 
з вінка молода роздавала своїм дружкам, а в селі Теліжинці (Тетіївський район) 
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стрічки знімала мати молодої і також роздавала дружкам. Магічна дія стрічок 
повинна була допомогти дівчатам швидше вийти заміж [8, 241]. 

Стрічка в косі дівчини виступала як знак, як символ. Червона стрічка в 
весільному обряді означала незайманість. В селі Адамівна (Криничанський ра-
йон Дніпропетровської області) якщо молода була чесна, то молодому до грудей 
прикріплювали «красну лєнту», а якщо нечесна – блакитну. За вплетеною у волос-
ся стрічкою можна було розпізнати – чи дівчина мала батьків. На Полтавщині, 
якщо в нареченої є батьки, то в кінці коси вплітали багато стрічок – кісників, якщо 
вона була кругла сирота, то косу не заплітали, а волосся зав’язували на потилиці 
стрічками. 

У центральних районах України (село Хлипнівка Звенигородського району 
Черкаської області, село Жовте П’ятихатського району Дніпропетровської області, 
село Підлісне Олександрійського району Кіровоградської області) в обряді єднання 
наречених роль символу виконували маленькі розетки – «віночки». Молодій їх 
прикріпляли на скронях, коли вона йшла до шлюбу. Згодом, коли приходив нарече-
ний забирати наречену до себе додому, менша сестра і дружка, виконуючи цей об-
ряд, стояли на лаві, танцювали і співали, молодий за вінок платив гроші або давав 
стрічку [14, 201]. 

У селі Липове (Глобинський район Полтавської області) молодій на скро-
ні чіпляли «віночок» із стрічок у вигляді невеликої розетки (трьох-п’яти санти-
метрів у діаметрі, із серединкою з іншої стрічки. В селі Святилівка цього ж 
району «віночок» мав вигляд невеликого кружечка – з кольорових дрібних кві-
точок, вкритих воском, і воскових білих крапельок. Обряд єднання проводили 
як і в селі Хлипнівка, тільки знявши «віночок» із скроні нареченої, пришивали 
його нареченому не до шапки, а до сорочки на грудях. 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки. 
Весільний вінок, незважаючи на свою схожість зі святковим, був дійсно універ-
сальним знаком, який містив у собі значну кількість різноманітних символів – 
від кохання та шлюбу до оберегів, від «поганого ока» та інших злих сил. Тому, 
починаючи зі збирання барвінку та інших квітів для його виготовлення, обов'я-
зково дотримувалися певних ритуалів. Вінок та інші компоненти весільного го-
ловного убору постійно перебували у центрі ритуально-обрядових дій та 
знаменували собою перебіг етапів весілля. Знімання вінка з молодої та одягання 
на неї очіпка й намітки засвідчували її перехід у статус заміжньої жінки. Оста-
точно він установлювався в хаті молодого, де замість намітки його обраниці 
пов'язували хустку. 

Відродження народних традицій виготовлення весільних вінків, їх стилі-
зація та застосування новітніх технологій створення з метою використання в 
сучасних колекціях весільного одягу надає нового дихання елементу вбрання 
нареченої. Тому важливим є висвітлення художніх особливостей українських 
народних весільних вінків з метою зацікавлення сучасного суспільства україн-
ським народним весільним одягом, що, в свою чергу, призведе до відродження 
та поширення українського народного мистецтва та традицій наших пращурів. 
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Сучасна хореографія – новітній вид хореографічного мистецтва ХХ століт-
тя. На відміну від інших видів хореографії (народної, класичної та, частково, 
бальної) сучасна хореографія зароджувалась і розвивалась як під значним впли-
вом інших видів мистецтва (архітектура, скульптура, живопис, дизайн, театр, 
музика, кінематограф, цирк та естрада, література, молодіжна популярна суб-
культура), так і під впливом політичних, соціально-економічних процесів, НТР, 
а також на тлі філософських течій. Сучасній хореографії, як і всьому мистецтву 
ХХ століття, притаманні імпровізаційність, синтезована структура, а також ве-
ликий авторський (індивідуальний) елемент і стиль, що є головною особливістю 
цього хореографічного виду [7, 24].  

Мета статті – виявити особливості ґенезису сучасної хореографії в Україні, 
а також: 

- проаналізувати наукові дослідження у галузі балету ХХ століття; 
- охарактеризувати творчість представників естрадного танцю і неокла-

сики в балеті; 
- визначити головні виразні засоби стилістики неокласики і постмодерну 

в театрі сучасної хореографії «Сузір’я Аніко». 
Об’єктом дослідження є художня культура, предметом – українська сучас-

на хореографія від естрадного танцю до професійного театру «Сузір’я Аніко».  
Сучасна хореографія тісно пов’язана з філософськими течіями, що сфор-

мували її етичні й естетичні принципи. Так, під впливом психоаналізу З. Фрой-
да та К. Юнга сучасна хореографія звертається до сфери психічного життя 
людини, розглядає його сфери та несвідомі вчинки, роздуми, а також цікавить-
ся й аналізує фантазії та сексуальну мотивацію дій. Інтуїтивізм А. Бергсона до-
зволив перенести акцент з суспільної, колективної художньої творчості на 
індивідуальну, авторську творчість митця, надаючи йому повну свободу в ху-
дожніх пошуках, експериментах тощо. Екзистенціалізм і мистецтво абсурду М. 
Хайдегера та А. Камю відкрили можливості аналізу та визначення людських 
емоцій (страх, ненависть, невпевненість тощо), а також піддали сумніву важли-
вість і традиційність етичних й естетичних ідеалів, норм суспільства. Російсь-
кий космізм В. Соловйова і Ф. Достоєвського, навпаки, доводив визначальну 
цінність людини та її творчості, ототожнюючи митця з помічником Творця. 

На сучасну хореографію також мали вплив суспільно-політичні процеси: 
відбулося зародження певних стилів танцю, що не підпадали під вплив філо-
софських ідей чи художніх течій (джаз, теп). Суспільно-політичні перетворення 
сприяли значній демократизації суспільства, чим пояснюється вплив «академі-
чно-елітарних» і масово-популярних тенденцій на мистецтво взагалі та на су-
часну хореографію зокрема. 

Новівітні технології завдяки своїм досягненням створили необмежені мож-
ливості як для розвитку окремих видів сучасної хореографії (навчання), так і 
для певних балетних вистав. Використання світла, музики (новітні технології та 
стилі), кінематографа, складних пересувних декорацій та балетних атрибутів 
(сцена, куліси тощо) посилило видовищність балетів. Сучасна хореографія, за-
знаючи постійного впливу напрямів і стилів мистецтва ХХ століття, безпереч-
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но, звертала увагу на їхні найкращі зразки (теорію, практику), а також викорис-
товувала їхнє своєрідне переломлення [7, 27].  

Як новітній вид хореографічного мистецтва, вона має всеохоплюючий і 
синтезований характер, поєднуючи в собі балет, музику, живопис, дизайн, кі-
нематограф, цирк, інноваційні технології тощо. Вона невіддільна від суспільно-
політичних, філософських та художніх процесів у суспільстві як сьогодення, 
так і всього ХХ століття. Поняття сучасної хореографії виходить за межі тан-
цювального мистецтва, бо вона охоплює інші види культури та побуту сього-
дення [8, 21]. 

Наукові дослідження з розвитку неокласицизму в хореографії ХХ століття 
мають малий прошарок і недостатньо висвітлені у сучасному мистецтвознавст-
ві. Думки багатьох науковців про неокласицизм частіше не збігаються через йо-
го своєрідний вияв у різних видах художньої творчості.  

Так, Л. Ємахонова вважає його одним із різновидів російського модерну в 
архітектурі та музиці [2]; Н. Маньковська [4] часто плутає його з постмодерніз-
мом; М. Марсель та І. Жіно поєднують неокласицизм художній з неокласични-
ми тенденціями в сучасному балеті [9]. 

 У 1970 – 1980-х роках радянські балетознавці В. Уральська, Н. Ельяш пра-
гнули аналізувати окремі ознаки представників неокласицизму в хореографії, 
проте ці дослідження були розрізненими, несистематизованими і являли собою 
лише аналіз творчості та огляд гастрольних виступів зарубіжних театрів і труп, які 
приїздили до СРСР, в особливості Дж. Баланчіна, Дж. Кранко, Р. Пті, С. Лифаря, 
Дж. Ноймайера. Також радянські балетознавці проводили художній огляд та кри-
тичний аналіз творчості радянських хореографів Ф. Лопухова, К. Голейзовського, 
Ю. Григоровича, Л. Якобсона, І. Бєльського, Б. Ейфмана та інших.  

У 1990 – 2010-х роках неокласику в балеті стисло проаналізовано у працях 
Н. Маньковської, І. Жіно, М. Марселя, які чітко не розрізняють його стилісти-
ку. Балетний театр Європи, а саме творчість балетмейстерів Кенета Макмілана, 
Джона Кранко, проаналізовані у монографії Олександра Чепалова.  

На сьогодні єдиними фундаментальними дослідженнями щодо класифіка-
ції хореографії за напрямами і стилями неокласичного балету є вітчизняне нау-
ково-популярне видання «Класифікація сучасної хореографії» і монографія 
«Теорія, історія та практика сучасної хореографії» Д.І. Шарикова.  

Перші кроки українського танцю на естраді пов’язані з Київським мюзик-
холом (1971–1989), концертні вистави та балетні дійства якого включали не 
тільки стилізацію класичного й народно-сценічного танцю, а й постановки на 
основі запозичених форм – джаз-танець, теп-танець, модерн-танець у супроводі 
оркестрової джазової музики. Крім цього, популярна тогочасна музична естрада 
додатково дозволяла розвивати молодіжні масово-популярні форми танцю 
(disco, brаіkе dance та ін.) [8, 85]. 

У Київському мюзик-холі [8, 86] працювали відомі балетмейстери та хоре-
ографи: А. Шекеро, Г. Майоров, В. Манохін, А. Рубіна. Виконавська трупа скла-
далася з професійних артистів театру естради та балету. Гастролі Київського 
мюзик-холу проходили на території СРСР у Москві, Ленінграді, у Прибалтиці, 
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Молдові тощо. З перебудовою було втрачено підтримку держави, а через фі-
нансово-адміністративні проблеми Мюзик-хол було закрито 1989 році. 

З проголошенням незалежності в Україні самостійну творчу діяльність по-
чинають хореографи колишнього Мюзик-холу і ті, хто міг виїздити за кордон і 
певною мірою знав сучасні форми танцю. На початку 90-х років починається 
викладання естрадного танецю (сучасні та популярні танцювальні форми) в Ки-
ївському естрадно-цирковому училищі: теп-танець − викладачі В. Подберьоз-
кін, О. Балансев, сучасний танець (джаз-танець, контемпорарі данс, хіп-хоп 
танець) − Л. Юнанова, Л. Глушко, Л. Попович та інші [8, 85]. 

У Національній опері України ім. Т.Г. Шевченка свої неокласичні балетні 
експерименти розпочали Г. Ковтун, А. Рубіна та О. Ротманський, які поєднува-
ли балетні традиції з новітніми формами. Одними з перших опановують синте-
зовані форми (перфоманс, джаз-танець, теп-танец, імпровізація, хіп-хоп танець) 
і починають свою діяльність С. Швидкий, Д. Вагін, колектив «Адмірал», В. По-
дберезкін, В. Шпудейко.  

У 1997 році Володимир Шпудейко (теп-танцівник, хореограф, кіноактор, 
член Спілки кінематографістів України та Міжнародної асоціації степу), закін-
чивши хореографічне училище та НПУ ім. М. Драгоманова, відкриває єдину в 
Україні професійну школу – теп-дансу. На телеканалі «Тет» він виступив як ав-
тор, телеведучий та хореограф «Джаз-теп-танц-класу».  

З 1998 року В. Шпудейко заснував професійний танцювальний колектив 
«Джаз-теп-танц-клас», який сьогодні є володарем Гран-прі Міжнародного фес-
тивалю «Степ-парад» 1996, 1999 і 2003 років [7, 47]. 

У 2000 році танцювальний колектив «А-6», заснований у 1994 році на базі 
танцгрупи «Адмірал» (1988–1994) Андрієм Єрьоміним (випускник КДІК), відкрив 
власну першу в Україні професійну студію з молодіжних масово-популярних син-
тезованих танцювальних форм (Hip-hop dance – electric boogie, breake dance, funk, 
new style, disco, techno, house). Від самого початку цей колектив повинен був не-
залежною трупою, вільною від впливів будь-яких певних танцювальних стилів; 
єдиним критерієм було відчуття музики й ритму. 

2001 року на базі професійної студії танцю «А-6» утворено дитячий колек-
тив з 25 осіб. У 2002 році в її межах створено Арт-агентство, завдання якого – 
надавати широкий спектр послуг: від організації концертних програм і презен-
тацій – до консультацій з художнього оформлення сценічних виступів. Сього-
дні колектив активно співпрацює з популярними естрадними виконавцями-
вокалістами та поп-зірками, такими, як І. Білик, П. Зібров, Н. Могилевська, 
В. Меладзе, А. Ахат, О. Крюкова, А. Кравчук, О. Вояж, П. Дворський, Галіна та 
інші. Трупа активно виступає і на престижних фестивалях – «Слов’янський ба-
зар», «Чорноморські ігри». 

У грудні 1995 року було створено перший професійний колектив сучасної хо-
реографії – Театр хореографічних мініатюр «Сузір’я Аніко» (з 1996 – Театр сучас-
ної хореографії «Сузір’я Аніко»). У червні 1996 року цей колектив представив свою 
першу неокласичну балетну програму в хореографічних мініатюрах та ансамблевих 
композиціях «Італійський альбом» на музику Ж.П. Ревербері («Ròndo Veneziàno») 
та А. Вівальді [7, 52]. Художнім керівником і балетмейстером Театру стала народна 
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артистка України, професор, декан факультету режисури та хореографії КНУКіМ 
Аніко Рехвіашвілі [8, 80]. 

У лютому 1997 року трупа показала нову редакцію балету «Болеро» М. Равеля, 
а в травні 1998 року у співпраці з солістами Національної опери України Є. Кайго-
родовим, Я. Гладкіх, М. Мотковим − балет «Пори року» (музика А. Вівальді). У ли-
стопаді 2001 року А. Рехвіашвілі здійснила постановку баготодієвого неокласик-
ного балету «Віденський вальс» (музика І. Штраус-батько, Р. Штраус, І. Штраус-син) 
у листопаді 2006 – постмодерного балету «Даніела» (музика М. Чембержи). 

У липні 1996 року в Київському державному інституті культури (з 1999 – Ки-
ївський національний університет культури і мистецтв) уперше в Україні відкрито 
кафедру сучасної хореографії (з 1998; з 2004 – кафедра сучасної та класичної хоре-
орафії, з 2002 – класичної хореографії), яку очолила професор А.Ю. Рехвіашвілі. 
Тут викладають академічні хореографічні дисципліни – класичний, характерний 
танець, мистецтво балетмейстера, а також сучасні види хореографії синтезова-
ної форми – хіп-хоп танець, модерн джаз танець, імпровізацію, контемпорарі 
данс та інші дисципліни. 

У 1997 році в Києві, Трондхеймі (Норвегія) та Донецьку відбулася прем’єра 
балету «Пер Гюнт» на музику С. Гріга за однойменною драмою Г. Ібсена (спі-
льний україно-норвезький проект). Задум постановки балету саме на норвезьку 
тематику належав народному артистові України В. Писарєву. Це був відгук на 
прохання норвезької сторони, що звернулася до майстра з нагоди святкування 
1000-річчя першої столиці Норвегії – Трондхейма. Спільний проект був під-
триманий Норвезькою академією мистецтв, Міністерством культури та мис-
тецтв України. Оформлення балету здійснив художник Національної опери 
України О. Іконніков, керував оркестром головний диригент Донецького театру 
опери та балету Т. Микитко. 

Не можна обійти увагою вагомий внесок у розвиток неокласики в Україні 
балетмейстера Али Рубіної [7, 93]. Її вистави відрізняються глибокою індивіду-
альністю. В основі її балетів завжди є сюжет, найменший елемент якого ретель-
но обігрується пластично. Атмосфера її великих і малих вистав містить елемент 
іронії, мета якої − допомогти виконавцеві по-новому подивитися на власні сце-
нічні можливості. Саме іронія, на думку А. Рубіної, позбавляє незграбності 
будь-яку дію, надаючи артистові кілька варіантів емоційного вираження і, як 
результат, більший простір для фантазії. Класична техніка для неї – лише мате-
ріальна база; принциповим у балеті є виявлення духовного світу людини, від-
повідність гнучкості тіла душевній рухливості. 

На думку Рубіної, такою рухливістю володіють, насамперед, діти і молодь, 
яким вона й надає перевагу у своїй роботі. На Першому міжнародному фестивалі 
сучасного танцю «Танець ХХІ століття», який відбувся 1998 року в Парижі, звер-
нули на себе увагу учні А. Рубіної – студенти Київського хореографічного училища 
А. Кожокару, Є. Тихонова, С. Єгоров, Н. Бурлака. 

Отже, ми розглянемо особливості стилів і напрямів сучасної хореографії на 
прикладі творчості Театру сучасної хореографії «Сузір’я Аніко». Паралельно 
охарактеризуємо особливості форм, танців, балетів творчості Аніко Рехвіашвілі. 



 213 

Імпресіонізм – це напрям у сучасній хореографії. Він має американо-
російське походження. Сьогодні можна провести аналогію між естетикою цього 
напряму й естетикою інтуїтивізму Анрі Бергсона (вчення про інстинкт, інте-
лект, інтуїцію, інтуїтивне пізнання, творчу активність минулого в сучасному, 
відтворення переживань і вражень минулого у сфері позасвідомого, індивідуа-
льне начало митця як своєрідне бачення світу, здатність митця до повнішого і 
глибшого бачення світу). 

У постановках сучасних хореографів імпресіонізм має свої характерні 
ознаки: мить фіксації сильного враження, відтворення миттєвості, свіжості, віб-
рації світла та повітря при багатогранній імпровізації. У межах імпресіонізму як 
напряму найяскравіше виявляють себе тенденції, закладені Лої Фулер, Айседо-
рою Дункан, Михайлом Фокіним. Вони оформились як стилістичні різновиди 
(фулеризм, дунканізм, фокінізм), властиві хореографії України [3, 102].  

Фокінізм [9, 324–326] – стилістичний різновид імпресіонізму, характерни-
ми ознаками якого можна вважати: тяжіння до однодійного балету, хореографі-
чної мініатюри, безсюжетного, абстрактно-асоціативного балету, танцсимфонії 
(відтворення музики засобами професійної танцювальної лексики), звернення 
до прийомів «білого балету» першої половини ХІХ століття – тальонізму, поєд-
нання балетної традиції з вільною пластичною імпровізацією. 

Елементи фокінізму, його окремі особливості та стилістичні ознаки хара-
ктерні для хореографії Аніко Рехвіашвілі. Її однодійний балет хореографічних 
мініатюр «Італійський альбом» (1996, музика Ж.П. Ревербері), мініатюри «Дві тро-
янди», «Три голоси», «Гра з тінню» досить чітко увиразнюють головні особли-
вості цього стилістичного різновиду. 

«Дві Троянди» створюють асоціацію сильного аромату червоної троянди 
та витончений аромат білої, як втілення тепла, емоційної натури і холодної, 
стриманої натури. Незважаючи на те, що образи троянд є асоціативними, вони 
чітко увиразнюють жіночі характери.  

«Три Голоси» створюють враження звучання різних за характером голо-
сів людської душі: печалі, радості, спокою.  

«Гра з Тінню» розкриває рефлексії хореографа на своє внутрішнє «я», ко-
ли реальність та ірреальність зливаються. У хореографії наявна імпровізація і 
техніка контемпорарі данс.  

Балет Аніко Рехвіашвілі «Романтичний альбом» (музика Ж.П. Ревербері, 
Г. Черненка, Я. Сібеліуса, М. Равеля, Ж.М. Жарра) за своїм жанром змішаний балет, 
в якому поєднуються авторський сюжет та абстрактна асоціація. Тут масові компо-
зиції, ансамблевий танець (Болеро, Рондо), хореографічні мініатюри.  

Головна тема балету – показ психологічних відносин між чоловіком та 
жінкою. Перша дія балету просякнута експресіоністичною репрезентацією на 
глядача, друга – сповнена романтично-імпресіоністичного настрою. Техніка 
балету синтезує сучасні види хореографії ХХ століття – модерн-джаз-танець, 
імпровізацію, контемпорарі данс. 
Експресіонізм – авангардна танцювальна течія та стилістичний різновид 

модернізму німецького походження, головною особливістю якої є бачення світу 
у нескінченому русі, хаотичному зіткненні сил, напруженість художньої інто-
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нації, загострений показ психологічного стану людини (агресії, гніву, фаталь-
ності, відчаю, пристрасті, жаху, смерті, спокуси), динамізм, виразність рухів та 
жестів, іронія, асиметричність і деконструкція у композиційній побудові.  

Мініатюра Аніко Рехвіашвілі «Вигук» (1996, музика Ж.П. Ревербері) чітко 
характеризує формально-технічні особливості експресіонізму. «Вигук» – вкрай 
емоційний: у ньому є виразне відтворення стану як постановника, так і артистів, 
крик душі, психологічний надрив, нервове збудження та роздратованість. Техніка 
побудована на виразних засобах модерн-танцю, диско, контемпорарі данс. 

Неокласика балетів і танців Аніко Рехвіашвілі, також являє собою дуже 
сильний індивідуальний формально-технічний синтез та лексичні прийоми ба-
гатьох попередників у неокласичному стилі. 

Неокласика [9, 757–758] – стиль сучасної хореографії франко-англо-американ-
ського походження. На сьогодні в сучасній хореографії стилістичними ознаками 
неокласики є оновлення класичного танцю (балету) більш віртуозними виразними 
рухами та позиціями, ускладнення побудови форми балету: еntrée, pas deux, pas 
de trois, variations, corps de ballet. Класичні pas побудовані таким чином, щоб 
простежувався та розкривався психологічний або асоціативний зміст; самі ж 
рухи проминаючі, важливим є підхід та перехід від руху до руху [8,112]. 

Неокласика також значно відходить від академічної традиції, звертаючись 
до паралельних і кутових позицій у поєднанні з поворотними та заокругленими. 
У неокласиці більша перевага надається музичному твору, у якому класичні pas 
органічно повторюють усі складні особливості симфонічної, класичної та нео-
класичної музики, тобто використання принципу танцсимфонії. Сучасна нео-
класика має два жанри – безсюжетний і сюжетний. 

Безсюжетна (абстрактно-асоціативна) неокласика бере свій початок у твор-
чості Джорджа Баланчіна і має франко-американські корені. Головною особли-
вістю цього різновиду є звернення до античного сюжету та міфу, побудова 
абстрактної асоціації в балеті, ускладнена класична техніка, використання джа-
зових і модерних танцювальних виражальних засобів і форм, симфонізму і ака-
демічних балетних принципів [8, 114]. 

Сюжетна (драматична) неокласика бере початок у творчості Фредеріка 
Аштона і має англо-французьке походження. Особливостями цього різновиду є 
оновлення балетної лексики (зокрема, балетів класичної спадщини), ускладнен-
ня класичної танцювальної лексики для посилення психологізму балету; зрос-
тання уваги драматичного чи літературного сюжету, наявність реалістичних, 
експресіоністичних і сюрреалістичних принципів, використання пантоміми, 
модерних, джазових, популярних, фольклорних танцювальних виражальних за-
собів, танцсимфонії й академічних балетних принципів. 

Абстрактно-асоціативна неокласика представлена однодійним балетом 
«Пори року» на музику А. Вівальді. У балеті розкривається психологія стосун-
ків між чоловіком та жінкою, що асоціюються із порами року – зимою, весною, 
літом, осінню в душі людини. Сюжет побудовано на конфлікті фатальної не-
можливості; у гармонійні стосунки Весни і Літа вносить розлад, інтригу Зима. 
Літо зраджує Весні через постійні спроби привернути до себе увагу Зими. Осінь 
в постійному потязі і залицяннях до Зими, але так само постійно зневажена 
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нею. Танцювальними прелюдіями грос фатерами (gross fatter) – є ансамбльовий 
танець (danse d’ensemblé), що психологічно насичує і розкриває абстрактно-
асоціативні форми балету.  

Хореографія в балеті побудована на танцсимфонії, кожен рух, варіація, 
комбінація, дует, pas d’ensemble відтворюють композицію, зміст і характер му-
зики Вівальді. Костюми головних виконавців індивідуалізовані так: зима – бла-
китна, весна – рожева, літо – салатове, осінь – коричнева. Костюми ансамблю 
чорні. Техніка балету побудована на академічних зразках класичного танцю і 
техніці контемпорарі данс.  

Сюжетний різновид неокласики представлений балетом «Віденський 
вальс» на музику І. Штрауса-батька, Р. Штрауса, І. Штрауса-сина. Сюжет побу-
дований на романтичній історії з життя відомого австрійського композитора Іо-
гана Штрауса (сина). У балеті наявні всі компоненти й аспекти драматичного 
багатодійового балету: характерні танці, пантоміма, пересувальні декорації, pas 
d’action, pas de deux. Костюми солістів та ансамблю точно відповідають добі кі-
нця ХІХ століття. Хореографія побудована за принципом танцсимфонії, досить 
чітко висвітлюючи складні стосунки між головними героями. У балеті також 
наявні абстрактно-асоціативні образи. Техніка балету побудована на неокласи-
чних прийомах, балетних формах Європи та Америки другої половини ХХ сто-
ліття. Комбінації мають складну лексику як чоловічого, так і жіночого танцю. 
Танець насичений великими стрибками, port de bras combre, дрібною технікою 
рухів, широкою амплітудою руху.  

Постмодерна тематика балетів і танців Аніко Рехвіашвілі являє собою 
дуже сильний індивідуальний філософський погляд і сприйняття світу та мис-
тецтва в ньому. Постмодерн (від фр. «postmodernе» – той, що йде після модерну) – 
стиль сучасної хореографії франко-російського походження. Цим терміном ми 
позначаємо загальну стилістику балету другої половин ХХ століття. Постмодерний 
балет – це суб’єктивні авторські роздуми і концепція балетмейстера на певну тема-
тику; авторські редакції та сюжет, переосмислення певних балетних постановок, 
еротизацію, синтез різних видів мистецтв у балеті (музики, театру, пантоміми, 
кінематографічних прийомів, відеоарту, співу, конферансу), поєднання симетрії 
та асиметрії, деконструкції, синтезу технік (класичний танець, контемпорарі 
данс, імпровізація, модерн джаз танець, хіп-хоп танець), також (ілюзія та мані-
пуляція, акробатика, пересувні механізми та декорації, піротехнічні та світлові 
інновації), звернення до вічних проблем людства, відстоювання моральних і 
християнських принципів за Достоєвським, аналіз конфлікту між злом і доб-
ром, використання механічних маніпуляцій, новітніх технологій тощо [1, 114]. 

Балетна вистава для хореографа є своєрідним філософським та психологіч-
ним роздумом, навіть індивідуальним аналізом [9, 778]. 

Балетна постановка в постмодерному стилі українського хореографа Аніко 
Рехвіашвілі «Болеро» (музика М. Равеля) є репрезентацією психологічних сто-
сунків між чоловіком і жінкою, індивіда та суспільства, які демонструються у 
виразному емоційному стилі, відображаючи особливість музичного супроводу. 
У танці наявна експресивна й еротична манера, відчувається конфлікт чолові-
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чого і жіночого начал. Техніка балету є синтезом іспанського танцю, модерн 
джаз танцю, контемпорарі данс, імпровізації. 

Отже, становлення вітчизняної сучасної хореографії кінця ХХ – початку 
XXI століть є синтезом європейських шкіл ХХ століття: модерн-танцю, джаз-
танцю, танцювальних форм контемпорарі данс та імпровізації, а також вітчиз-
няної класичної школи, народно-сценічного танцю, що дозволяє, балетмейсте-
рові сьогодення, перейти від безпосереднього запозичення зарубіжних зразків 
до створення оригінальних творів, які б відповідали особливостям українського 
менталітету та європейським традиціям. 
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«У кожної людини мають бути Будинок та Житло,  
котрі могли б служити Театром його гостинності,  

Місцем для насолоди його самого, Джерелом зручності  
в його особистому житті, кращим й значущим з того,  

що успадкують його діти, в цілому,  
Дім – це в певній мірі окреме Князівство…»  

(Сер Генрі Уоттон) 
 
З давніх часів у повсякденному житті людини присутня мова орнаменту, 

яка дозволяє дізнатися про прагнення й захоплення людини, релігійне спряму-
вання, регіональні відмінності, віковий ценз предмету чи споруди. Орнамент 
посідає важливе, хоча й не першочергове місце у живопису. І якщо ряд авторів 
стверджує, що вплив цього виду мистецтва менш значущий, ніж живопис, не 
беручи до уваги естетичну сторону, та пробуджує самі глибокі почуття, то «ор-
намент відповідає нагальній потребі нашої натури бачити красиве навколо» [2]. 

Художньо-декоративний розпис інтер’єру, а інколи й екстер’єру споруд за 
допомогою орнаменту має термін «альфрейно-живописні роботи». В основі альф-
рейного розпису лежить техніка фрескового живопису. Фреска (італ. «fresco» – 
«свіжий», «сирий») – художній розпис, виконаний затертими на воді фарбами по 
свіжонанесеному сирому вапняному шару тинькування; фреска а секко (італ. «a 
sehho» – сухим способом по сухому) – розпис сухими фарбами по сухому вапня-
ному тинькуванню, попередньо відшліфованій пемзою. Часто фресковий живопис 
закінчували по сухому тинькованому шару за допомогою темперних фарб.  

Назва «альфрейний живопис» походить від італійського слова «al fresco» – 
технічний різновид стінного живопису – письмо по свіжому тинькуванню.  

Альфрейно-живописне мистецтво – мистецтво орнаментики, що починає 
яскраво проявлятися в епоху пізнього Відродження у Італії та інших західно-
європейських країнах у вигляді складних гротескових композицій, що побудо-
вані по вертикальній осі з симетричним розташуванням орнаменту, заселеного 
фантастичними істотами. Разом з орнаментикою гротесків, монохромний орна-
ментальний живопис імітує скульптурний рельєф чи виконує роль художнього 
панно. Монохромний живопис будь-якого кольорового відтінку, не обов’язково 
сірого, називають грізайль (у перекладі з французької – «grisaille», від «gris» – 
сірий). 

Альфрейно-живописне мистецтво є однією з ланок монументального жи-
вопису і поруч з сюжетно-тематичним та геральдичним живописом створює 
основні жанри монументально-декоративного мистецтва. В історичному розви-
тку монументального живопису саме орнаментальний розпис у техніці грізайль 
удосконалюється й поступово відокремлюється в окрему альфрейно-живописну 
школу. У середині–кінці XIX століття альфрейно-живописне мистецтво остато-
чно перетворюється на окремий вид монументального живопису.  

Роль орнаменту у станково-живописному мистецтві не менш важлива. 
Якщо у XV столітті художники, що писали картини, могли виконувати лише 
предмети вбрання, то вже у XVI столітті ми зустрічаємо імена художників-
орнаменталістів. У XVII – XVIII століттях у Франції мистецтво орнаменталіста 
чи гравера посідає значне місце у мистецькому житті суспільства.  
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Термін «орнамент» був відомий у Російській імперії. Його використовували 
вже у петровські часи й відповідно тодішній орфографії писали «арнамент».  

З кінця XVIII – першої половини XIX століть в анотованих списках худож-
ників та майстрів, що працювали в Російській імперії в галузі декоративного мис-
тецтва (в Академії Мистецтв та інших живописних школах), зустрічаються пріз-
вища «живописців орнаментальних» й опис виконаних ними альфрейно-живопис-
них робіт. Серед них зустрічаються наступні постаті.  

Олексій Долинський – живописець-орнаменталіст, в Академії Мистецтв з 
1758 року; за списком від 28 серпня 1767 року – орнаменталіст, учень Г.Ф. Гроота, 
закінчив академію 2 вересня 1773 року [3, 243]. 

Артарі (Коломбо) Джузеппе Анжиоло (Йосип Іванович) – живописець ор-
наментальний (народився у 1792 році у Швейцарії – помер 3 січня 1863 року), на 
початку XIX століття разом з братом Д.Б. Артарі приїхав до Росії. Працював у 
Москві, у 1827 році розписував кімнати у будинку Левашова. Є припущення, 
що він розписував плафон у Великому театрі. 24 вересня 1837 року отримав від 
Академії Мистецтв звання вільного «Некласного» художника за «проект живо-
пису плафону в орнаментальному роді, накресленому й намальованому фарба-
ми». З 1844 року викладав у Строгановській школі малювання. 

Артарі (Коломбо) (Йосип Йосипович) – живописець орнаментальний (на-
родився у 1824 році у Москві – помер 19 квітня 1881 року), син Д.Б. Артарі. У 
1843 році отримав від Академії Мистецтв звання «Некласного» художника. 
Працював у Москві: розписував церкви, приватні й казенні будівлі, брав участь 
у обробці інтер’єру Великого Кремлівського палацу (розпис плафону у парад-
ній гостинній та стін у царських покоях – у 1848 році). У 1852 році став акаде-
міком за ескіз плафону приміського мисливського палацу. Викладав малювання 
у Строгановській школі (1845 – 1857) та інших навчальних закладах [3, 228]. 

У середині-кінці XIX століття альфрейно-живописне мистецтво остаточ-
но перетворюється на окремий напрям монументального живопису. Основною 
вимогою до майстрів-альфрейщиків стає чітке знання й уміння досконально ви-
конувати розпис «під ліпнину» (імітацію реальної ліпкі живописним способом). 
В основному розпис «під ліпнину» виконується у техніці «грізайль», але не за-
лишається без уваги поліхромний орнамент. 

Яскравим явищем оформлення житлових приміщень альфрейно-живопис-
ними розписами у м. Києві на кінець XIX – початок XX століть є ряд історичних 
споруд на Печерську. Це нещодавно реконструйований інтер’єр житлового будинку 
архітектора В. Городецького (споруди 1902–1903) по вул. Банківській, 10 – так зва-
ного «Дому з химерами». Особливо хочеться відмітити стелю у мисливському ка-
бінеті господаря будинку. Там відновлено, раніше втрачені, орнаментальні кути, 
що оточують живописний плафон приміщення, а також імітація кісон стелі «під 
дерево» (клен).  

Найбільш збереженими до наших часів дійшли орнаментальні розписи в 
інтер’єрі будинку на розі вулиць П. Орлика та Шовковичної на Печерську – так 
званого «шоколадного будинку». Після проведеної реставрації залів, розпис ко-
трих відноситься до кінця XIX – початку XX століть, особливо виділяються ор-
наментальні роботи в кімнатах другого поверху: зал в стилі «модерн» та у 
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«псевдоруському» стилі. В інших залах також відновлено цікавий орнамента-
льний розпис.  

Зразки класичного альфрейного живопису також знаходяться у нумізма-
тичному музеї національного банку України по вул. Інститутській, 9 (споруди 
1902, 1934 років). Одним із виконавців та реставраторів альфрейного розпису му-
зею у 80-ті роки минулого століття був альфрейщик-живописець І.О. Позняков.  

Основними ж зразками альфрейного живопису, що дійшли та збережені 
до нашого часу, є орнаментальні класичні розписи, особливо другого та третьо-
го поверхів Верховної Ради України. Але потрібно констатувати той факт, що в 
м. Києві залишилося не так багато (як цього хотілося б) зразків альфрейного 
живопису в інтер’єрах будинків минулого. Вони потребують охорони, належ-
ного підходу до реставраційних робіт та збереження як культурного надбання 
України.  

Після «жовтневого перевороту 1917 року» у розвитку альфрейно-живопис-
ного мистецтва настав застій. Потреба у помпезному монументальному живопису 
та альфрейному розпису з’являється знов у радянському мистецтві аж на початку 
30-х років XX століття. На зміну сучасним концепціям нереалістичних, авангард-
дних напрямів у мистецтві середини XX століття на території східної Європи при-
ходить соціалістичний реалізм – теоретичний принцип та офіційний художній 
напрям. З середини XX століття у великих містах Радянського союзу (Ленінград, 
Київ тощо) на базі професійно-технічної освіти створюється галузь художньо-
ремісничих училищ, що готують спеціалістів альфрейщиків. У цей час формуєть-
ся нова назва цієї спеціальності – маляр альфрейно-живописних робіт.  

У Києві у 50-х роках XX століття було відкрито художньо-ремісниче учили-
ще № 16 – так зване ХРУ 16, де навчали альфрейно-живописним та ліпним спеціаль-
ностям. Саме випускники цього училища дали подальший розвиток альфрейно-
живописній школі в Україні. Плеяда видатних майстрів-альфрейщиків та педагогів: 
Леонід Васильйович Шпак, Генадій Трофимович Шпак, Євген Григорович Янов-
ський, Ігор Олександрович Позняков та інші своїм мистецтвом підтримували аль-
фрейно-живописну школу на високому професійному рівні.  

У цей час остаточно визначається професійно-кваліфікаційна шкала роз-
рядів альфрейщиків-живописців, за якою характеризується професійний рівень 
майстрів. «Розрядно-кваліфікаційна шкала» складається з семи розрядів та два-
надцяти категорій. Розряди отримували альфрейщики залежно від досвіду та 
професійного рівня. Категоріями наділяли альфрейщиків залежно від здатності 
виконувати певні способи обробки у розписах інтер’єру. До них належать: об-
робка «під шовк», «під оксамит»; імітація цінних порід дерева («під дуб», «під 
горіх», «під червоне дерево»); імітація цінних порід каменю («під різні породи 
мармуру», «під малахіт», «під граніт»; імітація «під вітраж». Окремо альфрей-
щики повинні вміти виконувати роботи, пов’язані із позолотою, й володіти ми-
стецтвом аерографії. Але основною вимогою до альфрейщиків (як і у старі 
часи) залишається досконале знання, вміння й майстерність виконання розпису 
під ліпнину в техніці грізаль, або у поліхромному орнаменті. 

Випускники ХРУ-16 у складі бригади художників-монументалістів та 
альфрейщиків з Ленінграду у 1950 роки минулого століття брали участь у роз-
пису Верховної Ради України у м. Києві. Саме тоді створюються художньо-
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монументальні та альфрейно-живописні роботи високого професійного рівня, 
зокрема розпис під ліпнину у техніці грізайль на другому та третьому поверхах 
вищезазначеної будівлі. У столовій спікера парламенту Верховної ради розпис 
орнаменту імітує позолочену ліпку, що поєднана поліхромними гірляндами з 
квітів. Всі орнаменти під ліпнину у Верховній раді виконано у класичному сти-
лі в композиції з листів аканту. Окремо виділимо високопрофесійну обробку 
«брусковим» (штучним) мармуром, технологія виробництва якого сягає часів 
епохи Ренесансу.  

 Одним із найталановитих випускників ХРУ-16 з плеяди альфрейщиків-
живописців був Леонід Васильович Шпак (1935 – 2008). Творчий шлях майстра 
нараховує біля п’ятидесяти років безперервної професійної майстерної праці. 
Маючи найвищий сьомий розряд альфрейщика-живописця, підтвердивши ви-
сокий професійний рівень роботи, Л.В. Шпак залишив для нащадків неповторні 
шедеври альфрейно-живописного мистецтва. Творчий доробок майстра складають 
численні розписи приватних залів, будинків, особняків. Однією з останніх робіт 
Л. Шпака був розпис трапезного залу у монастирі на честь «Положення Ризи 
Божої Матері у Влахерні». 

Розпис трапезного залу виконано у пастельній кольоровій гамі у техніці 
грізайль, що імітує ліпку. Панелі стін розписані «під мармур». У розписних на-
стінних дзеркалах розміщується геральдичний живопис – відновлений герб ко-
лишнього власника особняка, на території котрого нині розміщується монастир.  

Основою монастирських приміщень став (у минулому) панський маєток у 
с. Томашівка Фастівського району. Особняк побудовано у 1903 – 1907 роках, 
був споруджений у формах характерних стилю «модерн». Будівлю повністю 
було відновлено, а в ній освячено домову церкву на честь Св. Новомучениці 
Великої княжни Єлизавети. Орнаментальний живопис та імітації «під мармур» 
та «під малахіт» у церкві виконано альфрейщиком-живописцем Р.В. Кайдан.  

Ще одним зразком альфрейно-живописного розпису став розписаний у 
2007 році Л. В. Шпаком гостьовий зал Свято-Введенського монастиря м. Києва, 
що на Печерську. На червоно-бірюзовій кольоровій гамі стін та стелі виконаний 
орнаментальний живопис (у техніці грізайль) з імітацією ліпних півколон й пі-
лястр «під мармур». Півколони з розробкою «під малахіт», що обрамлюють 
півколони, розписані альфрейщиком-живописцем Р. В. Кайдан.  

У 2007 році була освячена домова церква на честь Преп. Ісидора Пілусірта у 
Свято-Введенському монастирі. Освячував храм блаженнійший Володимир, мит-
рополит Київський та всієї України. Церква була розписана альфрейщиком-
живописцем Р. В. Кайдан. У вівтарній частині над престолом розташовано розпи-
сний плафон Зішествіє Св. Духа. Орнаментальний живопис представлений розпи-
сом під ліпнину у техніці грізайль та поліхромним орнаментом. Центральна 
частина домової церкви (за іконостасом) розписана за допомогою орнаментально-
го живопису та імітацій «під мармур».  

Основним носієм, фундатором альфрейно-живописного мистецтва в наш 
час є намісник київського Свято-Введенського монастиря архімандрит Даміан 
(Давидов). Завдяки його витонченому смаку та глибоким знанням й розумінню 
живопису в цілому, альфрейно-живописне мистецтво знайшло можливість 
увічнитися сьогодні на стінах та стелях підлеглих йому храмів.  
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У 1980-ті роки відбувається спроба відродити альфрейно-живописну школу 
50-х років XX століття. У Києві у 1981 році на базі професійно-технічного учили-
ща №5 було відкрито чотирирічний курс навчання альфрейного живопису (подіб-
ні навчальні заклади на той час існували у Ленінграді) та вище художньо-технічне 
Строгоновське училище у Москві. У навчальних програмах цих закладів спеціалі-
зації художників-монументалістів початкову базову освіту було закладено на 
основі альфрейно-живописних робіт, що вивчається на перших двох курсах. 
Подібна методика викладання спеціальних дисциплін була перейнята й київс-
ким професійно-технічним училищем №5. Окремим курсом програми навчання 
було вивчення малярних робіт як підготовчих до альфрейного розпису. Крім 
цього, студенти опановували живопис (монументальний та станковий), малю-
нок, основи композиції, основи архітектури, альфрейні роботи та матеріало-
знавство тощо.  

Серед викладачів київської школи альфрейного живопису 80-х років XX 
століття відомі такі постаті, як І.О. Позняков та Є.Г. Яновський. Євген Григо-
рович Яновський – альфрейщик-живописець, практик, мав найвищий сьомий 
розряд альфрейщика-живописця та багатий практичний досвід. У вищевказа-
ному навчальному закладі він мав можливість передати свої знання групам 
альфрейщиків № 16 та № 31. В училищі Є.Г. Яновський обіймав посаду майст-
ра виробничого навчання у 1981 – 1985 роках. Після випуску цього курсу про-
фесійна альфрейно-живописна школа в Києві зокрема та в Україні в цілому 
припиняє своє існування. 

Випускниками Є. Г. Яновського Р. В. Кайданом та Г.Г. Ревтюхом в сере-
дині 90-х років була виконана реконструкція альфрейного живопису споруди 
Верховної Ради в м. Києві. Був реконструйований розпис плафонів стелі 
під’їздів та повністю відновлений орнаментальний живопис у «Червоній залі» 
Верховної Ради.  

Крім того, сьогодні завдяки творчості альфрейщиків-живописців розпи-
сано багато приватних споруд, тобто виконуються замовлення конкретних осіб 
чи установ. На жаль, завдяки недоступності приватних будинків для ока широ-
кого загалу зразки витонченого мистецтва альфрейного живопису якщо і вико-
нуються, то залишаються не висвітленими. Хіба де-ні-де промайне в рекламі 
якийсь фрагмент плафону чи зразок орнаменту. Проте, в цілому сучасні розпи-
си залишаються привілеєм окремих осіб.  

Роботи українських майстрів відомі й за межами сучасної України, а саме 
в Росії, Грузії, Америці, Португалії, на Кіпрі, у Польщі та Лівані тощо. Це знов-
таки приватні замовлення. Тому існує проблема невисвітленості наявного фон-
ду робіт цього виду мистецтва. 

У сучасній практиці проблеми щодо оформлення інтер’єрів архітектурних 
будівель альфрейно-живописними розписами ігноруються під впливом нових 
стилів та віянь сучасного дизайну (хай-теку, мінімалізму тощо). Це призводить 
до подальшого занедбання альфрейно-живописної школи та пошуку затребу-
ванності майстрів за кордоном. Тож, сьогодні в Україні альфрейно-живописна 
школа існує завдяки поодиноким дипломованим майстрам-альфрейщикам, що 
своїми роботами зберігають витончене мистецтво настінного розпису. 
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ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОГО СУПРОВОДУ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ 

 
У статті розглядаються жанрові особливості музичного супроводу українського 

народно-сценічного танцю. Аналізуються сутність і зміст музики в хореографії, спе-
цифіка мелодичного малюнку, темпоритму, ладотональної структури музики, істори-
чно сформованих груп українських народних танців. 

Ключові слова: музика, жанрова особливість, музичний супровід, народно-
сценічний танець. 

 
The article explores genre specificity of musical accompaniment of Ukrainian stage 

folk dance and analyzes substance and essence of music in choreography, specificity of 
melody, tempo and rhythm, structure of historically formed groups of Ukrainian folk 
dances. 

Key words: music, genre specificity, musical accompaniment, stage folk dance. 
 
Музика імманентно притаманна танцювальному мистецтву. Вона є осно-

вою хореографії, визначаючи драматургію постановки танцю, його темп, ритм, 
жанрову специфіку. Музична лексика і пластика руху – взаємопов’зані, взаємо-
залежні та взаємообумовлені феномени хореографічного мистецтва, однією з 
найважливіших форм якого є народно-сценічний танець. Музичному супроводу 
як постановок народно-сценічного танцю, так і характерного екзерсису багато 
уваги приділяють балетмейстери-постановники, хореографи, викладачі хореог-
рафічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Внесок вітчизняних ба-
летмейстерів і хореографів у наукове дослідження та навчально-методичне 
забезпечення розвитку народного танцю дуже вагомий. Цим проблемам приді-
ляють увагу І. Аксьонова [1], К. Балог [2], К. Василенко [4; 5], В. Верховинець 
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[7], П. Вірський [8], В. Годовський та С. Димченко [10], А. Кривохижа [17]. У 
площині музичного супроводу вправ народно-сценічного танцю змістовні нотні 
тексти представлені у навчальному посібнику з нотними додатками Є.Зайцева 
та Ю. Колесниченко [14; 15]. Значне місце у науковому доробку досліджень 
української інструментальної музики в цілому і, зокрема танцювальним її жан-
рам займають грунтовні праці А. Гуменюка [11; 12; 16], характерні особливості 
танцювальних пісень висвітлені у книзі А. Гуменюка та О. Дей [19]. 

Музика – найяскравіший засіб виразності хореографічної драматургії. 
Подібність закономірностей музичного і хореографічного розвитку проявляється в 
оновленні й повторюваності матеріалу, наявності тем та їх варіаційному, поліфоні-
чному, симфонічному розвиткові, при цьому багатотемність обумовлено виступає 
як органічна ознака музики і танцю. Змістові особливості, жанрова специфіка, ме-
лодика та архітектоніка музики у танцювальному просторі різноаспектно розкри-
ваються у працях Л. Богаткової [3], М. Васильєвої-Рождественської [6], І. Вороніної 
[9], М. Друскіна [13], Г. Панкевич [18], В. Холопової [20], С. Худекова [21].  

Специфіка музики як виду мистецтва полягає у відтворенні дійсності в 
звукових образах. Масштаби художньо-виражальних можливостей музики над-
звичайно великі – від відтворення картин природи, побуту, життя народних мас 
до втілення найтонших відтінків внутрішнього світу людини і філософських 
узагальнень. У процесі історичного розвитку музичної культури відбулось фо-
рмування музичних жанрів як різновидів музичних творів, у першу чергу це за-
гальноприйнятний поділ на вокальний та інструментальний жанри. У вузькому 
поділі за жанрами музику поділяють на оперну, симфонічну, хорову тощо. За-
лежно від призначення музика поділяться на різновиди, зокрема танцювальна. 

Жанр музики – поняття, яке визначає різновид музичного твору за озна-
ками змісту, структури, засобів виразності, особливостей виконання, призначення, 
складу виконавців. Термін «жанр» використовують також для визначення музики– 
оперна, балетна, симфонічна, камерна, естрадна, танцювальна. Найбільш розпо-
всюджена класифікація жанрів музики – вокальний та інструментальний, які, у 
свою чергу, диференціюються за специфічнішими ознаками. Музичний жанр є од-
ним із найважливіших засобів художнього ототожнення, що надзвичайно важливо 
у мистецькому вимірі хореографії [18, 64]. 

Жанр музики в хореографії розглядається як специфіка музичних творів, 
які різняться за змістом та сприйняттям (героїка, лірика, гумор-гротеск), засіб 
побудови характеру конкретного образу та твору в цілому [21, 92].  

Танцювальна музика – це музика, призначена для супроводу танців, а та-
кож похідна від неї категорія музичних творів, які не призначені для танців і 
мають самостійну художню ціність (наприклад, старовинні танцювальні сюїти, 
сонати, симфонії тощо). Танцювальна музика характеризується чітким ритміч-
ним малюнком, специфічним для кожного танцю темпом, які обумовлені рит-
мом, темпом і характером танцювального руху. 

Танець як вид мистецтва зародився у давні часи і завжди відігравав ваго-
му роль в житті суспільства. Танець походить від різноманітних рухів і жестів 
людини, пов'язаних з трудовими процесами та емоційних відчуттів від впливу 
оточуючого світу. Здавна танець став виразом душевного стану людини – раді-



 224 

сного, сумного, ліричного, святково-урочистого, войовничого тощо. Історично 
танець складав єдине ціле зі словом і музикою, однак поступово виокремлюва-
вся в самостійне мистецтво синкретичного характеру, набуваючи стійких форм. 
Танцювальні рухи змінювались і піддавались художньому узагальненню. Таким 
чином сформувалось мистецтво танцю – один із найдавніших проявів народно-
го мистецтва [13, 37]. 

Основні засоби виразності танцювального мистецтва – це гармонійні ру-
хи та пози, пластична виразність і міміка, динаміка, темпоритм руху, просторо-
вий малюнок, композиція. Вагому роль відіграють костюм, театральний 
реквізит, драматургічні засоби виразності, які суттєво збагачують і конкрети-
зують танець, надаючи особливої сили його емоційно-художнього впливу.  

Музика не просто посилює виразність рухів і жестів танцівників, вона є 
невід'ємною частиною танцювального мистецтва, визначає характер танцю, під-
креслює його особливості, формує художньо-естетичний рівень. Танець виник як 
жанр прикладного призначення і завжди був тісно пов'язаний з відповідними умо-
вами його виконання та сприйняття, з конкретною життєвою ситуацією, з конкре-
тними проявами дійсності. Середовище та обставини, в яких застосовувався той 
чи інший танцювальний жанр, відігравали значну роль не тільки при його заро-
дженні, а й у подальшому розвиткові, у формуванні особливостей хореографії 
та музичного супроводу. Не випадково зі всіх сегментів музичного мистецтва 
саме танцювальна музика (поряд з піснею) найбільш безпосередньо пов'язана з 
побутом і піддається впливу моди. В її образному змісті переломлюються стандар-
ти смаку та естетичної норми кожної епохи, в експресії танцювальної музики відо-
бражається поведінкова модель певного часу. 

З плином часу, відповідно до розвитку музичного та хореографічного ми-
стецтв, культури суспільств уцілому, танцювальні жанри еволюціонували. Ко-
жна нова епоха супроводжувалась появою нових танців, які концентрували в 
собі особливості побуту й життєдіяльності людей, характерні риси того чи ін-
шого художнього стилю й часом ставали символами своєї епохи. Відповідно 
створювалась, змінювалась і розвивалась танцювальна музика. Зміни суспіль-
но-історичної дійсності не тільки сприяли виникненню нових танцювально-
музичних форм, але й певним чином впливали на вже існуючі жанри. Таким 
чином, під впливом внутрішніх і зовнішніх процесів, які відбувалися в суспіль-
стві й культурі, танцювально-музичні форми значно змінювали свій первинно-
початковий зміст [3, 21]. 

Первинне прикладне призначення танцювальної музики обумовлює її 
найбільш загальні зовнішні ознаки. Перш за все, це домінуюче положення мет-
роритму, використання характерних ритмічних моделей. Танцювальна ритміка 
характеризується ясністю, чіткістю, пружністю, періодичною повторюваністю 
визначених ритмічних структур. Музика кожного танцювального жанру має ха-
рактерну ритмоформулу та визначений тепм, сукупність яких дозволяє легко 
відрізнити на слух вальс від польки, фокстрот від танго [20, 212].  

Чітка ритмічна визначеність, повторюваність певної характерної ритміч-
ної формули є важливою особливістю танцю та його музичного супроводу. При 
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цьому ритм не тільки організовує рухи танцуючих, але й має значну емоційну 
силу впливу, відіграє вагому роль у створенні художнього образу. 

Панівна роль метроритміки обумовлює наступні характерні риси танцю-
вальної музики – домінування інструментальних жанрів (хоча не виключається 
й спів) та ясність музичної форми. Ритм взаємодіє з іншими елементами музич-
ної мови і, відтак, впливає на формування таких композиційних особливостей, 
як квадратність, періодичність, мотивна і гармонічна рівномірність, визначе-
ність гармонії. Подібна періодичність (у ритмі, мелодії, гармонії) особливо від-
чутна в європейській музиці, де вона виступає основоположним законом 
танцювальної музики [13, 47]. 

Зміст музики розкриває емоції танцювальних рухів, настрій і характер 
образів танцю. Виразність музичного твору, його жанрова визначеність, спів-
відношення частин пов’язані з композиційною побудовою танцю, тому в хорео-
графії переважає музика яскрава, образна, ритмічно чітка і ясна. 

Основним завданням музичного супроводу уроку народно-сценічного 
танцю є виявлення особливостей музичного твору – характеру музичної фрази, 
речення, періоду; конструкції ритмічного малюнку, динамічних нюансувань, 
національного колориту. Важливо також допомогти учасникам колективу усві-
домити спільність змістового значення музики та танцю, засвоїти конструктив-
ні основи музичного твору та відповідності його структурі рухів. Музичні 
мелодії повинні бути простими, доступними й виразними, емоційно насичени-
ми, це особливо важливо на початковому періоді навчання. Бажано, щоб при-
клади з народних танцювальних мелодій були різноманітними за характером 
мелодії, деталями ритму та метру, фактурою. Адже «часта повторюваність му-
зичного прикладу призводить до механічного його сприйняття, водночас різно-
манітність музичного супроводу підвищує художньо-емоційний рівень вико-
навця» [9, 34-35].  

Відбір музичних фрагментів полягає у їх повній відповідності загальному 
характеру заданого руху, національному колориту та його компонентам. Впра-
ви або комбінації характерного екзерсису мають бути витримані у рамках 8, 16, 
32-тактних побудов заданих ритмів і темпів. Оформлення уроку народно-
сценічного танцю потребує яскраво вираженої мажорної музики [14; 15].  

Джерела пошуку музичного супроводу вправ з народно-сценічного танцю – 
це, у першу чергу, нотні тексти, аудіозаписи. В сучасних умовах Інтернет-
ресурси також можуть використовуватись як джерела пошуку нотного матеріа-
лу та музики до супроводу вправ з народно-сценічного танцю. 

Музика для виконання народно-сценічного танцю повинна відповідати 
його малюнку та лексиці народно-сценічних рухів, бути мелодійною, ритмічно 
чіткою. У національному танці музичний колорит відчувається природньо, за 
рахунок специфічних засобів виразності національної музики. Танцювальні об-
рази мають бути яскраво окреслені в музиці і чітко відрізнятись один від одно-
го. Необхідно дотримуватись єдності музичної і хореографічної драматургії 
танцю, структурно-композиційної та формотворчої узгодженості. Надзвичайно 
важливим є характер, історико-культурні та мистецькі основи конкретного тан-
цю [6, 12-13]. 
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Хороводи – одна з найстаріших форм українського народного мистецтва 
взагалі і танцювального зокрема. Мелодіям хороводів властиве ладове і ритміч-
не багатство. Історично пісенні мелодії виступали як основа музичного супро-
воду хороводів. Ладово-інтонаційна природа, метроритмічна побудова і форма 
мелодій хороводів залежить від їх виду [19, 212]. 

Хороводи на трудову тематику мають яскраво виражений мажорний або 
мінорний лад; розмір 2/4, квадратна форма 6 або 12, 8 або 16 тактів утворюють 
закінчену форму вокального періоду. Це такі хороводи, як «Мак», «Шевчик», 
«Бондар», «А ми просо сіяли». 

Хороводи на побутову тематику (розмір 2/4, 3/4, 4/4, 3/2, на форму мелодії 
впливає говірковий і мелодичний речитатив, який часто використовується). Хоро-
води «Ой, гілля – гілочки», «Пташка», «Візок». «Король», «Кривий танець», «Пере-
пілка». Хороводи на побутову тематику більш різноманітні за ладово-інтонаційною 
будовою метроритму, вони часто мають широкі за характером заспіви та швидкі 
танцювальні приспіви. Іноді заспів виконується в мінорі, а приспів у мажорі – хоро-
вод «Король». Для виконавців ладово-інтонаційна та метроритмічна контрастність 
заспівів і приспівів часто буває передумовою легкого запам'ятовування мелодії, 
моментів пританцьовування [19, 215]. 

Мелодії хороводів відрізняються від мелодій інших груп танців і своєю 
формою, яка до певної міри має характер імпровізації. На форму мелодії впли-
ває також мелодичний і говірковий речитатив (наприклад, «Плету, лісочку»). 
Вокальні періоди цих мелодій іноді важко розбити на речення, фрази і мотиви. 
Форма вокального періоду в цих мелодіях залежить від ритмічної структури та 
обсягу тексту. Проте метроритм цих речитативів чітко визначений і протягом 
усієї мелодії, як правило, не змінюється. Ця особливість зумовлена танцюваль-
ними рухами, які, співаючи, виконують учасники [24, 195]. 

Існує такий жанровий підвид, як поетично-патріотичні хороводи (наприклад, 
«А вже весна», «Марена»). Хороводи в балетах і операх використовуються як еле-
менти оформлених музикою народних обрядів – це опери «Майська ніч» М. Рим-
ського-Корсакова, «Утоплена» М. Лисенка, балети «Зима й весна» М. Лисенка, 
«Пан Каньовський» М. Вериківського. Хороводи використані Г. Вірьовкою у тан-
цювально-хореографічних композиціях «Величальна» та «Урожайна» «Святкова», 
мелодії народних хороводів знайшли своє відображення у симфонічній сюїті 
«Пам’яті Лесі Українки» А. Штогаренка [11, 54].  

Мелодії сюжетних танців можуть мати ту ж назву, що і танець. Навіть тоді, 
коли записують мелодію того чи іншого сюжетного танцю, то називають її, як і та-
нець «Аркан», «Опришки», «Коваль», «Віз» тощо. І це зовсім не випадково, адже 
мелодії сюжетних танців виступають їх органічною складовою частиною [10, 11]. 

Мелодії посилюють емоціональну виразність танцю і значною мірою ви-
значають характер виконання, а характер мелодії відповідає змістові танцю. 
Вона може бути життєствердною, як у танці «Опришки», поривчастою – танець 
«Гонивітер», ліричною – у сюжетному танці «Василиха». Трапляються такі ме-
лодії сюжетних танців, в яких підкреслюються зображувальні елементи. Іноді 
імітація того чи іншого явища засобами музичної виразності не є органічним 
елементом мелодії; явище імітується на фоні мелодії інструментами, які вхо-
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дять до складу ансамблю, що супроводжує танець. Таким прикладом може бути 
виконання XII фігури танцю «Лісоруби» [17, 85]. 

Сюжетні танці характеризуються логічним і чітким розвитком музично-
хореографічної драматургії. Тематично у сюжетних танцях відображається праця 
(«Шевчик», «Коваль», «Лісоруби»); народна героїка («Опришки», «Аркан»); на-
родний побут («Волинянка», «Горлиця»), явища природи та тваринно-рослинний 
світ («Гонивітер», «Зіронька», «Гусак», «Бичок», «Квіточки»). Характер мелодії 
сюжетного танцю відповідає його змісту, сама мелодія може мати елементи імітації 
того чи іншого явища (удари молота, звук коси на покосі, вітер тощо). Ладово-
інтонаційно, метроритмічно і за формою мелодії сюжетні танці відносяться до 
простих [7, 72]. 

Мелодії сюжетних танців використовуються у творчості професійних компо-
зиторів: «Українські танці» В. Кирейка, балети «Хустка Довбуша» А. Кос-Анато-
льського, «Лілея» К. Данкевича. «Лісова пісня» М. Скорульського, «Маруся Богус-
лавка» А. Свєшнікова, «Бондарівна» М. Виріківського і М. Скорульського, «Сой-
чине крило» А. Кос-Анатольського. Сюжетні танці займають належне місце в ре-
пертуарі Державного академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського 
(«Запорожці», «Чумацькі радощі», «Чого верба плаче», всі у постановці П. Вірсь-
кого); Заслуженого ансамблю танцю України «Ятрань» («Аркан», «Гуцулка кру-
гова» у постановці М.Кривохижи) [17, 96]. 

Українські народні побутові танці розподіляються на три групи на основі 
спільних стилістичних особливостей: метелиці, гопаки, козачки; коломийки, 
гуцулки, верховинки; польки та кадрилі [16, 26-31].  

Мелодія метелиці жвава, запальна, останнім часом зазнала ладово-інтона-
ційних змін, виконується переважно на інструментах, на відміну від виконання 
танцю під співану танцюристами пісню, як це практикувалось раніше. З хорео-
графічної точки зору метелиця – своєрідний підвид хороводу. В метелицях хо-
реографічними та музичними засобами змальовується відповідне до назви 
явище природи. Воно передається динамікою танцю, швидкою зміною фігур і 
різноманітними кружляннями, що створює враження заметілі, завірюхи. Основ-
ні елементи метелиці – коло та масовість. Це один із найдавніших і кращих зразків 
масового танцю, який здавна мав поширення в Білорусі, Росії, Прибалтиці.  

Основний зміст танцю спільний для творів цього виду, а форма його роз-
криття різна. Як вже зазначалось, раніше метелиці танцювали переважно під пі-
сні, а тепер її мелодію виконують переважно на інструментах, у зв’язку з чим 
вона зазнала ладово-інтонаційних та ритмічних змін, що значно поглибило 
ідейно-емоційний зміст танцю. Жива, запальна мелодія цього танцю музичними 
звуками передає характер стихії природного явища. Крім згадки про метелиці, 
вживається вигук «гоп», характерний для гопака.Таким чином, танець з одного 
боку пов’язаний з хороводами, а з іншого – з гопаками. З музичної точки зору для 
цього є підстави, адже метелиці мають в своїй основі імпровізаційний характер. 

Український народний танець гопак виник у козацькому побуті, має ети-
мологічне походження від слів «гопати, плигати, скакати», натомість завжди 
відзначається героїко-патріотичним забарвленням. Спочатку він виконувався 
одними лише чоловіками під відповідні пісенні мелодії, загальний характер та 
ритмічна природа яких відповідала цьому танцеві. Найбільш типові серед гопа-
ків: «Од Києва до Лубен», «І лід тріщить», «Гречаники», «По дорозі жук, жук», 
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«Кину кужіль на полицю». Танець в основному імпровізаційний, в народному 
побутуванні танцюється так, щоб виконавці не заважали один одному.  

У сценічній обробці «Гопак» має відповідну композиційну структуру, яка 
складається з окремих танцювальних фігур, що, чергуючись, утворюють його 
орнаментальний малюнок. 

Мелодії гопаків, узагальнюючи ідейно-емоційний зміст танцю, часто змі-
нюють свій характер у процесі виконання: то вони звучать мужньо і героїчно, то 
радісно і запально. Тут все залежить від того, яку сторону вдачі людини змальовано 
в хореографічному епізоді тієї чи іншої фігури танцю. Гопакових мелодій дуже ба-
гато, частина з них є відомими пісенними мелодіями. Основу гопакових мелодій 
становить інструментальна народна музика.  

Варіаційне використання ритмічної формули анапеста в музичному супрово-
ді гопака є найбільшою характерною ознакою його мелодій. На основі цієї формули 
гопак легко відрізнити від інших танців не лише на слух, а й за допомогою аналізу 
мелодії. Ця формула є характерним ритмо-кадансом мелодій гопаків. 

Гопаки використовуються в оперній музиці, наприклад, «Сорочинський 
ярмарок» М.Мусоргського, «Майська ніч» М.Римського-Корсакова, «Запоро-
жець за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського. Зустрічаються гопаки і в балетах – 
це «Тарас Бульба» В.Соловйова-Сєдого, «Гаяне» А.Хачатуряна, «Горбоконик» 
Ц.Пуні, гопак у симфонічній сюїті «Пам’яті Лесі Українки» А.Штогаренка. Ва-
гоме місце національно-мистецької візитівки займає «Гопак» у репертуарі Дер-
жавного академічного ансамблю танцю України ім. П.Вірського (постановка 
П. Вірського), заслуженого ансамблю танцю України «Ятрань» (постановка 
А. Кривохижи»). Велику популярність мають гопаки «Рудяківський», «Гречани-
ки», «Прудивус», «Чернігівський», які виконуються професійними й аматорськи-
ми хореографічними колективами. Дуже близький до гопака споріднений танець 
тріпак, проте в сучасному побутуванні українського народу він не зберігся. 

Український народний танець козачок (зменшене від слова козак) у де-
яких західних областях України так і називається козак. Походження цього 
танцю пов’язане з життям воїнів-козаків. Музичний супровід козачків викону-
ється у швидкому і душе швидкому темпі. Іноді основному змісту танцю пере-
дує повільний, ліричного характеру вступ. Характерна ознака мелодій козачків – 
дрібний, так званий «бісерний» ритмічний малюнок, адже танцювальні рухи 
вимагають від виконавців саме такої техніки – це припадання, тинки, вірьовоч-
ки, присядки, голубці, зірочки, інші композиційні елементи, які у вихрьовому 
темпі проносяться перед глядачем. Живе сплетіння цих рухів у композиції тан-
цю утворює вишуканий хореографічний малюнок, який потребує відповідної 
музичної основи. Найчастіше варіаційно розробляється ритмічна формула дак-
тиля; в ритмо-кадансі на закінчення мелодії вживається роздріблений дактиль із 
форшлагом. Форма ритмічного групування 2/4. 

Мелодії народних козачків використовуються у творчості професійних 
композиторів – напр., козачок в опері «Катерина» М. Аркаса, симфонічній по-
емі «Воз’єднання» Б. Лятошинського, «Танцювальній сюїті» А. Коломийця, 
творах для симфонічного оркестру «Малорусский казачок» О. Даргомижського 
та «Козачок» Л.Ревуцького. Козачок займає належне місце в репертуарі вітчиз-
няних ансамблів народного танцю, користується популярністю у глядача. Так, 
репертуар багатьох творчих колективів Рівненщини, зокрема зразкового ансам-
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блю народного танцю «Полісяночка», ансамблю пісні і танцю «Дружба» при-
крашають козачки «Дудочка», «Васильківець», «Козак-полька», «Поліський ко-
зачок». 

Чабарашки – близький за характером до козачка народний танець. Мело-
дії чабарашок у ладово-інтонаційному та ритмічному відношеннях також мають 
багато спільного з меодіями козачків. Існують записи нотних текстів чабарашок 
«Гайдуцька», «Шумки». Цей танець частіше виконується дитячими хореографі-
чними колективами.  

Однією із найдавніших форм художньої народної творчості є танець коло-
мийка. Мелодії коломийок поділяються на вокальні, вокально-інструментальні та 
інструментальні. Часто коломийка-пісня, коломийка-інструментальна п’єса і ко-
ломийка-танець об’єднуються в одне ціле, танець виконується під спів хору в су-
проводі оркестру. Широко використовується синкопований ритм, різноманітні 
засоби виразності, коломийковий вірш має чотирнадцять складів. Музичні періоди – 
типові для цього танцю ритмо-каданси (2/4). Для коломийок характерний жвавий 
темп, бадьорість, яскравість орнаментального та мелодичного малюнків. 

Мелодії коломийок займають вагоме місце у творах професійних композито-
рів: «Гуцульська рапсодія» Г. Майбороди, «Закарпатські ескізи» В.Гомоляки, балет 
«Хустка Довбуша» та хор-коломийка «Коломия-місто» А. Кос-Анатольського. Ко-
ломийки широко представлені в репертуарі ансамблів народного танцю України 
«Галичина», «Ятрань». Коломийки в інструментальній народній музиці давно і за-
служено мають неабияку популярність [2, 49]. 

Гуцулки й верховини (верховинки) в музичному відношенні розгляда-
ються як варіант коломийок. Однак верховина починається широким вступом у 
розмірі 6/8 або 3/4. Гуцулка, народний танець українців Прикарпаття, відрізня-
ється від коломийки тим, що її друга частина має назву козачка. Музичний роз-
мір 2/4; виконується в дуже швидкому темпі жваво і весело. Відомі гуцулки 
«Космачка», «Стародавня», «Підгірська» [2, 51; 15, 153-201].  

Полька – надзвичайно поширений в Україні танець, практично кожен ре-
гіон має свій варіант польки – «Поліська полька», «Чернігівська полька», «За-
карпатська полька» тощо. В хореографічному відношенні полька може бути 
дуже простою, складатися з двох танцювальних фігур, і як танець сценічного 
типу відзначається елементами сюжетності. У ній застосовується принцип зма-
гання (перепляс) між групами виконавців, або парами, що надає танцю завжди 
сучасного колориту.  

Музичний супровід польок і кадрилей емоційно виразний і різноманітний 
за змістом. Ритмічну природу мелодій польок визначає анапест, який у процесі 
роздрібнення і стягування в межах такту створює характерний ритм 2/4. Польки 
широко представлені у творах класичної музики, зокрема польки концертного 
типу М. Глінки, М. Лисенка, С. Рахманінова, П. Чайковського. Польки в репер-
туарі українських ансамблів народного танцю займають належне їм почесне мі-
сце, серед популярних – «Поліська полька», «Поліська кадриль», польки 
«Тетяна», «Військова», «Гуцульська» [16, 204-240].  

Як і польки, кадрилі широко побутують на Україні. Вони мають більшу 
кількість танцювальних варіантів, ніж варіантів музичного оформлення. Кожна 
фігура кадрилі має відповідну музику, в основу якої покладено ладово-інтонаційні і 
ритмічні особливості українського мелосу. 
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У кадрилях хореографічний аспект може мати сюжетний розвиток, напр. 
«Шалантух» [1, 86-92]. Особливість музичного супроводу кадрилі – відповідна 
музика кожної її фігури, як у популярних кадрилях «Дев»ятка», «Поліська», 
«Шалантух», «Ой-ра», «Лінцей» [1, 198-202]. 

Дослідник української інструментальної музики А.І. Гуменюк зазначає, 
що побутові танці, на відміну від інших жанрових підвидів народного танцюва-
льного мистецтва, здавна були в центрі уваги хореографів і композиторів [15, 
31]. Це, очевидно, поясюється тим, що метелиці, гопаки, козачки, коломийки 
мають безліч найрізноманітніших за емоційним змістом мелодій, значна части-
на з яких виконується як інструментальні п’єси.  

Відомий вітчизняний балетмейстер М.А. Кривохижа відзначав, що видатні 
митці минулого й сучасності багато уваги приділяли проблемі драматургії в хоре-
ографії, підкреслюючи її єдність з музичною драматургією. 

Музична драматургія – компонент, який точно фіксує стабільність констру-
кції хореографічного твору, а також пропорції образів у ньому. Основні складові 
музичної драматургії – експозиція, зав’язка, розвиток дії (ступені перед кульміна-
цією), кульмінація, розв’язка. Вони взаємопов’язані зі складовими хореографічної 
драматургії, взаємообумовлені у співдії-співрозвитку, спрямовані на досягнення 
результату – створення високохудожнього музично-сценічного твору. Важко пере-
оцінити роль взаємодії музичної та хореографічної драматургії. Танець, як мисте-
цтво в часі і просторі створюється в просторі за законами сцени. 
Сьогодні сучасні інформаційні технології полегшують хореографам і концерт-
мейстерам пошук як нотного, так і музичного матеріалу для супроводу народ-
но-сценічного танцю.  
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У статті проаналізовано значення рухової культури актора для створення плас-

тично-виразного образу у видовищних мистецтвах. Наголошено на необхідності гар-
монійного поєднання змісту та форми при підготовці трюку. Названо необхідні 
складові для формування техніки сценічного руху. Здійснено огляд основної літератури 
щодо пошуку шляхів виховання пластичної культури акторів видовищних мистецтв. 

Ключові слова: рухова культура актора, трюк, видовищне мистецтво, техніка 
сценічного руху, пластично-виразний образ, акторська майстерність у трюковій робо-
ті, шляхи виховання пластичної культури.  

 
The article analyzes the importance of moving culture talent for creating plastic-clear 

image in the entertainment arts. The necessity of a harmonious combination of form and 
content in the preparation of tricks. Named the necessary components for vehicles of scenic 
driving. An overview of the general literature about seeking training for actors plastic 
culture entertainment arts. 

Keywords: motor culture actor, stunt spectacular art stage machinery movement, the 
plastic-clear image, acting in the trick work by educating plastic culture. 

 
Творча багатогранність режисера та якісна підготовка артиста у всіх ви-

дах сценічного мистецтва, в основі якого лежить трюк у широкому розумінні 
цього слова, дозволяють створити найцікавіший варіант видовища. 

Трюк – вправний, ефектний, майстерний прийом у різних видах сценічного 
мистецтва. Іноді на трюкацтві будується весь сценічний характер [1]. У ширшому 
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розумінні трюк – це вправний, ефектний, майстерний, іноді ризикований, специфіч-
ний спосіб вираження у різних видах видовищного мистецтва.  

Актор повинен не лише мати повноцінний апарат утілення, але постійно 
його вдосконалювати. Для цього необхідно знати його можливості, закони 
управління цим апаратом, закони руху на сцені та знімальному майданчику. 

Аналіз «рухової культури актора» дає можливість відповісти на ці питання; 
він необхідний для успішного творчого процесу в театрі, у кіно, на естраді, а також 
для виховання актора в навчальному закладі. 

В основі здійснення будь-якого спектаклю або театралізованої дії лежить 
принцип єдності форми та змісту. Форма слугує конкретизацією змісту, зміст 
спричиняє існування форми. Усе те велике та справжнє, що було створено в 
практиці нашого театру, оволоділо свідомістю людей саме тому, що зміст і фо-
рма перебували у справжній єдності. Проте, ми іноді стикаємося з тим, що хо-
роших експозицій значно більше, ніж гарних спектаклів. Здавалося б, і задум 
цікавий, і актори все відчули, а тим часом глядач залишився байдужим до спек-
таклю. У чому ж справа? Причин, за якими спектакль не володіє яскравою ви-
разною формою, звичайно, багато. Одна з них може бути з вини режисера, який 
не придумав неочікуваного наповнення – трюку в сюжеті спектаклю; друга 
причина – актори не хочуть або не вміють працювати над створенням ефектної 
форми в спектаклі та розраховують на те, що форма виникне сама собою як ре-
зультат правильного переживання.  

Оволодіння технікою сценічного руху та вміння правильно використовувати 
цю техніку на сцені, у кіно та на естраді сприятимуть точній пластичній формі, яка і 
є основою трюку та видовищного мистецтва загалом. Трюк як майстерний маневр, 
або технічний прийом, як правило, небезпечний або нездійсненний для непідготов-
леної людини. При певному рівні знань і фізичної підготовки трюк може бути ви-
конаний успішно, що є показником професіоналізму виконавця. Актор повинен 
володіти технікою різноманітних сценічних рухових умінь і навичок. Усе це в по-
єднанні зі знанням конкретних форм поведінки людей різних національностей і в 
різні періоди історії є тим досвідом і практикою, на основі яких актор може прави-
льно діяти в ролі, створюючи при цьому трюки та видовищні ефекти. 

Для формування пластично-виразного образу необхідно, щоб організм був 
спеціально підготовлений, що дасть актору таку зовнішню техніку, за допомогою 
якої він зможе легко й правильно виконувати будь-які рухи. Зовнішня техніка за 
наявності творчої обдарованості завжди здатна створити високий сценічний ре-
зультат. Але, щоб зрозуміти можливості актора в процесі фізичного втілення, не-
обхідно пізнати «закони тіла на сцені». 

Зовнішня техніка, як і всі види майстерності, приходить з роками, у процесі 
роботи в театрі, кіно, на естраді. Природно виникає питання: чи не можна в про-
цесі виховання та навчання в театральному інституті, інституті культури або ін-
ституті кінематографії заздалегідь готувати організм для виразного виконання 
фізичної дії в ролі? Практика показала, що на це питання потрібно відповісти 
позитивно. Така підготовка зводиться до певних етапів. 

1. Лише в професії актора людина стикається з необхідністю докладно пі-
знавати свою тілесну форму, якою вона володіє до моменту, коли починає сценіч-
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ну роботу. Вона має пізнати можливості повноцінного використання свого тіла 
для виразної сценічної дії. 

2. Оскільки природні дані можуть бути покращені лише шляхом відповідних 
тренувань, актор повинен займатися вдосконаленням цих даних у потрібному на-
прямку. 

3. Необхідно довести ці вміння до ступеня напівавтоматизованих навичок, а 
деякі – до звичних повсякденних дій. Звичні дії – автоматизми, здійснені формою, 
які мимоволі переносяться на сцену та створюють в спектаклі або в будь-якому 
іншому виді видовищного мистецтва високий пластичний результат. Це особливо 
важливо для молодих акторів, оскільки вони, як правило, грають ролі молодих, а 
молодість повинна бути багатогранною. 

Правильно підготовлений руховий апарат актора дасть йому можливість 
бездоганно виконувати на сцені та знімальному майданчику фізичні дії. Отже, 
питання про культуру руху актора належить до найважливіших проблем, пов'я-
заних із постановкою кінотеатральної освіти. 

Щоб створити справжній витвір мистецтва, режисер і актор повинні не 
лише правильно мислити, вони мають оволодіти знаннями й технікою свого мисте-
цтва. Без навичок навіть найталановитіший митець нічого створити не зможе. У 
процесі тривалої, наполегливої праці та навчання актор повинен оволодіти знання-
ми, сформувати навички й уміння, які дадуть йому можливість втілити задум режи-
сера в художньо сценічні образи відповідно до фізичної поведінки в ролі. Режисер 
зможе створити такі трюкові моменти, без яких спектакль або будь-яке інше видо-
вищне мистецтво не могли б досягти найвищої точки емоційної дії на глядача. Сис-
тематичні заняття дозволяють оволодіти технікою мистецтва і в сценічному русі. 

Розглянемо деякі аспекти, без яких неможливе удосконалення акторської 
майстерності в трюковій роботі. 

Дія. «У своїй закінченій формі довільні дії є свідомими вчинками, що здійс-
нюються людиною з певних мотивів, відповідно до обдуманого наміру і наміченого 
плану. Мотивом називається будь-яке переживання, що стимулює людину до дії» [6]. 

Таким чином, виникненню довільної дії передує процес осмислення ситуації, 
у яку потрапила людина. Проте після того, як людина осмислить ситуацію й захоче 
здійснити певні дії, може з’ясуватися, що актор – виконавець певної ролі – не в змо-
зі їх виконати, оскільки не знає, як це робиться. Тому стає зрозуміло, що актор 
може грати тільки те, що ним осмислено, і використовувати ту техніку, яка йо-
му відома. 

Передумовою до дії є конкретне завдання. Його виникнення у свідомості 
завжди відбувається з певної причини, яка і стає головним спонуканням до дії. 
Іноді причини, що спровокували одну й ту саму дію, абсолютно різні. Це може 
бути, наприклад, громадський обов'язок або ж честолюбство, прагнення до зба-
гачення тощо. Проте інколи одна й та сама подія, залежно від мотиву, може ви-
кликати в різних людей неоднакову реакцію, а отже, і різні дії. Цю обставину 
важливо враховувати при виборі поведінки персонажа в певних обставинах 
сценічного життя. Значення правильної поведінки в ролі полягає в тому, що во-
на, створюючи адекватну логіку та послідовність, викликає відповідні емоції та 
відчуття, оскільки вони обов'язково пов'язані з дією. Обставини, у яких діють 
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персонажі, і мотиви, які спонукають їх до дії, породжують в актора відповідне 
пластичне рішення, ставлять перед ним цілком конкретні завдання. Правдиво 
діяти актор може лише тоді, коли він спроможний відповісти на запитання: 
хто? де? із ким? чому? навіщо? і як? 

Складність поняття «дія» полягає в його різноманітті, навіть якщо його розгля-
дати тільки стосовно руху на сцені. Фізичні дії – це комплекси рухів, значні (з огляду 
на їх кількість) і часто тривалі за часом відрізки сценічного життя. У цих комплексах 
для виконання якогось конкретного, але об’ємного сценічного завдання актору дово-
диться виконувати велику кількість завдань приватного характеру. Навіть така прос-
та побутова дія, як миття рук – насправді складний комплекс, що складається із серії 
дрібніших дій, які необхідно виконати: узяти мило, намилити руки, покласти мило, 
розмилити піну, узяти щітку, потерти руки тощо. К.С. Станіславській назвав ці дрібні 
частини великої дії – «дрібними діями». Якщо намилити руки – складний комплекс, 
то що говорити про трюкові моменти видовищного твору! З якою відповідальністю 
треба підходити до створення трюкового процесу чи трюку загалом. Дуже важливо 
для актора всю трюкову дію поділити на дрібні дії, для того щоб повною мірою роз-
крити трюк на сцені та запобігти непередбачуваним моментам. Саме завдяки дріб-
ним діям вирішується, яким чином знімати той чи інший трюковий епізод на 
знімальному майданчику.  

Дрібні дії. Особливість таких дій полягає в тому, що їх не можна поділити 
на ще дрібніші. Вони завжди мають смислове наповнення, але елементи – рухи, 
які їх здійснюють, змісту вже не мають.  

Важливість допоміжних рухів у житті людей і акторів на сцені зрозумів В.Е. 
Мейєрхольд. В основі його біомеханіки лежить принцип створення таких вправ-
етюдів, які примушували б актора рухатися усім тілом, привчали б його до необ-
хідності підсвідомо користуватися «допоміжними» рухами в будь-якій, найнезна-
чнішій за результатом дії. Цей принцип можна визначити як необхідність 
виконувати будь-яку незначну фізичну дію рухами всього тіла. У цьому принципі 
закладена достовірно наукова основа, оскільки людський організм живе і діє як 
органічне ціле. 

Існують випадки, коли допоміжні рухи особливо важливі. Це стосується дій, 
що вимагають спеціальної техніки, іноді навіть небезпечної для виконавця. Пра-
вильні допоміжні рухи в цих випадках дають можливість актору безпечно викона-
ти сценічний трюк. При цьому глядач абсолютно не повинен помічати допо-
міжних рухів. 

Важливою якістю актора є рішучість. Вона проявляється в упевненості, з 
якою ухвалюється рішення, і непохитності, з якою воно відстоюється. З мотивів і 
впевненості, з якою актор пропонує своє рішення, режисер може зрозуміти, наскі-
льки яскраве у свідомості актора бачення запропонованої ним дії. Рішучість 
завжди свідчить про певну фантазію та внутрішні переконання діяти саме так, а 
не інакше. Проте ухвалити рішення – не означає діяти. Дуже часто, активно ви-
гадуючи дію та переконливо її захищаючи, актор раптом стикається з тим, що 
задумане, внутрішньо відчуте, а отже, яскраво побачене ним, не реалізується 
при виконанні. Причина такої невдачі, як правило – недостатня підготовленість 
фізичного апарату. У цьому випадку на допомогу має прийти воля, яка виявля-
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тиметься в тій енергії, з якою актор у подальшій роботі буде прагнути досягти 
поставленої мети. 

Наполегливість є вирішальною якістю в будь-якому творчому процесі та ха-
рактеризує професійну обдарованість актора. Від рішучості та наполегливості за-
лежить тверде переконання в правильності ухваленого рішення та неухильне 
прагнення це рішення виконувати. 

Перед виходом на сцену величезну роль відіграє рішучість. Вона сприяє 
правильній спрямованості свідомості при виході на сцену та виконанні трюку, а 
також позначається на активності матеріалу, що грається на сцені. Рішучість 
особливо потрібна в епізодах, що вимагають максимального прояву відчуттів, 
коли актор «наближається до найсильнішого, кульмінаційного місця ролі».  

Активне внутрішнє життя актора в ролі може зрозуміти глядач лише тоді, 
коли ця активність буде виражена у фізичній дії, а отже, й у виконанні кожного 
руху. Фізична поведінка в ролі іноді є складною, навіть небезпечною за підбором 
рухів. Це батальні сцени падіння тощо, наприклад, бій Ромео й Тібальда. Якщо 
глядач не побачить і не відчує всієї емоційності цієї сцени, то він не зрозуміє, як 
Ромео зміг убити брата коханої ним Джульєтти. Страх, боязкість за себе й за парт-
нера в момент виконання такої сцени породжує неправильний характер рухів, а це 
спотворює сенс дії. Рухи актора стають менш активними та внутрішньо менш ви-
правданими. 

Сміливість – якість, що забезпечує зовнішню активність актора в момент 
виконання ролі чи трюку. Рішучість до початку гри на сцені створює попереднє 
налаштування всього організму на виконання. Сміливість у момент самої дії спри-
яє здійсненню цього виконання. Обидві ці якості створюють той ступінь творчої 
активності актора, яка так необхідна для справжньої сценічної органічності.  

Сміливість і рішучість особливо необхідні при трюкових зйомках у кіне-
матографі. Усілякі стрибки, падіння, батальні сцени та бійки вимагають від ак-
тора, окрім відповідної техніки, рішучості та сміливості. Хибна точка зору, що 
в цьому мистецтві зйомки трюків виконуються лише за допомогою спеціальної 
кінематографічної техніки або комп'ютерної графіки. Акторам доводиться ви-
конувати складні дієві сцени, іноді ризикованого характеру. Практика зйомок 
показала, що підміна актора лялькою себе не виправдовує, оскільки екран від-
разу ж виявляє фальсифікацію. Можлива підміна основного виконавця дубле-
ром, який повинен продовжувати лінію ролі основного виконавця. Тут на 
допомогу приходить каскадер, що добре володіє акторською майстерністю. Са-
ме такі актори-каскадери необхідні сучасному видовищному мистецтву. Усе 
частіше ролі, прописані сценаристом, вимагають від акторів каскадерських на-
вичок. «Екшен» захоплює і творців, і глядача, а це означає, що висуваються но-
ві, суворіші вимоги до всього творчого складу. 

Можна багато наводити прикладів, коли навіть у зрілому віці актори 
освоюють їзду на конях, навчаються стріляти із сучасної вогнепальної зброї, у 
повній амуніції переправляються за допомогою карабіна через яри та річки. А 
що говорити про молоде покоління акторів, яке усвідомлює, що від нього хоче 
сьогоднішній кінематограф! 
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Трюк, що грається в спектаклі, менш небезпечний, ніж на зйомці, але 
завжди відповідальніший. У кінематографі можна знімати до тих пір, поки не 
буде отриманий потрібний результат, який увійде до картини. У театрі ж, як би 
трюк не було відпрацьовано, він завжди вимагає сміливості, тому що будь-яке 
замішання спричинить помилку в техніці, а отже, і небезпеку. Крім того, поми-
лку в техніці виконання глядач, як правило, помітить. 

Рішучість, спокій і сміливість при виконанні трюку допомагають так його 
виконати, що глядач приймає обман за правду. При виконанні дієвого трюку в 
театрі актор повинен зберігати правильне сценічне ставлення до партнера, ін-
акше видовище виявиться лише вставним номером. Виконуючи трюк, треба ді-
яти, а не використовувати трюк. (Відзначимо, що в акторів часто не вистачає 
наполегливості для того, щоб довести цю частину роботи до рівня дії). 

Крім того, слід пам'ятати, що на сцені виникають іноді несподівані ситуації, 
які можуть спотворити зміст сценічної дії. Актор повинен миттєво знайти вихід зі 
скрутного становища, не порушуючи логіки сценічної дії. Несподіванки можуть 
бути такого характеру: черговий виконавець запізнюється на вихід (що неприпус-
тимо, але все-таки можливо); костюм виконавця пошкоджено; потрібний звук від-
сутній (не пролунав взагалі або пролунав раніше чи пізніше). Потрібно бути 
готовим не реагувати на освітлювальну лампу, що лопнула, і на багато інших не-
сподіванок. 

Важливі якості – витримка та самовладання, які допомагають акторові 
знайти вихід у подібних обставинах, що раптово виникли.  

Таким чином, воля у всьому її різноманітті є необхідною якістю актора в 
його професійній діяльності. 

Увага. Актор повинен правильно та глибоко розуміти зміст твору, його 
ідею, надзавдання, наскрізну дію та всі запропоновані обставини п'єси, ролі. Лише 
в результаті такого розуміння в нього виникає правильне уявлення про дію, а от-
же, і про фізичну поведінку героя. Природно, що весь цей складний комплекс, 
що виражається в єдиному психологічному процесі, не можливий без повно-
цінної уваги. Саме тому увага є однією із суттєвих ознак творчого обдарування 
актора. При цьому, на думку К.С. Станіславського, увага актора за своєю про-
фесійною ознакою, повинна бути багатоплощинною, тобто розподіленою. А оскі-
льки людина в певний момент часу може бути достатньо уважною лише стосовно 
одного об'єкта (оскільки людина діє як «одноканальна система інформації»), то ак-
тор має володіти здатністю миттєвого перемикання уваги з одного об'єкта на інший. 

Актор повинен уміти знаходити своє місце на сцені, логічно правильно 
пересуватися в сценічному просторі. Здібність до швидкого й точного орієнту-
вання, розміщення та групування в сценічному просторі можна назвати «від-
чуттям мізансцени». Але це не просто здібність до розміщення в сценічному 
просторі, заповнення вільного простору в ньому, а (і це головне) вільне та не-
вимушене спілкування з партнером або колективом. Це спілкування вимагає 
певного місця в сценічному просторі: оскільки партнери взаємодіють, цей про-
цес також вимагає цілеспрямованої уваги. 

К.С. Станіславській мріяв про правильне, логічне розміщення на сцені 
групи акторів: імпровізаційно та самостійно в цілковитій відповідності з логі-
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кою дії. Природно, що досягнення подібної імпровізаційності в грі не можливе 
без уваги до себе, до простору та партнера. 

Увага до партнерів повинна давати найголовніше в процесі спілкування – 
оцінку всього того, що актор почув і побачив. Якщо оцінки (сприйняття) немає, 
то не буде й органічної дії, правильних рухів, що створюють фізичну поведінку 
в ролі, а отже, не виникнуть потрібні емоції. Увага є чи ненайголовнішим чин-
ником техніки безпеки в діяльності актора при виконанні трюку.  

Пам'ять. В основі пам'яті актора лежить навмисне запам'ятовування. Ак-
торові необхідно мати розвинену та різнобічну пам'ять. Основні види пам'яті 
(наочно-образна, словесно-логічна, емоційна та рухова) необхідні акторові для 
заучування, запам'ятовування матеріалу п'єси чи сценарію в зорових, слухових і 
дотикових образах. Актор має володіти здатністю запам'ятовувати думки, ви-
словлення, тобто мати розвинену смислову пам'ять. 

Пам'ять актора повинна зберігати відчуття тих емоційних станів, які були в 
минулому. Крім того, у пам'яті актора повинні зберігатися м'язово-рухові образи 
вивчених рухів. Рухова пам'ять, що має вирішальне значення при процесах, пов'я-
заних із рухом, є необхідною й при запам'ятовуванні фізичних дій у ролі. Цей вид 
пам'яті створює в людини м'язово-рухові уявлення про форму рухів, тобто про їх 
напрямок, розмір, швидкість, послідовність, ритм, характер, без чого неможливе 
виконання трюку. Значення рухової пам'яті полягає в тому, що вона звільняє увагу 
актора в момент виконання ролі для основних творчих завдань. Що було б, якби 
акторові довелося думати під час публічного виступу про всі рухи мускулів і здій-
снювати їх свідомо? Звільнити актора для творчої діяльності на сцені може тільки 
відмінна пам'ять всіх видів, зокрема рухова.  

Перетворення рухів в органічну необхідність сценічної дії можливе лише з 
того моменту, коли створений ланцюг дрібних дій стає напівавтоматичним, супу-
тнім виконанню даної ролі, стає її необхідністю. У цьому полягає значущість ру-
хової пам'яті в професії актора. 

Контроль. Автоматизоване виконання рухів, що здійснюють фізичну пове-
дінку, вимагає постійного контролю за їх правильністю. Автоматична звичка (під-
свідомий прояв уваги та пам'яті) повинна не тільки безперервно контролювати, але 
й спрямовувати виконувані рухи. 

Сила. Рухи тіла виконуються завдяки скороченню м'язів. У побутовій діяль-
ності людям порівняно нечасто доводиться виконувати фізичні дії, що вимагають 
фізичної сили. Актор у спектаклях здійснює, в основному, рухи, типові для побуто-
вих дій, тому йому потрібна відповідна фізична сила, якою володіють люди з пов-
ноцінним здоров'ям. Для чоловіків нормою є здатність піднімати й проносити вагу, 
рівну вазі власного тіла, тобто приблизно 60–70 кг. Для жінок – це приблизно поло-
вина такої ваги. 

У видовищному мистецтві немає дій, що вимагають докладання значних 
зусиль. На сцені чи знімальному майданчику важкі предмети замінюються бу-
тафорськими, невеликої ваги. Якщо за сценарієм акторові потрібно нести важку 
річ, то враження, що йому необхідні значні фізичні зусилля, досягається за до-
помогою спеціальної техніки, в основі якої лежить не стільки сила, скільки 
спритність.  
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Фізична підготовленість допоможе акторові виконати найрізноманітніші 
побутові дії та сценічні трюки. До них відносяться: прийоми боротьби без зброї 
та фехтування, танці й перенесення тіла партнера, різні стрибки, швидке пере-
міщення з одного місця на інше тощо. Такий трюк, як підйом тіла із землі і пе-
ренесення його може бути переконливо зіграний, якщо в актора вистачить на це 
сили, а актриса виконає відповідні прийоми, які допоможуть акторові, який її 
несе. Для цього, безумовно, необхідно докласти значні зусилля. 

Швидкість. Той відрізок часу, за який було виконано дію, визначає швид-
кість руху. Швидкість руху людей різна. Вона залежить від певних обставин, 
умов. Наприклад, людина в рицарських обладунках у побутових обставинах пере-
сувається поволі, але в бою вона діє з блискавичною швидкістю. Людина в кос-
тюмі ХVІ століття звичайно пересувається відносно швидко, але, танцюючи 
ритуальний, урочистий танець «Паванну», має робити танцювальні па дуже поволі. 

За логікою життя одні дії мають у своєму розпорядженні великий діапазон 
швидкостей, інші – малий. Наприклад, бігти можна швидко й повільно, тобто мо-
жна регулювати швидкість бігу, проте стрибати можна лише на швидкості, яка 
сприятиме відповідній довжині та висоті стрибка. 

У побуті люди діють у відносно середніх швидкостях, але ці швидкості все ж 
таки неоднорідні, вони міняються залежно від обставин. У швидкості, тобто в темпі 
життя відображаються національні ознаки, історична епоха, соціальна приналежність 
і властивості людського організму, які залежать від складу нервової системи людини. 

Потрапляючи в країну, місто, місцевість зі швидким або повільним темпом 
життя, людина поступово до нього звикає та підкоряється, причому під впливом 
цього середовища поступово міняються властивості її організму. Так виникають 
нові стійкі особливості її нервової системи. Природно, що різні події, обставини, 
чимось важливі для людини, теж змінюють тип її поведінки. Варто зауважити, що 
темп життя суспільства в різні епохи був і є неоднаковим: у наш час він значно шви-
дший, ніж у попередні періоди історії, що впливає на швидкість реакції людини. 

Коли в побуті говорять про швидкий рух, то мають на увазі, що людина 
щось зробила швидко. Таке розуміння швидкості надалі називатиметься швидкіс-
тю, а повільне виконання рухів – повільністю (за І. Кохом). 

Актору на сцені доводиться залежно від обставин діяти в найрізноманітні-
ших швидкостях фізичної поведінки. Проте на сцені можуть бути іноді гранично 
повільні рухи, але не буває рухів гранично швидких. Акторові, нашому сучаснику, 
легше виконувати рухи в швидкості, властивому сучасному життю.  

Однак справа не лише в акторі. Темпи сценічної дії повинні відобразити: а) 
темпи сценічної дійсності; б) властивості образу; в) своєрідний задум режисера, 
який лежить в основі нового бачення спектаклю чи театралізованої дії. 

Актор повинен бути досить спритним, швидким. На сцені не здійснюються 
рухи на гранично доступних людині швидкостях, як це буває в спорті. Навпаки, 
надмірна швидкість на сцені при виконанні рухів, а отже, і дій, невиразна й тому 
важко сприймається глядачами. На сцені правильно виконаний «удар ножем» – 
відносно нешвидка дія. Вона складається з таких дрібних дій: узяття за рукоятку 
ножа, витягнення ножа, замах, удар. Ця складна дія в житті повинна відбувати-
ся гранично швидко, тому що при сповільненій швидкості пробійна сила буде 
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меншою; і той, кого б'ють, устигне захиститися. У житті напад із ножем здійс-
нюється, здебільшого, у стані афекту. Тому виникають підвищена швидкість і 
збільшена сила рухів. Якщо в житті людина не встигає захиститися від удару, 
головним чином через те, що невчасно реагує, оскільки не помічає небезпеку, 
то що ж побачить глядач, якщо той, хто «б'є», «діятиме» в життєвій швидкості? 
Глядач, що не встиг помітити ніж у руці, замах і удар, навіть якщо й побачить 
серію якихось рухів, не зрозуміє, що відбулося, і тому здивується, що один з 
акторів упав. Отже, на сцені треба діяти не з граничною швидкістю, а з розра-
хунку на те, щоб глядач устигав не тільки бачити, але й розуміти зміст дії. У кі-
нематографі швидкість дій наближена до життєвого темпоритму. Звісно, закони 
сприймання художнього матеріалу залишаються незмінними: глядач повинен 
усе бачити й розуміти. Але прийоми досягнення ефекту життєвої правди в кіно 
технічно відрізняються від побудови сценічної дії в театрі. Таким чином, швид-
кість на сцені має бути певною мірою зменшеною й точно розрахованою, підпо-
рядкованою законам бачення глядача. Здатність сприймати швидко виконану 
дію залежить від особливостей людського зору. 

Оскільки основним призначенням теоретичних міркувань щодо питань пла-
стичної культури актора є з'ясування закономірностей, що визначають специфіку 
фізичних дій актора на сцені, необхідно визначити, при яких професійних даних 
актора можлива правильна взаємодія між ритмом і темпом у сценічному русі, що 
допоможе розкрити сутнісне значення явищ темпоритму стосовно руху на сцені, а 
також визначити завдання педагогічного процесу. 

Проблеми пошуку шляхів виховання пластичної культури акторів видови-
щних мистецтв завжди викликали інтерес у фахівців зі сценічного руху. Перша 
систематизована праця «Виховання руху актора» (1937) викладачів училища імені 
Б.В. Щукіна І.С. Іванова та Є.С. Шишмарьової й дотепер багато в чому визначає 
специфіку так званої московської школи сценічного руху. Другою школою стала 
ленінградська, тепер санкт-петербурзька. Саме в Ленінградському інституті теат-
ру, музики, кінематографії (зараз – Санкт-Петербурзька державна академія театра-
льного мистецтва) вперше було створено фундаментальну теоретично-методичну 
базу сценічного руху як спеціальної навчальної дисципліни. Автором системи став 
І.Е. Кох, книга «Основы сценического движения» (1970) якого дотепер визначає за-
сади фахової підготовки актора зі сценічного руху. 

У Київському театральному інституті імені І.К. Карпенка-Карого виклада-
чем сценічного руху став учень І.Е. Коха Г.Я. Елькіс, який під редакцією свого 
вчителя видав «Сценічне фехтування» (1971), адаптувавши Кохівську школу 
сценічного фехтування до потреб української сцени – фехтування на шаблях і 
списах. Підручник режисера та викладача А.Б. Немеровського «Пластическая 
выразительность актера» вийшов друком 1976 року. 

1990 року відбулась Перша всесвітня конференція фахівців зі сценічного 
руху в Москві. Друга конференція відбулась 1991 року у Франції. Уже на москов-
ській конференції стало зрозуміло, що пошуки оптимальних шляхів виховання 
пластичної вправності актора в усьому світі відбуваються у двох основних напря-
мах: фізкультурно-гімнастичному і, так би мовити, психофізіологічному. У Європі 
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й Америці наразі є кілька визнаних авторитетів: Рудольф Лабан, Єжи Гротовсь-
кий, Моше Пінхас Фельденкрайз, Еудженіо Барба.  

Тож спільним для всіх є спроба створити глобальну універсальну систему пла-
стичного виховання, без якої неможлива робота актора у видовищних мистецтвах. 
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НАРОДНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО ТА НАПРЯМКИ  
ЕТНІЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ УКРАЇНИ  

(ДО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРІВ ТЕКСТИЛЮ) 
 
У статті розглядаються декоративно-ужиткове мистецтво як першоджерело напря-

мків етнічного та екологічного дизайну, перспективи розвитку вітчизняного дизайну текс-
тилю і система підготовки дизайнерів з текстилю у Харківській державній академії 
дизайну і мистецтв. 

Ключові слова: народно-ужиткове мистецтво, етнічний дизайн, екологічний ди-
зайн, дизайн текстилю. 

 
Decorative-applied arts is examined In at article as firsthand of the directions(trends) 

ethnic and ecological design of the textiles and unwinds the prospects of the development of 
the domestic design of the textiles and system of training designer textiles in Kharkiv State 
Academy of Design and Arts.  

Keywords: decorative-applied arts, ethno-design, eco-design, design of the textiles. 
 
Ставлення до збереження, шанування і подальшого розвитку скарбів народ-

ної культури і мистецтва не може оминути виховання молодих дизайнерів. На-
родно-ужиткове мистецтво можна поставити вершиною трикутника у розвитку 
вітчизняного дизайну текстилю з художнього і технологічного аспектів. Саме з 
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нього починають розвиватися два напрямки сучасного вітчизняного дизайну текс-
тилю – етнічний та екологічний дизайн. 

На сучасному етапі значний дослідницький (методичний та методологіч-
ний) внесок зробили Г. Стельмащук, Л. Жоголь, О. Никорак, А. Жук, Р. Захарчук-
Чугай, Т. Кара-Васильєва та ін. За останні роки поширилося вивчення творів на-
родного текстилю. Науковці розглядають такі питання, як типологія народних те-
кстильних виробів, локалізація і художні особливості О. Никорак (Українська 
народна тканина XIX – XX століть), семантика і орнаментація текстилю М. Селі-
вачов, семантика орнаменту українського рушника С. Китова (Полотняний літо-
пис України). Висвітлення таких питань, як взаємовідношення традиційного 
народно-ужиткового мистецтва і сучасного дизайну текстилю, новітніх напрямків 
дизайну текстилю – етнічного і екологічного, їх витоків та перспектив розвитку у 
вітчизняному дизайні в контексті підготовки дизайнерів текстилю потребують до-
повнень і уточнень. Обсяг матеріалу, що підлягає вивченню, настільки значний і 
різноманітний, що спроба зведення воєдино дослідницьких здобутків не втрачає 
актуальності. Ця проблема заслуговує більшої уваги до вивчення і використання її 
в фаховій діяльності дизайнерів текстилю.  

Мета статті – звернути увагу на низку питань, які необхідно піднімати у 
навчальному процесі підготовки дизайнерів текстилю, а саме на мотивацію студе-
нтів до вивчення традиційного народно-ужиткового мистецтва як унікального 
явища світового мистецтва та сучасних напрямків і тенденцій розвитку вітчизня-
ного дизайну, які можуть стати однією із суттєвих складових формування націо-
нальної моделі дизайну текстилю. 

Підготовка дизайнерів тканин передбачає системні знання теоретичних і 
практичних питань, присвячених основним галузям фахової діяльності, які склада-
ють основу навчально-методичної бази. Вивчення проблеми науково-теоретичних 
засад співіснування і взаємовпливу ужиткового мистецтва й дизайну тканин та ви-
явлення закономірностей прояву об’єктивних та суб’єктивних чинників існування 
двох видів мистецької діяльності в практичній діяльності дизайнерів тканин на по-
чатку ХХІ століття залишаються актуальними. 

Етнічний дизайн тканин – один із популярних напрямків сучасного ди-
зайну текстилю України, першоджерелом якого є ужиткове мистецтво. Біль-
шість дизайнерських шкіл країн світу звертаються до своєї етнічної спадщини. 
Одним із напрямків сучасного українського етнічного дизайну є дизайн тексти-
льних виробів за народними українськими мотивами та технологіями. До сьо-
годення у рамках цього напрямку є певні проблеми: ринок наповнений речами, 
які претендують на зв'язок традицій, але в них сумнівні за стилем і якістю рі-
шення, що свідчить про недостатню кількість знань вітчизняного прикладного 
мистецтва. Деякі підприємства і компанії, які поширюють цей напрямок, про-
понують речі поверхневої стилізації, із відсутністю художнього смаку і низької 
якості. У час всесвітньої глобалізації, стирання особистих відмінностей постає 
питання збереження етнічної індивідуальності. Тому є необхідним вивчення ві-
тчизняного прикладного мистецтва як в цілому, так і окремих складових, арте-
фактів з точки зору функціонування, технології виготовлення, здатності 
реконструювання, а також адаптації до сучасних умов і завдань створення ото-
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чуючого середовища людини. Цим питанням повинні займатися кваліфікаційні 
фахівці, яких готують декілька вищих навчальних закладів України. 

Одним із них є Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ). 
Становлення спеціалізації «Художнє моделювання тканин» у Харківській держав-
ній академії дизайну і мистецтв почалося у 1993 році з відділення «Проектування 
художньо-декоративних тканин» при кафедрі «Інтер’єр і обладнання». З початку 
існування спеціалізації по підготовці фахівців з текстилю велика увага приділялася 
вивченню і дослідженню предметів декоративно-ужиткового мистецтва. Комплек-
сний підхід до вивчення як матеріальної, так і духовної складової повинен був за-
безпечити певний обсяг знань рідної культури. Осмислення форм і змісту витворів 
народного мистецтва розкривають гармонію і цілісність предметів декоративно-
ужиткового мистецтва [3]. Комплексність полягає в збереженні, існуванні та розви-
тку традицій. Значна увага приділяється вивченню синтезу народної архітектури з 
предметами побуту, одягу і особливо текстилю. Отриманні теоретичні знання лек-
ційних курсів та етнографічних практик закріплюються на практичних дисциплі-
нах. Для багатьох студентів у розробці курсових та дипломних проектів на 
освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» джере-
лом натхнення є саме народне мистецтво. 

Послідовність вивчення народно-ужиткового мистецтва побудована таким 
чином, що студент має можливість проявити свої наукові здібності: зібрати інфор-
мацію, систематизувати її, провести аналіз і виявити ключові найцікавіші факти з 
вивченого матеріалу, послідовно викласти матеріал і зробити висновки. Найбільш 
цікаві роботи пропонується докласти на студентських наукових конференціях або 
опублікувати у наукових виданнях. 

Практичну частину завдання складають натурні зарисовки народної архітек-
тури з послідовним вивченням функціонального формоутворення житла, конструк-
тивно-об’ємного простору та художніх особливостей інтер’єру. Зарисовки 
інтер’єрів із зазначенням зон праці, відпочинку, меблів і предметі побуту дає 
повну картину життєдіяльності людей. До обов’язкових зарисовок належать: 
архітектурні (екстер’єр і інтер’єр народного житла), меблі, посуд, текстильні 
вироби (рушники, килимові вироби, рядна і плахтові тканини). Особлива увага 
приділяється поширеному використанню текстильних виробів в оздобленні ін-
тер’єра. Визначення функціональних, естетичних, технологічних якостей виго-
товлення і оздоблення дає змогу виявити художньо-композиційні відмінності 
народного текстилю. Цей етап практичних завдань формує та виховує художні 
здібності і смак студента, володіння графічними і художніми навичками, розу-
міння вивченого натурного матеріалу (формоутворення, тонально-кольорового 
і фактурного рішення, атрибутики символів і знаків, використання на предме-
тах побуту і одягу). Важливим чинником для підготовки студента з текстилю є 
вивчення і народного одягу. Аналіз жіночого та чоловічого строю з урахуван-
ням сезону, вікового і соціального статку виявляють асортиментні і художні 
особливості.  

Наступним рівнем в підготовці фахівців текстилю є творча робота, а саме: 
розробка проекту текстилю за мотивами народного мистецтва і архітектури, вве-
дення у сучасний текстильний дизайн екологічно чистої сировини, технологій ви-



 243 

готовлення і оздоблення тканин. Метою підготовки дизайнера тканин є навчання 
студента опрацьовувати зібраний матеріал і синтезувати через засоби стилізації, 
реконструкції, трансформації, інтерпретації та асоціації для створення нових тво-
рчих розробок і проектних робіт з урахуванням сучасних потреб суспільства.  

У сучасному дизайні текстилю існує низка характерних проявів етнічного 
напрямку, зокрема відображення художніх і технологічних особливостей. По-
перше, запозичення загального традиційного формоутворення, силуетів, кольоро-
вої палітри, які притаманні українській художній культурі. По-друге, введення пе-
вних знаків, символів, притаманних народному мистецтву, які вивчаються і 
вводяться у розробку проекту текстилю. По-третє, урахування технологічних осо-
бливостей виготовлення текстильних виробів за народними мотивами, які стають 
вирішальними у створенні сучасних дизайнерських пропозицій. 

Сучасний стан суспільства і навколишнього середовища примушує зверта-
ти увагу студентів на збереження природних ресурсів, чистоти довкілля і здо-
ров’я людини [2]. Сьогодні дизайн стає не тільки засобом створення життєвого 
простору людини, засобом просування товару на ринку, а й вихователем сучас-
ної моди і гарних манер. У раціональному створенні і використанні текстилю 
слід спиратися на досвід, який нам залишили наші пращури. Дбайливе ставлення 
до вирощування, обробки та використання сировини (луб’яні та вовняні волок-
на), натуральність фарбування волокон та тканин забезпечували гармонійну єд-
ність здоров’я людей і природи. За час швидкого зростання промисловості ця 
гармонія була порушена. Досвід світових науковців та дизайнерів з текстилю 
зробили крок на вирішення вкрай необхідних проблем, які поступово змінюють 
ситуацію на краще. Сучасний дизайн сформував три стратегії на формування ви-
рішення проблеми [1]. До першого чинника відноситься стратегія «Легкий ди-
зайн», до другого – «Прозорість» і до третього – «Швидкість» або «повільність». 
«Легкий дизайн» стосовно текстилю впливає на вирощування екологічно чистої 
сировини – бавовни, льону, конопель. Більш прийнятними рослинами для виро-
щування і використання є льон і коноплі. у світі набувають популяризації коноп-
лі (саме ця рослина придатна для вирощування на нашій території), яка росте 
надзвичайно швидко. З однакової ділянки коноплі дають в 2,5 рази більше воло-
кна, ніж бавовна. Коноплі додають ґрунту поживних речовин і знищують бур’ян 
. Вони можуть рости без необмеженого доступу води, добрив чи пестицидів. 
Глибоке коріння зв’язує ґрунт і запобігає ерозії. У виробництві конопель найбі-
льший вплив на довкілля має мочіння, яке відбувається подібно до мочіння льо-
ну. Найбільш дружній для довкілля метод – розстил льону на відкритому 
вологому повітрі на кілька тижнів. У майбутньому виробництво зосередиться 
на виготовленні екологічно дружніх до людини тканинах з соєвих протеїнів, 
морської водорості, конопель і льону, а також будуть розроблені структури їх 
повторного використання. Переваги віддаються тканинам пофарбованим у на-
туральних рослинних барвниках. Біометрія набуває повноправного статусу у тех-
нологічному процесі фарбування тканин. Науковці дослідили структуру крила 
метелика з Південної Америки, яка відповідає за певний колір і зробили відкриття. 
Відкриття впровадили в технологію виготовлення тканин з особливою структу-
рою, яка теж набуває певного кольору, тим самим виробники відмовилися від 
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шкідливих заходів використання хімічних барвників. Можна зробити висновок, 
що етнічний дизайн йде поруч з екологічним дизайном. 

«Прозорість» – спрямованість дизайну на стосунки довіри між виробниками 
і споживачами. Споживач має можливість отримати повну інформацію про това-
ри, де їх вирощували, виробляли, хто саме цим займався, як відбувався процес ви-
готовлення, як зберігався і транспортувався, які були затрачені кошти тощо. 

«Швидкість» або «повільність» – стратегія цього чинника спрямована і від-
бивається поступово: повільність моди створює інновації до творчості дизайнера, 
які повинні змінити парадигми моди, від консерватизму до плюралізму. Швидкі 
зміни моди змушують витрачати велику кількість ресурсів у виробництві тексти-
лю й одягу, що негативно впливає на довкілля. Тому більшість дизайнерів зміню-
ють концепції створення текстильного дизайну, як більш практичного і здатного 
залишатися актуальним довгий час. Змінити поняття революція моди на еволю-
ція моди. Змінити підхід до дизайну не як продукту, а як досвіду. Поліцейський 
підхід збереження ресурсів замінити на раціональне, корисне і комфортне спо-
живання. Державні програми збереження ресурсів стають не ефективними, то-
му метою дизайнера стає виготовлення продуктів дизайну з ретельно 
продуманою концепцією створення і використання дизайн-продукту спожива-
чем. У практичній діяльності дизайнера з текстилю за необхідне стає глибоке 
дослідження традиційного ужиткового мистецтва з різних аспектів – естетич-
них і технологічних.  

 
Народно-ужиткове мистецтво 

 
 

  Етнічний дизайн   Екологічний дизайн 
 

Схема взаємозв’язку традиційного народно-ужиткового мистецтва  
з сучасними напрямками етнічного й екологічного дизайну. 

 
Отже, в результаті дослідження було з’ясовано, що дизайн текстильних 

виробів стає дедалі вибагливішим до естетичних, технологічних і етичних якос-
тей виробництва і споживання. Різні галузі науки спрямовані на поліпшення 
ситуації охорони довкілля і людства. Йдеться про масштабні заходи світового 
суспільства і України зокрема. Вітчизняний дизайн текстилю повинен спирати-
ся на засади світового екологічного дизайну і спадщину українських традицій. 
Сучасні умови вивчення народного мистецтва і художньо-проектної освіти по-
требують збереження і використання спадщини, зокрема в текстилі як складо-
вої мистецтва та дизайну України. 
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АВТОРСЬКІ ТВОРЧІ ПІДХОДИ У ДИЗАЙНІ  
СУЧАСНОЇ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ 

 
Стаття присвячена аналізу авторського підходу до розробки керамічної плитки 

у сучасному дизайні. Розглянуто основні тенденції дизайну керамічних обробних ма-
теріалів. 

Ключові слова: авторський підхід, керамічна плитка, дизайн, творчі прийоми. 
 
Article is devoted to the analysis of the author's approach of development of a 

ceramic tile in modern design. The basic tendencies of design of ceramic finishing materials 
are considered. 

 
Створення нового виробу, а саме керамічної плитки, вимагає технологіч-

них знань, професійної художньої підготовки, а також бачення перспективного 
розвитку заявленого продукту та його попиту на світовому ринку. Кожен ди-
зайнер або архітектор на практиці вирішує завдання щодо втілення творчої ідеї 
створення нової виразної керамічної плитки. Ця тема в сучасному дизайні є ду-
же актуальною, оскільки світовий ринок обробних матеріалів, перенасичений 
різноманітними пропозиціями, потребує більш креативного підходу до дизайну 
керамічної плитки. 

Проблема вивчення різноманітних авторських підходів до дизайну кера-
мічної плитки за останні роки не розглядалась взагалі, адже провідні компанії з 
виробництва керамічних матеріалів майже не знаходились в полі зору провід-
них дизайнерів. Теоретичних праць, окрім рекламних статтей у зарубіжних та 
українських каталогах, не існує.  

Об'єкт дослідження – керамічна плитка італійських компаній «BARDELLI» 
та «CERAMISHE REFIN». 
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Предметом дослідження є авторський підхід до дизайну керамічних об-
робних матеріалів. 

Мета статті – виявити авторські підходи до розробки керамічної плитки 
та дослідити тенденції розвитку основних напрямків у дизайні керамічної плит-
ки. В цьому сенсі слід приділити увагу відомій світовій італійській компанії з 
виробництва керамічних матеріалів – «BARDELLI». Ця провідна компанія одна 
з перших зрозуміла важливість співпраці з відомими світовими дизайнерами та 
архітекторами. Тому на сьогодні вона є лідером з розробки авторської кераміч-
ної плитки від провідних дизайнерів та архітекторів. Крім того, кожна з провід-
них світових компаній, яка виробляє керамічні обробні матеріали, зацікавлена в 
освоєнні новітніх технологій, економії енергоресурсів, ефективності роботи ви-
робничих ліній, а також у пошуку і розробці нових естетичних, художніх та 
утилітарних якостей керамічної плитки. Аналізуючи цю проблему, слід приді-
лити увагу також італійській компанії «REFIN». 

Сьогодні, коли керамічні обробні матеріали все більше домінують в ін-
тер'єрах різноманітного призначення, виникла необхідність в аналізі процесів, 
що визначають створення різних напрямків розвитку дизайну та варіацій форм 
керамічних плиток. Це необхідно для того, щоб процес проектування внутрішнього 
простору максимально відповідав потребам замовника.  

Загалом прослідковується тенденція проектування та виготовлення не 
лише готових виробів керамічної плитки, а також універсального елементу мо-
дуля – типоелементу керамічної плитки, який укладається при створенні повер-
хні за принципом варіативності. Цей принцип побудови має бути осмислений 
дизайнером для вирішення творчих композиційних завдань. 

Розглядаючи найбільш характерні підходи до вирішення нових типоелемен-
тів у дизайні сучасної плитки, слід звернути увагу на творчість відомого у всьому 
світі американського дизайнера Каріма Рашида, який співпрацює з італійською 
компанією «REFIN». 

Співпрацюючи з Designtalestudio компанії «REFIN», Карім Рашид пропонує 
відродити традиції ручного виконання декору керамічної плитки. Окрім цього, ди-
зайнер пропонує нову концепцію дизайну плитки відповідно до останніх тенден-
цій у сучасному дизайні. Тому створення «R-еволюції» (так названа його колекція), 
є логічним розвитком його творчого пошуку. 
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Рис.1.CERAMISHE REFIN, design by Karim Rashid  
 

Оригінальність колекції полягає в композиційній побудові орнаменту плит-
ки (Рис.1). У даному випадку Карім Рашид застосовує побудову раппортної ком-
позиції. Раппорт або статичний орнамент – це необмежена композиція, в якій осі 
симетрії можуть перетинатись одна з одною, утворюючи сітку. Фігури раппорта 
мають однакову форму, таку, що вона заповнює всю площину плитки. При стику-
ванні декількох плиток утворюється малюнок раппортной композиції, що покри-
ває поверхню без проміжків. Вибір колірної гамми також невипадковий. Карім 
Рашид своєю творчістю доводить позитивні якості вибраної бузково-рожевої ко-
лірної гамми. Його бачення кольору завжди викликає відчуття свята, його інтер'-
єри переповнені оптимізмом.  

Діяльність італійської компанії «BARDELLI» також є яскравим прикла-
дом високохудожнього підходу до сучасних вимог дизайну. Співпраця з відо-
мими дизайнерами всього світу принесла авторитет цій компанії. Особливо слід 
зазначити підхід керівництва компанії до виготовлення декоративних кераміч-
них плиток розміром 20х20 см і 10х10 см у поєднанні глянцевої і матової поверхні. 
Залучаючи високопрофесійних дизайнерів і досягаючи творчих результатів, компа-
нія має можливість відстоювати лідерство на світовому ринку будівельних оброб-
них матеріалів і заявляти про себе як про компанію, що спеціалізується на 
виготовленні дизайнерської плитки ручної роботи. Тому доречно розглянути та 
проаналізувати приклади творчого підходу дизайнерів, які працюють в компанії 
«BARDELLI» над рішенням декоративної керамічної плитки. 

  

Рис.2. BARDELLI, design by Ruben Toledo 
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Рис.3. BARDELLI, design by Ruben Toledo 
 
Рубен Толеда – кубинський художник, скульптор, який дуже тонко відчу-

ває безперервні, раптові зміни у моді. Його творча діяльність, крім того, тісно 
пов'язана з американською поп-культурою, що також привносить в створення 
керамічних плиток специфічні мотиви та індивідуальну виразність графічної 
мови. Ретельно розроблені Рубеном Толеда колекції декоративних плиток іта-
лійської компанії «BARDELLI» (Рис.2-3) створюють відчуття гармонії, дово-
дять композицію плиток до високопрофесійного естетичного рівня. Основними 
засобами композиції є лінія і тон. Безумовно, лінію можна розглядати як один із 
основних засобів виразного зображення. Плавність, текучість ліній дозволяють 
виявити пластичні якості форми. Відзначимо, що, окрім контурної лінії, яка 
окреслює форму зображення, автор вдало використовує різні способи штриху-
вання для посилення характеру змальовуваного предмету, передачі його руху, 
напрямку і створення позитивного емоційного настрою. 

Слід зазначити, що на силу звучання тональної плями впливають також 
ширина штрихів і їх спрямованість: паралельні або такі, що перехрещуються. 
Комбінація контрасту лінії і тону передає виразність загальної композиції ке-
рамічної плитки. Такий підхід у дизайні декоративного керамічного панно по-
силює виразність загальної композиції приміщення та дає можливість приділити 
увагу до головних функціональних зон внутрішнього простору.  

Наступним дизайнером, що зробив позитивний внесок у розвиток дизай-
ну керамічної плитки компанії «BARDELLI», є Маддалена Систо (Рис. 4). Слід 
звернути увагу на те, як Маддалена Систо за допомогою графіки створює з фігур 
жінок тонкий і ексцентричний внутрішній світ, друге «я». Виконані у вільній гра-
фічній манері, фігури «рухаються» легко і природно, знімаючи внутрішнє напру-
ження і створюючи іронічну атмосферу в інтер'єрі. Композиційна зав'язка полягає 
в даному випадку у виявленні і складанні «ієрархії» частин і деталей малюнку. 
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Рис.4. BARDELLI , design by Madallena Sisto 

 
Акцентування червоним кольором деталей, найбільш важливих для сприй-

няття, робить графіку Маддалени Систо сексуальнішою. Композиційна рівновага 
графічного малюнку досягається шляхом легкого вільного штрихування. Тут слід 
звернути увагу на те, що для автора малюнків важливий психологічний момент 
сприйняття пропонованих керамічних панно. Вони є самодостатніми та досконали-
ми в композиції інтер`єру. Проте слід зауважити, що такий творчий підхід пропонує 
виконання декоративного панно на декількох керамічних плитках (18 шт.), кожна 
розміром 20х20 см. Саме в цьому розмірі декоративна композиція є цілісною. 

Аналізуючи технологічний аспект питання, слід зазначити, що дана колек-
ція виконана повністю в ручній графіці і кожен елемент запропонований у двох 
варіантах: графіка чорного кольору і чистого золота (вміст золота 90 % – вища 
проба використовується лише в ювелірних виробах) на глянцевій основі.  

Індивідуалізація концепцій дизайну яскраво прослідковується в творчості 
видатного архітектора Джіо Понті. Для керамічних плиток Джіо Понті завжди ха-
рактерний зв'язок із архітектурою. Тут можна назвати таку з них, як керамічна 
плитка «Diamanti» для компанії «Ceramica Joo». У творчості Джіо Понті кера-
міка займає одне з найважливіших місць.  

  

Рис.5. BARDELLI , design by Gio Ponti, «LE DONNE FIORE» 
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Всі його декоративні керамічні плитки будуються на принципах бордюрної 
композиції. Плитки збираються по дві у висоту, складаючи при цьому мініма-
льний декоративний бордюр (Рис. 5). Хоча концепція Джіо Понті виходить з 
художнього, точніше сказати, артистичного сприйняття дійсності, вибір проек-
тних ідей і виробництво даної керамічної плитки відповідає реально існуючим 
завданням комерційного дизайну. 

Як зазначає в своєму Маніфесті (1965) архітектор: «Стане очевидним, що 
наша технічна цивілізація жодним чином не пригнічена стандартами масового 
виробництва, оскільки машини і сучасна технологія виробляють сотні різних 
типів будь-якого предмету. Стандартизація – лише примітивна стадія виробницт-
ва. В нашого часу немає стилю, немає форми. Технологія в своєму безперерв-
ному прогресі, заперечуючи стабільність, робить її можливою». 

Абсолютно інше бачення дизайну керамічної плитки представлене в тво-
рчості італійського дизайнера Марчелло Чиаренцо (Рис.6). Його надихає сама 
природа. Теми дизайнер вважає за краще знаходити в елементах природи, в різ-
них циклах року: вони витікають з філософських міркувань, охороняються ду-
ховною пам'яттю; ним вивчені історія релігій і глибина психології. Також теми 
виникають з легенд і казок, з безсмертної мови за допомогою символічних 
форм графічного малюнку. Єдність тваринного і рослинного світу – основний 
сюжет його композиції. 

   

Рис.6. BARDELLI , design by Marcello Chiarenza 
Яскравий, живий малюнок, виконаний нанесенням вручну, з одного боку, 

привносить позитивний настрій у приміщення; з іншого боку – спонукає до розду-
мів про вічне, про природу. Людина завжди залишається частиною природи і за-
ймає певне місце в еволюції життя. Діяльність майстра виявляє прагнення до 
узгодженості із законами природи. Використовуючи професійні можливості, Мар-
челло Чиаренцо знаходить можливість через графіку розкрити нам своє розуміння 
світу. Композиційна зав'язка в даному випадку (Рис.6) полягає у визначенні графіч-
них плям – світу живої природи і світу рослин. Рівновага при цьому досягається 
важливою умовою завершеності і врівноваженості асиметричних деталей малюнку. 
Основу композиції складає активна вертикаль. Контурні лінії вертикального малю-
нку утворюють красу заданого об'єму живого дерева і, навпаки, лаконічну пляму 
малюнку тварини, заданої в характерному для нього русі, створює «матеріальність» 
живої природи. Сама пляма малюнку тварини невелика, але активна за тоном, тим 
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самим досягається врівноваженість контурного малюнку дерева, виконаного по ве-
ртикалі і щільної плями тварини, а також в цілому загальної композиції декоратив-
ної плитки. 

Архітектор Найджел Коутс є одним із тих, чиє розуміння дійсності зале-
жить від відчуття відстані між різними об'ємами, полями. Його архітектура має 
характерну текучість. Зазвичай, об'єктом його творчості є тіло людини, що має 
деяку грайливість характеру (Рис.7). Співпрацюючи з компанією «BARDELLI», 
Найджел Коутс привносить своє бачення декоративної плитки, характерне ли-
ше для його творчої натури. 

Цікавим є підхід автора до графічного рішення плитки. При створенні 
малюнку автор враховує звичні пропорції тіла людини, тим самим досягаючи 
натуралістичного, правдивого і детального зображення. Активність звучання 
тональної плями, утвореної у середині контуру лініями різної спрямованості, 
автор створює об'єм графічного малюнку і досягає його виразності. 

 

  
Рис.7. BARDELLI , design by Nigel Coates 

 
Інтер’єром будь-якої житлової кімнати є ансамбль речей, тому тут важли-

вий і той факт, що Найджел Коутс розробляє композицію декоративного кера-
мічного панно у натуральну величину по відношенню до масштабу людини. Це 
привносить в інтер'єр додатковий психологічний ефект – внутрішній простір 
інтер'єру наповнюється не лише світом речей, але і людьми. Таким чином, де-
коративне керамічне панно не лише взаємодіє з внутрішнім простором, але і є 
компонентом наочно-просторового оточення, причому його домінантою. Ін-
тер'єр повністю вирішено не лише як організований за певними законами прос-
тір, але і як чинник величезної емоційної сили.  

Серед шістнадцяти видатних дизайнерів, що співпрацюють з компанією 
«BARDELLI», можна відзначити Рональда ван дер Хильста, голландця за похо-
дженням, художника і ландшафтного дизайнера, який переїхав до Антверпена в 
1993 році, коли місто було культурною столицею Європи. Спочатку він зосереди-
вся на розробці ландшафтного проектування. Особлива любов до кольорів вияви-
лася і в розробці керамічної плитки компанії «BARDELLI». Тюльпан став 
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постійною темою в його роботі за останні 10 років. Окрім цього, в співпраці з де-
якими модельєрами він зробив також малюнки тюльпана на одязі, опублікував 
книгу, створив фрески, рельєфи, скульптури, коробки, люстри, ілюстрації, листів-
ки – все з тюльпанами. Ним створено чотири декоративні теми в чорно-білому ко-
льорі різних розмірів, створених цілком вручну на тлі глянсової плитки різних 
розмірів. Основні композиції у розмірі 180х240 см виконані на кольоровому 
фоні (Рис.8). М'які переходи від одного кольору до іншого на основі фіолетово-
го фону роблять композицію панно більш тоншою і романтичною. 

Запропонована композиція на темно-коричневому фоні набуває жорсткішого 
прочитання. Тут була зроблена спроба додати єдиній графічно побудованій компо-
зиції різне психологічне навантаження. Також слід дослідити масштаб запропонова-
ної композиції. Декоративне панно із квітами стає активним акцентом приміщення.  

 

  
Рис.8. BARDELLI , design by Ronald van der Hilst 

 
Пьєро Форназетті є одним із представників, який визнаний найсимволіч-

нішим. Його можна охарактеризувати як найбільш еклектичного з сучасних ху-
дожників: художник, скульптор, декоратор, редактор книг з мистецтва, автор 
більш, ніж одинадцяти тисяч статтей, декорацій і костюмів, організатор виста-
вок і акцій на міжнародному рівні. Він є визнаним у всьому світі. Форназетті 
працював у багатьох галузях, починаючи від текстилю, моди, дизайну окулярів. 
Став лауреатом премії «Оскар моди», «Neiman Marcus Award». Його роботи в 
даний час експонуються у італійських і зарубіжних колекціях, таких як Музей 
Вікторії Альберта (Лондон), Мітчелл Вольфсон Музей (Майамі), Bischofberger 
Collection (Цюріх). 

Дизайнер пропонує колекції декоративної плитки, виконані з великою 
майстерністю. У всьому відчувається обгрунтованість форми, свідомість ком-
позиційної плями, виявлення головного акценту композиції. Одним із основних 
принципів композиції є принцип виразності форми. Тут ми бачимо, як головний 
елемент декоративної керамічної плитки, запропонований у розмірі 20х20 см 
(Рис.9.) вирішено з особливим ретельним опрацюванням графіки за допомогою 
кольору та тонального строю. Істотну роль в даному випадку відіграє наявність 
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білого фону плитки. Відповідність графічної форми змісту композиційної ідеї – 
принцип будь-якого малюнку. В даному випадку інформація, виконана в графі-
ці, несе в собі деяку іронію. Колірні контрасти, запропоновані автором плитки, 
закладають основу виразності композиції.  

 

  
Рис.9. BARDELLI, design by Piero Fornasetti 

   
Рис.10. BARDELLI, design by Piero Fornasetti 

Інакше побудована композиція керамічної плитки (Рис.10). Запропонований 
розмір плитки – 10х10 см – створює враження цінності керамічного обробного ма-
теріалу. Це пов'язано з тим, що сама графіка, обрана автором, виконана з ретельним 
опрацюванням деталей, не потребує додаткового введення кольору і відрізняється 
художньою виразністю. Відмітимо, що в даному випадку утилітарна функція, за-
пропонованої автором плитки, відходить на другий план, поступаючись першочер-
говим значенням художньої виразності. Тому слід зазначити, що автор пропонує 
розробку плитки на тонованому яскраво-сірому фоні, який покращує загальне гра-
фічне рішення. Вживання керамічних декорів, які мають сірий фон, серед фонової 
білої або чорної плитки сприяє виявленню образу всієї керамічної поверхні.  

Отже, з вищезазначеного ми можемо зробити такі висновки. 
1. Авторський дизайн сучасної керамічної плитки має різні професійні 

підходи. 
2. Спосіб раппортної композиції передбачає виконання єдиного модулю – 

типоелементу плитки, на основі якого осі симетрії малюнку перетинаються одна з 
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одною, утворюючи сітку та необмежену кількість композицій (автори Карім Ра-
шид, Джіо Понті). 

3. Спосіб графічного підходу до дизайну керамічної плитки вирішується за-
вдяки використанню лінії та плями (автори Рубен Толедо, Марчелло Чиаренцо). 
Крім того, використовується кольоровий акцент, який надає малюнку особистих 
характеристик – іронію або філософський підхід (Мадаллена Систо). Також про-
понуються малюнки композиції, близькі до реалістичних (Найджел Коатс). 

4. Запропонований спосіб збільшеного масштабу декоративного панно щодо 
пропорцій людини робить його домінантою приміщення. 

Тож, різноманітність концептуальних рішень в дизайні плитки є самодоста-
тньою закінченою композицією, якщо вона запропонована на одній плитці. Такий 
спосіб дає можливість сприймати одну керамічну плитку як самостійну мініатюру 
у розмірі 10х10 см або 20х20 см (Пьєро Форназетті); принцип побудови компози-
ції з декількох керамічних плиток (4-96 шт.) підпорядковується обраному ескізу 
та не може бути виконаний на одному єдиному елементі плитки. 
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У статті розглядається специфіка локальних форм традицій і збереження пісенно-

танцювального мистецтва Житомирщини. Комплексний аналіз народної танцювальної 
культури, особливості її побутування, вказують на унікальність та неповторність поліщу-
ків та суттєво розширюють уявлення про хореографічну культуру Житомирського регіону, 
що можуть бути використані в навчальному процесі освітніх установ. 

Ключові слова: танцювальна культура, народний танець, танцювальний фольклор. 
 

The specificity of the local forms of traditions and the preservation of song and dance 
art of Zhytomyr region are being considered in this work. The group analysis of the folk 
dance culture and the special features of its existence points to the uniqueness of Polishchuks 
(people who live in the north-west of Ukraine, including Zhytomyr region) and significantly 
expands the conception of choreographic culture of Zhytomyr region which might be used in 
the educational programs of different kinds of institutions. 

Keywords: dance culture, folk dance, dance folklore. 
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Людство існує не тільки в певних природних умовах, але й у культурному 
середовищі, яке було створене ним самим. Феномен культури, оскільки він має 
багато граней і компонентів, вивчається різними науками. 

На сьогодні існує низка наукової літератури про філософію культури 
(В. Андрущенко, М. Михальченко, М. Каган, В. Межуев, Є. Соколов), яка має 
науково-практичне значення для вивчення поняття культури, та роботи про хо-
реографічне танцювальне мистецтво (К. Василенка, А. Фоміна, Ю. Чурка), які 
вимагають систематизації і створення на цій основі узагальнених характеристик 
хореографічної культурно-мистецької спадщини Житомирщини, а також матері-
али, зібрані під час польової роботи, щоб за їхньою допомогою можна було б 
з’ясувати особливості протікання українського хореографічного життя у цьому 
регіоні [1; 6; 7; 10; 3; 11; 12]. 

Мета роботи – виявити особливості народної танцювальної культури в сис-
темі мистецтвознавчого знання на основі польових досліджень. 

Наукова новизна дослідження полягає в дослідженні основних форм збере-
ження пісенно-танцювальних автентичних традицій Житомирщини. 

Є теми в народній хореографії, які втратили свою актуальність або мало 
цікавлять сучасника, але нерідко музика, хореографічний текст надзвичайно по-
етичні. У цих елементах завжди є те раціональне зерно, та ледь помітна умовна 
художня виразність чи предметна зображувальність, які наближають танцюваль-
ний образ до життєвого, бо у фольклорному танці людина самовиражається, тоді 
як у народно-сценічному, балетмейстер ставить перед виконавцем певне завдан-
ня, яке він вирішує у «пропонованих обставинах» ролі, створюючи певний худо-
жній образ, танцюючи для глядача. 

Загрозою втрати нематеріальної культури стало прискорення темпів урбані-
зації, старіння і зменшення кількості сільського населення, яке є основним носієм і 
зберігачем народних традицій. Молодь мало цікавиться традиційною культурою, 
про що свідчить зростання кількості конкурсів і фестивалів популярної музики, тоді 
як фестивалі, присвячені традиційній культурі, збирають переважно людей старшо-
го віку або науковців. Значний масив соціальної інформації, який становить неаби-
яку наукову цінність – корисний для збереження народної культури. Експедиційні 
обстеження Житомирського краю з’ясували цікаву тенденцію: інтерес місцевого 
населення до напливових танців – польських, російських, білоруських, єврейських, 
та розгалужена мережа танців: гопаків, козачків, польок з автохтонною основою. 

Проте в кожному районі Житомирщини вони мають свою специфіку. В селі 
Бежів Черняхівського району «Падеспан», в с. Нараївка Емільчинського району 
кажуть «Подіспанець», а в с. Ялинівка Червоноармійського району побутує, як «Па-
тіспант». У селі Меделівка Радомишльського району Житомирської області співали 
такі слова: «Подіспанець хороший танець, його легко танцювать, а Ванюша хоро-
ший парень, його легко цілувать». Характерним для цього танцю є вальсові поворо-
ти та постійний перехід партнерів з свого місця на місце своєї пари і навпаки. 

Традиційно Падеспань (від фр. «pas despagne») – російський парний, бальний 
танець установленої композиції, створений у 1898 році, що складається з елементів 
характерно сценічного іспанського танцю; музичний розмір – 3/4; темп – помірно 
швидкий [5]. 

Достатньо поширеним танцем на Житомирщині є «Шир». Він має характерні 
особливості виконання у різних районах області. Так, у Радомишльському районі 
танцювали, як хоровод, в Баранівському – як кадриль. Цей танець побутує не 
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тільки на українському Поліссі, він відомий у білоруського народу під назвою 
«Шор», у єврейського – як «Шер». 

«Шер» або «Шерель» – танець-»ножиці» («ножнички-ножички» на їдиш). Цей 
танець – єврейська інтерпретація кадрилі, яку танцювали в XVIII столітті в Європі. 
Споконвічно це був танець гільдії кравців, і в ньому символічно зображувався процес 
шиття. На єврейськім весіллі «Шер» символізував звичай стригти волосся нареченій 
напередодні весілля [13]. У стародавності «Шер» танцювали жінки, тому що жінкам і 
чоловікам звичайно не дозволялося танцювати разом. Молдавська версія цього тан-
цю називається «Срейер»; в Європі його часто танцювали на площах. 

Є багато варіантів цього танцю залежно від того, у якій громаді він виник. Джо-
шуа Горовиц пише, що дві музичні версії танцю шер стали канонічними після того, 
як вони були офіційно записані в 1978 році [13]. Проте у деяких єврейських громадах 
«Шер» танцюють під іншу музику, з іншим розміром і іншим часом виконання. Щоб 
танцювати «Шер», потрібна достатня площа і чотири пари. Вони утворюють квадрат 
і під час танцю міняються місцями, ніби «відрізаючи» один одного. Жінки праворуч 
від чоловіків, причому всі стають обличчям до центру майданчика, але не в коло. 
Спочатку беруться за руки й рухаються по колу вліво, потім вправо, і знову за-
ймають вихідну позицію. Перша й третя пари підходять один до одного і потім 
знову віддаляються; те ж роблять друга й четверта пари. Тепер, коли всі помінялися 
місцями, можна повернутися на вихідну позицію. 

Поліський танець «Шир» був поставлений Р. Малиновським у фольклорно-
обрядовому ансамблі «Родослав» на основі гри «Куди йдеш», притаманної для цього 
краю. Поліська кадриль виконується, як танок «Куди йдеш» або «Поліський шир» [9, 6].  

На Житомирщині у більшості версій виконавці танцюють один з одним по черзі, 
тобто міняються партнерами, а потім знову повертаються на свої місця. Фігури тан-
цю періодично повторюються. Танцювався танець «Шир» під баян. Ставали по дві 
пари, лінією, а навпроти інша лінія. І попарно вони мінялися, переходили від свого 
партнера до іншого. Розповідала Зінкевич Ольга – учасниця тодішнього колективу 
«Калинонька» хутора Мокляки при с. Нараївка Ємільчинського району. Щоб стан-
цювати цей танець, потрібно було мати багато сили, бо танець був довгим і важким 
(за словами виконавців). 

Органічно влилась і полька в хореографічний побут українського народу. Вона 
стала одним із найрозповсюджених і улюблених танців сіл Житомирського Полісся, 
набуваючи місцевих ознак. Маючи великий вплив на всю українську хореографію, 
полька, в свою чергу, сама трансформувалася в національному розумінні. 

Полька (від чеського «пулька», або половинка, півкроку) – народний чеський 
танець, виконується по колу парами. Набувши широкої популярності в другій поло-
вині XIX століття у Європі, танець прийшов і в Україну. Спочатку побутував як ба-
льний танець у місті, потім, поступово асимілюючись, набув національного характеру, 
перейшов і до сільської місцевості. Нова якість позначилася на лексиці, компози-
ції, музиці та у цілому ряді своєрідних образно-тематичних ознаках. Різноманітні 
мелодії польок дають можливість закласти в характер руху основне лексичне 
ядро, яке походить від району побутування танцю [3].  

Важливо відмітити, що легкість вростання польки в українську хореографію 
обумовлена, безсумнівно, певною близькістю до національних танцювальних тради-
цій. Розмір 2/4 музичної побудови, оптимізм, простота рухів і композиційної струк-
тури – все це якнайкраще відповідало духу поліського народного хореографічного 
мистецтва (село Вишевичі Радомишльського району): 
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«Ой полька моя, 
Полічка поліська, 
Донечко вітрисько, 
Сестро солов’я, 
Полічко моя». 

Діапазон руху дуже різноманітний – від легких ажурних ходів, вибиванців та 
присядок, парних поворотів та ін. Так, у Поліссі зустрічаються елементи «трясу-
чок», «обертів». Більшість польок мають свої лексичні нюанси, вирізняючись їх 
з-поміж інших. Наприклад, «Полька тиць», або як в Коростенському районі на-
зивають «Полька-нємка» означає – «німа» пауза, оригінальна в своїй постановці. 
В цьому номері танцюристи завмирають, в той момент, коли музика зупиняється, 
а музиканти можуть зупинитися тоді, коли їм заманеться і навіть зробити корот-
ку паузу (зі слів оповідачів, музики в цей момент навіть могли випити чарку). 

Полька «Ойра» побутує на Житомирщині. Цей танець знаний в Білорусії, 
Молдавії, Росії і в багатьох регіонах України. В кожному регіоні він має свої 
особливості. Так, на Черкащині головний рух в танці: «робоча» права нога ста-
виться на носок вбік, а потім на каблук, ліва нога – опорна – трохи зігнута в колі-
ні. А в Овруцькому районі, на Житомирщині: права нога ставиться на носок 
назад, потім, з поворотом корпусу на сто вісімдесят градусів, ставиться на каб-
лук. Насправді, з деталізацією та філігранною відточеністю рухів виконати поль-
ку нелегко й вправному танцюристові.  

У село Бежів Черняхівського району танцюють під такі слова:  
«Ойру, ойру танцювала,  
Спотикнулась тай упала, 
За це мене мати била, 
Щоб я хлопців не любила. 
Ой той щей вербина,  
Гарна дівка як калина,  
Годі хлопців вам стоять,  
Підем Ойру танцювать (двiчi)». 

На Андрія танцювали танець «Зайонці» під наспів пісні «Ой у полі жито – 
сидить зайчик». 

«Ой у полі жито – сидить зайчик,  
Biн ніжками чеберяє, 
Коли б такі ніжки мала, 
То я б ними чеберяла, 
Як той зайчик (двiчi). 
Ой у полі просо: сидить зайчик, 
Biн ніжками чеберяє; 
Коли б такі ніжки мала, то я б ними чеберяла, 
Як той зайчик (двiчi) . 
Ой у полі гречка: сидить зайчик, 
Biн ніжками чеберяє. 
Городили зайчика 
Тинком, льонком, 
Та нікуди зайчику 
Та не вискочити, 
Та нікуди зайчику 
Та не виплигнути. 
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А в нас ворота 
Позамикані, 
Жовтим піском 
Позасипанi». 

Поліська назва цього танцю «Зайон». В ньому відображено образ зайця. То-
му і назва танцю походить від слова «Заєць». Зміст танцю – перестрибування 
через рогачі або палиці. Хто збивав рогача, або палицю, той виходив з танцю, або 
програвав. 

Одним із популярних танців на Житомирщині є «Лінцей». Французька кадриль, 
яку пізніше назвали «Лансьє», в Україні отримала назву «Лінцей», «Ланець». За зага-
льною композиційною формою колишня «аристократична» кадриль демократизува-
лась, нівелювалась, одержала суто національну танцювальну лексику та музичний 
супровід. «Лінцей» записаний в селі Макалевичі Радомишльського району від старо-
жила Луковської Ольги Іванівни, якій 82 роки. Вона колишня учасниця фольклорно-
го танцювального колективу «Надвечір’я». 

Музичний розмір танцю «Лінцей» – 2/4. Танець, який ще танцювався до війни. 
Цьому танцеві притаманна зміна шести фігур, як їх називають оповідачі – «коліна». 
Кожна з фігур має свій рисунок.  

«Ой заграйте скрипалі, 
Нехай чують у селі, 
Українка я одна, 
Каблуки оббива». 

Слова записані в селі Макалевичі Радомишльського району, ними зазивали 
до танцю. 

Польський краков’як (походить від назви польського міста Кракова) дістав 
своє визнання ще з часу вертепних видовищ як музично-хореографічна характерис-
тика поляків. У XIX столітті краков’як набув великої популярності як бальний 
танець і виконувався у салонах, танцювальних залах, з часом перейшов у народ-
ний побут і, одержавши динамічнішу лексику, став улюбленим народним танцем. 

Краков'як – один із улюблених народних танців. Майже всі його рухи побу-
довані на невеликих стрибках і підскоках, виконується дуже легко, ледве торка-
ючись землі, стрімко ковзаючи вперед, у швидкому темпі. У танці гарні, 
пластичні рухи, пози чітко витримуються. Музичним супроводом до краков'яку 
служать різноманітні народні мелодії тієї ж назви. Музичний розмір цих мелодій – 
2/4. Танцюють краков'як парами. У танці багато загальних перебудувань по колах 
і діагоналях, які поєднують усіх виконавців. Є й соло окремих пар. Танцюють 
«Краков’яка» і на Житомирщині. Так, в Ємільчинському районі мешканці розпо-
віли, що неподалік від їхнього села Нараївки є село Красногорці, де колись жило 
багато поляків, танець виконувався під такі слова: 

 
«Ой танцюю краков’яка,  
Та й піду я за поляка,  
Хто не вміє краков’яка,  
Той не піде за поляка». 

А в селі Вишевичі Радомишльського району Житомирської області танець 
існує на такі слова: 

 
 



 259 

«Ой два німці та поляк, 
Танцювали краков’як, 
Танцював би ще й мужик, 
Та немає черевик». 

Танець «Карапєт» завдяки сталій чіткій композиції, нескладним українським 
рухам (голубці, проходки, кружляння, прості повороти) є одним із найулюблені-
ших танців в Україні. Цей танець під час першої світової війни було завезено 
військовими моряками з Північної Америки [3]. У подальшому варіанті його 
виконували в Україні й під популярні російські мелодії: «Коробочка», «Страж-
дання», «На річечці» тощо.  

У селі Нараївка Ємільчинського району «Карапєт» виконується під баян, га-
рмошку і співають такі слова:  

«Ой піду я в карапєт 
Порвати ботінки, 
Осталися на ногах 
Чулки та резінки».  

Цьому танцю притаманне те, що він танцюється парами, хлопець з дівчиною, 
де кожен учасник виконує свою роль: дівчина кружляє під піднятою рукою хлопця.  

«Карапета една,  
Карапета бедна, 
Почему ты бедна,  
Потому я вредна».  

Це також слова пісні, яку виконують виконавці, танцюючи цей танець (запи-
сано зі слів старожилів села Нараївка – Лугиної Марії Іванівни (80 років), Зінче-
нко Надії Іванівни). 

Культурний процес – це неодмінно і творчість – створення нового, відхід від 
рутини. Живій культурі протипоказане топтання на місці, консерватизм, стереотип-
ність. Співвідношення традицій і новаторства відмінне в суспільствах різних типів – 
традиційного, яким було стародавнє і середньовічне, і динамічного, яким є суспільст-
во нового часу. При цьому, незважаючи на всі суспільні трансформації, справжні 
культурні цінності зберігають неминуще значення, і в цьому розумінні вони «вічні». 
Саме випробування часом і виявляє справжні цінності. Кожне нове покоління засвоює 
їх, по-своєму сприймає і осмислює, включає в «живу», функціонуючу культуру і в 
той же час створює нові культурні цінності. 

Традиційна культура народів світу випробовує на собі не тільки позитивний, 
але й негативний вплив процесів глобалізації. Тому мистецтвознавче дослідження 
танцювального мистецтва як однієї з найважливіших частин, що становить тради-
ційну культуру, здобуває особливу значимість. 

Сучасний культурний простір характеризується процесами, що активно 
протікають у ньому – повернення до свого коріння, традицій, культури на різних 
рівнях: передачі знання, моделей поведінки й ритуалів, мислення й феноменоло-
гічного сприйняття світу, часу й простору, відродження автентичного фольклору. 
Тому це все обумовлює збереження культурної спадщини. Народний танець має 
свою першооснову, першоджерело, першопочаток. Коли йдеться про культуру 
того чи іншого народу, доводиться враховувати не лише безпосередні його куль-
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турні досягнення, а й ту спадщину, яка передавалася із покоління в покоління. Це 
стосується культури всіх народів світу, в тому числі й поліського українського 
народу. 

Оригінальні композиції танців, в яких використовують засоби виразності 
народної хореографії, спираючись на існуючі народні традиції, зберігають їхні 
стилістичні особливості. Тому український танцювальний фольклор, в якому, за 
словами Василя Авраменка, «український народ промовляв свою душу – не-
від’ємна частина світосприйняття і світовідчування українця» [2]. Втративши 
танцювальний фольклор, українська нація втратить часточку своєї душі, своєї 
самобутності, що, в свою чергу, негативно вплине на культурно-історичний роз-
виток народу, на відродження його самобутньої і неповторної духовності. 

Скарбницею духовних, художніх цінностей є українська хореографічна куль-
тура як одне із найвагоміших духовних надбань народу. В сучасних умовах народне 
танцювальне мистецтво завдяки своїй глибокій духовній сутності відіграє важливу 
роль у відродженні та актуалізації художньої культури, в інтеграції та духовному 
розвитку українського суспільства та його окремих регіонів. 

Додержання цих вимог сприятиме збереженню та розповсюдженню націона-
льних традицій, розвитку народного танцювального мистецтва, що є невід’ємною 
складовою культури Житомирщини та національної культури в цілому.  
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ПЛАХТОВІ ТКАНИНИ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  
ФАБРИКИ ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО:  

ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ 
 
У статті розглянуто основні етапи розвитку промислового виробництва декора-

тивних тканин Переяслав-Хмельницької фабрики художніх виробів ім. Б. Хмельниць-
кого на основі народної плахти; проаналізовано невелику кількість збережених 
зразків і сучасну продукцію; виявлено нові форми функціонування плахтової тканини 
в радянській та сучасній Україні. 

Ключові слова: українська плахтова тканина, Переяслав-Хмельницька фабрика 
художніх виробів ім. Б. Хмельницького, традиційна плахта, переосмислення, традиції, 
специфіка. 

 
In the article for the first time was analised main stages of development of the indus-

trial production of decorative fabrics of Pereyaslav-Khmelnytsky factory of art products by 
B. Khmelnitsky based folk plahtas, analyzed a small number of preserved samples of the 
products and modern products, identifying new forms of functioning plahta’s fabric in So-
viet Union and contemporary Ukraine. 

Key words: Ukrainian plahta’s fabric, Pereyaslav-Khmelnytsky factory of art prod-
ucts by B. Khmelnitsky, traditional plahta, rethinking, traditions and specificity. 

 
Актуальність статті обумовлена необхідністю аналізу сучасного стану ви-

готовлення традиційної української плахти та створених на її основі сучасних 
декоративних тканин на прикладі аналізу продукції Переяслав-Хмельницької 
фабрики художніх виробів ім. Б. Хмельницького. Тканини підприємства в 1970 – з 
1980-х роках користувалась значною популярністю. Проте, на жаль, дуже малу 
кількість тканин фабрики збережено у музеях до цього часу. Дане дослідження 
виконується в межах наукової теми «Українська плахтова тканина ХVІІІ – ХХ 
ст.: традиції та сучасна інтерпретація». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про розрізнений харак-
тер досліджень цієї проблеми, оскільки окремі публікації мистецтвознавців, 
дають загальне, несистемне уявлення про становище сучасних народних про-
мислів, опосередковано торкаючись теми художніх тканин ручного виготов-
лення. Водночас маловивченими залишаються плахтові тканини промислового 
виробництва. Окремі питання щодо діяльності Переяслав-Хмельницької фабри-
ки художніх виробів ім. Б. Хмельницького висвітлено в спеціалізованих журна-
лах [1]. Певний інтерес становить монографія А.К. Жука, у якій автор зазначив, 
що 1980-ті роки були періодом найбільшого розквіту фабрики [2, 83]. В істори-
чному контексті інформацію про фабрику знаходимо в енциклопедичній літе-
ратурі [3]. У дослідженнях мистецтвознавців відсутня інформація щодо 
особливостей сучасного стану плахтового ткацтва України, мало уваги приді-
ляється першим крокам у промисловому дизайні декоративних тканин створити 
мистецьки довершені речі. Загалом, аналіз публікацій присвячених українській 
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декоративній тканині радянського періоду свідчить про різні підходи в оцінці її 
мистецької цінності через існування певного стереотипу. Поширеною є думка 
про безликість радянського декоративно-прикладного мистецтва та низький рі-
вень як технічного забезпечення промислового виробництва тканин, так і обме-
женість художньо-образного мислення [4]. У деяких спеціалізованих виданнях 
зібрано та узагальнено інформацію про народних майстрів регіону, їх продукцію 
та участь у виставках [5, 39-61]. Проаналізувавши роботи попередників, можна 
стверджувати, що наявний матеріал не у повному обсязі виявляє локальні художні 
особливості, комплекс чинників, які обумовили своєрідність композиційних і де-
коративних характеристик творчого доробку майстринь Переяслав-Хмельницької 
фабрики художніх виробів ім. Б. Хмельницького. 

Сучасний період є переломним в осмисленні значущості художньої цін-
ності, фактурно-пластичних знахідок, стилістичної модернізації, естетичних 
критеріїв створення тканин масового виробництва радянського періоду та у ви-
значенні місця традицій і новацій у минулому та сьогоденні. Основною метою 
даної статті є дослідження процесу зародження і розвитку практики промисло-
вого проектування декоративних плахтових тканин на Переяслав-Хмельницькій 
фабриці художніх виробів ім. Б. Хмельницького.  

Для того, щоб визначити мистецьку цінність українських плахтових тка-
нин ХХ століття, необхідно ретельно ознайомитись з наявним матеріалом, кла-
сифікувати та дослідити тогочасний та сучасний стан плахтового ткацтва 
підприємства. У статті зроблено спробу простежити прояви загальнонаціональ-
них формотворчих принципів та чітко вираженого національного колориту у 
творчості майстринь фабрики на основі аналізу польового матеріалу. Крім того, 
проведено ознайомлення з сучасною продукцією підприємства, що виступає свід-
ченням творчого адаптування народних традицій до сучасних умов; розглянуто ос-
новні напрямки творчих пошуків митців та їх найцікавіші здобутки. Виробництво 
сучасних плахтових тканин сприяє збереженню й передачі найкращих знань, умінь 
та традицій народного ткацтва Київщини. У проведених раніше дослідженнях виро-
бам цього давнього осередку народного ткацтва не приділялась належна увага. 

Декоративні плахтові тканини України ХХ століття виготовлялись на під-
приємствах художніх промислів – фабриках художніх виробів та виробничо-
художніх об’єднаннях. Більшість з них через складне економічне становище були 
ліквідовані наприкінці 1990 – на початку 2000-х років. Переяслав-Хмельницька 
фабрика художніх виробів ім. Б. Хмельницького витримала складні випробування 
і досі функціонує. Дане підприємство варто назвати прикладом раціонального ви-
користання матеріально-технічного, кадрового та творчого потенціалу. У створе-
них майстрами підприємства тканинах спостерігається особливе засвоєння та 
інтерпретація традицій, вони відзначаються цікавим композиційним вирішенням і 
колоритом, користуються стабільним попитом та експортуються за кордон.  

Ткацький промисел у Переяславі-Хмельницькому виник на основі багатих 
місцевих традицій художнього ткацтва Київщини. Домашнім ткацтвом, зазвичай, 
займались у вільний від основної роботи час майже у кожній селянській хаті. На 
ткацькому верстаті виготовляли просте полотно та узорні тканини для власних 
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потреб та на замовлення односельчан. Розрізняли їх за призначенням, сировиною, 
способом виготовлення та оздобленням. У другій половині XIX – на початку XX 
століть з розвитком кустарного виробництва, плахтові тканини, поряд з іншими 
узорними тканинами, почали виготовляти для збуту на щотижневих базарах та 
ярмарках [3, 502]. Більшість майстрів дотримувались традиційних технік, орнаме-
нтацій та колористик. Неперевершеним був художній перебір традиційних плахт. 
Виконуючи його народні майстри акцентували свою увагу на орнаменті, його де-
коративній стилізації та кольоровому вирішенні. Народні майстри Переяслав-
Хмельницького району досконало володіли технологією плахтового ткання. 
Акумулюючи досвід попередніх поколінь, вони відточували свою майстерність 
відбираючи усе найкраще. Любов до народного мистецтва та конкуренція при-
мушували їх, розробляючи нові орнаменти, працювати творчо, вносити в зага-
льну композицію тканини такі елементи, яких ще ніхто не застосовував і які б 
приваблювали покупців красою та оригінальністю візерунку. 

На початку ХХ століття з метою підтримки та відродження кустарних народ-
них промислів організовувались експедиції по вивченню народного мистецтва, за-
сновувались вишивальні, ткацькі, деревообробні майстерні, відроджувались тради-
ційні художні ремесла. У 1920-х роках були зроблені перші кроки до об’єднання 
дрібних товаровиробників, виникли перші артілі народних промислів. Продукція 
створена в цей час об’єднанням «Укркустпром» пристосовувалась до нових спожи-
вчих потреб населення та експортувалась за кордон. У цей період народних майст-
рів почали залучати до роботи в художній промисловості. Важливу роль у цьому 
процесі відіграли Експериментальні майстерні, організовані в 1936 році при Київ-
ському музеї українського мистецтва. Наприкінці 1930-х років в Переяславі-
Хмельницькому уже діяла артіль «Текстильхудожекспорт», кращі вироби якої екс-
понувались на Всесвітній виставці у Нью-Йорку в 1939 році [3, 510]. Асортимент 
тканин фабрики був досить різноманітним і характеризувався високими художніми 
та технічними показниками. Декоративним художнім тканинам артілі притаманні 
індивідуальні структурні та мистецькі особливості. Цим тканинам відводилось на-
лежне місце у побуті населення. Вони використовувались не тільки в якості одягу – 
продукцією підприємства прикрашались інтер’єри споживачів: узорні тканини ви-
користовувались в якості протьєр, завіс, оббивки для меблів, покривал на ліжка 
тощо. Нові функціональні ознаки зумовлювали різноманітність видів та й, вла-
сне, характер оздоблення тканин, спосіб їх виробництва. 

До початку Великої вітчизняної війни ткацьке ремесло регіону було доб-
ре розвинутим, проте, в результаті військових дій та окупації, більшість напів-
кустарних ткацьких та килимарних майстерень і невеликих фабрик регіону 
було зруйновано [3, 498]. У перші післявоєнні роки попит населення на ткани-
ни задовільнявся продукцією цехів та об’єднань місцевих майстрів і ткачів з 
фаховою освітою – випускників промислових шкіл. Поряд із застосуванням 
традиційних для даної місцевості технік виконання, характерних орнаментацій 
та кольорів, спостерігалось проникнення у тогочасне плахтове ткацтво елемен-
тів професійного мистецтва. У зв’язку з тим, що продукцію виготовляли на ру-
чних ткацьких верстатах із застосуванням бавовняних ниток фабричного 
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виробництва, асортимент був не дуже різноманітним: скатертини, покривали, 
килими, рушники та інші речі побутового призначення. Незначна частина про-
дукції виготовлялась за зразками народних тканин, проте художня цінність її не 
була високою. 

У 1960-х роках на основі артілей було створено перші підприємства народ-
них художніх промислів (державні об’єднання, фабрики, цехи з організованим по-
стачанням сировиною і збутом та механізацією трудомістких підготовчих 
процесів). Одним із таких підприємств була Переяслав-Хмельницька фабрика ху-
дожніх виробів ім. Б. Хмельницького. Оригінальна продукція переяславських 
майстрів (а це плахти, декоративні доріжки, скатертини, крайки, краватки) експо-
нувалась на міжнародних ярмарках у Монреалі (1959, 1960), на Всесвітніх вистав-
ках у Брюсселі (1958), Монреалі (1967), Осаці (1970). За високу художню 
майстерність цих тканин дипломами були відзначені майстрині фабрики М. Ми-
кула, Г. Молчанова, К. Стріха та У. Стріха [3, 512]. Ці майстрині плідно працюва-
ли над розробкою нових проектів і колористик плахтових тканин, над покраще-
нням їх структурних особливостей. Тканини, представлені на виставках, спроекто-
вано за мотивами українських народних тканин та візерунчастих рушників. При 
цьому вдало використано не тільки традиційні орнаменти, але й композиційні 
схеми. Рисунок тканин побудовано за принципом поперечно-смугастих тканин, 
де ритмічно чергуються широкі та вузькі візерунчасті смуги. Доволі насиченою 
була і кольорова гама. 

Проте необхідно зазначити, що перші спроби створення декоративних 
тканин промислового виробництва не завжди були вдалими. Через недоліки 
машинного виробництва (а це певні вади тканини, або відвертий брак) при 
спробі передати найтонші елементи орнаменту, спочатку здалось, що автомати-
чні верстати не зможуть спродукувати справді мистецьки довершені речі. І ця 
проблема існувала не тільки на Переяслав-Хмельницькій, але й на інших ново-
створених ткацьких фабриках радянської України. Така продукція уже не пере-
давала гармонії між функціональністю та красою і часто, через необхідність 
приховати певні недоліки, вироби прикрашались не найкращим чином, пере-
слідуючи ідею збуту низькоякісних речей. Крім того, якщо раніше зовнішня 
краса передбачала і високу зручність, доцільність, то в період переходу до се-
рійного виробництва краса не завжди була гарантією якості. 

Колорит плахтових тканин, виготовлених на Переяслав-Хмельницькій 
фабриці впродовж 1960 – 1970-х років, яскравий, насичений, із перевагою чер-
воного, оранжевого і золотисто-жовтого кольорів, що доповнюються зеленим, 
білим, фіолетовим, голубим, коричневим. Незважаючи на велику кількість ко-
льорових поєднань, тканини фабрики цього періоду характеризуються компо-
зиційною та колористичною злагодженістю. Залежно від функціонального 
призначення застосовувались різні технології виготовлення та засоби оздоб-
лення, що їх використовували майстрині. На Переяслав-Хмельницькій фабриці 
ім. Б. Хмельницького об’єднали колектив досвідчених майстрів, що збагачува-
ли мистецтво плахтового ткання новими формами та наповнювали його новим 
сучасним змістом. Художники підприємства плідно працювали над розробкою 
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нових оригінальних композицій плахтових тканин. Використані ними тради-
ційні елементи поєднані у вишуканій композиційні форми і у поєднані з бага-
тим колоритом надають візерункові тканини надзвичайної декоративності і 
виразності. 

У цей період регулярно проводились виставки і ярмарки творів декорати-
вно-прикладного мистецтва, конкурси майстрів народних художніх промислів. 
Адже працюючи на підприємстві та експонуючи свої твори на виставках майс-
три, тим самим, створювали умови для підвищення кваліфікації та творчої ак-
тивності, вносили помітний вклад у розвиток і вдосконалення традиційних 
народних промислів. Крім того, практикували індивідуальне навчання у відо-
мих майстрів, систематично організовували семінари за участю працівників на-
укових установ, музеїв, вищих навчальних закладів. 

У 1975 році уряд країни прийняв постанову, що мала послужити по-
штовхом до збільшення підприємствами випуску високохудожніх творів, збага-
ченню асортименту продукції шляхом створення нових проектів. Ця галузь 
виробництва, будучи одночасно й важливою сферою культури, невпинно роз-
вивалась до 1980-х років [2, 83], коли з’явилась одна з основних проблем худо-
жньо-промислового виробництва – подальше збільшення випуску виробів без 
зниження їх художньої якості та мистецької неповторності. У цей період на Пе-
реяслав-Хмельницькій фабриці над традиційними композиціями плахтових ви-
робів плідно працювали художники К. Кулик, А. Остах, Е. Карпенко, заслужені 
майстри М. Шинкар, М. Олексієнко та ін. Вони з успіхом удосконалювали тра-
диційні схеми завдяки набутому на підприємстві творчому досвіду та розвине-
ному художньому уявленню. Через те, що попит на декоративно-плахтові 
тканини був стабільно високим, можна стверджувати, що художники підприєм-
ства певним чином впливали на формування естетичних смаків широких верств 
населення. Окремі види користувались значним попитом не тільки в Україні та 
інших республіках Союзу, але й за кордоном. Багато оригінальних композицій 
плахтових тканин у цей період створено художником А. Остах. Її тканини не 
один рік з успіхом випускались підприємством і сьогодні можна побачити у му-
зеї декоративно-прикладного мистецтва в Києві. Професійно створені компози-
ції орнаменту плахтових килимків у поєднанні з надзвичайно емоційним 
вирішенням колориту, де на темному фактурному тлі яскраво виграють насиче-
ні червоні, оранжеві, сині, жовті елементи орнаменту довгий час користувались 
стабільним попитом в оздобленні інтер’єрів. Створені за її проектами плахтові 
килимки та тканини і тепер приваблюють увагу чистотою форм, виразністю ко-
льорів та сприймаються досить декоративно. Вдалими знахідками відзначались 
творчі доробки й інших художників фабрики, завдяки яким значно удосконали-
лись різні властивості декоративних плахтових тканин: функціональні, конс-
труктивно-технологічні та естетичні.  

Врешті-решт гонитва за валовими показниками упродовж 1980-х років 
вкрай негативно відобразилась на продукції фабрики, а саме призвела до зане-
паду майстерності та збіднення самого мистецтва плахтового ткання. Праця ху-
дожника, поступово, перетворилась з творчої в механічну й іноді просто 
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комбінувались прості форми на основі традиційних схем. Це вилилось у стилі-
заторство, прикрашательство, а народних майстрів, при цьому, використовува-
ли лише як простих виконавців, а не творців. Гостро постало питання болісної 
суперечності між мистецьки довершеним цілісним образом виробу, не залежно 
від того чи то метрова тканина, чи поштучні вироби, і необхідністю наздоганя-
ти валові показники, заплановані без урахування того, що готова продукція при 
цьому втрачає не тільки в естетичному плані, але й знижується її практична 
придатність. Плахтові тканини промислового виробництва цього періоду від-
значаються низькими споживчими властивостями та художньо-естетичними 
якостями.  

У 1990-х роках через нестабільність в економіці різко зменшилась кіль-
кість ринків збуту декоративних плахтових тканин Переяслав-Хмельницької 
фабрики, знизився споживчий попит, виробництво було скорочено. Щоб вижи-
ти та створити конкурентноспроможну продукцію, майстри ставали підприєм-
цями, що реагували та пристосовувались до потреб ринку. Плахтовим тканинам 
1990-х років притаманні лаконічність, узагальненість, декоративно-площинне 
трактування композицій, деяка умовність кольорів. 

Сьогодні Переяслав-Хмельницька фабрика художніх виробів ім. Б. Хме-
льницького спеціалізується на виготовленні різноманітних ткацьких виробів: 
традиційних плахт та плахтових тканин, скатертин, декоративних доріжок, ру-
шників, серветок, сценічних та народних костюмів. Проте, хоч рівень технічної 
майстерності майстрів-виконавців і залишається достатньо високим, плахтові 
тканини сьогодення не відповідають тому високохудожньому рівню, який був 
присутній у виробах підприємства в часи найбільшого розквіту. Композиційні 
ритми та орнаменти сучасних плахт дещо спрощені, не завжди вдало підібрано 
колористику, помітно сухе стилізаторство. Уклад загальної композиції цих 
плахт визначається розташуванням кольорів на полі тканини і, зазвичай, є дові-
льним, в шаховому порядку або по діагоналі. Для збагачення асортименту ви-
користовують кілька варіантів геометричного наповнення клітки рапорту та 
декілька кольорових розробок одного і того самого варіанту композиції. Завдя-
ки поєднанню нового і традиційного з’являється можливість досягти певних 
творчих успіхів. Народні майстри Переяслав-Хмельницької фабрики, успадку-
вавши багаті традиції місцевого плахтового ткання, сформовані попередніми 
поколіннями талановитих ткачів, намагаються і в непростих умовах сьогодення 
не залишати свого фаху – хочуть працювати, мислити, втілювати в життя свої 
творчі задуми. 

Зважаючи на викладене вище, можна зробити висновок, що плахтові тка-
нини Переяслав-Хмельницької фабрики художніх виробів ім. Б. Хмельницького 
відзначаються рядом своєрідних місцевих рис. Це виявляється в особливостях 
колориту, в характері орнаментики, ритмі, та масштабному співвідношенні 
композиційних елементів. Виробництво плахтових тканин увібрало в себе кра-
ще з того, що було створено майстрами не одного покоління і до тепер захоп-
лює свіжістю та лаконічністю. Використовуючи традиційні для народного 
ткацтва цього регіону ткацькі техніки, досвічені майстрині намагаються під-
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тримувати і продовжувати кращі місцеві традиції попередніх поколінь. Спорід-
неність з традиційними народними виробами простежується в характерних фо-
рмах орнаментики, розміщенні візерунку, використаних кольорах. Найхарактер-
нішими мотивами геометричного орнаменту, що зустрічається на плахтових 
килимах та тканинах підприємства є ромбоподібні фігури з прямокутними еле-
ментами, ступінчаті ромби, зірки, розетки, трикутники, квадрати та стилізовані 
квітки. Орнаментальний рисунок, трактований більш масштабно і виразно, іно-
ді контрастніше виділяється яскравими кольорами на темному тлі у порівняні з 
аналогічною продукцією інших фабрик. На тлі темних відтінків виділяються візеру-
нки яскравих кольорів та композиції, утворені чітким ритмом простих геометричних 
мотивів. Мотиви на плахтових килимках Переяслав-Хмельницької фабрики, у порів-
нянні з аналогічною продукцією інших фабрик, зображені узагальненіше, іноді ко-
нтрастніше виділяються яскравими кольорами на темному тлі. Вироби Переяслав-
Хмельницької фабрики художніх виробів ім. Б. Хмельницького продовжують кори-
стуватись стабільним попитом – їх використовують у якості сувенірів, як при офі-
ційних зустрічах на рівні держави, так і просто в якості подарунків. 

Дані розвідки можуть бути використані у підготовці навчальних курсів з де-
коративно-ужиткового мистецтва, мистецтвознавства, у навчально-методичних по-
сібниках та навчальних програмах у процесі фахової підготовки працівників текс-
тильної промисловості. Крім того, публікація може бути корисною для співко-
бітників музеїв у залученні до наукового обігу матеріалів, які до цього часу 
вважалися другорядними. Матеріали дослідження можуть бути використані пред-
ставниками інших галузей знань для вирішення теоретичних проблем, а також 
митцями та дизайнерами у своїй творчій практиці.  
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БАЛАГАН ТА ЯРМАРКОВЕ ВИДОВИЩЕ ЯК  
ПЕРЕДУМОВИ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ У МАС-МЕДІА 

 
У статті дається аналіз видовища як синтезу мистецтв у контексті мультимедіа 

технологій. Визначаються культурно-історичні витоки таких видовищ, як балаган, 
ярмаркові видовища, панорама та ін. 

Ключові слова: синтез мистецтв, балаган, видовище, шоу, медіа-культура. 
 
In the article the analysis of social and cultural space of spectacle is given as to the 

synthesis of arts in the context of multimedia technologies. The cultural and historical 
sources of show are determined (show, fair spectacles, panorama, but other). 

Key words: synthesis of arts, show, spectacle, show, multimedia. 
 
Соціокультурний простір, який виникає в екранних видах мистецтв, зок-

рема в мас-медійних конфігураціях, має свою генеалогію. Це – генеалогія ста-
новлення урбанізованої видовищної культури, яка починається з ярмарків, з тої 
публічності, яка інституалізується в різних локалізованих сценічних ознаках. 
Тому, звичайно, самі по собі співвідносини мистецтв і намагання побачити 
розмаїття сценізму, яке відтворюється у мас-медійному вимірі, або полісценіч-
ний образ, який походить від багатовимірності сцени в ранніх формах видови-
ща, є важливою передумовою осмислення самої медійності як посередника 
комунікації, що завжди є публічною подією. Тобто, ті форми видовищної пуб-
лічності, які створюють синтез саме «тут і зараз», синтез в цьому просторі і ча-
сові, можуть бути задіяні в різних просторових конструкціях.  

Проблемою генези екранних видів мистецтва обіймалися Н.А. Хрєнов, 
А.О.Новікова, В.І.Бєрьозкін, Ю.А. Богомолов, С.Д. Безклубенко, А.С.Вартанов 
та ін., однак малодослідженими залишаються відносини сучасних видів мисте-
цтва та їх культурно-історичних ознак. 

Мета статті – визначити культурно-історичні пріоритети здійснення 
синтезу мистецтв. 

М. Хренов детально прослідковує ідеологію мас-медіа і масових видо-
вищ, або масових реалій медіа-культури, починаючи від ранніх форм урбанізо-
ваного фольклору. Зокрема, він зазначає: «Інтерес до традиційних видовищ 
підживлюється під час ХХ століття, коли виникли і утвердили себе нові форми 
масової комунікації. Такий інтерес – власне прояв загальної потреби осмислити 
культурні процеси, які виявляють механізми наслідування традицій минулого» 
[5, 13].  

Йдеться про складний феномен формування міської культури, а також 
виникнення тих форм публічності і видовищності, які неможливі без синтезу 
мистецтв. Синтез мистецтв забарвлюється різними формами комунікації на 
площі під час ярмарку, зустрічі різних колективів, сценічних труп, тому його 
можна назвати лише полісценічним. Цей полісценізм перетворюється в мульті-
медіа у множинність мульті і полі, що фактично індустріалізує, специфікує, бі-
льше того, універсалізує інститути тої рідної культури, яка набуває своїх тех-
нологічних ознак. Передумовою є та глибинна патріархальна етнокультурна 
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реальність, яка приходить в місто з села і вона тут утворює ту ментальність се-
лянського патріархального побуту, що в місті не є відчуженою від людей, а, на-
впаки, поєднує у просторі свята у обрядовій реальності, котру ми можемо зараз 
пов’язати з ТБ-культурою, з культурою медіа в цілому.  

Отже, за всіма медіа-конструкціями і медіа-технологіями, як і за самим 
виміром синтетичного екранного простору, існує єднання глядача і режисера, 
знаходиться фундаментальна потреба в спілкуванні, більше того, це духовна 
потреба, яку не можна в принципі наситити. Від органічної потреби до неорга-
нічної потреби в спілкуванні, яка завжди є відкритою, яка потребує весь час но-
вих і нових форм свого наповнення і задоволення – великий шлях.  

Тобто, можна стверджувати, що соціологічний підхід, який розгортає 
М. Хренов щодо видовища, орієнтуючись на потребу в спілкуванні, є необхідним, 
але не достатнім для того, щоб зрозуміти специфіку синтезу мистецтв в мульті-
медіа, особливо в тому полісценічному просторі, який формується культурно-
історично у вимірі різних реалій культуротворення, починаючи від первинних фо-
льклорних форм свого виникнення.  

М. Маклюєн визначив, що масова культура – це своєрідний феномен, 
який має право на існування, але зараз відбувається кардинальне переосмис-
лення самої масовості, публічності форм ретрансляції цієї масовості. Отже, ма-
совість як така все більше набуває форм демасовізації, за А. Тоффлером [3]. 
Тобто, людина залишається дома, споживає інформацію, навіть не здогадую-
чись, що це робить маса в цілому – не один мільйон, а мільярди реципієнтів. 
Така демасовізація корелює з потребою розваг, яка має суто природні форми 
спілкування на площі, на ярмарку і водночас ці форми вже приватизуються і 
деструктуруються.  

Це не означає, що міська культура знов повинна повернутися до тради-
ційної культури. Інтерес культуротворення, наприклад, на межі ХІХ – ХХ сто-
літь до форм спілкування традиційної культури походить вже зі складу і стану 
міської культури, яка може бути на новому історичному етапі в центрі худож-
ньої культури: так, театр стане лідером водночас з традиційною культурою, він 
може здійснювати хрономентраж реальності.  

Тобто, період певної театралізації культури в цілому, коли театр як най-
ближчий до життя жанр мистецтва, де мистецтво буквально бере життя в рамку 
сцени, а рамка лише відділяє глядача і акторів, створює свою динаміку культу-
рних відносин. Проте медіа інвертують ці відносини, медіа можуть зробити ак-
тора глядачем, а глядача актором, можуть зробити абсолютно несподівані 
кульбіти ідентифікації і водночас навчити людину існувати в світі міфологіч-
них та символічних перевтілень. Варто відмітити, що звернення до урбанізова-
них форм фольклору, зокрема до балагану, стає цікавим феноменом на межі 
ХІХ – ХХ століть.  

Йдеться про те, що індивідуалізація та масовізація корелюють, демасові-
зація – останній термін третьої хвилі, за А. Тоффлером. Всі ці процеси виника-
ють в одному просторі сучасних полімедійних технологій або мульті-медійних 
технологій, так чи інакше потребують волі режисера, індивіда, який намагаєть-
ся структурувати весь простір інформації і водночас розчинитися в тому свят-
ковому і балаганно-лубковому образі вертепу, райку, що належить традиційній 
культурі.  

Балаган – це не просто форма сценічного здійснення реальності, коли пе-
рекривалась певна площа, накривалася завісою і там відбувалися картини теат-
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ральних імпровізацій, мізансценування історії. Балаган був моделюючою сис-
темою, за Ю.Лотманом, яка давала надзвичайно широку палітру моделювання 
світу Верху та Низу. М.Хренов відмічає: «Звернемо увагу на те, що зацікавлен-
ня балаганом як формою консервації міфологічної і архетипічної свідомості 
стримувалася активністю історичної свідомості і політизацією мистецтва. Тому 
зв’язок балагану з міфологічною свідомістю не виключає наявності в ньому 
злободневності і сучасності. В його орбіту потрапляють найрізніші прояви су-
часної історії. Так, маслянічний потєшнік на підмостках пропонував раєшний 
огляд столичного життя. Наприклад, балагани часто-густо відтворювали події з 
фронту військових подій» [5, 229]. 

Спочатку кіно моделювало функції балаганного видовища, було суто ко-
мерційною діяльністю і абсолютно не сприймалось як вид мистецтва. Щось по-
дібне можна говорити і про ТБ про мульті-медіа в цілому. Ярмарковість, 
насиченість кольорами, різноманітність видовищних засобів, надлишкова інфо-
рмація, надлишкова поліфонія та образна мімікрія, дисфункція комунікації 
сприймається зовсім не як мистецька діяльність, але за цим всім слід бачити ту 
поетику медійного простору, яка є інваріантною синтетичному образу комуні-
кацій, синтетичному витвору мистецтва. Синтез мистецтв тут є моделлю, яка 
дає надію на те, що культивація і, більше того, культурація або етнокультурація 
з допомогою вже національних форм видовища як звернення до лубку, райка, 
вертепу, балагану є традиційними і необхідними засобами регенерації і водно-
час оновлення поетики ТБ і поетики всього екранного світу.  

Недарма телебачення стає найбільш масовим і найбільш узагальненим ін-
струментом мульті-медіа технологій, але мульті-медіа неварто зводити знов-
таки до одних технічних засобів. Це непросто аранжування звука, світла, ко-
льору. Це і не є просто передача інформації. Це – полісценічна реальність, яка є 
історичним полісценізмом, де є множинність сцен різного виміру. Є можливість 
різних ознак у контексті ярмаркового видовища, лубочного бачення світу, фо-
льклорних розваг і різних святкових подій, що приходять в простір ТБ і простір 
медіа-технологій як нова повсякденна обрядовість (за В.Вільчеком).  

Можна зазначити, що тут ми потрапляємо в проблему онтології образу. 
Тому варто звернутися до Ролана Барта, який у книзі «Camera lucida» досить 
гостро фіксує, що революція фото відбувалася не завдяки копіюванню, не за-
вдяки новітнім технологіям, а завдяки виникненню нового антропологічного 
феномена зображення як ідентичності людини та її копії на плівці. «Отже, фо-
тографія представляє собою об’єкт антропологічно новий, вона, за нашим пере-
конанням, не охоплюється звичайними суперечками про природу образу. У 
сучасних дослідників фотографії (будь-то соціологи або семіотики) в моді се-
мантична відносність: ніякої «реальності», нічого, крім технічних прийомів, ве-
личезне презирство до «реалістів», котрі не помічають, що будь-яке фото 
закодовано» [1, 132].  

Ми бачимо складну ситуацію: з одного боку, фото – це код, певна куль-
турно-історична логіка прочитування змісту, до якого ми звикли, а з іншого – 
реальність, яка онтологічно несе в собі ознаки документу. Якщо говорити про 
реалізм, на якому тут наполягає Р.Барт, то його не потрібно розуміти як натура-
лізм. Реалізм у середньовічному розумінні – протиставлення номіналістів і реа-
лістів (від слова «реальність», що задається згори, абсолютом), що було досить 
гострим.  
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Фактично звернення до витоків – це та необхідна і достатня можливість 
регенерації жанру і підживлення його дієвості, коли старі форми переосмис-
люються в нових сценічних ознаках, у полісценічному вимірі, який функціонує 
екран і екранні технології. Важливо також відмітити, що проблеми синтезу ми-
стецтв пов’язані з проблемами сакрального. Так, саме низові форми сакрального, 
які формуються на ярмарках, у балагані, райку, панорамах і всіх видовищних пло-
щадних формах, створюють священний образ людини, яка вічно жива і яка на-
магається змагатися з божеством у здібності своєї живучості.  

Цей надзвичайно цікавий аспект розглядає Михайло Бахтін в аналізі роботи, 
присвяченій творчості Франсуа Рабле: раблезіанський сміх є космічним, є ожив-
ленням всього мертвого, є оновленням життя [2]. Тобто, проблема сакральності, 
нової сакральності так чи інакше постає в контексті синтезу мистецтв. Сакральне 
апелює до різних вимірів абсалюту, до різних дискурсів, різних мов, різних здіб-
ностей людини у єднанні з вищим витоком існування.  

Дослідники вважають, що в середині ХХ століття створюється ситуація, ко-
ли з широким розповсюдженням ТВ, радіо, а також завдяки кіно і іншим медіа в 
культурі виникає складна парадоксальна ситуація – в публіку перетворюється все 
населення, що споживає інформацію. Тобто, публічність як локалізовані епіцент-
ри ярмаркового, балаганного і т. ін. видовища стає уніфікованим і водночас масо-
во визначеним клішованим продуктом. Ця ситуація, з одного боку, дає надію на 
те, що виникає новий вид демократичного спілкування, а з іншого – розчаровує, 
бо самі формульні кліше і сама масовість здійснених нейтральних в образному 
відношенні медіа нівелює той образний потенціал, який ми мали в балагані та ін-
ших культурно-історичних формах.  

Досить драматично складається ситуація саме з вітчизняним кінематогра-
фом. У 70 – 80-ті роки він починає активно асимілювати образний потенціал єв-
ропейської культури. Так, поетичне кіно, яке виникає в Україні, Росії (такі 
елітарні режисери, як Тарковський, Сакуров, Балаян в Україні, а згодом вже і 
інші) потрапляє в ситуацію «нових катакомб», за М. Хрєновим. Вони не можуть 
реалізувати свій потенціал і вимушені або тікати на Захід, як це відбулося з 
А.Тарковським, і намагатися за кордоном поставити собі нове завдання і вирі-
шити його саме в тому контексті бачення, в якому він вже не може зрадити, або 
пристосовуватися, якимось чином маскувати свої ідеї.  

Це стосується багатьох митців, які в тій чи іншій мірі належать до істори-
чного етапу «радянського лубка». Твори того часу є тотальною критикою ідео-
логізму і всієї міфологеми соцреалізму, але водночас існують у вузькому 
просторі поетики «радянської дійсності».  

Фактично «нові катакомби», які виникли після «хрущовської відлиги» і 
бум нонконформізму, який визначився в усіх сферах мистецтва, породили нові 
форми синтезу і нові форми публічності: публічності камерної, приватної, пуб-
лічності малих форм, що пов’язані з малою сценою, з новим «балаганом». Як 
недивно, сама камерність орієнтації на малу сцену залишається інваріантною і в 
ХХІ столітті. Всі засоби технологій мультимедіа орієнтовані на людину, якщо не 
самотню, то у всякому разі, яка реалізує свої потреби в спілкуванні у камерному 
просторі, просторі або домашньому, або просторі малих груп. Проте великі площі, 
стадіони і захоплюючий екстаз все менш і менш стають епіцентрами формотворен-
ня медійних технологій. Медіа не орієнтується на великі площі, мегаломанія як ве-
лике охоплення просторових мас людей зникає в небуття. 

Але мультимедіа, задовольняючи потребу салонного буття і створення не-
приватних або приватних салонів у тій чи інший мірі намагаються маскувати цей 
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розсіяний натовп і намагаються у цей час прилюдно показати саме великі площі, 
великі аудиторії, апелює до великих мас, які на сцені виглядають як всезагальне єд-
нання, якщо не в планетарному соціумі, то в певному комунікативному вимірі того 
елітарного інформативного суспільства, про яке вже йшлося. 

Важливо, що розповсюдження камерних форм спілкування свідчить про на-
магання протиставити масовим процесам дегуманізації мистецтва, за Х. Ортегою-
і-Гассетом, домашню атмосферу патріархального побуту. Це надзвичайно важ-
лива ситуація, вона задовольняється саме мультимедіа-сценізмом. Коли сценою 
стає кухня, коли сценою стає помешкання, коли сценою стає заміський дім і 
сцена, яка реалізується як ретрансляція видовища за допомогою екрана, не по-
мічається, то цей сценізм презентує інвертовану технологію синтезу мистецтв, 
видовищного синтезу мистецтв, яка саме досягається шляхом полісценічного 
єднання в комунікативному вимірі мультимедіа.  

Надзвичайно гостро постає проблема сакральності. Вона пов’язана з нон-
коніформістським рухом і автентичним сакральним пошуком цінностей куль-
тури. У 70 – 80-ті роки і в кіно, і в музиці, і в образотворчому мистецтві, а 
також в архітектурі відбулося багато пошуків, люди починали відновлювати ті 
цінності, які були знищені і нівельовані масовою культурою, культурою тоталітари-
зму. Масовість тоталітарна і масовість, яка народжується в дамашніх приватних об-
ставинах, в салонних бібліотечних сховищах, звичайно, – різна масовість.  

Можна ствержувати, що цей простір ще не засвоєний, більше того, ця 
стратегія демасовізації, як її визначив А. Тоффлер, продовжується, апеляція 
мас-медіа до камерних просторів, до ідентичності малого і великого, до всеза-
гальної комунікативної спільності і водночас до салонного приватного спожи-
вання інформації – це та діалектична структурна засада синтезу мультимедіа-
технологій, які можна визначити як синтез мистецтв, як синтез умінь, як синтез 
майстерності, як синтез творчості. Проте слід провести демаркацію між «ката-
комбами» мистецтва, поезії, медіа 70 – 80 років і вже «новими катакомбами» 
ХХІ століття. Культура споживання тотальна розбещеність, про яку говорить 
Жан Бодрійяр, а також спокуса насолоди і тотальна ідентичність з гламурною 
успішною людиною призводить до того, що людина знаходиться в стані афек-
ту, неадекватності.  

К.Лоренц зазначає, що задоволення потрібно заслужити, задоволення має 
мати під собою певну працю, дію, тобто активний розшук, у всякому разі спів-
учасність або співпричетність до тої події, яка веде до катарсису. Якщо задово-
лення дається автоматично, дається шляхом натисненням кнопки, то воно скоро 
набридає. В цьому полягає мотивація інтеграції мульті-медіа у все більш склад-
ні і складні конфігурації, які призводять до все більш і більш насиченого прос-
тору відеосвіту і аудіальних або аудівізуальних синтез, які все більше і більше 
підживлюють образ, який веде до задоволення. Тобто, сама по собі спокусли-
вість і весь цей кодекс «розбещеність» медіа, який Ж.Бодрійяр досить гостро 
інтерпретує в культурі споживання, призводить до невідкладеного задоволення, 
задоволення «тут і тепер», задоволення без будь-яких зусиль, а це нівелює сам 
феномен культурності споживання як естетичного відношення.  

Таким чином, ми потрапляємо в складну ситуацію, коли інтерпретатори-
дослідники а в даному випадку ми спиралися на двох цікавих інтерпретаторів – 
етолога Конранда Лоренца і культуролога Миколу Хренова, з різних позицій 
оцінюють проблему медіа. Якщо К. Лоренц бачить ситуацію в контексті всеза-
гального єднання форм культури, де проблема задоволення-незадоволення, 
спокуси, любові визначається як певна детермінанта життєдіяльності, як озна-
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ка, яка призводить до виникнення потреб або, навпаки, заперечують потребу у 
спілкуванні, то Хренов намагається описати контекст мас-медіа в культурно-
історичному вимірі соціологічного зразка, намагається показати, що потреба у 
спілкуванні, потреба у відносинах людини і іншої людини є вічною, але її фор-
ми ретрансляції і комунікативних інсталяцій без кінця змінюються. Прослідко-
вуючі ці зміни, він починає від публічного соціуму архаїчного міфологічного 
простору і свідомості міфологічного зразка і доходить до сучасних екранних 
міфів, міфів які виникають в просторі мас-медіа і в просторі мульті-медіа тех-
нологій.  

Візуальність сучасних мас-медіа в певній мірі компенсувала агресивність 
того вербального простору, який був домінативним в тоталітарному суспільст-
ві. Сама вербальність, що доведена до ідеологічного тиску з гучномовців, які 
проголошували відомі всім істини в нескінченному просторі і шукала в собі пе-
вних доповнювальних контрагенцій (такими контрагенціями стають візуальні 
форми, переважно форми комунікацій, пов’язаними з видовищами на площі і з 
видовищами в традиційному публічному соціумі), але дефіцит такого традицій-
ного публічного соціуму призводить до моделювання публічного соціуму на 
екрані.  

Це відбувається за допомогою агломерації єднання різних засобів переда-
чі інформації та інтенсифікації саме візуальних типів впливу на людину. Коли 
картинка лубка, картинка панорами, картинка, яка існувала в ярмаркових видо-
вищних формах із маргінальних явищ або салонно-ретроспективного явища пе-
ретворюються на тотальний пресинг, що, звичайно, перетворює її на свою 
протилежність. Екран потребує нових нормативів, тобто нових дискурсів, які 
різними мовами інтерпретують і характеризують цю картинку.  

Різноманітність зображеної інформації теж досягає своєї межі завдяки 
тому, що вона розшаровується на верх і низ, гламур-інформацію і інформацію 
низову, треш-інформацію, а також позіціювання різних еліт – політичних, а та-
кож соціальних, культурних, естетичних, художніх, що утворює те розмаїття 
інформативного простору, який пов’язують з масовими комунікаціями. Ми зна-
ходимося в ситуації всебічного і тотального симбіозу, який інколи називають 
«новим синкретизмом», пов’язують з новими катакомбами, пов’язують з «роз-
сіяним натовпом», пов’язують з ситуацією демасовізації культури, за А. Тофф-
лером, але будь-яка демасовізація, деконструкція, декомпозиція в тій чи інший 
мірі апелюють до первинної цілісності і первинної генетичної реальності, яка є 
міфом, праміфом, є першозасадою, що ніколи не зникають із тих засобів інфор-
мації, а також із видів мистецтв, які і формуються в контексті мультимедіо-
технологій. 
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ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ КАХЕЛЬ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ 

 
У статті досліджується походження та розвиток українських кахель як унікаль-

ного явища декоративно-ужиткового мистецтва. Аналізується специфіка кахлярства у 
окремих історико-етнографічних регіонах України. 
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In the article examines the origins and development of Ukrainian glazed tiles as a 

unique phenomenon of decorative art. The specific of production of the glazed tile is ana-
lyzed in some historical and ethnographic regions of Ukraine. 

Key words: glazed tile, tile, Dnieper Ukraine, Poltava province, Chernihovo-Siveria, 
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Кахля – «глиняна плитка із загнутими краями; використовувалася для ли-

чкування печей» [21, 133]. Кахля має важливу термофізичну характеристику: 
властивість накопичувати тепло, а потім поступово віддавати його. При цьому 
теплове проміння нагріває стіну, стелю і підлогу, не перегріваючи повітря в 
приміщенні [6, 6].  

Найбагатшим регіоном за кількістю осередків кахлярства є Поділля. Пер-
шим дослідником кахель цього регіону став Юхим Сіцінський [22]. Кахлярство 
Підкарпаття висвітлено в основній праці Володимира Шухевича «Гуцульщина» 
[27]. Велику спадщину кахлярства Чернігівщини було досліджено Євгенією Спа-
ською [23], [24] та Лідією Орел [19]. У 1950–1960-х роках з’явилися праці Катери-
ни Матейко [15], Лесі Данченко [4], Пантелеймона Мусієнка [17], [18]. Значну 
кількість матеріалів історичного характеру знаходимо в роботі Олександра Ти-
щенка [25]. Юрій Лащук розробив схему поділу території України на три зони 
кераміки [14, 40–41], що актуально і для кахлярства. 

Метою даної розвідки є простеження ґенези та особливостей еволюції ка-
хлі як окремого виду кераміки, використання кахель на різних історико-
етнографічних землях України. Зазначимо, що Південь та Слобожанщина були 
заселені українцями порівняно пізно, тому тут не встигла сформуватися власна 
стійка кахлярська традиція.  

З Х століття у містах Русі почала розвиватися будівельна кераміка. Виро-
стали величні храми та оборонні споруди з плоскої цегли – «плінфи». Стіни й 
долівки вистеляли фігурними керамічними плитками та вкривали емалевою по-
ливою різних кольорів [7, 284]. Техніка виготовлення білгородських плиток нага-
дує фляндрування (спосіб декорування посуду, при якому на біле тло посудини 
ріжком наносили краплю густої фарби і, розтягуючи її затупленим кінцем дро-
тяної шпильки, створювали специфічний орнамент) [26, 313]. 

Друга група пам’яток – рельєфні плитки. Виготовляти їх стали дещо піз-
ніше у Києві та Галицько-Волинському князівстві. Деякі рельєфні плитки поли-
ті зеленою поливою або розписані емалями двох кольорів [2, 388–389]. 

З ХІІІ століття плитку почали використовувати для облицювання печей в 
інтер’єрі житла. На її зворотній стороні почали робити стінки, які утворювали 
коробку, призначену для міцного поєднання з кладкою печі – так звану румпу. У 
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такому вигляді плитка ставала кахлею. Початком розвитку кахель вважають перші 
використання керамічних посудин у кладці печей (горщикові кахлі) [25, 46]. 

Найвизначнішим осередком гончарства на Наддніпрянщині вважаються 
Дибинці з групою довколишніх сіл. Характерною рисою дибинецьких розписів 
є суцільне заповнення всієї площини кахлі рясними рослинними орнаментами, 
великими фігурками чи цілими сценами, що зображали вершників-козаків, му-
зикантів, чумаків, цигана з ведмедем, оточених завитками, листочками, квітами 
[9, 84]. 

Високорозвинена різьба на Подніпров’ї значно вплинула на композиції 
кахель. Зрештою, дерев’яні форми виконували здебільшого різьбярі. Виробниц-
тво неполив’яних кахель збереглося на Корсунщині до початку ХІХ століття. 
До цього часу можна віднести кахлю, виявлену Юрієм Лащуком в с. Селище 
[14, 80–81]. 

За своїм характером малюнки на кахлях надзвичайно динамічні: стебла 
рослин вигинаються, листя закручується, пози людей і тварин рухливі. Малюн-
ки на кахлях можна поділити на кілька груп. Поширені кахлі із зображенням 
військових – вершників та піших. Чималу групу становлять кахлі із зображеннями 
музикантів. Є кахлі, що відображають сцени полювання та типові побутові сценки. 
Рідше зустрічаються кахлі із зображеннями птахів і рослин [5, 40–41]. 

На Полтавщині перші неполив’яні кахлі з’являються наприкінці ХVІ сто-
ліття. У другій половині ХVІІ століття кахлі набувають прямокутної форми, їх 
розміри зростають, румпа стає нижчою. Плитки кахель вкриті рельєфними, а 
пізніше ще й мальованими вигадливими орнаментами. Зразки з Лубен мали не-
високі рельєфні малюнки у вигляді рослинних мотивів. Разом із зеленими чер-
нігівськими кахлями починають входити в побут селян і козаків також кахлі 
мальовані. У другій половині ХVІІІ століття на кахлярство Полтавщини значно 
вплинули грубки і комини з Калуги. Кахлі з характерними калузькими «лимон-
чиками» або вишуканими фігурними розписами можна побачити в музеях Пол-
тави та Лубен. Високорозвинене на Полтавщині у ХVІІІ столітті різьблення 
підштовхнуло майстрів до форм з геометричною різьбою, характерною для де-
рева. З кінця ХVІІІ століття починається поступове витіснення рослинних ор-
наментів геометричними [14, 127–129]. 

До середини ХІХ століття теракотові кахлі виготовляли гончарі Глинсь-
кого, Малих Будищ та Лазьків, але наприкінці ХІХ століття це ремесло занепа-
ло. До початку ХІХ століття лицьову частину кахель гончарі Опішного та 
оточуючих гончарських осередків прикрашали рельєфним рослинним декором, 
який пізніше замінився геометричним. Найуживаніші його мотиви – «хрест», 
малюнок «решіткою». У Лазьках виготовленням «синіх» димлених кахель за-
ймався Пилип Явдак [16, 127–129]. 

Прагнення селянок до білизни і чистоти призводить до забілювання в ХІХ 
столітті сіруватих теракотових кахель, які легко забруднювалися. Це бажання 
набуло свого вираження у полтавському фольклорі: «До Дмитра дівка хитра, а 
по Дмитрі хоч кахлі витри» [20, 222]. У ХІХ столітті подекуди починають ро-
бити зовсім гладкі кахлі, розраховуючи якраз на забілювання груб [14, 130].  

До ранніх зразків чернігово-сіверського кахлярського мистецтва можна 
віднести середньовічні неполив’яні теракотові кахлі з іконографічними зобра-
женнями, що вмуровані в браму Новгород-Сіверського монастиря. На Чернігі-
вщині побутували російські та інші привізні кахлі. Місцеві поділяються на 
«панські» і «селянські» [23, 5]. Панських кахель треба шукати по містах – в бу-
динках багатих крамарів, урядовців, дворян; по селах – у поміщицьких будин-
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ках та економіях. Селянські або міщанські кахлі, вмазували в печі та груби по 
селянських хатах або на околиці міста. Селянська кахля мала свій визначений 
формат. Це рівний прямокутник, спрямований догори [24, 10–11]. 

Можна виділити кілька типів чернігівських кахель. Ще з ХVІІ століття 
окремі гончарі-кахлярі виробляли переважно зелені формовані кахлі на замов-
лення; це були великі однокольорові кахлі. З початку ХVІІІ століття в Росії і 
Польщі поширюється мода на розписані кахлі, з’являються привозні заводські 
сюжетні печі. У селянському, міщанському й дрібнофеодальному вжитку ще 
довго залишаються зелені рельєфні кахлі [23, 7–9]. 

Кахлярські мануфактури виникають в Батурині, Глухові, Новгород-
Сіверському й Тулиголові. Досить популярною сюжетною лінією була бороть-
ба українського народу з кочовими та іноземними навалами. Бурхлива петро-
вська епоха знайшла вияв у сюжетах «Швед на коні з піднятою шаблею», 
«Козацький старшина на коні з булавою і шаблею в руках» та ін. Часто зобра-
жали жінок, зайнятих виконанням традиційних робіт, побутові сценки та порт-
ретні сюжети. Городнянський майстер Сидір Перепілка зображав сюжети, взяті 
з біблейських легенд [18, 98–100]. 

Значна кількість кахель належить анонімним авторам. Особливо це стосу-
ється рельєфних кахель, які, зазвичай, не містили ані дат, ані підписів. На роз-
писаних кахлях знайдено чимало дат і підписів гончарів [23, 27–28].  

Ще за часів Київської Русі на півночі сучасної України набули поширення 
так звані голосники – попередники пічних кахель. У ті часи долівку у найбільш 
визначних храмах вистеляли полив’яними плитками [11, 74]. 

Давні пам’ятки кахельного виробництва, виявлені у Луцьку та Острозі, 
виготовлені на ножному гончарному крузі, мали висоту 14 – 22 см та кругле 
денце діаметром у межах 7 – 9 см Стінки кахель дещо розширені доверху й за-
кінчуються потовщеним вінцем, що має обриси квадрата шириною 8 – 12 см, 
або чотирьохпелюсткової квітки, характерної для орнаментів романського й го-
тичного стилів [13, 10–11]. 

З часом з’являються різновиди кахель, зокрема суто облицювальні, так 
званого мискового типу – укорочені й широкі. Довжина їх становила 13 – 16 см, 
висота – 11 – 14 см. Такі кахлі виявлені у Луцьку [13, 11–12]. 

Острозькі кахлі можна поділити на три групи. До найчисленнішої нале-
жать кахлі з рослинним орнаментом. Кожна з них є закінченим елементом, який 
повторювався певну кількість разів. Зовсім іншу композицію бачимо у вирі-
шенні лицевої поверхні теракотової кахлі. Тут стилізовано зображення квітів, 
які обрамляються крапками, невеликими букетами. Інший композиційний 
принцип лежить в основі тих кахель, у яких лицева поверхня не має обрамлен-
ня, а декор розміщено відносно однієї осі. Основний мотив кахельних зобра-
жень – рослинний, геометрично стилізований [1, 93–96]. 

У кахлях з Дубно, знайдених у замку князів Острозьких, простежуються 
яскраві ренесансні риси. Характерною особливістю дубенських кахель є «сіточ-
ка», яка вкриває рельєфну поверхню декоративних елементів. Часто трапляєть-
ся поліхромний розпис. Цей прийом широко використовувався у ХVІ століття 
[3, 11–16]. 

Найбільш ранні подільські кахлі (ХV століття) найкраще представлено в 
музеї Кам’янця-Подільського. Відтискували кахлі у формах, зроблених, очеви-
дно, з гіпсу або дерева, міцно вдавлюючи глину руками через мішковину, яка 
виразно відбилася на багатьох кахлях з «вогневого» боку, а потім доліплювали 
румпу, обрамляли бордюрами [8, 394]. 
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Кам’янецькі кахлі дуже різноманітні. Наприклад, дві кахлі прикрашено 
великими розетками. Є кахлі з опуклостями, від яких до кутів відходять трику-
тники. Трапляються й кахлі, що мають розетку у вигляді пелюсток квітки або 
корону, обабіч якої виконані невисоким рельєфом квітки чи листочки, доповне-
ні зубцями. На іншій кахлі бачимо горельєфне зображення чоловіка з вусами, 
що грає на дуді. Починаючи з ХVІ століття на подільських кахлях стає відчут-
ним вплив ренесансної культури [8, 395]. 

У Зятківцях було розкопане старе горно ХVІІІ століття, де знайдено ула-
мки кахель з витонченим рослинним візерунком. Вони були вкриті синьою по-
ливою [14, 197]. 

У ХVІІІ столітті важливими осередками виробництва кахель стали 
Кам’янець-Подільський і Вінниця. Найпопулярніші зображення – вершники на 
конях з пістолями в руках, козаки з шаблями, блазні у кумедних ковпаках, про-
столюдини, родові герби, квіти [17, 334–335]. 

Цікаве композиційне рішення у кахель із Старокостянтинова. У них рель-
єф доведено до певної завершеності, світло випалена глина вкрита прозорими 
свинцевими поливами складної й витонченої палітри. Схожа техніка розпису 
об'ємних форм є і на кахлях із міста Стариця [25, 51–52]. 

Витоки кахлярства в Прикарпатті беруть свій початок ще з облицювальних 
плиток ХІІ – ХІІІ століть, знайдених у Золотому Току (Галич). Пізніше тут зросло 
виробництво пічних кахель, які набули значного поширення. Коломийські гончарі 
використовували або техніку ріжкування (без наступного розтягування), або заті-
кання (те саме, що і фляндрування). При ріжкуванні на кахлі наносилися вільні 
плями, що переважно не пов'язувалося з малюнками. Мета їх нанесення – прихова-
ти місця стиків кахель, зробити їх одним цілим. Часто гончарі вдавалися і до 
фляндрування таких кахель. Існувала ще і техніка ритування, майже не викори-
стовувана в Коломиї. Суто коломийською особливістю кахель є «мармуруван-
ня» – нанесення широких пензлевих мазків зеленого кольору [12, 41–47]. 

Декоративні кахлі також виготовлялись у Косові, Пистині та Сокалі. В 
Косові їх виробництвом займався Олекса Бахметюк, гончарська родина Бара-
нюків, Йосип і Гнат Кощуки, Михайло Білецький, в Пистині – Петро Коршак 
[10, 9]. 

Матеріали розкопок у Косові виявили багато уламків кахель ХVІІ – ХVІІІ 
століть Розміри – невеликі, приблизно 18×20 см, мали румпу 6 – 7 см. Черепок 
червоного або рожевого кольору; незначна частина кахель була покрита зеле-
ною поливою. Кахлі прикрашені рельєфними орнаментами. Переважали рос-
линні композиції [10, 10]. 

Визначним центром виготовлення кахель на Львівщині був Сокаль, в якому 
працював народний майстер Василь Шостопалець. Кахлі цього майстра, як і Олекси 
Бахметюка, побілковані і гравіровані, розпис їх тваринно-рослинний [15, 50]. 

Виробництво кахель розвивалося в Ярославі. У ХVІІ столітті тут вироб-
лялося багато типів кахель, які мали назви: «пуклясті», «мальовані», «зелені», 
«шклені», «великі перепалювані», «плоскаві», «прості», «канзанси» та «тважи-
хові» [14, 274–275]. 

Значним центром кахлярства ХVІІ століття був також Львів. Серед знахі-
док багато кахель з геральдичними мотивами. Серед львівських кахель є багато 
таких, у яких простежується релігійна тематика, досить часто кахлярі віддавали 
перевагу зображенням ангелів. Характерною особливістю було поєднання ре-
несансних рис одягу з античними [3, 16–18].  
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Форма і хронологія галицьких кахель дуже подібні до матеріалів з міст 
Центральної Європи. Це свідчить про те, що основи міфології і декорування ка-
хель тут відповідають загальноєвропейським тенденціям. Але при цьому збері-
галися певні відмінності у моделюванні кахель, специфічно українські риси. 

Наявні закарпатські пам’ятки за призначенням можна поділити на дві 
групи: «вогневі» та обличкувальні. 

Кахлі «вогневі» схожі на загальнопоширені по Україні кахлі ХVІІ – ХVІІІ 
століть; вони мають румпу, виконану на гончарному крузі і приклеєну до само-
го краю кахлі, завдяки чому створюється суцільний перпендикулярний поясок. 
З цих кахель клали груби та комини, замащуючи глиною простір між румпами. 
Всередині кахля залишалася порожньою, сюди доходив вогонь – на викопаних 
зразках можна знайти сажу. Виявлені кахлі з лицевого боку вкриті ясно-
зеленою або темно-зеленою поливою. Їх розписом є рельєфна рослинна орнаменти-
ка. Кахлі цієї групи в ХІХ столітті на Закарпатті вже не вироблялось [14, 287]. 

Другий тип кахель виник, очевидно, пізніше. Це кахлі з рубцем для обли-
цювань. Вони, як і «вогневі», формовані в дерев’яних та гіпсових формах і 
майже не відрізнялись від них. Але румпа змінена тут чотирма невисокими ру-
бцями (2-3 см), що прикріплені до самого краю кахлі і відходять вбік [14, 288]. 
Цей вид кахель до вогню був не придатний. Ним обличковувались печі та плити. 

Українські кахлі пройшли тривалий шлях розвитку. В пізньому середньо-
віччі намітилися певні регіональні особливості. Велику варіативність кахель 
спостерігаємо в Лісостеповій часині України. Кахлярство Полтавщини перебу-
вало під значним впливом кахлярства Чернігівщини, досить своєрідним було 
мистецтво кахель Наддніпрянщини. Для кахель цього регіону характерний ди-
намізм, рухливість зображень людей, тварин чи рослин. Щонайрізноманітні-
шими були кахлі Поділля. Основні центри кахлярства: Кам'янець-Подільський, 
Вінниця, Бар та ін. Багато архаїчних рис зберегли кахлі Прикарпаття (цьому 
сприяла певна ізоляція гірських поселень). Кахлярство Північно-Західної Гали-
чини перебувало під впливом мистецтва ренесансної Європи. Про кахлярське 
мистецтво Закарпаття не маємо достатньої кількості матеріалу, однак відомо, 
що тут вироблялися два тип кахель: «вогневі» та обличкувальні. 

У першій половині ХІХ століття під впливом фабричної промисловості 
кахлярство почало поступово занепадати. Введення системи центрального опа-
лення зняло потребу у кахельних печах. З початку ХХ століття попит на кахлі 
різко падає. Дещо пізніше вони стають предметом суто наукового інтересу. 

Українські кахлі, створювані впродовж століть тисячами відомих і без-
іменних мистців, стали вагомим внеском у наше мистецтво та культуру. Вони 
прикрасили й збагатили духовну скарбницю слов’янства й народів Європи. Ви-
вчення українських кахель та кахлярського мистецтва загалом – перспективна 
сторінка в дослідженні історії українського мистецтва. 
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ЛІТУРГІЧНИЙ ВИМІР ДУХОВНОЇ ПІСЕННОСТІ 

УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ XVII–XІX СТОЛІТЬ 
 

У статті подано характеристику паралітургічних обрядових і пісенних практик захі-
дної і східної церковних традицій. Визначено особливості українсько-білоруської паралі-
тургічної пісенності XVII–XІX століть. Висвітлено процес формування паралітургічного 
пісенного репертуару на прикладі творів євхаристичної тематики. Визначено роль мовного 
чинника у становленні та розвитку пісенності паралітургічного призначення. 

Ключові слова: паралітургічні жанри, духовна пісенність, євхаристичні пісні, церко-
внослов’янська мова, народна мова. 

 
The article contains characteristics of paraliturgical ritual and songful practices of Western 

and Eastern religious traditions. Peculiarities of Ukrainian-Byelorussian paraliturgical songfulness 
of the XVIIth-XIXth centuries are determined. The process of paraliturgical songful repertoire's 
formation on the example of the eucharistic themes' compositions is reflected. The role of linguistic 
factor in the formation and development of songfulness of paraliturgical meaning is noted. 

Key words: paraliturgical genres, sacred songfulness, eucharistic songs, Church-
Slavonic language, national language. 

 
Східнослов’янська духовна пісенність сьогодні є об’єктом дослідження 

науковців не лише як явище літератури і музики, а й церковної культури. Бого-
службовий контекст духовно-пісенної традиції на східнослов’янських землях 
привертав увагу дослідників як ХІХ – початку ХХ століть (І. Котович, Н. Ми-
рович, А. Хойнацький, С. Щеглова), так і сучасних вчених – німецьких і слова-
цьких філологів-славістів (Г. Роте, Д. Штерн, А. Рабус, П. Женюх). У роботах 
зарубіжних дослідників кінця ХХ – початку ХХІ століть у тій чи іншій мірі пі-
діймається питання літургічного контексту східнослов’янської духовної пісен-
ності. Однак не усі аспекти взаємозв’язку духовної пісні з літургією вказаними 
вченими висвітлені достатньо повно внаслідок філологічного та джерелознав-
чо-текстологічного спрямування їхніх наукових праць.  

Східнослов’янська духовна пісенність як явище церковної культури по-
требує комплексного дослідження, де однаковою мірою розглянуті їх текстово-
музична та функціонально-літургічна складові. Тому основною метою статті є 
з’ясування літургічного контексту українсько-білоруської духовної пісенності 
XVII–XІX століть у її зв’язках із західноєвропейською літургічно-пісенною 
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практикою. Для повноти висвітлення окресленої проблематики у дослідження 
включено характеристику паралітургіки як явища церковної культури у кон-
тексті богослужбової практики західної і східної церковних традицій. 

Паралітургіка у церковній богослужбовій практиці – це обряди, молитви і 
піснеспіви, що виконуються у храмі у зв’язку з богослужінням або відокремлено 
від нього, які однак не можуть класифікуватися як літургічні передусім через від-
сутність їх текстів у богослужбових книгах. Як паралітургічні ми окреслюємо на-
ступні явища. 

1. Обряди, молитви або піснеспіви, що виконуються під час богослужіння 
(наприклад, під час прийняття причастя, до і після проповіді тощо), але які не 
можна віднести до власне літургічних обрядів, молитов або піснеспівів. Зокре-
ма, у православній практиці до паралітургічних піснеспівів відносяться хорові 
концерти, у греко-католицькій – пісні, які виконуються на причастя. Паралітур-
гічні твори є додатком до літургії, їх виконання не регламентоване церковним 
уставом. Перша ознака паралітургічності обрядів, молитов і піснеспівів – відсу-
тність їх текстів у богослужбових книгах. Другою ознакою їх паралітургічності є 
додаткове місце у богослужінні. Обряди, молитви і піснеспіви сприймаються як па-
ралітургічні (додаткові) лише у тому випадку, коли функціонують як додаток до лі-
тургії. При збільшенні паралітургічних обрядів, молитов і піснеспівів у бог ослу-
жінні (і, відповідно, зменшення кількості традиційних богослужбових) вони з часом 
можуть набути літургічного статусу. Так, західноєвропейська церковно-співацька 
традиція, католицька і протестантська, характеризується збільшенням кількості ду-
ховних пісень, що з пізнього Середньовіччя допускалися у богослужіння як додаток 
(паралітургічна функція). За законами діалектики кількісний чинник з часом пере-
творюється на якісний: духовні пісні національними мовами у католицькій бого-
службовій практиці (у невеликих приходах) з часом замінили латинські літур-
гічні піснеспіви, і спів пісень на богослужінні вже сприймався не як паралітур-
гічний, а літургічний, попри те, що літургічними творами пісні у Католицькій 
Церкві офіційно були визнані лише у другій половині ХХ століття після реформ 
ІІ Ватиканського Собору. Більшість протестантських церков взагалі відмовили-
ся від традиційної церковної гімнографії, і будь-який піснеспів, що звучить на 
протестантському богослужінні, є літургічним твором. 

2. Обряди, молитви або піснеспіви, що виконуються до і після богослужіння, 
а також інших церковних відправ, наприклад, утрені або вечірні. Їхньою ознакою як 
паралітургічних творів є використання негімнографічних текстів, а також функціо-
нування за межами літургії. У католицькій церковній практиці до паралітургічних 
відправ відносяться обряд виставлення Св. Дарів, травневі літанії до Діви Марії, які 
відправляються відразу ж після літургії, великодні пасії, що виконувалися у като-
лицьких і протестантських церквах після літургії Великої П’ятниці. 

3. Обряди, молитви або піснеспіви, що виконуються у храмі відокремлено 
від богослужіння. До таких видів паралітургічних відправ відносяться, напри-
клад, обряд Хресної дороги, який відправляється щоп’ятниці у великопісний 
період відокремлено від літургічного богослужіння. 

Отже, ознаками паралітургічності обрядів, молитов і піснеспівів є: 1) 
храмовий характер, 2) більший чи менший зв’язок з літургією (у виняткових 
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випадках прямий зв’язок відсутній), 3) тексти, не записані у богослужбових 
книгах і не регламентовані уставом. 

Такі ознаки паралітургічності є засадничими для традиційних Церков – 
Православної і Католицької. Якщо для православної церковної традиції таке ви-
значення і зараз є актуальним, у католицькій церковній традиції після ІІ Вати-
канського Собору відбулися зміни у розумінні літургічності богослужбової 
музики. Літургічність музики сьогодні визначається її зв’язком з літургією [14, 
24], тобто її функціональним призначенням. Саме цей критерій дозволив надати 
літургічного статусу пісням, що виконуються на католицьких богослужіннях, 
хоча їх тексти не відносяться до розряду богослужбових. 

Сьогодні критерієм літургічності богослужбових текстів католицької традиції 
є: 1) молитовний характер тексту і музики («священне музичне мистецтво буде тим 
більше святим, чим тісніше воно буде пов’язано з богослужбовими діями») [1, 32]; 
2) відсутність неканонічних (апокрифічних) елементів у текстах; 3) соборний (наді-
ндивідуальний) характер піснеспівів, відсутність суб’єктивізму, що є характерною 
рисою гімнографічних текстів. Відповідно, нелітургічний характер духовних пісне-
співів характеризується 1) неканонічністю текстів, характерною для фольклору і 
побутової релігійності та 2) невідповідним характером музики. Стосовно останньо-
го критерію, то невідповідність не є усталеним поняттям і у кожній християнській 
конфесії розуміється по-різному. У Середньовіччі вишукана музика мотетів вважа-
лася нецерковною і стала об’єктом заборони Святого Престолу [9, 175]. Сьогодні 
музика з молодіжного середовища (рок-музика) не є чимсь недоречним для просла-
влення Бога у протестантських церквах [8, 112], однак повністю відкидається Пра-
вославною Церквою. 

Складність музичної мови також може стати на заваді для виконання творів у 
храмі. Такі високохудожні мистецькі твори як літургії Лесі Дичко або меса І. Стра-
вінського на богослужіннях не звучать. Хоча написані вони на канонічні богослуж-
бові тексти, ці твори виходять за рамки богослужбових і відносяться до розряду 
концертних творів. Отже, у ХХ столітті канонічний текст не є показником літургіч-
ності твору, а небогослужбовий – паралітургічності або нелітургічності. При вирі-
шенні статусу музичного твору доцільно використовувати часовий (історичний 
контекст), конфесіональний і функціональний (місце у богослужінні) критерії. 

Місце духовної пісенності українсько-білоруської традиції XVII–XІX 
століть тісно пов’язане з церковним середовищем, у якому вона виконувалася. 
Якщо у православному середовищі духовна пісенність функціонувала у поза-
храмовому просторі, то в уніатському вона з часом стала одним із компонентів 
церковного служіння, наслідуючи літургічну практику римо-католиків. Духов-
на пісенність уніатської традиції посіла своє місце у богослужінні східного обря-
ду. Вона не витіснула з богослужіння канонічні піснеспіви східно-християнської 
традиції, але доповнила їх духовними піснями, які могли виконуватися перед слу-
жбою і після неї, до і після казання, під час прийняття причастя, між утренею та 
літургією, під час процесій, до приходу або після відходу з храму тощо. 

Духовна пісенність уніатської (греко-католицької) традиції належить до 
пісенності паралітургічного типу, оскільки відповідає основним критеріям па-
ралітургічності: вона має храмовий характер, пов’язана з літургією або іншими 
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церковними відправами, а також характеризується відсутністю прямого зв’язку 
текстів духовних пісень з церковною гімнографією. Наслідуючи західну церко-
вну практику греко-католиків, духовні пісні друкували у спеціальних церков-
них пісенниках. Та оскільки духовні пісні у греко-католицькому богослужінні 
не посіли чільного місця, а лише доповнювали традиційні літургічні піснеспіви, 
вони навіть протягом тривалого часу функціонування у храмовому просторі не 
перетворилися у літургічні твори. 

Паралітургічний статус духовних пісень визначався передусім їх функціо-
нуванням у храмовому просторі, однак не варто недооцінювати інші чинники 
зв’язку духовної пісні з літургічною традицією. Вона могла проявлятися через 
зв’язок з церковною гімнографією у її текстовому і мелодичному проявах, через 
кристалізацію пісенного репертуару у його структурно-функціональному вимірі 
(формування тематичних груп пісень, рубрикація репертуару у церковних співа-
никах), у мові творів тощо. 

Зупинимося на двох аспектах паралітургічної пісенності, пов’язаних з фо-
рмуванням репертуару паралітургічного призначення, а також на мовному чин-
нику та його зв’язку з паралітургічною функцією духовних пісень. Нагадаємо, 
що паралітургічна гілка східнослов’янської духовно-пісенної традиції формува-
лася на основі пісенних творів позабогослужбового призначення, культивованих 
у православному середовищі протягом вже кількох десятків років. Формування 
пісенності паралітургічного типу відбувалося через заміну функціонального при-
значення вже відомих позабогослужбових пісень. Доволі часто паралітургічної 
функції набували відомі і популярні твори православних авторів, при цьому у те-
кстах цих пісень іноді не сталося жодних змін, окрім того, що їх почали співати у 
храмі до або після богослужіння. 

У новому церковному середовищі виникає потреба і у нових творах. 
Зв’язок духовної пісні з літургією стимулює написання пісенних творів, присвя-
чених окремим святам літургічного року. Церковна практика уніатів сприяла 
розширенню пісенного репертуару за рахунок збільшення творів до церковних 
свят, і не лише за східно-християнським, а й за західно-християнським календарем. 
Так, почаївський «Богогласник» містить духовні пісні на традиційні свята східної 
(Покрова Пресвятої Богородиці, № 84–87, Введення Пресвятої Богородиці, № 88–
93) і західної (Непорочне Зачаття Богородиці, № 94–97, Свято Тіла Христового, № 
66, 67) церковних традицій. 

Розглянемо детально процес формування духовно-пісенного репертуару па-
ралітургічного призначення на прикладі пісень євхаристичного змісту, призначених 
для співу на свято Тіла Христового, а також інших євхаристичних побожних прак-
тик. Вибір євхаристичних пісень для розкриття специфіки формування паралітургі-
чного репертуару є дуже вдалим, оскільки це свято із західно-християнського 
церковного репертуару було новим для східно-християнської літургічної практики, 
а євхаристична побожність на Християнському Сході не мала під собою історично-
го підґрунтя. 

У Католицькій Церкві свято Тіла Христового (Festum sanctissimi corporis 
Domini nostri Jesu Christi) набуває загально-церковного характеру у 1264 році. Його 
центральним елементом, що зробило це свято популярним у народі, стала проце-
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сія зі Св. Дарами. Її театралізовані форми в епоху після Тридентського Собору 
(1545–1563) стали своєрідною формою самопрезентації Католицької Церкви, од-
ним із завдань якої було приваблення християн інших конфесій [9, 562]. Свято Ті-
ла Христового в значній мірі сприяло розвитку позалітургічного євхаристичного 
благочестя, однією з найбільш поширених форм якого стала практика поклоніння 
Св. Дарам. Традиційно цей обряд починався з виставлення освяченого хліба (гос-
тії) у дароносиці (монстранції) на вівтарі храму, потім лунали молитви, які або 
безмовно читалися прихожанами, або вимовлялися священнослужителем. Завер-
шувався обряд благословенням священика віруючих дароносицею. Перед і після 
виставлення Св. Дарів виконувалися спеціальні піснеспіви. 

Уніатська Церква свято Тіла Христового вводить у свій календар після 
Замойського Синоду 1720 року. Втім, традиція євхаристичних процесій у като-
ликів східного обряду існувала, вже починаючи з середини XVII століття. Спе-
ршу деякі з уніатів «захоплювалися латинськими процесіями зі Святими 
Дарами і брали в них участь. Згодом перенесення Дарів було запроваджене як 
складова частина тих традиційних походів, під час яких колись несли тільки 
Євангеліє та хрест» [2, 50]. 

Незважаючи на давність уніатських євхаристичних практик, спеціальні 
твори євхаристичної тематики в українсько-білоруському паралітургічному репе-
ртуарі виникли не відразу, а їхня кількість збільшувалася поступово. Далеко не всі 
рукописи XVIII століття містять пісні, призначені на святкову євхаристичну про-
цесію або ж для супроводу обряду виставлення Св. Дарів. Євхаристичні пісні від-
сутні в Супрасльському Богогласнику – рукописному пісеннику білоруського 
походження, датованому серединою XVIII століття. Немає євхаристичних пісень і 
в рукописному співанику Даміана Левицького, переписаного в Галичині і датова-
ного 1739–1740 роками [6]. Дві євхаристичні пісні – «Святый наде вшитких» і 
«Твоя честь хвала» (переклад польського твору «Twoja cześć, chwała») у Тилиць-
кому співанику 30-х років XVIII століття [4] записано у різних частинах збірника 
(арк. 23 зв., арк. 57–57 зв.), що свідчить про відсутність у пісенниках спеціальної 
рубрики, присвяченої євхаристичним пісням, незважаючи на поширеність євхари-
стичних практик на галицьких землях (про що говорить, наприклад, примітка, що 
знаходиться перед піснею «Твоя честь хвала» – «ad Sanctissimum Sacramentum». 

У рукописах кінця XVIII століття кількість євхаристичних пісень збільшу-
ється, для них з’являються спеціальні розділи. У галицькому пісеннику кінця 
XVIII століття [7] вміщено п’ять творів євхаристичної тематики, згрупованих 
разом: «Иде, иде Бог правдивий» (арк. 28), «Пред так велкым сакраментом» 
(арк. 28–28 зв.), «О Христе Царю единый» (арк. 28 зв.), «О спасителная жертва» 
(арк. 28 зв.), «Іисусе покарме небесний» (арк. 29). Перед піснею «О спасителная 
жертва» вміщено вказівку: «Сіє пєніє поєтся пред литургією. Пренаисвятійшый 
сакрамент выставуєтся и презентуєтся», яке підтверджує поширення обряду ви-
ставлення Св. Дарів в уніатській церковній практиці кінця XVIII століття. У пі-
сеннику Івана Олесницького (1789 р., Галичина) пісня «Тебі честь хвалу» 
згадується як процесійна, що виконується на свято Божого Тіла («процессія або 
пініє Божому Тілу» [5]. 
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Серед євхаристичних пісень у останньому пісеннику є й переклади широко 
вживаних у латинській церковній практиці фрагментів гімнів (вони належать перу 
Томи Аквінського) «O salutaris Hostia» (5–6 строфи гімну «Verbum supernum 
prodiens») – «О спасителная жертва» (арк. 28 зв.) і «Tantum ergo sacramentum» (5–6 
строфи гімну «Pange, lingua gloriosi сorporis mysterium») – «Пред там велким сакра-
ментом» (арк. 28–28 зв.). У латинській церковній практиці ними починався і завер-
шувався обряд виставлення Св. Дарів. Переклади гімнів Томи Аквінського однак не 
набули великого поширення в уніатській церковній практиці. З усіх запозичених 
пісень найбільшою популярністю користувався переклад пісні «Twoja cześć, 
chwała», яка мала численні переклади і парафрази, а пізніше увійшла до числа бого-
гласникових пісень. Цікаво, що пісня «Twoja cześć, chwała» у вигляді кириличних 
транслітерацій «Твоя ченсць хвала» [12] була відомою у позабогослужбовому ро-
сійському репертуарі кінця XVII століття (арк. 93 зв.), однак вона не набула велико-
го поширення і її навіть не було перекладено церковнослов’янською мовою. 

Збільшення кількості євхаристичних пісень відбувалося і через залучення (з 
відповідними змінами) творів іншої тематики. Так, пісню «Іисусе покарме небес-
ный» у галицькому пісеннику кінця XVIII століття [7] вміщено до групи євхаристи-
чних творів. Проте, не завжди вона була піснею євхаристичного змісту. Вперше ми її 
зустрічаємо у російських пісенниках позабогослужбового призначення кінця XVII 
століття [3] (арк. 97 зв. – 98), де вона знаходиться у загальному алфавітному списку 
поруч із іншими творами на букву «і». У Тилицкому пісеннику [4] цей текст записа-
но поруч з іншими піснями до Ісуса Христа (арк. 44). 

Пісня «Іисусе покарме небесний», незважаючи на євхаристичні текстові алюзії 
(«покарме небесный», «напою ангельський»), не є власне євхаристичним твором. 
Про це свідчить її ранній варіант з російського рукопису [3], де вираз «напою ангель-
ский» відсутній, тоді як у тексті з галицького рукопису кінця XVIII століття [7] він 
вже є. Ймовірно, що цей рядок було створено пізніше в уніатському середовищі для 
посилення євхаристичного змісту пісні. 

У Почаївській «Богогласнику» (1790–1791) євхаристичні твори увійшли до 
розділу Господських пісень. У першому виданні «Богогласника» ми знаходимо всьо-
го два євхаристичних твори: «Твоя честь слава» (№ 66) та «Воспоймо Творцу всякія 
твары» (№ 67), які виконуються на одну мелодію. У львівському виданні «Богоглас-
ника» (1850) кількість євхаристичних пісень збільшено до чотирьох: «Твоя честь 
слава» (№ 70) і «Воспоймо Творцу всякія твары» (№ 71), «Яже в небі» (№ 72), 
«Niebo, ziemia, świat i morze» (№ 73). Збільшення кількості євхаристичних пісень у 
греко-католицьких виданнях «Богогласника», а згодом у пісенниках, що видавалися 
монахами-василіанами наприкінці ХIX – початку ХХ століть (нововасиліанські піс-
ні), свідчить про постійне поповнення паралітургічного репертуару творами євхарис-
тичного змісту. У нововасиліанському репертуарі їх вже сімнадцять [13, 402]. 
Зростання кількості євхаристичних пісень прямо пов’язано з виникненням та поши-
ренням у греко-католицькій церковній практиці євхаристичного благочестя. Фун-
кціональне призначення пісенних творів (у даному випадку євхаристичних) 
безпосередньо пов’язано з поповненням духовно-пісенного репертуару паралі-
тургічного призначення. 
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Другою особливістю українсько-білоруського паралітургічного репертуару є 
його мовна реалізація. У західній (католицькій) церковній практиці у пісенному ре-
пертуарі переважали пісні національними мовами. І, хоча пісенні твори латинською 
мовою також представлені у католицькому репертуарі, а їхня кількість у період 
контрреформації значно збільшилась, однак у цілому католицька (і тим більше 
протестантська) духовно-пісенна творчість була орієнтована на використання 
живої народної мови, зрозумілої усім прихожанам. 

Використання близької до розмовної мови було характерно і для українсько-
білоруського репертуару. Основною мовою паралітургічної пісенності українсько-
білоруської традиції стала книжна українська (білоруська) мова. Церковнослов’ян-
ська як мова пісенних творів була більш вживана у авторів, що працювали у Москов-
ській державі. Іноді церковнослов’янську мову можна зустріти і у пісенниках з 
уніатського середовища. До таких випадків можна віднести відомий рукопис середи-
ни XVIII століття із західнобілоруських земель – Супрасльський богогласник (руко-
пис опубліковано у 2000 році [15]), де низка пісень – оригінальних і перекладених – 
написана церковнослов’янською мовою. Проте такий випадок є скоріше винятком, 
оскільки пісенник репрезентує монастирську традицію, більшість же пісенників пе-
реписані простими прихожанами [11]. 

Монастирські традиції з орієнтацією на церковний гімнографічний репертуар 
продовжили отці-василіани під час редагування пісень першої великої нотованої 
збірки – почаївського «Богогласника» (1790–1791). Опора на церковнослов’янську 
мову при кодифікації паралітургічного духовно-пісенного репертуару мала на меті 
наблизити їх тексти до церковної гімнографії, увести у сакральний простір бого-
служіння. Обраний тип сакралізації духовно-пісенного репертуару спирався на схі-
дно-християнський тип мислення, де ознаками сакрального є мова піснеспівів 
(церковнослов’янська) і наслідування східно-християнської церковної гімнографії. 
Проте орієнтація паралітургічної пісенності на гімнографічні зразки у їх мовному і 
текстовому вимірах не була тривалою. Наприкінці ХІХ століття вона вже видавався 
надто штучною, у чому можна переконатися, звернувшись до слов’янофільського 
видання «Богогласника» (1886). 

Паралітургічний репертуар XVIII–ХІХ століть орієнтувався передусім на 
зрозумілу усім прихожанам книжну українську мову. У текстах пісень часто 
можна зустріти полонізми і діалектизми, характерні для живого народного мов-
лення. Наприкінці ХІХ століття за сприянням і підтримкою отців-василіан у 
Галичині активізувалася діяльність піснетворців, і упродовж наступних десяти-
літь було створено новий репертуар церковного призначення, відмінною рисою 
якого є опора на сучасну українську мову [10, 8]. Таким чином, розвиток украї-
нсько-білоруської паралітургічної пісенності у своїй провідній лінії йшов тим 
же шляхом, що і у Західній Європі. Зв’язок з літургією і опора на національні 
пісенні традиції з культивуванням піснеспівів народними мовами – це те, що 
споріднює церковну пісенність країн Західної і Східної Європи, створюючи 
єдиний європейський християнський культурний простір. 
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КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ВІННИЦІ  

ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX СТОЛІТТЯ 
 
У статті проаналізовано процеси, що відбувалися в культурному житті Вінниці 

на початку XX століття. Відзначено, що характерними особливостями культурно-
мистецького життя Вінниці першої третини XX століття були: виникнення та розви-
ток театрального мистецтва; інтенсивна концертно-гастрольна діяльність; організація 
системи музичної освіти; діяльність філії Всеукраїнського музичного товариства іме-
ні М. Леонтовича, спрямована на розвиток вітчизняної музичної культури; створення 
великої кількості хорових, інструментальних, вокально-інструментальних мистецьких 
колективів. 

Ключові слова: театр, хор, оркестр, музична освіта, культурно-мистецьке життя, 
репертуар, пісня. 
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In the article are analysed processes which took place in cultural life of Vinnytsya at 
the beginning of the XX item. That by the characteristic features of cultural and art life of 
Vinnytsya of  third of the XX item were: origin and development of dramatic art; intensive 
concerto tour activity; organization of the system of musical ; activity of branch 
Allukrainian musical  of the name of M. of Leontovicha, directed on development of 
domestic musical culture; creation of plenty of choral, instrumental, vocally instrumental 
artistic collectives. 

Key words: theater, choir, orchestra, musical education, cultural and art life, 
repertoire, song. 

 
Проблеми культури і мистецтва окремих регіонів перебували в полі зору 

багатьох дослідників. У працях І. Бермес, О. Васюти, Б. Водяного, Ю. Волощу-
ка, Н. Костюк, А. Литвиненко, Ю. Лошкова, О. Попович, Т. Росул, П. Шиман-
ського, І. Ян висвітлюються шляхи розвитку музичної культури Західної 
України, Волині, Галичини, Чернігівщини, Закарпаття, Слобожанщини. Роботи 
О. Бражен, Н. Кузьмінець, Т. Публіки та інших науковців присвячені особливо-
стям культурного життя Поділля. Однак, попри вагому наукову та практичну 
значимість праць вітчизняних учених, досі залишаються недостатньо висвітле-
ними питання, стосовно процесів, що відбувалися в культурному житті Вінниці 
на початку XX століття. Метою запропонованої статті є дослідження особливо-
стей культурно-мистецького життя Вінниці першої третини XX століття. 

Визначальну роль у культурно-мистецькому житті Вінниці відігравав те-
атр. Місто має давні театральні традиції. В одному із районів Вінниці, на Замо-
сті у 1902 році на кошти Товариства тверезості графа Гейдена – великого 
шанувальника мистецтва, мецената був збудований Народний дім. Дослідники 
зазначають, що це був театр з величезною сценою і глядацькою залою, бібліо-
текою та приміщеннями для репетицій [3, 202]. Тут діяла аматорська трупа під 
керівництвом актора Чечельницького. 

У парку ротмістра Толстого діяв Літній театр на 618 місць. Приміщення 
цього театру постійно орендували декілька труп, що діяли в місті. Поруч із цим 
різні музично-театральні постановки проходили також у залі Міської управи, 
Білій залі будинку Міської думи, будинку купця Шабанова, де відбувалися зі-
брання літературно-мистецького товариства. 

У 1910 році було завершене будівництво Вінницького міського театру. 
Тут глядачі могли побачити драматичні спектаклі, опери та балети. Слід відмі-
тити, що до складу акторської трупи входили не лише драматичні актори, а й 
солісти-вокалісти, хор і оркестр. Найвищого рівня професійної майстерності 
досягла саме трупа Міського театру, про що свідчить її репертуар, в якому опе-
рети, опери та балети займали чільне місце. 

Велику популярність мав український репертуар: опери «Запорожець за Ду-
наєм» С. Гулака-Артемовського, «Наталка Полтавка» М. Лисенка, п’єси «День пра-
вди» В. Товстоноса та «Як ковбаса та чарка, то минеться сварка» М. Старицького. 
Зазвичай, усі вистави супроводжував оркестр, виконувались хореографічні компо-
зиції, брали участь також солісти-вокалісти і хор. 

Засновником оркестру Міського театру був відомий музикант А. Гуммель. 
До оркестру входило 26 виконавців, у його складі були представлені всі типові 
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інструменти малого симфонічного оркестру. Відомими солістами-вокалістами 
трупи Міського театру були Ардатов, Ланской, Касторський, Луговой, Леонто-
вич, Юзова, Немирова, Петровська. 

Творча діяльність театрів знайшла широке висвітлення у вінницькій пре-
сі, зокрема у газеті «Юго-Западный край» (у рубриках «Театр і музика» та «Біля 
сцени»). Варто зауважити, що тогочасна критика не була професійною, не мала 
наукового характеру. Найчастіше це були живі, правдиві, яскраві враження лю-
дей, які мали вплив на якість виконання. 

Поруч із театральним мистецтвом значного розвитку набув кінематограф. 
На початку XX століття у Вінниці відомими були кінотеатри «Экспрессъ», 
«Патеграфъ», «Кисса». Слід зауважити, що в кінематографії особливе місце по-
сідала музика, оскільки усі фільми супроводжувались грою на фортепіано чи на 
скрипці. Дослідники зазначають, що інколи вінничани приходили не стільки 
подивитися фільм, скільки послухати гру піаністів: П. Зіссерман, Л. Зун, М. Че-
рановської, Урбанського та арфістки Г. Ліфтман [3, 204]. Інколи стрічки супро-
воджувалися грою ансамблю балалаєчників Трояновського чи квартету 
Городинського в «Патеграфі». 

Згаданий період також характеризується інтенсивною концертно-гастроль-
ною діяльністю. Важливою мистецькою подією був приїзд до Вінниці трупи М. 
Садовського (1914) та М. Заньковецької з А. Саксаганським (1915) Велику попу-
лярність мали вистави «Мартин Боруля», «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого, «Най-
мичка» Т. Шевченка. У Вінниці побували трупи антрепренерів Гузика з Польщі, 
Незлобіна з Петербурга, Свєтлова з Луганська; місто відвідали українська трупа 
Прохоровича, театр оперети Кавалліні з Миколаєва, Одеська опера Селявіна, 
трупа Київського оперного товариства, Московська опера Зиміна та ін. 

У концертних залах Вінниці виступали солісти. Серед них – вокальна 
трансформістка С. Марте, оперні співаки Цесевич і Каржевін, виконавиці рома-
нсів та пісень Башарина і Тарасова, балерина Імператорського театру І. Черне-
цька, піаніст В. Шефер та ін. 

Активною концертною діяльністю займалися і вінницькі музиканти. За 
свідченнями вчених, 1 березня 1915 року відбувся концерт духовної музики хо-
ру Казанської церкви під керівництвом диригента Сиротинського та за участю 
артиста Київської опери Внуковського [3, 204]. Часто проходили концерти 
скрипаля Мироненка, який був відомим колекціонером нот та ініціатором ство-
рення у Вінниці консерваторії. 

На початку XX століття у Вінниці відбувається становлення музичної 
освіти. Важливу роль у цьому відігравала творча діяльність відомого музичного 
діяча М. Леонтовича, який протягом 1902 – 1904 років викладав співи у серед-
ніх навчальних закладах міста. Митець популяризував найкращі зразки україн-
ської класичної і народної музики. Хор, створений композитором зі своїх учнів, 
здобув велике визнання не лише у місті, а й у всіх навколишніх повітах. 

Великої популярності набули приватні музичні навчальні заклади: вока-
льні класи Короткова, класи струнних інструментів Мардера, музична школа 
Поль-Вільямовської, фортепіанні класи Швиглика, два музичних училища та ін. 
У 1920 році на базі одного з цих навчальних закладів був відкритий музичний 
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технікум. Тут навчали грі на фортепіано, скрипці, віолончелі, альті, контрабасі, 
духових інструментах, викладали теорію і композицію, сольний спів. Дисцип-
ліни викладали педагоги з Києва. Так, вокальному співу навчали відомі оперні 
солісти М. Литвиненко-Вольгемут та І. Паторжинський. Клас фортепіано вела 
Є. Солтановська. Через декілька років технікум був переведений до Кам’янця-
Подільського та реорганізований. У 1921 році у Вінниці було створено Народну 
консерваторію. 

Пожвавленню мистецького життя міста значною мірою сприяло культур-
не і політичне становище в державі. Революційні події 1917–1920 років супере-
чливо вплинули на розвиток української культури. З одного боку, у вирі 
революцій та громадянської війни було втрачено велику кількість визначних 
пам’яток історії та культури, натомість нових і яскравих витворів мистецтва 
з’явилося зовсім небагато, з іншого – у цей час відбулося становлення держав-
них форм організації культурної сфери. 

На початку 1920-х років держава в умовах жорсткої централізації здійс-
нила курс українізації. Слід відзначити, що вивчення суті й оцінка цього явища 
є одним із найдискусійніших питань історії культури України першої третини 
XX століття. Одні вчені характеризують українізацію як явище, що спонукало 
значний розвиток культури, інші вважають, що вона була спрямована на вияв-
лення та знищення національно свідомих сил української інтелігенції. У цей час 
починає реалізовуватись ідея, спрямована на осмислення та пропагування наці-
онально-культурних надбань України. Розвивається українська преса, наука, 
освіта, мистецтво. Так, у 1921 році у Вінниці пройшов перший губернський 
з’їзд працівників мистецтва Поділля. В резолюції з’їзду зазначалося: «Працівники 
мистецтва повинні вийти із стану замкнутості в своєму вузькому середовищі і пе-
ренести всю свою роботу на заводи, робітничі клуби, просвіти, розбуджуючи тво-
рчі сили народу і всіляко виявляючи їх не шляхом прищеплення традиційних 
форм та методів старого мистецтва, а шляхом розвитку самодіяльності, що пови-
нна служити матеріалом для шукання нових форм в мистецтві» [4]. 

Велику роль у піднесенні культурного рівня населення на той час відігра-
вали робітничі клуби. Так, у березні 1921 року у Вінниці було відкрито централь-
ний показовий робітничий клуб. При ньому працювали театральна, літературна, 
хорова студії та студія живопису. У 1924 році в місті функціонував 21 клуб. 

У 1920-х роках у Вінниці продовжувало розвиватися театральне мистецт-
во. Тут працювали дві театральні трупи: «Новий Львівський театр» під керів-
ництвом А. Бучми та київський «Молодий театр», який очолював Г. Юра. 28 
січня 1920 року відбулося об’єднання цих колективів і утворено драматичний 
театр ім. І. Франка (тепер – відомий Київський український академічний драма-
тичний театр імені І. Франка). Основу цього театру складали відомі театральні 
діячі А. Бучма, Г. Юра, М. Крушельницький, О. Ватуля. Керував колективом 
Г. Юра [11, 249]. Театр був продовжувачем традицій українського народного 
театру, створеного М. Кропивницьким, П. Саксаганським, М. Заньковецькою. 
До репертуару колективу входили драма «Украдене щастя» та п’єса «Похорон» 
І. Франка, п’єса «Іван Гус» Т. Шевченка, які інсценізував Г. Юра. Театр одразу 
набув популярності у трудящих Поділля та інших регіонів України. Навесні 
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1923 року театр гастролював на Донбасі, а згодом колектив театру запросили 
для постійної роботи до столиці України м. Харкова [11, 249]. 

Окрім цього, у 1920-х роках у місті також працював театр, що мав назву 
«1-й трудовий кооператив українських акторів». До його трупи входила май-
бутня зірка української опери М. Литвиненко-Вольгемут. Цей коллектив пра-
цював у складі трупи оперного театру, що ставив опери «Катерина» М. Аркаса, 
«Борис Годунов» М. Мусоргського, «Аїда» Дж. Верді, «Мазепа» П. Чайковсь-
кого [6, 369]. 

У 1925 році у Вінниці було відкрито напівпрофесійний театр «Червоний 
галстук». Його очолив відомий згодом радянський кінорежисер І. Савченко. Це 
був гастрольний молодіжний театр. Функціонував також і єврейський театр, ви-
стави якого проходили тричі на тиждень у Міському театрі й Народному домі. 

У 1929 – 1932 роках у місті працювала пересувна Державна українська 
правобережна опера. Нею керували М. Вериківський (диригент), С. Каргальсь-
кий (режисер), С. Папа-Афанасопуло (головний хормейстер і керівник трупи). 
До трупи входили відомі українські оперні співаки: Ахматова, Іскра-Озерська, 
Загуменний, Мамін-Нікольський, Манько, Єтроганов та ін. Театр ставив опери 
«Аїда» Дж. Верді, «Тарас Бульба» М. Лисенка, «Майська ніч» М. Римського-
Корсакова та ін. 

Важливим осередком театрального мистецтва був Вінницький обласний те-
атр опери та балету ім. Леніна, створений у 1928 році як третя пересувна опера. 
Згодом цей колектив увійшов до складу Вінницького театрального тресту і з вере-
сня 1932 року став постійно працювати у Вінниці [11, 251]. До репертуару коллек-
тиву входили «Борис Годунов» М. Мусоргського, «Пікова дама», «Євгеній 
Онєгін» П. Чайковського, «Травіата», «Аїда» Дж. Верді, «Севільський цирюль-
ник» Дж. Россіні, «Червона квітка» Р. Глієра та ін. Пізніше в театрі з успіхом 
пройшли вистави опер «Тихий Дон» І. Дзержинського, «Дубровський» Є. Направ-
ника, «Демон» А. Рубінштейна, «Фауст» Ш. Гуно, «Русалка» О. Даргомижського. 

Варто відзначити, що у 20-х роках XX століття спостерігається бурхлива 
діяльність музичних товариств, асоціацій та інших музично-громадських орга-
нізацій, які сприяли розвитку вітчизняної музичної культури. Так, у травні 1922 
року у Вінниці було створено філію Всеукраїнського музичного товариства 
імені М. Леонтовича, що сприяло піднесенню національного музичного мисте-
цтва. Її члени популяризували українську музику, народні пісні, проводили ак-
тивну роботу, спрямовану на збір та купівлю документів, фотографій, нот, 
рукописів та речей, пов’язаних з Миколою Леонтовичем [14, 22]. Діяльність фі-
лії сприяла створенню хорових колективів у містечках і селах краю, ця органі-
зація фактично керувала музичним життям губернії. Також члени Вінницької 
філії налагодили тісну співпрацю з Подільською філією спілки селянських 
письменників «Плуг»; вступили до «Подільського товариства допомоги лікне-
пу». Активні представники філії сприяли поїздці учнів Першої Вінницької тру-
дової школи ім. Коцюбинського до Київського музичного товариства імені 
М. Леонтовича для ознайомлення з музичними новинами та новітніми напрям-
ками у мистецтві [14, 24]. Найбільш активними членами Вінницької філії були 
представники місцевої української інтелігенції – викладач музичного технікуму 
О. Губерман, талановитий журналіст і музичний критик В. Маньківський, відомий 
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шевченкознавець І. Рудченко та ін. Однак у лютому 1928 року товариство ліквіду-
вали й заснували Всеукраїнське товариство революційних музик (ВУТОРМ). 

Особливої уваги заслуговує творча діяльність хорової капели ім. М. Лео-
нтовича, що була створена у Вінниці 1922 року за сприяння філії. До складу ко-
лективу входило 56 виконавців. Диригентом та художнім керівником капели 
став С. Папа-Афанасопуло. 

У статуті капели висвітлена мета роботи колективу: «Розповсюджувати 
найкращі зразки української народної хорової пісні в художньому виконанні, 
сприяти розвиткові у слухачів естетичного почуття та любові до своєї рідної пі-
сні,… збирання на території Поділля найкращих зразків народних мелодій, за-
пис їх, аранжування та виконання їх» [14, 23]. 

Перший концерт капели відбувся у Вінниці 5 червня 1922 року в театрі 
ім. Леніна на святковому концерті пам’яті Івана Франка. 20 липня цього ж року 
колектив співав на перших загальних зборах філії. 

Загалом упродовж 1922 – 1924 років Вінницька капела дала 74 концерти. 
Виступи колективу проходили у вінницьких театрах ім. Леніна, Літньому та 
Сільбудинку, Білій залі, Народному домі, музичному технікумі, різних клубах, 
на площах міста. Поруч із цим капела виступала у Жмеринці для робітників за-
лізниці, у Немирові та Літині – для делегатів з’їздів кооперації, у Сутисках – 
для викладачів та студентів сільськогосподарського технікуму, Луці Мелешків-
ській – для місцевого селянства [14, 24]. 

До репертуару капели входило близько 120 пісень. З них революційні пі-
сні становили понад 30, червоноармійські та комсомольські – 15, народні та по-
бутові – 45, твори українських композиторів – 20, зарубіжних – 15. Колектив 
виконував пісні М. Леонтовича, М. Лисенка, К. Стеценка, Я. Степового, О. Ко-
шиця, М. Вериківського, П. Козицького, С. Папа-Афанасопула, Г. Давидовсь-
кого та ін. Відбулися два великі концертні вечори: «Українська художня пісня» 
та «Музичні гобелени». Проводились «антирелігійні вечори», різноманітні пуб-
лічні диспути, зокрема «Про мистецтво Айседори Дункан» [14, 24]. 

У березні 1924 року при капелі було відкрито хорову студію, курс якої 
був розрахований на 3,5 місяці. У студії викладали теорію музики (С. Папа-
Афанасопуло), гармонію (О. Губерман), постановку голосу (О. Сімашкевич), 
сольфеджіо (В. Іллін), музичну етнографію (І. Рудченко), художнє читання (П. Пече-
нюк), історію (І. Вікул). Курси політграмоти та соціального мінімуму, історію 
літератури, мистецтва і театру вів В. Маньківський. 

Також при Вінницькій філії було організовано драматичну секцію («Театр 
акторів і діячів сцени»), члени якої поставили собі за мету «відродити у Вінниці 
український драматичний театр нового побуту» [14, 25]. До драмсекції входили 
колишні актори театрів Садовського, Суходольського та інших вінницьких 
труп. Першою виставою була п’єса М. Куліша «97», прем’єра якої відбулася 18 
квітня 1925 року [14, 25]. 

У листопаді 1925 року через скрутні матеріальні умови голова президії 
філії та керівник капели С. Папа-Афанасопуло покинув Вінницю і виїхав до 
Харкова. Президією філії почав керувати працівник наросвіти Ф. Самутін, ди-
ригентами капели стали Ю. Кондрачук та Б. Поляков. Згодом капелу очолив 
викладач електромеханічної школи В. Філіповський. 
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У вересні 1927 року диригентом колективу став відомий керівник капели 
«Рух» («Революційний український хор») Б. Левитський. Під його орудою ка-
пела дала два концерти у Києві, отримавши схвальні відгуки київської преси. 
Однак, невдовзі Б. Левитський також залишив Вінницю і капела перетворилася 
на хоровий ансамбль. У 1932 році колектив очолив відомий український фольк-
лорист і музикознавець М. Гайдай. До кінця цього ж року капела підготувала 
нову концертну програму «Пісні народів СРСР». При капелі створили хорову 
студію, на підприємствах міста за активної участі виконавців колективу було 
організовано низку музичних агітбригад [9]. Однак, вже у 1933 році М. Гайдай 
виїхав до Таганрогу. Після цього директором капели було обрано родича В. Фі-
ліповського О. Раїнського. 

Варто відмітити, що часта зміна керівників, матеріальна скрута, в якій пе-
ребувала більшість хористів, постійна підозрілість з боку влади, негативно 
впливали на творчу діяльність капели. До того ж, держава намагалася регламе-
нтувати усі сфери культурного життя і проводила власну репертуарну політику. 
Місцеві органи влади рекомендували мистецьким колективам для виконання 
списки «ідеологічно витриманих» музичних творів. Загалом, «діяльність вико-
навських колективів була пов’язана з агітаційною функцією, що послідовно на-
давалася музичному мистецтву – музика поступово починала використовуватися 
перш за все як засіб ідеологічного впливу на слухачів, впровадження до суспільної 
свідомості певної сукупності політичних настанов» [13, 37]. Вона стала знаряд-
дям культурного виховання мас і чинником «культурного» відпочинку трудя-
щих [10, 444]. 

Безумовно, національно-просвітницька діяльність капели була зведена 
нанівець. Основними здобутками колективу у середині 1930-х років стали виїз-
ди з «ідеологічно-вірним» репертуаром на посівні та жнива, а також агітаційні 
виступи в межах різних пропагандистських заходів. 

Проте, і це не врятувало колектив від зростаючої критики. На початку 
1936 року у місцевій пресі розпочалася шалена кампанія щодо звинувачення 
капели у націоналізмі та «непролетарському підході до справи» [5]. Згодом ба-
гато хористів було звільнено за політичними мотивами. 

У 1937 році хорова капела ім. М.Леонтовича була об’єднана з низкою ін-
ших музичних і театральних колективів Вінниці в єдину обласну філармонію. 
22 вересня 1937 року при філармонії було відкрито університет музичної куль-
тури, який мав 500 слухачів з планом на 17 лекцій-концертів [2]. 

Поряд із цим у даний період у місті активно функціонують хор під керів-
ництвом Кедріна, самодіяльні хорові колективи навчальних закладів і клубів, 
ціла низка оркестрів. Високою професійною майстерністю відзначався згаданий 
вже симфонічний оркестр міського театру ім. Леніна, який очолював Б. Поля-
ков. У виконанні колективу звучали «Незакінчена симфонія» Ф. Шуберта, увер-
тюра «Леонора» та «Симфонія № 7» Л. Бетховена, «Струнна серенада» П. Чайков-
ського. Велику популярність серед населення міста мав духовий оркестр Губпо-
літосвіти. 

У 1930-х роках було створено джазовий оркестр кінотеатру ім. М. Коцю-
бинського, яким керував Соболевський. Цей колектив на той час був одним із 
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найкращих в Україні. Саме тут розпочав свою творчу діяльність відомий ком-
позитор М. Табачников. У післявоєнні роки оркестром керував талановитий ім-
провізатор І. Ремізов. З колективом часто виступав співак Г. Землянський. Для 
оркестру творили вінницькі композитори Р. Скалецький, В. Папайка, Р. Марх-
левський. До репертуару колективу входили твори патріотичної тематики, ме-
лодії з популярних кінофільмів, супроводи пісень. 

Таким чином, характерними особливостями культурно-мистецького жит-
тя Вінниці першої третини XX століття були: становлення та розвиток театрального 
мистецтва; інтенсивна концертно-гастрольна діяльність; організація системи музи-
чної освіти; діяльність філії Всеукраїнського музичного товариства імені М. Леон-
товича, спрямована на розвиток вітчизняної музичної культури; створення великої 
кількості хорових, інструментальних, вокально-інструментальних мистецьких ко-
лективів. 
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Найболючіша в лемківській історії трагедія, що сталася після Другої сві-

тової війни, надзвичайно ускладнила проблему збереження лемківських культу-
рних надбань і спричинила значне уповільнення їхнього розвитку в цей період. 
Унаслідок депортаційних заходів відбулося руйнування осілості, поділ ядра на-
ціональної самобутності. Частина лемків у той час виїхала за кордон і перебуває 
в еміграції. Психологічна орієнтація на фізичне виживання в нових умовах зму-
сила їх приховувати свою національну належність. Складні суспільно-історичні 
умови та затяжні хвилі замовчування історичної правди спричинили до забло-
кованості їхньої культури. Таким чином, один із українських етнокультурних 
регіонів з середини XX століття опинився перед загрозою остаточного вини-
щення.  

Тривалий час ідеологічних заборон призвів до того, що українська націо-
нально-культурна панорама певний час розглядалася крізь призму уніфікацій-
них підходів. Проте, починаючи з 90-х років ХХ століття, в час становлення 
незалежної Української держави, регіональний вектор гуманітарних досліджень 
стає дедалі потужнішим, регіоналістика як інструмент дослідження локальних 
національних субкультур набуває статусу наукової дисципліни.  

Сьогодні, коли відроджується національна культура, важливо повернути-
ся обличчям до традиційної регіональної пісенності як фундаменту хорового 
співу. Без цих регіонально-етнічних коренів хорова культура не може повноцінно 
розвиватися, оскільки вона повинна постійно жити за законами світу, зберігати 
безпосередній зв’язок людини з природою. Специфіка традиційної культури етно-
графічних груп українського народу в сучасний період носить соціально-організа-
ційний або соціально-культурологічний характер. Серед притаманних їй супереч-
ностей важливо виділити протиріччя між необхідною консервативністю, що 
зумовлює збереження традицій, їх змінністю, що викликана схильністю до плід-
ного і перспективного новаторства, трансформацією фольклору в наш час. 
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Актуальністю дослідження є звернення до питань наукового осмислення 
пісенної культури лемків як з огляду на недостатнє дослідження цього явища, 
так і з огляду на вагомість лемківської складової в цілісній «мозаїці» українсь-
кої культури. 

Вивчення та аналіз функціонування лемківського музичного фольклору, 
взаємозв’язку пісні з іншими видами мистецтв розглядалися в низці праць істори-
ко-теоретичного (М. Сивицького, С. Мишанича, І. Красовського, А. Іваницького, 
І. Ляшенка, І. Чулика, С. Грици), мистецтвознавчого (А. Іваницького, С. Грици, 
О. Бенч), фольклористичного (О. Кольберга, І. Паулі, Я. Головацького, І. Верх-
ратського, П. Бажанського, З. Лиська, Ф. Колесси, В. Гнатюка, М. Байко, І. Май-
чика, М. Горбаля, О. Турянської, Р. Кирчіва), етнографічного (Ф. Колесси, В. Гна-
тюка, В.Хиляка, М. Мушинки, Р. Кирчіва, Т. Саварин), музикознавчого (М.Коле-
сси, І.Майчика, Б.Фільц, С. Грици, М. Байко, М. Черепанина, Л. Кияновської, 
О. Козаренка) спрямувань. Однак поза увагою залишається ще багато питань, які б 
глибоко висвітлювали різні аспекти побутування цього субетносу в нових умовах. 

Сучасна народнопісенна культура лемків – складна і мінлива система, яка 
перебуває в постійному розвитку завдяки кардинальним змінам у традиційному 
побуті та естетичним потребам. У ній співіснують різні види і типи художньої 
творчості та виконавського мистецтва. У зв’язку з цим важливо звернути увагу 
на розуміння його як процесу сприйняття, трансформації й адаптації народом 
усіх видів мистецької діяльності. Лемківський музичний фольклор, який зберіг-
ся у свідомості його носіїв протягом віків, безумовно, є суттєвим джерелом пі-
знання морально-етичних поглядів народу, його естетичних ідеалів. Фольклорне 
середовище цього субетносу – своєрідна модель духовно-мистецької культури ре-
гіону України, репрезентована характерними для неї традиціями, які знаходять-
ся у постійній творчій взаємодії.  

Пісенний фольклор лемків посідає вагоме місце в традиційній побутовій 
музичній культурі, оскільки тут сильніше даються в знаки нашарування різних 
пісенних епох; з огляду на історичні обставини, тут сильніше відбувався процес 
асиміляції з пісенними культурами сусідніх народів; унаслідок депортації від-
бувався поступовий процес пристосування лемківських пісенних зразків до за-
гальноукраїнських музичних стилів. 

Друга половина ХХ століття позначена певним динамізмом у вивченні 
лемківської пісенної творчості: від збирання та видання окремих збірників до 
глибокого аналізу різних музичних компонентів лемківського фольклору.  

Сьогодні пісенний репертуар лемків, давній і оновлений, представлений 
багатьма жанрами, які традиційно виявляють високий ступінь популярності се-
ред художніх колективів та солістів. Він збагачується новими творами – піснями 
літературного походження, які розкривають нове бачення історії та культури 
Лемківщини на тлі загальноукраїнського мистецтва. 

Лемківський музичний фольклор є суттєвим джерелом пізнання мораль-
но-етичних поглядів народу, його естетичних ідеалів. Фольклорне середовище 
цього субетносу – своєрідна модель духовно-мистецької культури регіону 
України, репрезентована характерними для неї традиціями, які знаходяться у 
постійній творчій взаємодії. 

Серед стильових ознак лемківського музичного діалекту дослідники виді-
ляють дві групи діалектно-стильових відмінностей: орнаментальні та компози-
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ційно-структурні (як специфічні риси усної творчості), куди входять діалектні 
ознаки мови – органічної частини фольклору, артикуляційний спосіб виголо-
шення словесно-музичного тексту, який включає особливості звукоджерела 
(голосу, музичного інструменту), агогічні особливості виконавця, носія інфор-
мації – трансфера. До другої належать логіко-композиційні відмінності, що є 
базовою основою для орнаментальної надбудови. Всі вони в цілому є відобра-
женням модусу мислення середовища і найкраще впізнаються на прикладі по-
рівняння різнотериторіальних варіантів тієї ж пісенної парадигми [1]. 

Лемківський музичний діалект відзначається багатством і різноманітніс-
тю ритмічного і мелодичного складу пісень. Характерними рисами лемківських 
мелодій є «свобода тактової будови» (змінність розмірів відступи від тактових 
схем); синкоповані ритмічні групи (вплив угорських мелодій); мазуркові (три-
дольні) ритми (споріднені з польськими); дроблений ритм. Пісням притаманне 
речитативне інтонування, тобто спів голосу з незначним роздвоєнням на декі-
лька голосів. Часто використовуються різні види орнаментики, мелодії з малим 
охопленням звукоряду. У творах можна зустріти побудову тоніки, що знахо-
диться у середині звукоряду «наче вісь, навколо якої повертається мелодія» [4, 
335]. У лемківських співанках трапляється архаїка у формі викладу та мелосі, 
використовується сучасний мажоро-мінор, відсутність типових модуляцій у па-
ралельну тональність тощо. 

У процесах трансформації форм побутування народної пісенності та об-
рядовості переселених лемків, а також взаємодії пісенної традиції і новотворчо-
сті в сучасній культурі лемківського етносу в Україні прослідковуються такі 
чинники: а) в місцеве лемківське піснетворення вплітаються цілі образно-
поетичні кліше, почерпнуті із загальноукраїнського піснетворчого досвіду; б) 
органічний зв’язок пісенності лемків з українським фольклором загалом вираз-
но простежується в усіх параметрах її ідейно-змістової та художньо-естетичної 
сутності, зокрема в мовній спільності. Саме ця спільність забезпечує життєзда-
тність і самобутність лемківського фольклорного діалекту, його спроможність 
успішно вбирати, переробляти й асимілювати чужі фольклорні впливи; в) все, 
що є особливим у змісті і формі лемківського фольклору, не відділяє його від 
загального масиву традиційної музично-пісенної та усної словесності українсь-
кого народу, не виокремлює його, а, навпаки, доповнює, збагачує цей масив 
своєрідними неповторними елементами і рисами, є переконливим підтверджен-
ням цілісності загальноукраїнської фольклорної традиції.  

Розглядаючи особливості традиційних підходів у професійній і народно-
аматорській творчості митців, пов’язаних із лемківською пісенною спадщиною, 
у сучасний період прослідковується органічне перетворення характерних на-
родних рис і трансформація музичної мови українських композиторів, що спри-
яє розвитку різнобарвності і самобутності лемківської пісні, а також появі 
нових її інтерпретацій. 

Мистецтво аматорів – мистецтво динамічне, рухоме, яке знаходить дже-
рела свого вдосконалення скрізь. Фольклорне мистецтво – це завжди мистецтво 
«для себе» або для невеликого замкненого кола людей. Це певний соціальний 
тип мистецтва «на замовлення», в результаті якого завжди передбачається вихід 
на більш широке коло глядачів і слухачів: конкурси, огляди, фестивалі, урочис-
ті події тощо. Учасники самодіяльних лемківських колективів мають установку 
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на певне коло шанувальників. З цим пов’язана і психологічна орієнтація на 
сприйняття аматорського мистецтва, яке відрізняється від сприйняття профе-
сійного мистецтва: 1) особлива легкість встановлення взаємних контактів, що 
зумовлені спільністю побуту, історією; 2) особливе ставлення до «своїх», які 
змагаються з професіоналами на їх полі діяльності, досягаючи тих чи інших ус-
піхів та ін. 

У другій половині ХХ століття в Україні активізувалась діяльність автен-
тичних фольклорних ансамблів, але на новому культурно-психологічному і со-
ціально-економічному ґрунті. Саме в контексті нового, подолання стереотипу в 
художньому мисленні, свого роду як реакція на сталий побут почали з’являтись 
фольклорні ансамблі. Такі колективи, як правило, мають на меті дбайливе став-
лення, вивчення, проникнення, «вживання» у фольклорний матеріал. У резуль-
таті крізь призму окремих елементів, що традиційно відносяться до мистецтва, 
учасники намагаються побачити в житті ситуації, в яких ці елементи існували й 
виконувались у минулому. Через фольклор, відтворений, наскільки це можли-
во, без змін, ми стикаємось з могутнім пластом давньої культури, з елементами 
мистецтва, традиціями, символами, обрядами. 

Такі лемківські хорові колективи, як «Лемковина» (Львів), «Бескид» (Іва-
но-Франківськ), «Студенька» (Калуш), «Яворина» (Тернопіль) та інші, є компо-
нентом того величезного пласта народної масової музичної культури, що 
лежить у полі уваги самодіяльності. Обидві форми мистецтва, і фольклорна, і 
самодіяльна, у своїй сутності глибоко народні і спираються на масову актив-
ність народу. В основі самодіяльного мистецтва лежать принципи освоєння і 
розуміння духу народної творчості, що належать до фольклорного масиву куль-
тури, усного у своїй основі. Носії цієї культури свідомо і несвідомо, в силу тради-
цій дбайливо охороняють своєрідні лемківські риси фольклорного виконання. 

Акумулюючи найхарактерніші ознаки індивідуальних, локально-регіональних 
манер співу, вбираючи в себе елементи загальнонаціональної, сусідніх регіональ-
них та іншонаціональних, а також професійної вокальної культури, народно-
академічна манера звуковидобування серед лемківських колективів стала голо-
вною і визначальною частиною народної манери співу. 

Народний звук є матеріалізованою основою перетворення ідейно-художніх 
та стильових якостей фольклорного першотвору у фонічні. Він виступає найхара-
ктернішою барвою народної манери виконання. Як зазначають дослідники, у ву-
зькому розумінні народна манера виконання – це комплекс засобів художньої 
виразності, які випливають з характеру внутрішньої стилістики фольклорних тво-
рів, зокрема метроритміки, мелодичної інтонації, темпу, ладу, формотворення, а 
також зовнішніх виявів музично-виконавського діалекту – ознак звукоутворення, 
мовної інтонації, специфічних штрихів, імпровізування та інтерпретації. У широ-
кому розумінні, за визначенням дослідника фольклору М.Хая, це система харак-
терних музичних народновиконавських засобів, які в комплексі з характерними 
ознаками народної духовної культури (пантоміми, хореографії, архітектури та 
ін.) становлять основу музичного та пісенно-виконавського діалекту [3].  

У наш час позначилися помітні зміни в самій структурі фольклорної тра-
диції. За останнє півстоліття посилено виходить з активного побутування і зву-
жує своє функціонування обрядова народна поезія як елемент обряду. З 
необрядового репертуару зникають пісні, породжені минулими болючими яви-
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щами суспільного і родинного життя: заробітчанством, наймитством, еміграцією, 
рекруччиною, вимушеним нерівним шлюбом та ін. Обрядові пісні (календарно-
обрядові та родинно-обрядові) становлять велику частину пісенної творчості лем-
ків. Однак через об’єктивні причини значна частина цих пісень у другій половині 
ХХ століття відійшла на периферію сфери побутування і звузила межі свого 
розповсюдження. 

На жаль, сьогодні у музичному побутуванні більша частина обрядової та ро-
динно-побутової пісенності починає зникати. В. Головатюк у своїй праці, присвя-
ченій пісенній культурі українців Підляшшя сучасного періоду, дійшла висновку, 
що на цій території до нашого часу зберігся найкраще весняний цикл, насамперед 
танково-ігрові пісні та хороводні веснянки. Ми, зі свого боку, відзначаємо в побуті 
звуження виконання обрядових пісень переселених лемків на Україні. Лише окре-
мі лемківські родини частково передають свої автентичні співанки молодим наща-
дкам тощо. Спільні риси прослідковуються щодо зразків літнього періоду пісенно-
календарного циклу на території сьогоднішнього Підляшшя та областей України, 
де проживає найбільша кількість лемківських родин: цей різновид обрядових пі-
сень майже втратив побутування. Маємо на увазі русальні, купальські (собіткові), 
петрівчані пісенні зразки, які змістилися в часі виконання та перейшли до весняної 
обрядовості, засвідчуючи міжжанрову дифузію у фольклорному процесі. Просто-
рова та часова прикріпленість пісень була в минулому чітко регламентована, у сьо-
годенні їх виконання стає спорадичним. 

Тож відбувається процес згасання більшості календарнообрядових традицій 
лемків. Натомість створюються або приходять з позарегіонального, особливо зага-
льноукраїнського, репетуару нові пісні, у чому, власне, і проявляється своєрідний 
пісенний симбіоз, збагачення та новотворчість.  

Лемківське народно-аматорське мистецтво перебуває в тісному зв’язку з 
професійним мистецтвом, але зміст цього зв’язку не в паралелізмі їх існування. У 
сучасний період сценічні умови репрезентації фольклору вимагають відточеності, 
виразності виконавських засобів з метою ефективної дії на слухача. Самодіяльна 
творчість зазнає впливу художніх методів, а саме фольклорні колективи як явище 
культурного побуту перебувають на межі побутового музикування і художньої 
самодіяльності. Надавати перевагу одній зі сфер, на нашу думку, було б недоціль-
но. Адже побутова традиція завжди живила професійне мистецтво новими фор-
мами і засобами, а, переходячи в іншу художню систему, ці твори набували нових 
якостей. І тут виникає ряд питань. Сучасна народна творчість розвивається не фо-
льклорним шляхом, а концертно-сценічним, наслідуючи форми професійного 
мистецтва.  

Сучасне поняття самодіяльності, яке виступає в розумінні непрофесійного 
заняття, визначає себе не формально, а змістовно – як соціокультурний принцип ві-
льного присвоєння діяльності. У наш час сучасна народна творчість мас потрапляє 
в поле зору суспільства як поняття культури, що включає всі способи побутування і 
функціонування неспеціалізованих форм мистецтва у зв’язках з різними типами 
культури. Наприклад, кожне виконання пісні – це момент, зафіксований на стику 
цієї «пісенної долі» (а це і є побутуванням) та суспільної долі певної групи людей. 
Тому воно відбиває сукупність обставин, які зумовили його. Пісенний варіант 
якоїсь місцевості, як стверджують дослідники, – це зона багатоманітних вико-
навських коливань навколо одного взірця, що живе в колективній уяві, а це 
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означає, що фольклорист стає збирачем «моментальних знімків» – виконавсь-
ких варіантів разом з фактами, що зумовлюють виконавський процес. 

Вивчення народного співацького колективу, його внутрішньої структури та 
діяльності в суспільному середовищі має свої завдання, які полягають у дослі-
дженні механізму традицій у народнопісенній творчості. Діяльність народно-
аматорського колективу слід розуміти як цілеспрямовану активність певної суку-
пності індивідів, суть якої полягає в збереженні, реалізації та розвиткові художніх 
цінностей фольклору в системі суспільного життя. Ступінь активності колективу є 
показником ступеня його організації. Поняття колективної діяльності поєднує в 
одну систему художню творчість як об’єкт діяльності, її носіїв як груповий 
суб’єкт та сукупність умов суспільного середовища, що визначають діяльність 
співаків.  

Осучаснення локальних фольклорних традицій як народно-виконавського 
середовища загалом – процес динамічний, складний як щодо специфіки форм 
розвитку народної музики, так і відносно способів теоретичного осмислення її 
змісту. Він охоплює всі складові народного виконавства: репертуар, структуру 
мелосу, склад виконавців, виконавську лексику тощо. «Тільки за умов збере-
ження традиційної стилістики і форми новий зміст може уникнути тієї баналь-
ності і дешевизни стилю, яка заполонила нині не тільки концертні підмостки, а 
й інтенсивно проникає в достеменно фольклорне середовище, досягнути міцно-
го, густо замішаного на традиції сплаву, який би ми зі спокійною совістю могли 
називати сучасним народновиконавським стилем» [3, 98]. 

Важливою особливістю культуротворчого процесу сучасності став новий 
тип взаємодії з фольклором. Помітно посилилось тяжіння до «необробленого» 
фольклору, безпосереднього освоєння місцевих традицій, іноді використання в 
самобутній культурі тих соціальних груп, що представляють міську культуру. 
Самодіяльні художні колективи закріплюють і розвивають у своїй творчості 
традиції, що були сприйняті ними від народного традиційного мистецтва і тя-
жіють до норм, що утворились їх власною структурою, безпосередньою участю 
в практиці культурного життя. Таке мистецтво дає більше простору, свободи 
для пошуку, можливості виявити творчі начала особистості.  

На сьогодні існує велика кількість колективів, співаків, ансамблів, які 
включають до свого репертуару лемківську пісенну спадщину. Зокрема, серед 
естрадних виконавців – гурт «Пікардійська терція», «Плач Єремії», «Шоколад», 
Квітка Цісик, Джамала та багато інших.  

Фестивальний рух в Україні є відносно новим явищем, яке виникло на хвилі 
національного відродження. Він є важливим чинником культурно-мистецького 
розвитку регіонів, сприяє формуванню духовності українського суспільства, ви-
хованню національної свідомості молоді, сприяючи процесу інтеграції вітчизняної 
культури у світовий інформаційний простір. Організація фольклорних фестивалів 
видається однією із форм, що визнані на міжнародному рівні як засіб виявлення 
національних традицій і цінностей задля подальшого їх дослідження, популяриза-
ції та збереження.  

Щороку збільшується кількість лемківських регіональних фестивалів, зок-
рема «Плаче і кличе зелена неділя» (с.Копанки, Івано-Франківська обл.) Всеукра-
їнський «Дзвони Лемківщини» (Монастириськ, Тернопільщина) міжнародний 
«Лемківська ватра» (Ждиня, Польща), серед яких постійним учасником, починаю-
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чи з 1991 року є «Бескид». Лемківські мистецькі колективи («Лемковина» зі Льво-
ва, «Яворина» з Тернополя, «Студенька» з Калуша Івано-Франківської області та 
багато інших), окремих виконавців (чоловічий гурт «Лемки Києва» з Києва, Ганна 
Чеберенчик і Софія Федина – Львів, Леся Горлицька – Тернопіль, вокальний дует 
«Червоне і чорне» – Житомир та ін.) є постійними учасниками і гуцульських і 
бойківських фестивалів, творчих вечорів, міжнародних конкурсів. 

У діяльності аматорських хорових колективів виникає тенденція до 
«створення умовно-традиційних, узагальнених, загальнонаціональних форм, які 
можуть збігатися, а можуть і не збігатися ні з однією із реально побутуючих 
традиційних форм. Вони стають ніби символами (репрезентантами) традиційної 
національної культури, що протиставляється традиційним культурам інших на-
родів» [4, 54]. 

Принципом роботи аматорських хорових колективів, зокрема лемківсь-
ких, у наш час є не відтворення фольклору, а його стилізація, що не завжди збе-
рігає якість оригіналу і глибоке розуміння духу народної лемківської пісні. В 
період сьогодення прослідковується своєрідна зворотність процесу: від автентич-
ного матеріалу – до стилізованих форм, а від них – знову повернення до фолькло-
рного мистецтва. Виконавська манера таких колективів, на нашу думку, буває 
подібна до фольклорного побутового музикування, проте це окремі випадки.  

Як правило, відмінність аматорських хорів від фольклорних груп і ансамб-
лів виявляється і в організаційно-структурній роботі колективу. У хорових колек-
тивах, що репрезентують лемківську пісенну, хореографічну та інструментальну 
культуру, відбувається чіткий розподіл жанрових функцій між хором, танцюваль-
ною групою і оркестром («Бонарівка», «Лемковина» та ін.). Учасники і керівники 
таких хорів свої завдання іноді розуміють однозначно і прагнуть не до відтворен-
ня і пошуку кращих зразків фольклору лемківського регіону, місцевості, а до 
створення композиції на загальну тему, що не відображає специфіки й особливос-
тей певного регіону.  

Досліджуючи в цілому творчість лемківських мистецьких колективів, слід 
зазначити, що більшість з них обмежено відтворює лемківський фольклорний ре-
пертуар. Це, насамперед, ліричні пісні, танцювальна музика, деякі обряди. Факти-
чно переважають обробки з використанням виразових засобів професійної музики 
(функційна гармонія, загальноєвропейські фактурні формули). Зі сценічного репе-
ртуару випадають, на превеликий жаль, глибинні пласти фольклору (наприклад, 
пастуший, вівчарський репертуар та ін.)  

Фольклор і самодіяльність – це самостійні форми виявлення масової творчої 
активності народу. Відмінне в них – характер завдань, що ставлять перед собою 
учасники самодіяльності і виконавець фольклорного твору. Різними є також фор-
ми репрезентації фольклору. Різноманітні і стадії наближення фольклору до само-
діяльності та професійного мистецтва.  

У сучасний період сценічні умови репрезентації фольклору вимагають від-
точеності, виразності виконавських засобів з метою ефективної дії на слухача. Су-
часна народна творчість розвивається не фольклорним шляхом, а концертно-
сценічним, наслідуючи форми професійного мистецтва.  

Інтегруючи в собі матеріальну і духовну культуру субетносу лемків, куль-
турно-мистецькі події стають важливим фактором культурної ідентифікації, ство-
рюючи можливості для відновлення забутих сторінок духовної скарбниці лемків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АКВАРЕЛЬНОГО  
ЖИВОПИСУ НА ЗАСАДАХ АКАДЕМІЧНОЇ ШКОЛИ  

 
У статті розглянуто досвід викладання дисципліни «Акварельний живопис» як 

невід’ємної  складової класичної художньо-академічної освіти в Національній акаде-
мії образотворчого мистецтва і архітектури. Особливості викладання акварельного 
живопису базуються на засадах реалістичної школи та традиціях, що сформувались із 
розвитком самої Академії.  

Ключові слова: акварель, живопис,  навчальна постановка, портрет, етюд, мето-
ди викладання. 

 
The article reviews the experience of teaching «watercolor painting» as an integral part 

of classical art and academic education at the National Prize academic art and architecture. 
Features teaching watercolor painting based on the principles ofrealist school and tradition 
that formed the development of the Academy. 

Key words: watercolor, painting, teaching statement, portrait,sketch, Me-tody of 
teaching. 

 
В художній вищій освіті України, зокрема у Національній академії обра-

зотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ), Львівській національній академії 
мистецтв, Харківській державній академії мистецтв та дизайну склався систем-
ний підхід в теорії та практиці викладання акварельного живопису, який необ-
хідно вивчати, науково аналізувати. 

На основі класичної художньо-академічної освіти, що закладена у Акаде-
мії ще у 20-х рр. минулого століття, утворилася певна система формування 
професійного мислення творчої молоді, яка базується на мистецьких пошуках 
та глибокому вивченні народних традицій, сучасних новітніх вітчизняних і за-
рубіжних методик та новітніх досягнень в цій галузі. Методичні вимоги до ви-
кладання дисципліни «Акварельний живопис» базуються на багатолітній 
педагогічній практиці, що застосовується в навчальному процесі провідного 
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вищого мистецького навчального закладу України – Національній академії об-
разотворчого мистецтва і архітектури.  

Таким чином, дослідження художньо-виразних особливостей акварелі як 
засобу живопису та графіки, науковий аналіз методичного досвіду київської 
школи акварельного живопису, визначення найбільш ефективних методик на-
вчання в специфічних умовах вищого художнього навчального закладу – все це 
актуальні проблеми теорії та методики навчання майбутніх художників-
живописців.  

Робота виконана відповідно до плану НДР Національної академії образо-
творчого мистецтва і архітектури. 

Акварель по праву займає одне з важливих місць у навчанні й творчій 
практиці художників-живописців. Вона приваблює митців своєю мобільністю, 
імпровізаційністю, безпосереднім контактом с життям.  

На наш погляд, існує певна проблема у викладанні акварельного живопи-
су для студентів першого року навчання, яка полягає в недостатньому рівні ху-
дожньої освіти та обізнаності з властивостями і специфічними особливостями 
акварельної живописної техніки. З метою кращого оволодіння технічними при-
йомами і засобами акварельного живопису, що мають забезпечити якісну фахо-
ву підготовку студентів, вважаємо надання першочергової уваги виконанню 
натурних постановок. 

В Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури «Живо-
пис» є однією з провідних фахових дисциплін професійно-практичної підготов-
ки, невід’ємною складовою академічної освіти. Методиці і принципам 
викладання дисципліни «Живопис» надається особлива значущість. Завдяки 
самовідданій праці науково-педагогічного колективу Академії упродовж деся-
тиліть підготовлено плеяду фахових митців, які піднесли рівень українського 
образотворчого мистецтва до світових стандартів. 

Сучасне мистецьке життя України за останнє двадцятиліття зазнало чи-
малих змін, відкривши при цьому великі можливості всілякім течіям і напрям-
кам постмодернізму, що підпорядковані інтересам сучасного арт-бізнесу. Ці 
тенденції, певною мірою, впливають на молоде покоління художників, а також 
на основи реалістичної академічної освіти. Вважаємо, що арт-бізнес активно 
використовує свободу творчості на свою користь, застосовуючи дещо агресив-
ний наступ на психологію молодої людини, та й загалом на національне мисте-
цтво, зокрема українську школу живопису. З цього випливає завдання захисту і 
підтримки основ і традицій реалістичного образотворчого мистецтва, не відки-
даючи при цьому творчий пошук і розвиток нових форм самовираження. 

Викладання дисципліни «Живопис» на міцному підґрунті реалістичної 
школи та вивчення його як художнього цілого, поряд з усіма елементами зо-
бражувальної мови: рисунка, композиції, колірних, тонових, пластичних, прос-
торових і світлотіньових відношень є запорукою здобуття якісної національної 
фахової освіти. Дивлячись у день завтрашній, можна впевнено стверджувати, 
що збереження традицій київської живописної школи постає головним завдан-
ням сьогодення. При цьому увагу молодих художників слід зосереджувати на 
асоціативному сприйнятті навколишнього світу, умінні виявляти головне, істо-
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тне, засобами живопису. Вся система навчання живопису повинна сприяти роз-
виткові образного і абстрактного мислення студентів, вихованню художника-
творця. 

Методична послідовність і індивідуальна робота з кожним студентом є 
особливістю навчання і сприяє правильній реалізації творчого потенціалу у на-
бутті фахових знань. Навчальні завдання поділяються на великі групи з викори-
станням натурних постановок, які поступово ускладнюються у відповідності 
року навчання. Разом з тим, йде ускладнення всіх елементів живописної мови з 
варіантами у вирішенні тих чи інших завдань, з вимогами довершеності кожно-
го завдання.  

Практичне виконання навчальних завдань з натури є основною формою 
навчання у живописному зображенні людини. Для того, щоб оволодіти мовою 
акварельного живопису, слід знати властивості фарб, супутніх живописних та 
графічних матеріалів, постійно вдосконалювати техніку живопису, з розумін-
ням прийомів і засобів, властивих саме акварелі. На основі п’яти основних еле-
ментів живопису: об’ємної форми предметів, матеріальності, кольору, світла і 
простору, з яких складаються зорові враження художника, викладач навчає 
студентів створювати живописну форму твору на полотні чи графічному арку-
ші. Відображення об’ємної форми на площині – складне завдання, в якому 
обов’язково слід враховувати багатство нюансів, що моделюють форму і пере-
дають просторову глибину, тому знання лінійної і повітряної перспективи теж 
необхідні. 

Специфіка викладача акварельного живопису студентам факультету об-
разотворчого мистецтва, спеціалізація «Вільна графіка» та «Графічний дизайн», 
а також в деякій мірі архітектурного факультету, де студенти виконують за-
вдання в техніці акварельного живопису за іншою програмою). Передбачає орі-
єнтацію на роботу, якою в майбутньому будуть займатись випускники цих 
відділень. 

Навчальні постановки для студентів факультету образотворчого мистецт-
ва виконуються у певній послідовності з поступовим наростанням складності. 
Кожна постановка пов’язана з конкретним завданням, в якому окрім живопис-
них, підвищуються вимоги за формою та змістом. На першому році навчання 
студенти опановують живописне зображення голови людини з плечовим по-
ясом. Використовуються моделі чоловічі і жіночі, в різних положеннях і освіт-
ленням. Поряд з цим виконуються аналогічні завдання засобами рисунка з 
вивченням анатомічних особливостей голови людини, як складної пластичної 
форми, що має індивідуальні риси. Від завдань суто навчальних йде перехід до 
більш творчої роботи з виявленням психологічної характеристики та образного 
рішення моделі – тобто малювання портрета. Весь процес органічно поєднаний 
з вивченням і засвоєнням технічних прийомів акварельного живопису. 

Одночасно з роботою над постановками студенти працюють над копіями 
чудових творів майстрів акварельного живопису з фондів НАОМА, аналізуючи 
та вивчаючи їх. Підсумковими завданнями першого року навчання є зображен-
ня чоловічої або жіночої моделі з руками, отже підвищуються вимоги до ком-
позиційного рішення твору, поряд з вивченням таких важливих елементів, як 
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руки людини в різних положеннях. Всі постановки мають бути пластично вира-
зними і цікавими по колориту. Методичний підхід до роботи над постановками 
можна розподілити на три етапи слідуючи загальним вимогам викладання: 

• перший етап – загальне композиційне рішення графічного аркушу на 
основі короткочасного етюду перед кожною постановкою; 

• другий етап – рішення деталей голови та їх індивідуальної характерис-
тики на основі впевненого рисунка; 

• третій етап – приведення роботи до живописної єдності, узагальнення 
з визначенням головних елементів. 

Перегляд виконання завдань відбувається після закінчення кожної поста-
новки, кількість яких на протязі навчального року складає вісім. Серйознім фа-
ктором навчальної роботи є оцінка. Вона орієнтує студента а якісне виконання, 
визначає рівень зробленого твору. Індивідуальна праця з кожним студентом 
припускає тільки об’єктивну і вимогливу оцінку. 

Продовженням навчального процесу стає літня навчально-творча практи-
ка, яка проходить в умовах пленеру. Програмою літньої практики передбачається 
робота над чоловічими і жіночими портретами в умовах природного середови-
ща, етюдів з натури, пейзажем-картиною, тощо. Слід зазначити, що під час ро-
боти на пленері над етюдами студентам надається можливість найбільш 
оптимально оволодіти технічними прийомами акварельного живопису, зокрема 
прийомом «а ля прима», тобто «по-мокрому». Оволодіння цим технічним при-
йомом вимагає зосередженості та концентрації зусиль, особливо враховуючи 
погодні умови. Праця над етюдами під час літньої практики, і не тільки є чудо-
вою можливістю для спілкування молодих художників з навколишнім світом, 
пізнанням законів і явищ природи. 

Більшу частину другого року навчання студенти працюють над зобра-
женням одягненої чоловічої або жіночої напівфігури з руками, фактично порт-
ретом. Завдання виконується в техніці акварельного живопису. Увага надається 
зображенню і характеристиці голови та рук, детальному їх моделюванню. В по-
становках використовуються елементи інтер’єру, декору. Наприкінці року за-
вдання ускладнюються – студенти працюють над зображенням оголеного 
чоловічого або жіночого торсу, в якому необхідно виявити знання анатомічної 
побудови, особливостей принципового, анатомічного рисунка, гармонійного 
живопису. Постановки другого року навчання мають відзначатись складними 
колірними відношеннями, цікавими по колориту, різними за освітленням, по-
ложенням моделей. Крим того, протягом року студенти пишуть короткочасні 
етюди, роблять начерки, тощо. В кожному завданні ставиться мета цікавого 
композиційного рішення в поєднанні з просторовим. Портретна характеристика 
моделі відіграє суттєву роль; в опрацюванні форми слід добиватись завершено-
сті і матеріальності, пов’язуючи всі елементи постановки загальним колоритом. 

Акварель завжди приваблювала легкістю, прозорістю, яскравістю фарб та 
свободою роботи пензлем. Оголене тіло людини – надзвичайно живописний 
об’єкт, що складається з багатьох найтонших колірних нюансів, теплохолодних 
барв, тому робота над такими постановками вимагає від художника планомір-
ного, методичного підходу. Основною особливістю акварельних фарб є їхня ве-
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лика прозорість. Це єдина живописна техніка, що цілком обходиться без білила. 
Колірний шар повинен бути тонким і пропускати через себе промінь світла, ін-
акше неможливо домогтися насиченості і звучності кольору, що так вигідно 
відрізняє акварель від інших технік. Світлоносність білого паперу має бути 
присутня до кінцевої стадії роботи, зберігаючи при цьому свіжість і прозорість 
шарів фарб.  

В умовах пленеру, під час літньої практики, студенти розвивають свої 
творчі здібності, які вимагають пристосування до освітлення, швидкому і точ-
ному написанню творів, з використанням всіх прийомів акварельного живопису. 

Враховуючи специфіку спеціалізації «Вільна графіка» напряму підготов-
ки «Образотворче мистецтво» студенти третього року навчання виконують по-
становки не тільки в техніці акварельного живопису, а й використовують 
пастель, гуаш, акрил або змішані техніки.  

Головним навчальним завданням на третьому курсі є зображення оголе-
ної фігури людини у простому ракурсі, а також одягнутої постаті. Постановки 
відрізняються чіткою фіксацією руху, а також колоритом і формою. Навчальні 
вимоги до виконання завдань всього курсу зводяться до наступного: компози-
ційне рішення графічного аркушу, образна і колористична характеристика моделі, 
рисунок, що базується на знанні анатомії, пластична виразність і завершеність фо-
рми. В циклі постановок з оголеною натурою є своя послідовність, оскільки про-
порції людини краще сприймаються при змінах поз і рухів моделі в кожному 
завданні з поступовим ускладненням. До того ж, змінюється загальний колорит 
постановки, завдяки чому, вплив різних середовищ на оголене тіло дає можливість 
відчути великі кольорові і тональні відношення у постійному порівнянні. Освіт-
лення, що об’ємно підкреслює форму допомагає вирішенню поставлених завдань. 

В постановках з одягненою натурою бажано використовувати національ-
ний одяг, а також застосовувати елементи інтер’єру або натюрморту, що надає 
завданню сюжетності. Кожна деталь чи елемент, що існує в тій чи іншій постановці 
має за мету надати їм більшої привабливості з умовою визначення художньо-
узагальненого образу моделі. Відбір головного, найсуттєвішого з підпорядкування 
другорядних речей, характер моделі, має зайняти чільне місце в цих завданнях. 
Всі роботи необхідно максимально доводити до логічного завершення, розвиваючи 
при цьому індивідуальне творче мислення. 

На літній практиці студенти продовжують працювати в творчих групах 
або за індивідуальним планом згідно навчальної програми. 

Академічні постановки четвертого року навчання мають вже ускладнений 
характер за формою живописно-пластичних рішень. Навчальним завданням є 
зображення жіночої оголеної моделі, як в не складному русі, так і в ракурсі. За-
вдання виконуються в техніці акварельного живопису, змішаних супутніх тех-
ніках. В процесі навчання живопису особливий наголос робиться на методичній 
послідовності від початку до завершення роботи. Всі постановки мають бути 
цільними і логічними в сюжетних і живописних відношеннях, відрізнятись по 
колориту, пластиці, освітленню, тощо. Зростають вимоги до використання різ-
них художньо-виражальних засобів, професійної майстерності. Особлива увага 
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має приділятись завершальному етапу роботи – розстановці акцентів у творі, 
узагальненню і виділенню головного. 

Моделювання оголеної фігури в відповідному середовищі вимагає не 
абияких творчих зусиль і наполегливості в праці. В роботі «по-сухому», з на-
ступними лесуваннями це особливо важливо для збереження свіжості прозоро-
го акварельного матеріалу. Акварель чутлива і жива техніка живопису, яка 
дозволяє різноманітні творчі пошуки, і в той же час має свої визначені технічні 
рамки і можливості. В цілому, перед студентами ставиться вимога глибокого 
вивчення і осмислення форми засобами акварельного живопису, осягненню 
пластичної інтерпретації зображуваного. В деяких завданнях, які стосуються 
зображення фігури в інтер’єрі, композиція може бути більш умовна за форма-
льними ознаками, не порушуючи при цьому загальний живописний образ гра-
фічного аркушу. 

Головним навчальним завданням п’ятого курсу є зображення чоловічої та 
жіночої постатей. В постановках використовуються складні ракурси, вирішу-
ються важливі задачі співставлення різних за пластичною характеристикою мо-
делей, колориту. Від студентів вимагається на основі набутих живописних 
навичок і знань, гостро і виразно передати характер моделі, особливо в завдан-
ні, де оголена фігура знаходиться в інтер’єрі та з фігурою на декоративному тлі. 
Ускладнення постановок визначається також освітленням, наприклад, з викори-
станням контражуру. Це пов’язано з особливостями акварельної техніки: тіні в 
завершальній стадії роботи на оголеній постаті мають лишатись прозорими і 
насиченими кольором. Завдання можуть виконуватись не тільки аквареллю, а й 
супутніми матеріалами, в змішаних техніках. 

Нерозривний зв'язок всіх елементів образотворчої мови: рисунка, компо-
зиції, кольоротональних відношень розкриває перед студентами широкі можли-
вості подальших творчих пошуків, пов’язаних з виконанням дипломної роботи.  

Цілеспрямоване, методично обґрунтоване вивчення навчальної програми 
з дисципліни «Живопис» та її виконання підводить підсумки напрацювання фа-
хової майстерності, базованої на принципах реалістичної академічної школи. 
Як одна з фундаментальних у підготовці художників різних спрямувань і спеці-
алізацій передбачає набуття цілісного бачення живописної форми, вмінню пе-
редавати її як об’ємно-просторово, так і декоративно-площинно. Вивчення 
кольору, його закономірностей та живописних можливостей як образотворчої 
мови, базується на тісному зв’язку рисунка, тону і кольору, а також оволодінні 
технічною майстерністю, яка важлива для будь-якої спеціалізації художника. 

Оволодіння живописними засобами на основі практичних завдань з нату-
рних постановок сприяє вихованню у молодих художників образного мислення, 
що суттєво впливає на особливості розвитку художнього смаку. Живопис є од-
ним з найвищих проявів духовної діяльності людини. Саме київська академічна 
школа на засадах реалістичних традицій має найхарактерніші ознаки націона-
льної школи живопису. Збереження цих традицій та високого фахового рівня 
навчання в складних умовах сучасного буття є головним висновком подальшої 
творчо-педагогічної роботи.  
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ЕТНОГРАФІЧНІ ПИТАННЯ НА ХІІІ  
АРХЕОЛОГІЧНОМУ З’ЇЗДІ У КАТЕРИНОСЛАВІ  

 
У статті аналізується значення ХІІІ Археологічного з’їзду в Катеринославі у 

справі вивчення фольклорної спадщини, активізованого подіями ХІІ Археологічного 
з’їзду в Харкові. У центрі уваги автора публікації – етнографічні розвідки та виступ 
кобзарів на засіданні відділу «Старовина запорізька». 

Ключові слова: археологічний з’їзд, кобзар, фольклор, колекція, каталог. 
 
The article analyses the significance (importance) of the thirteenth Archaeological 

Congress in Katerinoslav in studying of folklore heritage that became more intense due to 
the events at the twelfth Archaeological Congress in Kharkiv. Author’s attention is concen-
trated on ethnographical research and kobza players’ performance at the meeting of the de-
partment «Zaporozhye’s antiquity». 

Key words: Archaeological Congress, kobza player, folklore, collection, catalogue. 
 
Археологічні з’їзди (АЗ) в Україні – унікальне та багатовимірне явище україн-

ської історії другої половини ХІХ − початку ХХ століть. У 1869 – 1911 роках у Росій-
ській імперії відбулось п’ятнадцять археологічних з’їздів; шість із них проведено на 
території України1. Проведення з’їздів вплинуло на розвиток вітчизняної науки, стало 
подією в громадському та культурному житті українців. На думку дослідниці 
археологічних з’їздів в Україні О. Каковкіної, з суспільно-політичної точки зору вони 
«були одним із легальних проявів боротьби за національну українську ідею. Ця 
боротьба отримувала різноманітні форми в залежності від нагальних потреб часу. 
Однією з них було зосередження зусиль на розробці ключових питань історії 
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України, зокрема давньої» [4, 175]. Пов’язані зі з’їздами події сприяли появі нових 
досліджень й у галузі гуманітарних наук – насамперед, етнографії, мистецтво-
знавства, літературознавства. Велика увага приділялась пропаганді національної 
культури: виступи бандуристів та українського хору М.В. Лисенка (ІІІ, ХІІ, ХІІІ 
з’їзди), експозиції пам’яток української культури. Крім науковців, широко залучалася 
громадськість, для якої влаштовувались виставки та концерти.  

Значення виступу кобзарів на ХІІ Археологічному з’їзді висвітлено у працях 
мистецтвознавців О. Ваврик, Б. Кирдана, В. Мішалова, Н. Супрун та ін. Їх автори 
справедливо стверджують, що ХІІ АЗ у Харкові, привернувши до старців увагу 
інтелігенції, став переломним моментом в історії подальшого розвитку кобзарського 
мистецтва в Україні. На ХІІІ Археологічному з’їзді у Катеринославі2 на засіданні 
відділу «Старовина запорізька» також виступали кобзарі. Разом з тим, жоден з 
дослідників не вказує на значення катеринославського з’їзду у справі вивчення й 
підтримки мистецтва кобзарів і бандуристів, активізованій після ХІІ АЗ. Висвітлити 
підготовчу роботу до ХІІІ Археологічного з’їзду з питань етнографії, а також виступ 
кобзарів на засіданні відділу «Старовина запорізька» є метою даної статті. 

Як відомо, наприкінці ХІХ століття кобзарство занепадає: зникають коб-
зарські цехи, кобзарі зазнають утисків з боку влади. ХІІ Археологічний з’їзд Ім-
ператорського російського географічного товариства, а саме організований 
Г. Хоткевичем виступ кобзарів3 дав поштовх до підвищення інтересу та вивчен-
ня кобзарсько-бандурного мистецтва. Кобзарям та їхній творчості присвячували 
публічні лекції, для ілюстрації яких часто запрошували і самих сліпців. Крім то-
го, Г. Хоткевич зініціював учасників харківського з’їзду порушити клопотання 
про захист мандрівних сліпців перед міністром внутрішніх справ.  

У рукописі лекції «Про українських бандуристів і лірників»4 (1903) Г. Хот-
кевич підкреслює успіх своєї доповіді на ХІІ АЗ та влаштованих ним концертів 
бандуристів, які «послужили можливо хоч невеликим імпульсом до тої зацікав-
леності, з якою тепер займаються всілякими дослідженнями про кобзарів та про-
вадяться у життя різні починання, які мають відношення до української народної 
музики» [13, 5]. Серед цих «починань» автор називає не тільки намір Полтавсь-
кого земства відкрити професійну школу гри на бандурі для сліпців, а й неодно-
разові запрошення кобзаря Терентія Пархоменка до Катеринослава, доповідь 
добродія Янчука «Про народну музику на Археологічному з’їзді» у Москві, ви-
ступ кобзаря Михайла Кравченка на вечорі пам'яті Т. Шевченка у Катеринодарі, 
організоване Хоткевичем етнографічне відділення за участю кобзарів з цієї ж на-
годи у Харкові, а також підготовку доповідей про бандуристів до майбутнього 
ХІІІ Археологічного з’їзду. Г. Хоткевич також зазначає, що звідусіль висловлю-
ються побажання, щоб до катеринославського з’їзду він підготував кобзарів і лі-
рників, як це було зроблено до ХІІ з’їзду.  

Готуючись до ХІІІ археологічного з’їзду, Г. Хоткевич задумав здійснити 
концертне турне по містах України за участю сліпців. Крім концертів, передба-
чались лекції про бандуристів – за словами Гната Мартиновича, це «збудить у 
декого інтерес, викликає забуті спогади, пробудить енергію до збирання завжди 
цінних етнографічних матеріалів і таким чином до майбутнього ХІІІ Археологіч-
ного з’їзду з’явиться що-небудь таке, що інакше лежало б під спудом. А у цій 
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царині – всіляке діяння благо… і якщо до скарбниці науки принесеться хоча б 
маленька частка чого-небудь цінного і цьому хоча б побічною причиною буде 
моя поїздка – я вважатиму це винагородою за всі труди» [13]. На початку лекції 
Г. Хоткевич говорив про мету своєї подорожі – дати можливість почути оригіна-
льну гру кобзарів та ознайомити з їхнім мистецтвом широку публіку північних 
та південних губерній, де «не рідкість зустріти людей, які ніколи не бачили бан-
дуриста» [13].  

Збираючись у подорож, Хоткевич розіслав прохання місцевим урядовцям 
на дозвіл провести такі лекції з концертами у Харкові, Києві та Одесі. Газета 
«Придніпровський край» № 1885 (1903) повідомляла, що «начальник катеринос-
лавської губернії висловився принципово за дозвіл п. Хоткевичу прочитати у мі-
стах катеринославської губернії лекції про бандуристів, так як вони сприятимуть 
підвищенню інтересу серед населення до ХІІІ археологічного з’їзду, який має 
відбутися в Катеринославі, та до збирання матеріалів до нього» [12, 118]. Отри-
мавши позитивний відгук катеринославського губернатора, Г. Хоткевич разом із 
проханням дозволити читати лекції у Катеринославській і Херсонській губерніях 
подав його до Одеського учбового округу Міністерства народної просвіти. У 
відділі рукописів ІМФЕ зберігається дозвіл управляючого Одеським округом (№ 
22584 від 24 жовтня 1903 року), в якому зазначено, що у відповідь на відгук гу-
бернатора Катеринослава (№ 5884 від 24 липня 1903 року) та прохання Г. Хотке-
вича управляючий дозволяє Г. Хоткевичу у містах Катеринославської губернії 
протягом 1903–1904 навчального року читати публічну лекцію «Про українських 
бандуристів і лірників» [13, 1]. Разом з тим, дозвіл читати лекцію у Херсонській 
губернії надавався за умови отримання відгуку від херсонського губернатора. З 
проханням подавалася програма лекції, складена автором. 1903 року Г. Хотке-
вич, гастролюючи містами України, дав сольний концерт й у Катеринославі.  

У спогадах учня Хоткевича Г. Бажула читаємо: «Ще в 1902 році Г. Хотке-
вич після доповіді, яку він прочитав на Археологічному з’їзді в Харкові, органі-
зував перед з’їздом виступ зібраних ним і підготовлених 14 осіб – 9 бандуристів, 
3 скрипалів та 2 лірників. Це були переважно сліпці, кобзарі. В 1903 році5 на Ар-
хеологічному з’їзді в Катеринославі він повторив цей виступ та добився від вла-
ди офіційного дозволу вживати бандури на відкриття концертів і в той спосіб 
витяг цей інструмент з закапелків кустарництва на арену дійсного мистецтва – на 
концертову сцену» [2, 70]. Г. Бажул помиляється, приписуючи Г. Хоткевичу під-
готовку кобзарського концерту на Катеринославському з’їзді. На жаль, 1905 року 
за участь у революційних діях бандурист зазнав переслідувань і був змушений 
виїхати до Галичини. 

Готуючись до ХІІІ АЗ, комісія попереднього комітету 23 березня 1903 року 
влаштувала музичний вечір, на якому виступив кобзар Терентій Пархоменко 
(саме цей виступ відмічав Г. Хоткевич, про що йшлося вище). У «Хроніці» робо-
ти попереднього комітету надруковано програму концерту, який складався з 
двох відділень: у першому кобзар виконав псалми «Ангели душу пробуждають», 
«Плач, душе моя, завжди», «Про Почаївську Богоматір», «Що у світі являється» 
(релігійний відділ), а також «Про смерть Хмельницького», «Про трьох братів 
Азовських», «Невольницький плач» (історичний відділ). До програми другого 
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відділення увійшли історичні пісні «Про Саву Чалого», «Про смерть козака-
бандуриста», «Про Хведора безрідного», «Про оборону Почаївської Лаври», у 
відділі побутової пісні прозвучали «Побратався сокіл з орлем сизокрилим» і 
«Про Морозенка». У концерті також взяв участь хор любителів (керівник 
Ф. Часник), на початку вечора А.С. Синявський6 сказав вступне слово про думи. 
Цікаво, що на сторінках «Літопису» Т. Пархоменка названо «одним з останніх ма-
лоросійських кобзарів», відзначено й успіх кобзаря: деякі номери («Про смерть 
Хмельницького», «Про Морозенка») «слухались із захватом і дружно вимагались 
публікою на bis» − зазначено у «Хроніці» [6, 249-250].  

Проведення ХІІІ Археологічного з’їзду у Катеринославі дало поштовх до 
ґрунтовного вивчення історії, побуту та культури Придніпров’я. На з’їзді, що відбу-
вся у період 15–27 серпня 1905 року, були присутні 246 фахівців з 39 міст Російсь-
кої імперії. На урочистому відкритті ХІІІ АЗ його голова графиня Прасков’я 
Сергіївна Уварова відзначила, що рішення провести цей з’їзд у Катеринославі було 
прийнято 27 серпня 1902 року на завершальному засіданні Харківського з’їзду. На-
передодні ХІІ АЗ катеринославський губернатор Ф.Е. Келлер (на момент проведен-
ня ХІІІ з’їзду вже покійний) надіслав лист-клопотання до Московського археологіч-
ного товариства щодо призначення Катеринослава місцем проведення ХІІІ Архео-
логічного з’їзду, в якому гарантував усіляке сприяння організації з’їзду з боку 
місцевого наукового товариства та представників громадських установ. Запро-
шення було настільки наполегливим, теплим та дружнім, що Рада з’їзду погодилась 
його прийняти. П. Уварова також підкреслила, що після Харківського з’їзду зали-
шились деякі питання, які потребують вирішення. Першим серед них графиня на-
звала подання міністру внутрішніх справ про захист та заступництво для кобзарів 
та лірників. Це клопотання отримало вельми прихильний відгук від тодішнього 
міністра внутрішніх справ В.К. Плеве, який вирішив закріпити за сліпцями право 
вільно займатись своїм ремеслом. Разом з тим, відзначала П. Уварова, урядовець 
просив Московське археологічне товариство повідомити йому, по можливості, 
більш точні дані про імена кобзарів та лірників із зазначенням місця їх проживан-
ня. Зі свого боку Товариство, отримавши вимогу міністра, звернулось до Імпера-
торського російського географічного товариства, Товариства Нестора Літописця, 
етнографічного відділу Московського товариства любителів природознавства, ан-
тропології і етнографії та приватних краєзнавців (О. Малинка, В. Науменко, М. Спе-
ранський, В. Горленко, А. Русов), які зацікавились цим питанням. У відповідь на 
запит Товариства отримана ґрунтовна стаття М.Ф. Сумцова та список кобзарів і лі-
рників О. Малинки, матеріали яких були доставлені міністру. Звітуючи про роботу 
попереднього комітету, графиня П. Уварова зазначила, що його Харківське відді-
лення у підготовці до катеринославського з’їзду продовжило і доробило те, що не 
було закінчено до харківського з’їзду, в тому числі не забуто збирання матеріалів 
про бандуристів і лірників, звернуто особливу увагу на записи їх пісень [8, 178-185]. 

Дійсно, попередній комітет ХІІІ АЗ у першому випуску «Літопису» Катери-
нославської вченої архівної комісії ще 1904 року надрукував «Програму для зби-
рання відомостей про кобзарів і лірників до ХІІІ Археологічного з’їзду у 
Катеринославі». Збирачам пропонувалося встановити біографічні відомості кобзарів, 
їх кількість, місця проживання і мандрівок, данні про вчителя та умови навчання, 
репертуар тощо – всього 14 питань. Попередній комітет навіть був готовий напра-
вити фахівця з Катеринослава для запису відповідей на запитання «Програми», за 
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умови повідомлення адреси кобзаря чи лірника. Завдяки програмам ХІІ і ХІІІ АЗ 
дослідники отримали нові матеріали стосовно кобзарсько-лірицької традиції, які 
стали документальною базою для наступних досліджень. 

У рамках підготовки до з’їзду, за пропозицією Катеринославського поперед-
нього комітету, влітку 1904 – 1905 років місцевим губернським земством власним 
коштом було організовано етнографічну експедицію. Її мета полягала у збиранні 
матеріалів для етнографічної виставки та різних відомостей з галузі етнографії краю 
для майбутнього археологічного з’їзду. В експедиції взяли участь етнографи 
В.А. Бабенко та О.Р. Нікітіна-Бабенко, які здійснювали подорожі окремо до кожного 
повіту Катеринославщини, отримуючи перед тим маршрути і вказівки від профе-
сора Д. Яворницького. Матеріали експедицій, за сприянням губернського земства, 
вийшли друком ще до з’їзду. Об’єктами уваги дослідників стали народності 
Катеринославської губернії, їх поселення, типи дворів та садиб, одяг і прикраси, 
народні заняття та промисли, побутова техніка, а також сімейний побут, народна 
медицина, повір’я і прикмети, весільні ритуали, народна музика, пісні, свята, 
дитячі ігри тощо. Говорячи про музику та музичні інструменти, В. Бабенко 
зазначає, що у Катеринославській губернії рідко зустрічаються бандуристи і 
лірники – найчастіше вони приходять з сусідніх Полтавської та Харківської 
губерній. Лірників завжди можна зустріти на ярмарках, де вони отримують за гру 
добровільні пожертви від слухачів [1, 125-126]. Щодо національних народних 
пісень етнограф зауважує, що їх можна почути тільки у власне малоросійських 
місцевостях (Верхньодніпровський та Новомосковський уїзди) – поступово вони 
забуваються та замінюються міськими та фабричними піснями. Тож, не дивно, 
що виступити на Катеринославському з’їзді запросили кобзарів з Полтавщини 
(М. Кравченко) та Чернігівщини (Т. Пархоменко, В. Дуб). 

Крім того, у Матеріалах ХІІІ АЗ було видано «Програму для збирання ет-
нографічних предметів до виставки на ХІІІ Археологічному з’їзді, що має відбу-
тися в 1905 р. в м. Катеринослав». Крім предметів для етнографічної виставки, 
збирачам пропонувалося звернути увагу на побутове та сімейне життя населен-
ня, їх вірування та обряди, народну творчість: танці, музику, співи. При цьому 
підкреслювалася цінність наочного матеріалу: малюнків або фотокарток обрядо-
вих сцен, народних співців, фонографічні або нотні (по слуху) записи музичних 
мелодій тощо. 

Продовжуючи започатковану Г. Хоткевичем справу, директор Катеринославсь-
кого історичного музею ім. О. Поля7 Д. Яворницький запросив кобзарів виступити на 
ХІІІ Археологічному з’їзді у Катеринославі. В «Известиях» ХІІІ АЗ надруковано 
програму музичного відділу, яка містить інформацію щодо виступу кобзарів: 16 сер-
пня 1905 року о сьомій годині вечора на засіданні відділення «Старовина запорізька», 
після доповідей Л.В. Падалки та Д.І. Яворницького, виступили кобзарі М. Кравчен-
ко, Т. Пархоменко та В. Дуб (учень Т. Пархоменка). Зауважимо, що ці ж співці (крім 
В. Дуба) брали участь й у ХІІ АЗ. У виконанні кобзарів прозвучали: думи «Про 
Морозенка», «Про Хмельницького та Барабаша», «Про вдову і трьох синів», «Бу-
ря на Чорному морі», «Про Олексія Поповича», «Невольницький плач», а також 
сатиричні та гумористичні пісні [3, 73]. Свідчення щодо виступу кобзарів знахо-
димо й у «Матеріалах» ХІІІ з’їзду, де зазначено, що в кінці засідання «Старовина 
запорізька» виступили названі кобзарі. Програма виступу повністю співпадає з 
надрукованою в «Известиях» [8, 227].  
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Підкреслимо, що значний внесок в організацію ХІІІ АЗ здійснив Д.І. Явор-
ницький8. Не зважаючи на те, що до 1902 року вчений жив у Петербурзі та Москві, 
він щороку приїздив з археологічними експедиціями на Катеринославщину. У 
1902 – 1905 роках у підготовці до з’їзду історик, за його словами, знову об’їхав 
різні місця колишнього Запоріжжя та переглянув запорізьку старовину і, хоча 
займався спадком запорожців понад двадцять п’ять років, знайшов для себе новий 
невідомий матеріал, цінний не лише для історика краю, а й для етнографа, 
художника, богослова, артиста, романтика, поета.  

З протоколу другого засідання попереднього комітету ХІІІ АЗ в Катеринославі 
(5 січня 1903 року), надрукованого у його «Правилах» довідуємось, що голова 
Комітету зачитав листа А.І. Маркевича, який вказує на доцільність проведення 
популярних лекцій у підготовці до з’їзду в Катеринославі для ознайомлення міс-
цевого населення із завданнями і користю заходу. У відповідь Д.І. Яворницький 
зауважив, що ця пропозиція вже втілена в життя ним самим у різних місцевостях 
Катеринославської губернії [9, 28]. 

Під час з’їзду колекція історичного музею поповнилась новими експонатами, 
що були представлені на виставках, створених з нагоди цієї події. У каталозі ви-
ставки ХІІІ Археологічного з’їзду знаходимо відомості, що серед експонатів були 
також і народні музичні інструменти, а саме «торбан на 28 струн, з успадкованої 
колекції п. Байдака» (№ 15 у колекції А.Д. Байдака з м. Олександрії Херсонської 
губернії) [5, 66]. Крім того, у каталозі Катеринославського обласного музею 
ім. О. Поля, складеному хранителькою А. Скриленко та етнографом В. Бабенком 
до ХІІІ з’їзду, є опис етнографічного відділу археологічної виставки, де зазначено, 
що у головній залі музею, біля музичного відділу, було встановлено манекен лірни-
ка, а у відділі ХІІІ «Ритуальні приладдя – весілля, музики та ін.» серед весільних при-
надь експонувалися музичні інструменти. У каталозі, а саме в описі ХІІІ відділу, 
є згадка й про кобзарів: відзначено, що традиційні старовинні співці та музики-
бандуристи і лірники у місцевому краї майже не ходять, тільки зрідка можна на 
них натрапити на ярмарках та базарах. Співають вони під акомпанемент своїх 
«своєрідних» інструментів старовинні пісні – «Про Олексія Божого чоловіка», 
«Про Лазаря» та ін. [5, 273].  

Автор передмови до книги «Думи кобзарські» В. Степовий підкреслює значе-
ння ХІІІ Археологічного з’їзду, що став завершальним етапом у досягненні мети, 
сформульованої на попередньому з’їзді, а саме − отримання від влади дозволу сліп-
цям вільно кобзарювати: «Тільки завдяки ХІІІ Археологічному з’їздові в Катерино-
славі знято було згадану заборону на кобзарів, і вони тепер можуть знову виступати 
прилюдно» [11, ХІІ]. Разом з тим, автор відзначає: «На жаль, їх (кобзарів − Т.Ч.) тепер 
зовсім не стало, вони позабували цікаві старовинні репертуари, як забули й свій 
стародавній музичний інструмент – бандуру» [11]. Цим думкам співзвучні слова 
Д. Ревуцького, який у дослідженні «Українські думи та пісні історичні» також заз-
начає, що інтерес до думи падав у народі через переслідування та заборону поліції, 
які було знято тільки після ХІІІ археологічного з’їзду в Катеринославі [10, 73]. 

Підсумовуючи, зазначимо: виступи кобзарів на ХІІ та ХІІІ з’їздах привернули 
увагу науковців, влади та інтелігенції до мистецтва сліпців, що ознаменувало новий 
етап розвитку бандурного виконавства, спонукало до нових досліджень у цій цари-
ні. ХІІІ Археологічний з’їзд активізував вчених до ґрунтовного вивчення історії, 
побуту та культури Придніпров’я, став завершальним етапом у досягненні мети, 
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сформульованої на засіданні етнографічного відділу попереднього з’їзду − отри-
мання від влади дозволу сліпцям вільно кобзарювати. Крім того, завдяки збору ві-
домостей про кобзарів і лірників до ХІІ і ХІІІ АЗ дослідники отримали нові 
етнографічні матеріали. 

Після успішного виступу кобзарів на ХІІ Археологічному з’їзді у Харкові, 
Г. Хоткевич організував декілька кобзарських концертів містами України, а також 
мав намір підготувати подібний концерт до ХІІІ Археологічного з’їзду в Катерино-
славі. Зауважимо, що місцева влада не перешкоджала подібній діяльності, сприяю-
чи організації лекцій-концертів Хоткевича у зв’язку з підготовкою до з’їзду. 
Продовжуючи започатковану справу, Д.Яворницький запросив виступити кобзарів 
на Катеринославському з’їзді. Після його проведення у місті протягом кількох років 
гастролювали відомі кобзарі, що свідчить про збільшення інтересу до народного 
мистецтва серед жителів краю. 

 
 

Примітки 
 
1 Третій (Київ, 1874), шостий (Одеса, 1884), одинадцятий (Київ, 1899), дванадцятий 

(Харків, 1902), тринадцятий (Катеринослав, 1905) та чотирнадцятий (Чернігів, 1908). 
2 З 1776 до 1918 р. – Катеринослав (Екатеринослав), у 1918-1926 рр. – Січеслав, з 

1926 р. – Дніпропетровськ. 
3 У концерті взяли участь кобзарі М. Кравченко, І. Кучугура-Кучеренко, Г. Нетеса, 

Т. Пархоменко, П. Гащенко, П. Древченко, а також три лірники та троїста музика з с. Дер-
качів Харківської губернії.  

4 Зберігається у відділі рукописів ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ (Ф. 8-2. Од. зб. 
32, арк. 5-17). 

5 Допущена неточність. Правильно – 1905 році. 
6 Синявський Антін Степанович (1866-1951) – український політичний і громад-

ський діяч, історик, педагог. Працював у Катеринославі директором Комерційної школи, 
заступником голови Катеринославської губернської вченої архівної комісії та редактором 
її «Літопису». 

7 У 1888 році в Катеринославі краєзнавець О.М. Поль (1828-1890) у власному 
будинку відкрив приватний археологічно-історичний музей. Після смерті колекціонера ця 
колекція стала основою музею його імені. 

8 Історик був обраний до Катеринославського попереднього комітету, адже він 
брав участь у роботі попередніх з’їздів (починаючи з шостого) та мав досвід роботи у 
Московському попередньому комітеті. 
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ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА САМБІРЩИНІ  
У 1927 – 2005 РОКАХ 

 
У статті висвітлюється виставкова діяльність міста Самбора, що на Львівщині, 

у 1927 – 2005 роках. Основна увага зосереджена на етнографічній виставці, влашто-
ваній музеєм Бойківщина у 1932 році, де, крім творів декоративно-прикладного мис-
тецтва, вперше були представлені живописні роботи. Також проводиться огляд 
образотворчих виставок художників краю з 1943 року, для яких характерні традиції 
реалістичного малярства в поєднанні із сучасними течіями. 

Ключові слова: виставки, декоративно-прикладне мистецтво, образотворче мис-
тецтво, художнє життя. 

 
The article reveals Sambora of exhibition activity in the Lviv region in 1927 focused 

on the ethnographic museum exhibition arranged Boykovschina in 1932, except where 
works of arts and crafts, were first presented artistic works. Also, a review of fine exhibi-
tions of the land since 1943, characterized by a strong tradition of realistic painting in com-
bination with modern trends.  

Key words: exhibitions, arts and crafts, art, artistic life.  
 
Перші виставки на початку ХХ століття організовував самбірський музей 

«Бойківщина». У другій половині ХХ століття простежуються певні зрушення у ви-
ставковій діяльності регіону, що пов’язано зі створенням школи образотворчого 
мистецтва художником М. Прокопенком та згрупуванням його учнів-художників у 
товариство «Крило». Вони активізували мистецьке середовище краю у 50 – 90-х 
роках. Виставковими залами на Самбірщині були: клуб «Бесіда», зал органної та 
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камерної музики, Дитяча картинна галерея, зали музею «Бойківщина». Експозиції є 
важливими складовими художнього життя краю, який разом із музейницькою 
практикою, мистецькою освітою, арт-критикою й митцями виявляє особливості 
мистецького поступу певного регіону. Тому їхній розгляд важливий при ви-
вченні художнього життя й мистецьких процесів Самбірщини. 

На теренах Самбірщини виставковій діяльності приділялось не так багато 
уваги. Існують лише статті у періодичних виданнях та огляди експозицій, які 
друкувалися у місцевих газетах «Новини Самбора», «Голос Самбірщини», 
«Самбірські вісті». Всеволод Горняткевич пише у своїй науковій статті «Сторі-
нки історії музею “Бойківщина” в Самборі» про виставки у музеї. Про експози-
цію Ю. Кульчицького, яка відбулася у 40-х роках, написано у науковій статті 
Д. Крвавича. Періодизацію проведення виставок товариством художників 
«Крило» за 90-ті роки ХХ століття висвітлено у книзі В. Семчишина «Хроноло-
гічні події в м. Самборі за 10 років (1990 – 2000)».  

Актуальність статті полягає у визначенні вирішальної ролі мистецьких 
виставок, які тим чи іншим чином вплинули на розвиток художнього життя і 
мистецьких процесів у даному регіоні.  

Метою статті є простеження умов та періодизації проведення виставкової 
діяльності Самбірщини у 1927 – 2005 роках. 

Так, у 1927 році патріотично налаштовані правники, гімназійні професо-
ри, лікарі та інші заснували у місті на громадських засадах музей та Товариство 
«Бойківщина». У перших роках члени товариства збирали експонати для музею 
і виставляли їх у приватному помешканні доктора В. Гуркевича. Перед Другою 
світовою війною доктор Данила Стахура віддав під музей цілий поверх свого 
будинку. В музеї влаштовувалися часті доповіді та виставки експонатів.  

10 квітня 1932 року відбулося відкриття музею в новому приміщенні в 
присутності гостей з різних міст. Це був реальний патріотизм. З такої нагоди 
експонувалася етнографічна виставка. У першій кімнаті було розміщено бібліо-
теку з архівом і канцелярією. 

Засновник нової української літератури на Закарпатті, поет Василь Грен-
джа-Донський, у статті «Бойківський музей в Самборі», опублікованій в україн-
ському слові, писав, що бачив він Великий Полуустав з ХІІІ століття, прекрасний, 
чіткий рукопис проповідей бойківським говором з 1823 року [2]. 

Цікавою є збірка старих грамот української шляхти, а особливо цінна – 
збірка рукописів із села Ступниця, колекція з неоліту і з княжої доби. Оформ-
лена цікавими експонатами також бронзова доба. Кість мамонта і кістяна куля з 
коліна цього великого звіра. Дуже цікава збірка ікон і старих образів, тут і кар-
тини школи Рубенса, збірка монет та етнографічні експонати. 

У другій кімнаті містилися цінні матеріали до етнографії бойківського 
краю. Експонувався одяг, солом’яні бойківські крисані (капелюхи), чепці, фай-
ки, палиці. Щедрою була збірка вишивок з усіх закутків Бойківщини в чотирна-
дцяти великих альбомах, до того ж взірці вишивок ніде не репродукувалися. 

Моделі сільських хат з Турочок, Головецька, Мохнатого доповнювалися 
безліччю господарського знаряддя. Були там також макети возів, плугів, саней, 
ткацьких верстатів, млинів, взірці нової та старої бойківської кераміки, іграшки. 
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Збірки писанок і старих музичних інструментів не мали собі рівних у Польщі. 
Доповнювали експозицію й портрети визначних осіб. 

Третю кімнату займав відділ бойківського церковного мистецтва: макет 
бойківської церкви ХVІ століття, старовинні церковні образи ХVІ – ХVІІІ сто-
ліття різних напрямків і стилів. У спеціальному габльоті містилися старовинні 
дерев’яні хрести і чаші та дерев’яні ложечки до святого Причастя, в тому числі 
один хрестик із Скиту Манявського. Цікавість у відвідувачів викликала колек-
ція церковної різьби та церковного начиння: старі кадильниці сільської роботи, 
типові бойківські свічники, фігури святих. Були ще дві шафи староцерковних 
книг і стародруків, старі метрики (свідоцтво про народження) ХVІІ – ХVІІІ сто-
літь. На стінах висіли цінні старовинні килими.  

Останню, четверту, кімнату займали експонати передісторичної та істо-
ричної археології із земель Бойківщини. У двох великих габльотах – пам’ятки 
княжої доби. Окремою збіркою були видані пам’ятки вимерлої фауни. Викли-
кали інтерес цікаві скарби, що були знайдені на ділянці колишнього цегельного 
заводу в Самборі, бронзові речі побуту, а саме сокири, серп, частина нашийни-
ка, браслети. Це речі ІХ –VІІІ століття до нової ери. З розкопаної могили у 
Кульчицях там були препарована голова, урна з порохом, миска, ложка з випа-
леної глини, кам’яне знаряддя та прясличка. У четвертій кімнаті найцікавішими 
експонатами вважалися три вандальські списи з рунічними письмовими знака-
ми (руни – це знаки давньогерманської писемності ІІІ століття до нашої ери. Їх 
вирізьблювали на дереві, металі, пізніше – на могильних каменях. Такі списи 
можна було побачити тільки в музеях Лондона і Берліна) [3, 109]. 

Отож, виставка мала надзвичайно потужну джерельну базу, її експозиція 
найкращим чином відповідала бажанням і настроям тогочасного суспільства, 
цей потенціал є неоціненним, у першу чергу, як мистецько-етнографічний до-
свід. Експонування творів народних художніх промислів поруч з роботами пла-
стичного мистецтва в найбільшій мірі сприяло ґрунтовному представленню 
культурного надбання краю і виявило багатий пласт народної матеріальної 
культури цього регіону. Проведення наступних виставок такого ж масштабу за 
концепцією було аналогічним до виставки 1932 року. 

У цей період, а саме від 1939 року, з музеєм тісно співпрацює юний ху-
дожник Юрій Кульчицький, який приїхав до Самбора з навчання у Краківській 
академії мистецтв, оселяючись тут, влаштовується на роботу. У часи окупації 
художник багато часу присвячує студіям у самбірському музеї «Бойківщина», в 
колекції якого зберігалося чимало орнаментів, багато стародруків. На основі 
цього він створює низку робіт, які художник представив на виставці в самбірсько-
му клубі «Бесіда» 1943 року. Він експонував дереворити із серії «Запоріжжя», які 
були результатом зацікавлення героїчним минулим України. Ю. Кульчицький 
вдається до деякої архаїзації форм і костюмів, певної композиційної статичнос-
ті, що надає його невеликим гравюрам рис монументалізму.  

Дмитро Крвавич, який був особисто знайомий із художником, пише у 
своїй статті «Юрій Кульчицький із Підбужа», що дуже сподобалась йому ком-
позиція «Лучники». Вертикальні постаті запорожців на повний зріст займають 
майже всю площину композиції, у центрі якої лучник, що якраз збирається ви-
пустити стрілу із лука. Решта козаків також спрямовують погляд у бік об’єкта, 
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що в нього хоче поцілити центральний персонаж; панує настрій загальної уваги 
і зосередженості – це сюжетний фактор. Однак статичність, якою прийнята 
композиція, закладена в цьому невеликому творі, далекому від побутовізму. 
Головна ідея твору – ідея величі, самоутвердження нації, епічності історії Укра-
їни та її величних образів. Кульчицький був зачарований нашим давнім ікон-
ним малярством, його захоплював монументалізм, тонкий колорит, глибока 
образність і духовність цих величних творів. Композиція «Лучники» дещо пе-
регукується з іконним живописом за своєю величністю і статикою. 

Через воєнні дії у 1944 році художник їде у Францію [4, 286]. 
8 грудня 1945 року Комітет у справах культосвітніх установ повідомив, 

що Самбірський музей прикріплений до Харківського республіканського істо-
рико-краєзнавчого музею, згодом за наказом Міністерства культури музей у 
Самборі було розформовано. Експонати передали музеям Львова, Дрогобича і 
Стрия. Частину з них розтягли працівники партійних органів і керівники місь-
кої влади. Від музею «Бойківщина», який проіснував майже 27 років, залиши-
лася тільки вулиця – Музейна.  

Разом із цим могла припинитися виставкова діяльність на Самбірщині, та 
ситуацію змінює російський художник М. Прокопенко, який маючи українське 
коріння (баба та дід були полтавчанами), приїжджає до Самбора у 1946 році. 
Він залишив після себе багатий творчий доробок – численні живописні роботи 
та малюнки. Художник створює школу образотворчого мистецтва, що мала в 
подальшому велике значення на виховання нової плеяди молодих митців [5, 
153]. Сам почав експонуватися з 50-х років ХХ століття у Самборі, Дрогобичі, 
Львові та Києві [6, 7].  

Прикрих історій з виставками на той час було безліч, вони організовува-
лися зрідка, що було пов’язано із певними складнощами провінційного містеч-
ка: не маючи жодної підтримки, організовували їх власними зусиллями, тому 
проходили вони не так часто. Незважаючи на це, Микола Прокопенко, який був 
духовним наставником молодих митців другої половини ХХ століття, влашто-
вував виставки не лише для себе, але й залучав до них і своїх учнів-художників. 

Життя у провінційному містечку є складним і дуже важливо мати коло 
однодумців. На початку 80-х років учитель об’єднує вихованців у групу, куди 
входили також і художники із спеціальною освітою. Так, у 1981 році в місті 
експонувалися їхні роботи. 

Не маючи у Самборі відповідних виставкових залів, 6 грудня 1984 року за 
ініціативою М. Прокопенка і його дружини було відкрито Дитячу картинну га-
лерею (першу в Україні). За п'ятнадцять років її існування було зроблено до 300 
виставок робіт дітей і професійних художників, колишніх учнів студії. Це тита-
нічна робота! [7, 95]. 

Друга половина ХХ століття в регіоні характеризується значним пожвав-
ленням художнього процесу й, у першу чергу, завдячуючи мистецькому об’єдна-
нню, яке спрямовувало свої творчі сили за певними вподобаннями, спільними 
ідеями й поглядами на мистецтво. Важливою була діяльність самбірського то-
вариства художників «Крило» для розвитку художнього процесу регіону у 80 – 
90-х роках ХХ століття. Завдяки наявності в місті концертного залу органної та 
камерної музики і залів Дитячої картинної галереї художники мали можливість 
експонувати свої роботи і роботи своїх колег. Основну роботу по влаштуванню 
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виставок і поетично-музичного супроводу виконувала художниця Віра Тарасе-
нко, яка мала дві персональні виставки у Дитячій картинній галереї (1985, 
1990). 

За короткий час Товариством було зроблено кілька групових та персона-
льних виставок, організовано свято художника, лекторії. Їх підтримувала Львівська 
організація спілки художників УРСР. І саме цій опіці завдячували своєю експо-
зицією 1989 року, де було представлено 79 графічних та живописних робіт. На 
виставці експонували свої роботи М. Прокопенко (олія), В. Тарасенко (олія, те-
мпера), М. Щерба (пастель, туш, ліногравюра, монотипія), Р. Копчак (олія), Е. Не-
чаєва (олія), В. Маруняк (пастель, акварель, монотипія, олія, темпера), Н. Дзю-
бинська (олія, темпера), П. Дідич (олія). Це були пейзажі, натюрморти, порт-
рети, тематичні картини. Тут були виставлені твори реалістичного спряму-
вання, що в першу чергу було розраховано на пересічного глядача, якому дані 
тенденції в мистецтві були найбільш зрозумілі. Це також свідчить про міцні 
традиції реалістичного малярства, хоча певні інновації відчутні, наприклад, у 
творчості М. Щерби, зокрема вплив імпресіонізму у його тематичних картинах [8]. 

90-ті роки характерні для регіону пожвавленням у художньому просторі, 
який розглядається у контексті відновлення музейництва та нових виставкових 
залів, зв'язок із мистецькими регіонами не лише в Україні, але й закордоном. 
Цей період розпочався зі збірної виставки Товариства художників Самбора, а 
згодом і персональної експозиції Євгена Безніска (учня М. Прокопенка) у Ди-
тячій картинній галереї, яка була присвячена Івану Франку. Художник постійно 
працює над образами визначних діячів рідного краю. Серед графічних творів 
були портрети Петра Сагайдачного, Юрія Дрогобича, Маркіяна Шашкевича, 
Леся Курбаса та інших [1, 3].  

5 грудня 1993 року ввійде в історію міста як дата відродження колись ві-
домого в Європі музею «Бойківщина»: було відкрито першу експозицію відно-
вленого приміщення; подаровано дві прекрасні картини-реліквії відомого 
художника Івана Труша. Музей мав важливе значення для міста, адже, крім ет-
нографічної виставки, тут експонувалися твори образотворчого мистецтва не 
лише земляків, але й приїжджих митців, що свідчить про сформоване мистець-
ке середовище у Самборі. Так, експонувалися пам’ятні роботи Осипа Сорохтея 
19 березня 1995 року (уродженця Самбірського р-н). У цьому ж році у недавно 
відновленому музеї, експонувалася творча спадщина художника Юрія Кульчи-
цького (Франція), колишнього культурного діяча і художника Самбора. Його 
творча спадщина зайняла почесне місце в музеї. Були на презентації мистецтво-
знавці Мирослав Откович, Володимир Овсійчук, Ганна Вручинська, Олександр 
Канчалаба [9, 1]. 

Починаючи з 2000 року, в регіоні відбувається низка експозицій. Самбір 
відкриває для себе нові імена. У новому тисячолітті товариство художників 
«Крило» та Дитяча картинна галерея припинили своє існування. В культурному 
житті міста Самбора – це велика втрата. Головними виставковими залами міста 
стають зали музею «Бойківщина». Тут експонувалися гобелени, ліжники, ґер-
дани, вишивки на сорочках, а також відбувалися експозиції живопису, худож-
нього скла, кераміки. 

На виставках образотворчого мистецтва поряд із реалістичними тенденці-
ями були представлені нові мистецькі стилістичні напрями. Наприклад, перша 
виставка 2005 року Михайла Яремківа вразила самбірчан. Його твори привер-
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нули увагу своїми новими рисами в розумінні суті сучасного мистецтва, а та-
кож живописних і пластичних завдань. Живопис Михайла виступає важливим 
засобом художнього відображення і тлумачення дійсності, впливу на думки і 
почуття глядачів. Творчий доробок митця свідчить про творчу розкутість та ві-
льний пiдхiд до натури, що свідчить про його майстерність та широкий погляд. 
Твори є єдністю модерних течії в поєднанні техніки імпасто із лесуванням, на-
даючи роботам видимої фактури. Володіючи основами композиції та академіч-
ним рисунком, художник вийшов на новий шлях реалізації своєї живописної 
манери, прагнучи до пошуків новомодних спрямувань. 

Також усі ці виставки цікаві тим, що дали змогу отримати більш чи менш 
повне уявлення про образотворче мистецтво краю, зокрема про тих митців, які 
новою силою ввійшли у мистецький процес ХХІ століття. 

Отже, виставкова діяльність на Самбірщині ХХ – ХХІ століть відіграє 
важливе значення у розвитку художнього процесу регіону. 

До Першої світової війни Самбір мав змогу побачити здебільшого етно-
графічні виставки, влаштовані музеєм «Бойківщина», і лише невелику кількість 
творів образотворчого мистецтва. Та вже з 40-х років почали організовуватися 
експозиції живопису та графіки, спершу художником Юрієм Кульчицьким, а 
потім М. Прокопенком та його учнями. Влаштовувалися численні експозиції не 
лише в регіоні, але й за його межами. Це були персональні, групові та пересувні 
виставки. Численні мистецькі твори виставляв музей «Бойківщина», відновле-
ний у 90-х роках, авторами яких були художники і народні умільці з різних міст 
України. 

Дослідження виставкової діяльності Самбірщини ХХ – ХХІ століть є ва-
жливим не тільки тому, що допоможе відобразити цілісну картину художнього 
процесу в регіоні, але й визначити його роль в період докорінних зрушень у то-
гочасній суспільній свідомості.  
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ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ГЕРБОТВОРЕННЯ ПЕРІОДУ 

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ. ГЕРБ ПИЛИПА ОРЛИКА 
 
У статті розкрито особливості українського герботворення періоду козацької 

доби, акцентовано увагу на гербі знакової постаті українського козацтва – Пилипа 
Орлика. 

Ключові слова: герб, гетьман, армігер, «Новина», «Остоя», «Корчак». 
 
The article reveals peculiarities the emblem-making of Ukraine times Cossacks 

Country, describes the main peculiarities of Orluk’s arm-coat. 
Key words: arm-coat, «hetman», «armiger», «Novіna», «Ostoya», «Korchak».  
 
Геральдика сьогодні займає особливе місце в історії та мистецтві не лише 

України, а й інших країн світу. Добі бароко притаманний, на нашу думку, роз-
квіт герботворення в Україні, який активізувався в період формування козаць-
кої знаті. Герб є не просто атрибутом, а й історією життя та діяльності його 
власника в символах. Герботворення є цікавою темою дослідження як для ама-
торів, так і для науковців. 

Проблема дослідження гербів гетьманів України висвітлювалася істори-
ками, мистецтвознавцями та геральдистами як зарубіжного, так і вітчизняного по-
ходження. Серед сучасників – І.С. Еремєєв, В.М. Ільїнський, В.І. Книша, Г.Г. Мака-
ров, П.В. Нестеренко, О. Однороженко, О.К. Шарков тощо.  

Проте, незважаючи на широке поле дослідження, багато науковців зву-
жують його до окремих питань, що дає можливість глибше вивчити особливос-
ті гербів окремих представників козацької верхівки зазначеного періоду. 

Мета статті полягає у висвітленні питання, пов’язаного з існуванням 
декількох гербів гетьмана Пилипа Орлика, а саме пояснення причин користу-
вання гетьманом двома гербами («Новина» та «Остоя»); спробі визначити іс-
тинного чи головного герба для даного армігера. 

З кожним роком незалежності зростає інтерес до вітчизняної історії та 
особистостей, які її творили і залишили в історичних подіях глибокий слід. До 
них, безумовно, належить Пилип Степанович Орлик – постать в історії неорди-
нарна, маловивчена, але водночас визначна та впливова. Пилип Орлик став ав-
тором першої в Європі Конституції. Він є талановитим письменником, перу 
якого належить ціла низка літературних творів, серед яких: панегірик «Алкід 
Російський» (1695), «Діаріуш подорожній» (1720–1733), «Гіппомен Сармаць-
кий» (1698), що засвідчували високий рівень освіченості, культури та загальної 
ерудиції автора. 

Освіту Пилип Орлик отримав в Києво-Могилянському колегіумі, під час 
навчання проявив особливий потяг до філософії, богослов’я, історії, риторики, 
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поетики та логіки. Він вільно володів українською, польською, болгарською, 
арабською, латинською, німецькою, шведською, церковно-слов`янською, фран-
цузькою, ймовірно турецькою та багатьма іншими мовами. 

Після закінчення Києво-Могилянської колегії Пилип Орлик служив кафе-
дральним писарем Київської митрополії, з 1700 року – молодшим писарем Ге-
неральної військової канцелярії, а в 1706 році став генеральним писарем 
Лівобережної України-Гетьманщини.  

Вагому роль в житті і державній кар’єрі Орлика відіграв Іван Мазепа, од-
ним із перших довірених осіб якого був Пилип. Після поразки шведсько-
українських військ під Полтавою, Орлик залишився на боці гетьмана і разом з 
ним відступив на територію турецьких військ у Бендери (Молдова). Після сме-
рті Мазепи козацько-старшинна рада 5 липня 1710 року одностайно вибрала 
Пилипа Орлика гетьманом України, всупроти призначеного Петром І гетьмана 
Скоропадського. Під час виборів на гетьманську посаду Орликом зі старшина-
ми була складена письмова домовленість, яка увійшла в історію під назвою 
«Пакти і Конституція прав і свобод Запорізького Війська». Цей документ став 
першим Конституційним актом України, а його автор – відомим на всю Європу. 

Хто ж він, цей талановитий освічений автор Конституції, якому так і не 
судилося втілити цей перший державний демократичний акт у життя? Де ко-
ріння його роду? Яким символом представлений гетьман у світовій історії? Ці 
питання якраз і складають основу нашого дослідження. 

З окремих джерел відомо, що Пилип Орлик належав до чеської знаті. Ко-
рені його родоводу сягають далеко в минулі століття. Барони Орлики жили у 
Чехії, Моравії, на Шлезьку. У період гуситських війн окремі представники цьо-
го старого баронського роду вимандрували з Чеського королівства. У Пруссії 
вони стали представниками німецької аристократії. Інша парость подалася до 
Польщі, а потім опинилася в Литві. Саме вона й дала світові гетьмана України, 
якому, на жаль, судилося гетьманувати за її межами, в еміграції [2, 46 ]. 

 Історія родини Орликів відома з генеалогічної довідки, укладеної сином 
гетьмана, генералом французької армії Григором Орликом 1747 року. Першим з 
чеського роду згадується у 1121 році Станіслав Орлик – прародич двох гілок, 
представники яких оселилися на Шлезьку (Сілезія) і в Польщі. Зберігся оригі-
нал диплома імператора Фердинанда від 12 липня 1624 року – «Графові Орли-
кові з Моравії». Тут сказано, що «Орлик слов'янською мовою означає орла і в 
Угорщині ця родина має ім'я «Olach». На той час рід Орликів вже поділився на 
дві гілки і лише одна з них проживала у володіннях імператора, а друга, проте-
стантська, під час гуситських війн XV століття емігрувала до Польщі у м. Кра-
ків. Польська лінія мала своїм продовжувачем Яна Криштофа Орлика, який 
одружився з донькою полтавського полковника, воєводи пилявецького – Павла 
Семеновича Герцика. Їхнім сином був Степан Орлик, котрий помер у 1636 році, 
полишивши після себе сина Степана. Останній прославився військовою відва-
гою, що була відзначена на сеймі 1660 року, і загинув під Хотином 11 грудня 
1673 року, полишивши маєток під Смоленськом. Від дружини з литовського 
роду Малаховських-Володкевичів Ірини він мав двох синів – старшого Степана, 
що помер бездітним, і молодшого – Пилипа, майбутнього гетьмана. Пилипу ді-
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стався батьківський маєток на Мінській землі, який незабаром продали, після 
чого родина перебралася в Україну. Батько Орлика був католиком, про що пи-
сав Пилип у листі до патера Кашода (18 квітня 1727 року), а мати Ірина – правосла-
вною. Через те, майбутнього гетьмана, очевидно, охрещено за православним 
обрядом: у своєму щоденнику він тричі згадує свого патрона св. Пилипа 11 жовтня 
(за старим стилем), що відповідає православному календарю [10]. 

Своє шляхетне походження Орлик занотовує у «Діярії» від 25 січня 1721 
року: «Предок мій під час чеської революції, коли була війна гуситів, пересели-
вся з чеського королівства до Польщі. В Кракові, в костьолі Святого Станіслава 
лежить мій прадід Станіслав Орлик» [1, 32]. Пізніше, перебуваючи в Кракові, 
гетьман відвідав поховання свого прадіда та його дружини Катерини з дому 
Комаровських і описав їх надгробок у щоденнику [1, 46-47]. Згадує Пилип Ор-
лик і про те, що при листуванні він користується зображенням свого родинного 
герба [1, 32]. 

Коли, подорожуючи Європою з Швеції до Туреччини, Орлик приїздить до 
Вроцлава, то зразу ж посилає сина Григора з листом до барона Петра Орлика, сво-
го далекого родича, який мешкає в цьому місті і з яким раніше вони не були осо-
бисто знайомі. Приймаючи молодого Орлика, барон показує йому свій герб, що є 
однаковим з гербом гетьмана, чим підтверджує спільність походження обох ро-
дин. Запис про це знаходимо в «Діярії» за 25 січня 1721 року [1, 32]. 

Аби з’ясувати, яким був родинний герб Орликів, науковцям довелося зве-
рнутися до польських гербівників. У бібліотеках Варшави вдалось віднайти ін-
формацію про те, що існувало дві гілки цього роду, які мали герби «Новина» та 
«Остоя» [11, 177]. 

З іншого гербівника дізнаємося, що чеські барони Орлики належали до 
герба «Новина»; серед них і потомки Станіслава Орлика та Катерини Коморов-
ської, котрих Орлик називає своїми предками та чию могилу описує в «Діярії». Далі 
автори гербівника зазначають: «Була на Білій Русі, з якої переселилися на Україну, 
родина тієї ж назви /Орлики/, лише не знаємо, чи того ж гербу. Стефан, в нагороду 
заслуг лицарських, був звільнений від податків 1662-го року. Пилип, улюбленець 
Мазепи, гетьмана козацького, прибічник Карла ХІІ, проголошений від його імені 
запорозьким гетьманом 1710-го року, писав досить добрі вірші по-польськи» [12, 
381]. Припущення авторів «Родинних гербів» підтвердив сам Орлик, записавши в 
«Діярії» від 18 лютого 1721 року: «...Ми заїхали до пана Орлика барона Петра Ор-
лика з Вроцлава..., котрий презентував мені привілей цезаря Фердинанда ІІ, що під-
тверджував старовинність роду Орликів, які є з давна баронами вольними з Лазіск і 
зайшли з Моравії до Польщі... В тім же привілеї намальований герб роду Орликів 
«Новина», той самий, яким користуюсь і я» [1, 32; 9, 2]. 

Отже, родинним гербом Пилипа Орлика був «Новина». Опис цього гербу 
знаходимо у К. Нєсєцького: «В блакитному полі біле вухо від казана, повернуте 
обома кінцями до гори; посередині у ньому меч, спрямований руків’ям до гори, 
а вістрям в низ. В нашоломнику нога в латах з острогою, ніби вперта коліном в 
корону, а пятою спрямована ліворуч» [13, 581].  

Історія цього герба сягає в ХІІ століття до часів короля Болеслава Криво-
устого. З архівних джерел стало відомо, що один із воїнів KOTLAR під час бит-
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ви віддав свого коня Болеславу Кривоустому і втратив ногу. В нагороду, воїна 
було посвячено в лицарі (1135) і надано герб «Новина златоголенчик». В 
Польщі цим гербом користувалося понад 60 шляхетських родин. Загалом цей 
герб використали 130 родин. 

Відомий російський учений-геральдист Олександр Лакієр зазначає, що в 
описі герба («Новина», «Войня», «Золотоголенчик») роду Орликів кілька нето-
чностей. По-перше, там зображений не човен і не ручка від котла, а частина ко-
лодки, в яку був закований король і його ротмістр; по-друге, це не меч, а 
кинджал, який тоді називався «мезикордія» (холодною лицарською зброєю, не 
вважався, а слугував для добивання поранених). Так, що на гербі (стязі) зобра-
жені, по суті, ілюстрації до того, що відбулося» [3, 22-23]. 

У давній польській легенді про походження герба «Новина» говориться 
про те, що у 1121 році під час війни чи то з Червоною Руссю, чи то з полянами 
стався такий випадок: молодий князь Болеслав Кривоустий разом із своїм воє-
водою краківським Скарбимиром після освячення нового храму, десь на кордо-
ні, замість бенкету з загоном в 60 лицарів поїхали на полювання і потрапили в 
засаду ворога. Під час жорстокої битви, кінь князя Болеслава був убитий, і його 
капітан Новина віддав йому свого коня, що дало можливість Болеславу Криво-
устому врятуватись. Капітан Новина та важко поранений воєвода Скарбимир, 
який втратив праве око в цій битві були взяті в полон і сковані одним ланцю-
гом. Капітан Новина відрубав собі ногу, і воєвода зумів втекти з полону. Через 
три дні, коли таємниця розкрилась, вороги були вражені і захоплені мужністю, 
духовною стійкістю та християнською самопожертвою цього воїна і, вилікува-
вши його, нагородили та відправили додому. Слава про вчинок капітана Нови-
ни розійшлась по всій Європі, а дана історія знайшла своє відображення у гербі 
«Новина», який пожалував хороброму капітану Болеслав Кривоустий [4, 281]. 

З історичним процесом формування нових політичних сил одночасно 
розпочався процес активного герботворення козацьких гербів. Нова соціальна 
верхівка використовувала герби в той самий спосіб, що, в свою чергу, феодаль-
на верхівка середньовічної Європи – як один із засобів зовнішньої соціальної 
ідентифікації, свідчення своєї приналежності до панівної суспільної верстви. В 
той час, як в більшості країн Європи XVII століття надання та використання ге-
рбів суворо регламентувалося, козацька верхівка так само як і середньовічне 
лицарство добирала герби на власний розсуд, змінювала та модифікувала герби 
від покоління до покоління. Соціально ідентифікуюче призначення гербів зу-
мовило також наявність значної кількості гербів зовнішньо подібних між собою 
(зображення зброї, хреста, півмісяця, зірок в різноманітних комбінаціях), але 
приналежних до різних старшинських родів, що тим, не менше, не викликало 
жодних правових колізій чи суперечок, адже важливим був не зміст зображення 
чи його подібність до герба іншого роду, а наявність самого герба як свідчення 
високого соціального статусу. Подібна обставина зумовлювала вибір в якості 
гербових зображень найпростіших та найпоширеніших у суспільній свідомості 
символів, що могли бути легко «впізнані» як геральдичні зображення. Родова 
геральдика є найчисельнішим за своїм складом комплексом гербів козацької 
геральдичної системи. Традиційно родову геральдику козацької доби відкрива-
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ють гетьманські герби, як найбільш поважний геральдичний комплекс, що ре-
презентує керівників козацької держави. До цього комплексу належать гераль-
дичні знаки всіх тих діячів, які в різні часи користувалися званням козацького 
гетьмана, безвідносно до того чи були ці діячі гетьманами реєстрового або не-
реєстрового козацтва до хмельницьких часів, чи були гетьманами лише в уяві 
літописної традиції XVIIІ століття [6, 386]. Серед гербів козацької верхівки ча-
сто можна зустріти різні зображення герба Пилипа Орлика. В окремих джере-
лах йдеться про те, що з часів нобілітації (присвоєння шляхетства) Орлики 
отримали привілей користуватися старовинним гербом «Корчак», про який ві-
домий польський історик і геральдист XV століття Янош Длугаш говорив, що 
він має українське коріння.  

Спочатку у цьому гербі на червоному полі щита було зображено золотий 
келих «корчик», (корчага – давньослов`янський посуд для пиття), з якого ви-
глядав повернутий у лівий бік срібний (сірий) собака. 

Пізніше, наприкінці XІV століття, польський король Людовик Угорський 
додав за великі заслуги Дмитру з Богожогодару, підскарбію польського коро-
лівства, з роду Корчи, фрагмент угорського королівського герба: три срібні річ-
ки чи балки (одна під одною), що були розташовані під келихом з собакою. З 
часом герб отримав сучасний вигляд: келих з собакою перейшов до клейноду, а 
у полі щита залишилися три срібних бруса, що не доходять до краю щита, при 
чому кожний наступний брус, розташований нижче, коротший за попередній.  

У Литовському князівстві «корчак» розповсюдився після ухвалення 
Городельської унії 1413 року. Корча́к (від пол. «Korczak») – родовий герб, яким 
користувалися більш, ніж 270 родів Білорусії, України, Литви і Польщі, зокре-
ма Барятинські, Браницькі, Есьмонти, Заранки, Ільїничі, Котовичі, Мелешки, 
Млечки. Герб відомий у Польщі з 1142 року. 

З усього вищезазначеного можна зробити висновок про наявність двох гербів 
у гетьмана, перший з яких давній родовий, інший – дарований (пожалуваний). До 
цього часу немає одностайної думки науковців щодо головного символу гетьмана 
Пилипа Орлика. У книзі «Герби гетьманів України» представлено герб «Корчак», а 
на пам’ятній медалі «Пилип Орлик», випущеній Національним банком України (ав-
тор – Дмитро Піркл, скульптор – Роман Чайковський) зображений герб «Новина».  

На виставці, присвяченій 300-річчю подій, пов’язаних з воєнно-політичним 
виступом гетьмана України Івана Мазепи та укладання україно-шведського союзу, 
яка відбулася у 2008 – 2009 роках в Національному музеї історії України, були 
представлені листи Пилипа Орлика, скріплені печатками. На двох різних печат-
ках з національного архіву Швеції представлено один і той самий герб – «Но-
вина» [8, 135-137]. 

Гетьман Пилип Орлик добре знав свій родовід, з великою пошаною ста-
вився до своїх предків, з гідністю носив родинний герб і своєю діяльністю при-
множив славу як власного роду, так і всієї козацької держави, якій вірно служив 
усе своє життя, тому не нехтував і другим гербом, який отримав під час нобілі-
тації. Проте, враховуючи факт, що найуживанішим серед трьох гербів був герб 
«Новина», ми можемо припусти, що саме цей герб був особистим символом ге-
тьмана.  
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КАТОЛИЦЬКЕ ЦЕРКОВНЕ МИСТЕЦТВО АВСТРІЇ 

XVIII–XIX СТОЛІТЬ: СТИЛЬОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 
 

У статті розглянуто взаємовідношення понять «релігія» і «культура», з’ясовано 
зміст поняття «церковна культура» і «церковне мистецтво». Дано характеристику 
церковного мистецтва Австрії XVIII – XIX століть. Розглянуто німецьку месу як жанр 
католицької богослужбової музики Австрії другої половини XVIII – початку XIX 
століть крізь призму взаємодії класицистських і романтичних стильових тенденцій. 

Ключові слова: релігія, культура, католицька богослужбова музика, католицька 
німецька меса, класицизм, романтизм. 
 

This article focuses on the interrelations of notions «religion» and «culture». The 
idea of the definitions of «church culture» and «church art» is revealed. The German Mass 
as one of the genres of the Catholic sacred music of the second half of the XVIIIth – the be-
ginning of the XIXth centuries in the light of classicistic and romantic style tendencies is 
considered. 

Key words: religion, culture, the Catholic sacred music, Catholicism, German Mass, 
Classicism, Romantism. 
 

Питання взаємовідношення між релігією і культурою сьогодні усе більше 
привертають увагу дослідників. Як особлива складова системи духовної діяль-
ності людей, релігія відігравала і відіграє важливу культурно-історичну роль, 
будучи засобом відродження національно-духовних цінностей народу, упоряд-
кування та збереження народних традицій і звичаїв [1, 6]. У сучасній культуро-
логічній та релігієзнавчій думці існують дві протилежні точки зору щодо 
взаємовідносин між релігією та культурою. Прихильники першої (М. Бердяєв, 
П. Флоренський, М. Вебер, П. Сорокін та ін.) вважають, що релігія є частиною 
духовної культури і між ними існує тісний зв’язок, підкреслюючи, що «культу-
ра і релігія внутрішньо суцільні з самого початку історії людства і все ж у сфері 
культури релігія символізує не архів-сховище давнини, а саме діючий храм, що 
підпитується реаліями минулого і сучасного» [6, 347]. 

Іншу точку зору мають прихильники так званого «центристського» на-
прямку (А. Кун, Р. Каретт, Д. Фрезер), за теорією яких релігія і культура проти-
стоять одна одній і одночасно утворюють єдність, вважаючи, що у первісних 
релігійних віруваннях втілено фантастичне усвідомлення людини та її залеж-
ність від сил природи, а релігія не є незмінною, оскільки і суспільство не зали-
шається статичним [2, 24]. 

Вчені, які притримуються так званого теологічного напряму, заперечують 
належність релігії до культури, вважаючи, що «релігія не є витвором людського 
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духу, а даром духу божественного» [4, 12]. В основі теологічних концепцій ро-
зуміння культури лежить ідея визначальної ролі релігії у розвитку культури. 
Християнство протягом історії свого існування створило власну культурну тра-
дицію, яку ми сьогодні називаємо християнською культурою. У християнстві 
надзвичайно важливим є поняття особистості людини, тому людина, за християн-
ським взірцем, прагнучи до спасіння, здійснює активну пізнавальну діяльність. 

Католицькі теологи (Г. Кюнг, Е. Вінтер) вважають, що Церква не може 
існувати поза культурою, Церква визначає цінність і різноманітність культур та 
стоїть на позиції плюралізму культур і, найголовніше, дотримується принципу 
національного самовираження у культурі. Католицькі культурологи наголошу-
ють, що в релігійній культурі важливим є поняття релігійного канону, який ви-
значається як «сукупність християнських світоглядних принципів і відповідних 
норм і завдань художньо-образного мистецтва» [6, 21]. Канон затверджувався 
Церквою як взірець для наслідування, як ідеал святості та краси. 

Мета статті – з’ясувати поняття «церковна культура» і «церковне мистец-
тво» у контексті співвідношення релігії і культури, охарактеризувати церковне 
мистецтво Австрії XVIII – XIX століть, розглянути німецьку месу як репрезен-
тативний жанр католицької богослужбової музики Австрії другої половини 
XVIII – початку XIX століть. 

У сучасній культурології та мистецтвознавстві термін «християнська 
культура» є одним із широковживаних. Поряд з ним у роботах мислителів ми-
нулого і сучасності (серед них П. Флоренський, Г. Флоровський, І. Ільїн, М. Бе-
рдяєв, С. Булгаков, Іларіон (Алфєєв) та ін.) можна зустріти поняття «літургічна 
культура», «церковна культура». Термін «християнська культура» традиційно 
вживається для позначення релігійного вчення і його різноманітної історичної, 
художньої, особистісної реалізації – усього, що принесло у світ християнство. 

Серед понять, що стосуються християнської культури, можна виділити 
специфічно належні до церковної культури. Поняття «християнська культура» і 
«церковна культура» найчастіше сприймаються як синоніми. Так, С. Булгаков у 
статті «Церква і культура» писав: «Створити справді християнську, церковну 
культуру й збудити життя в церковній огорожі, перемогти протилежність цер-
ковного й світського – таке історичне завдання для духовної творчості сучасної 
Церкви й сучасного людства» [9]. Таким чином, церковна культура – це прояв 
Церкви земної. Найбільш важливим принципом церковної культури (у її право-
славному розумінні) є єдність православної віри, сповідання Символу віри, єд-
ність таїнств і богослужінь, єдність ієрархічного спадкоємства єпископату, 
єдність церковного устрою, єдність церковних канонів» [3, 227]. 

Потрібно відзначити, що церковна культура є складовою християнської 
культури, проте християнська культура відрізняється від церковної культури. 
Так, поняття «церковна культура» охоплює свідчення про інший світ, інші сут-
ності, «християнська культура» – синтез церковної та світської культур, адап-
тація християнського вчення до кожного конкретного історичного періоду. 

Церковна культура тісно пов’язана з церковним мистецтвом. Церковне 
мистецтво підпорядковане вищій меті – славити Бога, оспівувати подвиги апос-
толів, святих, подвижників, діячів Церкви. За допомогою мистецтва художники, 
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архітектори, скульптори та композитори прагнули розкривати та пояснювати дог-
мати віри. 

У творах церковних митців оспівувалася перемога духу над плоттю, та-
ким чином підтверджуючи високі подвиги людської душі. Так, наприклад, у ві-
зантійському мистецтві, що вважалось у ті часи найдосконалішим у світі, це 
знайшло вираження в тому, що живопис, музика, мистецтво були підпорядко-
вані церковним канонам, де відсікалось усе, що суперечило християнським 
принципам. Саме тому аскетизм і суворість у живописі (іконопис, мозаїка, 
фреска), піднесеність грецьких церковних молитов і піснеспівів, храм, що ста-
вав місцем молитовного спілкування людей – усе це характеризує візантійське 
церковне мистецтво. 

У країнах, для яких традиційною релігією є католицизм (Австрія, Іспанія, 
Італія, Франція тощо), католицька церковна культура, поєднуючись з націона-
льною, відрізняється своєрідністю рис, які знайшли відображення у всіх видах 
мистецтва: архітектурі, живописі, літературі та музиці. Церковне мистецтво 
Австрії як стиль образотворчого мистецтва сформувалось у епоху Відродження. 
Найбільш досконале відображення воно отримало у римському бароко («мис-
тецтво контрреформації») [6, 102]. Наприкінці ХVII – початку XVIII століть 
виник новий стиль – австрійське бароко, яке відразу стало ніби синонімом авс-
трійської культурної традиції в архітектурі. Австрійські церковні будівлі у сти-
лі бароко – Карлскірхе, монастир Св. Флоріана, монастир Мельк, церкви і 
палаци Зальцбурга, Граца і Штейера. Досягнення австрійської архітектури ба-
роко проявляються не в особливостях оформлення зовнішнього вигляду будів-
лі, а в облаштуванні її інтер’єру з метою створення незвичайного і емоційно 
підвищеного настрою. Від світського мистецтва церковне бароко переймає його 
вишукану витонченість. Особливі досягнення церковного бароко Австрії у ца-
рині скульптури. В інтер’єрах австрійських церков скульптурним композиціям 
відводилася більша роль, ніж живопису. У цей час Йоганн Данценхафер (1665–
1726) створив скульптурні інтер’єри церков у Цвіральтені та Оттотойррені, ар-
хітектором яких був Йоганн Міхаель Фішер (1692–1766). Найвидатнішим же 
досягненням церковного мистецтва вважається внутрішнє оформлення церкви у 
Вільгерінзі, де органічно поєдналися архітектура, скульптура і живопис. 

Найбільш відомими церковними архітекторами Австрії у другій половині 
XVIII століття були Йозеф Еммануель Фішер, Йоганн Гатард Гайпергер, Фер-
дінанд Фон Гогенберг, Петер Нобіле та ін. У ці роки було завершено будівниц-
тво монастиря св. Флоріана, збудовано Пале Фрі на площі Йозефа у Відні, 
Колонаду слави у Шьонбрунні у 1775 р. У Відні в той час жив і творив Франц 
Ксавер Месершмідт (1736–1783). Скульптурне зображення Марії-Терезії (1766), 
Богоматері (1767–1768), Савойський жіночий притулок свідчать про багато-
гранність таланту цього митця. Варто згадати італійського скульптора Антоніо 
Канова, який виконав мармурний надгробок ерцгерцогині Марії Кристини у Ві-
денський церкві августинів (1798–1805). 

Серед відомих австрійських архітекторів цього періоду варті уваги Гіль-
дербрант (автор Віденської церкви Св. Петра, монастир у Гетвайзі), Якоб Пран-
дтауер (церква і монастир у Мельку, монастир Герцогенбург та паломницька 
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церква біля Зонтонгеберга), Йоганн Міхаель Пруннер (оригінальна паломниць-
ка церква у Штардль-Паурі з трикутним планом, що символізує покровительст-
во Св. Трійці), Донато Феліче д’Алліо (автор реконструкції віденської церкви 
сестер-салезіянок, яку заснувала вдова Йосифа І – імператриця Вільгельміна 
Амалія). У розвиток австрійського церковного мистецтва великий внесок зро-
били також Георг Рафаель Доннер, Йоганн Міхаель Роттмайр, Даніель Гран, 
Пауль Трогер, Каспар Вальдман, Антон Бер та інші відомі митці [5, 142]. 

Серед видатних живописців того часу слід відмітити Франца Антона Ма-
ульберчі (1724–1796). Під впливом італійських зразків та сильним враженням 
від робіт Рембрандта, митцем було створено фрески у віденський церкві піарів 
та корнайбурзькій церкві августинів, у замку Гальбтурн і в резиденції єпископа 
у Кромерижі. Заслуговує на увагу також творчість таких видатних австрійських 
живописців, як Макс-Емануель Айнміллер (1807–1870), який художньо розпи-
сував вікна для Регенсбурзького собору, для церкви Богородиці в Ау, для Аугсбур-
зького собору, Альберт Баур (1835–1876), автор незабутніх картин «Християни 
виносять з цирку тіло мученика» і «Апостол Павло, що проповідував в Римі» 
[5, 151]. 

Багатогранна творчість австрійських митців мала велике історичне та 
культурне значення в розвитку церковного мистецтва Австрії. Своїми розписа-
ми католицьких соборів австрійські художники прагнули викликати у прихо-
жан відчуття перебування у світі сакральних святинь. До сьогоднішнього часу 
чудові твори талановитих австрійських церковних митців привертають увагу як 
віруючих християн, так і усіх закоханих у мистецтво людей. 

Австрійська церковна культура багата на великі імена композиторів, що 
писали свої твори для церковного богослужіння. Їхні твори стали прикрасою не 
лише національної, а й світової скарбниці духовної музики. В історію католиць-
кої церковної музики увійшли шедеври таких майстрів, як Й. Гайдн, М. Гайдн, 
В.А. Моцарт, Ф. Шуберт, А. Брукнер. Центральним жанром у творчості цих ком-
позиторів став жанр меси, що був головним музичним репрезентантом церков-
ної культури, починаючи від часів Середньовіччя. 

Окрім традиційних латинських мес, з другої половини XVIII століття в 
Австрії і південній Німеччині набувають поширення німецькі католицькі меси, 
які є різновидом низької меси (missa bassa). Зазначимо, що католицька німецька 
меса зовнішньо подібна до німецькомовної лютеранської меси, однак вона, не-
зважаючи на виконання піснеспівів німецькою мовою, відправлялася католицьким 
священиком за усіма нормами католицької літургії. На відміну від латинських мес, 
що відправлялися під час церковних урочистостей (missa solemnis), німецькі меси 
виконувались у церковні будні. Німецька католицька меса включала переклади 
або парафрази текстів ординарія («Kyrie», «Gloria», «Credo», «Sanctus», «Agnus Dei») 
і пропрія («Introitus», «Offertorium», «Communio»). Тексти ординарія відносяться до 
незмінних текстів, тексти пропрія за традицією відповідали характеру свята. 

Назвемо імена, що репрезентували жанр німецької католицької меси, по-
чинаючи від середини XVIII до початку ХХ століття. Серед композиторів є все-
світньовідомі імена, але більшість з них – церковні музиканти, більшість з яких 
відомі лише дослідникам церковної музики. Німецькі меси (а також споріднені 
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жанри – німецькі реквієми і вечірні) писали Міхаель Гайдн (1737–1806), Франц 
Бюлер (1760–1824), Йоганн Баптист Шидермайр (1778–1840), Йозеф Оневальд 
(1791–1856), Алоїз Бауер (1797–1872), Франц Шуберт (1797–1828), Густав Еду-
ард Штеле (1839–1915), Петер Грісбахер (1864–1933). 

Особливістю німецьких мес епохи класицизму є тісний зв’язок з обрядом, 
що проявився у текстах твору. При перекладі німецькою мовою латинські текс-
ти зазнавали змін: у більшості випадків передано лише їхній загальний зміст. 
Характер цих змін у церковних композиторів не протирічив поняттю церковно-
сті, соборності, що характерно для церковного мистецтва. Автори текстів праг-
нули не показати своє індивідуальне «Я», а передати зрозумілою для усіх 
прихожан мовою зміст текстів через прості слова, які було покладено на просту 
і зрозумілу мелодію. 

Серед авторів німецьких мес твори М. Гайдна і А. Бауера відповідають 
духу літургічної традиції. Усі тексти частин німецьких мес М. Гайдна і А. Бауе-
ра є парафразами канонічних богослужбових текстів, як співаних, так і молито-
вних. Знання літургічної традиції допомагає автору тексту меси Францу Серафу 
Кольбреннеру «Hier liegt vor deiner Majestät im Staub», музику до якої написав 
Міхаель Гайдн знайти рівновагу між індивідуальним і церковним. У німецькій 
месі Гайдна – Кольбреннера перша частина «Zum Eingang» («На вхід»), яка пе-
редує сповіданню віри «Confiteor» («Сповідаюся») і піснеспіву «Kyrie eleison» 
(«Господи помилуй»), носить покаянний характер. Текст «Gabenbereitung» («На 
приношення дарів») зосереджено на моменті благословення хліба і вина (відпо-
відає частині «Offertorium»), які приносить народ Божий до вівтаря як знак по-
дяки Богові. Останній текст меси – «Zur Kommunion» («На причастя») – 
використовує не текст змінного піснеспіву, а молитви, «Domine, non sum 
dignus» («Господи, я недостойний»), що читалася перед прийняттям причастя. 

Цікаво, що текст Франца Серафа Кольбреннера «Oh Herr, ich bin nicht 
würdig, zu deinem Tisch zu gehn» («О Господи, я недостойний, щоб прийти до 
Твого столу») у частині «Zur Kommunion» меси «Hier liegt vor deiner Majestät im 
Staub» [8, 63], було використано Алоїзом Бауером у частині «Agnus Dei» у «Рі-
здвяній німецькій месі» («Deutsche Messe für die Weihnachtszeit») [7, 317]. Ано-
німний автор тексту меси Алоїза Бауера, як і Франц Сераф Кольбреннер, 
безумовно, був ознайомлений з церковною літургічною традицією. Можливо, 
частина тексту «Різдвяної німецької меси» є парафразом або компіляцією текс-
тів німецьких мес інших авторів. Подібна практика є дуже характерною для це-
рковної традиції, що спирається на відтворення старого, ніж створення нового. 
Для мистецтва класицизму з його установкою на музичний канон також подіб-
не явище не є чимось винятковим. 

Особливістю музики німецьких мес епохи класицизму є її простота і пісен-
ний характер. Музика німецьких мес доби класицизму відповідає класичному сти-
лю. Композиторами використовуються прості тональності (B-dur, G-dur, D-dur) і 
прості музичні форми – строфічна, проста двочастинна, проста тричастинна. Партія 
оркестру у деяких фрагментах достатньо розвинена, іноді ж оркестр практично 
дублює вокальні голоси. 
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В епоху романтизму церковна музика розвивалася, зазнаючи сильних 
світських впливів, що не завжди позитивно позначалося на її стані, але стиму-
лювало до створення новим форм. Церковна музична культура кінця XVIII – 
початку XIX століть є складним і суперечливим явищем. Найбільші її проти-
річчя виникали у зв’язку з превалюванням особистісного начала, характерного 
для мистецтва романтизму, які суперечили установкам на соборність, надінди-
відуальність мистецтва церковного. Особливо гостро ця проблема постала у бо-
гослужбовій музиці, оскільки остання у добу романтизму сприймалася як голос 
серця, що здатен передати найтонші рухи людської душі, церковне ж мистецтво 
завжди прагнуло до очищення музики від земних пристрастей. 

Романтичні тенденції у католицькому церковному мистецтві знайшли ві-
дображення і у жанрі німецької меси. У німецьких месах романтичної доби, за-
звичай, використовувалися пісенні поетичні твори, серед авторів яких були як 
відомі поети-романтики (Ф. Клопшток, Й.Ф. Нойман), так і автори, імена яких 
загубилися у плині часу. Жанр німецької меси доби романтизму передбачав ві-
льний переспів богослужбових латинських текстів німецькою мовою. 

У «Німецькій месі» Ф. Шуберта, автором тексту якої є Й.Ф. Нойман, від-
чувається різноманітна гама почуттів – ліричне начало, задушевність, проник-
нення у глибини людської душі тощо. Дотримуючись традицій німецької 
народної поезії, відкривши для себе внутрішнє «Я», стверджуючи при цьому 
багатство емоційного світу простої людини, поети-романтики насищали мову 
словами великої емоційної сили. Проте іноді поетичні твори романтиків вільно 
інтерпретували канонічні тексти, що призводило до їх заборони або обмежено-
го використання церковними владами у рамках богослужіння. 

Аналізуючи «Німецьку месу» Ф. Шуберта – Й.Ф. Ноймана, потрібно від-
значити поетичний, індивідуалізований літературний текст, іноді доволі дале-
кий від латинського оригіналу. Так, наприклад, для частини «Agnus Dei», де 
традиційно тричі повторюється фраза «Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis» («Агнець Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас»), а остан-
ня видозмінює її кінець (замість «miserere nobis» («помилуй нас») звучить «dona 
nobis pacem» («даруй нам мир»)) поет пише текст розміром у чотири строфи. 
Лише кінець першої строфи («О Агнець, який жертвою відкупив тяжкий гріх 
людства, даруй нам мир Своєю милістю») відсилає до оригінального тексту, все 
інше – вільний розширений парафраз поета тексту канонічного оригіналу. 
Текст Й.Ф. Ноймана – поетичний, образний, має багато епітетів, метафор, порі-
внянь («тяжкий гріх людства», «приводить у захоплення і очищує блаженну 
душу», «який так вабить серце, чисте, вірне, що Тебе любить»). 

Мелодії німецьких мес доби романтизму (як і у попередню епоху) були 
прості і призначалися для виконання усією громадою. Їхній пісенний характер 
також мало відповідав традиційним уявленням про церковне мистецтво, однак 
цілком відповідав естетиці романтизму. Композитори-романтики продовжували 
традиції класиків щодо простоти музичної мови (прості тональності, прості му-
зичні форми, простота фактури і оркестровки), однак мелодика їхніх творів 
більш наспівна, близька до народнопісенних витоків, що цілком відповідало ес-
тетиці романтизму. У музичному відношенні «Німецька меса» Ф. Шуберта – 
твір, який поєднує яскраво виражені романтичні риси, що проявилися у пісен-
ній мелодиці, з багатовіковими традиціями церковної музики, які композитор 
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виявляє завдяки використанню хоральної фактури. У тональному плані твір є 
також доволі незвичайний, оскільки немає єдиного тонального центру, лише 
крайні частини написані в одній тональності («Zum Eingang», «Schlussgesang», 
F-dur), усі інші тяжіють до бемольної сфери, що однак не виключає використання 
дієзних тональностей: «Zum Eingang» (F-dur), «Zum Gloria» (As-dur), «Zum 
Evangelium und Credo» (G-dur), «Zum Offertorium» (C-dur), «Zum Sanctus» (Es-dur), 
«Nach der Wandlung» (G-dur), «Zum Agnus Dei» (B-dur), «Schlussgesang» (F-dur). То-
нальності усіх частин меси – мажорного нахилу, лише остання, додаткова, частина 
– «Das Gebet des Herrn» («Молитва Господня»), написана у тональності e-moll. Час-
тини меси різняться і у тематичному відношенні, однак різниця тем частин не ро-
бить цей твір строкатим завдяки піднесеності стилю, яка досягається завдяки 
поєднанню пісенності і хоральності. 

Церковна культура в усі віки завжди була тісно пов’язана з церковним ми-
стецтвом. Християнські митці у високохудожній формі оспівувати діяння апосто-
лів, святих, подвижників, розкривали та пояснювали догмати віри. Національні 
особливості притаманні церковній традиції кожної християнської конфесії. Ба-
гатогранна творчість християнських митців мала неперевершене історичне та 
культурне значення у розвитку церковного мистецтва своєї країни. Своїми тво-
рами архітектори, скульптори, живописці, композитори прагнули викликати 
відчуття перебування у світі сакральних святинь. 

Австрійська церковна культура дала світу багато митців у галузі образот-
ворчого і музичного мистецтва. Творчість багатьох австрійських композиторів 
була тісно пов’язана з Церквою. У скарбницю світової культури назавжди 
увійшли сакральні твори Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Ф. Шуберта, А. Брукнера. 
Національне у церковній музиці цих митців проявлялося передусім у музичній 
мові та образній сфері, оскільки латинські богослужбові тексти не давали мож-
ливості виявитися національним рисам у їх повноті. Саме тому у другій поло-
вині XVIII століття в Австрії набуває широкого розповсюдження жанр 
німецької меси, яка у рамках католицького богослужіння дозволяла виконувати 
піснеспіви зрозумілою усім прихожанам німецькою мовою. Автори німецьких 
мес – церковні композитори Ф. Бюлер, Й.Б. Шидермайр, Й. Оневальд, А. Бауер, 
Г.Е. Штеле та інші – прагнули у своїх творах поєднати традиції католицької му-
зики з надбаннями національної церковної культури. 

Тексти німецьких мес писалися на основі переспівів латинських богослу-
жбових текстів, які у більшості випадків органічно поєднували католицькі цер-
ковні традиції з рисами національного мистецтва. Незважаючи на іноді доволі 
вільний підхід до перекладу текстів, у месах багатьох церковних авторів доби кла-
сицизму і романтизму вони не уходили у протиріччя з поняттям церковності і собо-
рності, що є характерною рисою католицького церковного мистецтва. Музичний 
стиль німецьких мес відповідав загальному стилю епохи, однак відрізнявся біль-
шою простотою, ніж великих богослужбових композиціях. Особливо характерною 
простота форм була для романтичного мистецтва, і тому у музичному відношенні 
найбільш досконалими є німецькі меси доби романтизму, зокрема «Німецька меса» 
Ф. Шуберта, де завдяки поєднанню пісенності і хоральності твір набуває особливої 
піднесеності, характерної для найкращих зразків церковного мистецтва. 
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ТВОРЧО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  

У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД 
 
У статті розглядаються питання розвитку українського образотворчого мистец-

тва радянської доби. В той час як світовий художній процес побудований на ринковій 
економіці, де визначальну роль відіграють галереї як посередники між художниками і 
суспільством, у радянські часи цю функцію взяла на себе держава. Автором аналізу-
ється ситуація 1920-х років, коли між собою змагалися численні творчі угруповання. 
На 1930-і роки припадає період становлення державної культурної політики, коли 
утворюється Дирекція художніх виставок України, Спілка художників України, Ху-
дожній фонд України. Наводяться цифри, які дозволяють порівняти щорічні обсяги 
закупівель художніх творів у галереях Міністерством культури України, що свідчать 
про беззаперечний вплив уже не держави, а галерейної діяльності на розвиток сучас-
ного художнього процесу. 

Ключові слова: українське образотворче мистецтво, Міністерство культури 
України, Національна спілка художників України, галерейна діяльність, інституції 
державної культурної політики. 
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The article is devoted to the questions of development of the Ukrainian fine art of 
Soviet period are examined. While a world artistic process is built on the priciples of market 
economy, where a qualificatory role is played by galleries, as mediators between artists and 
society, in Soviet times this function undertook the State. An author analyses the situation of 
1920th consistently, when numerous creative groupments competed. There was a period of be-
coming of public cultural policy on 1930th, when Institution of Artistic Exhibitions of Ukraine, 
Union of Artists of Ukraine, Artistic fund of Ukraine, were created. Figures allow to compare 
the annual volumes of purchases of artistic works in galleries and Ministry of Culture of 
Ukraine, which irrefutable testify influence already are brought not by the State, but due to 
gallery activities on development of modern artistic process. 

Keywords: the Ukrainian fine art, Ministry of Culture of Ukraine, National Union of 
Artists of Ukraine, gallery activity, institutes of state cultural policy. 

 
На початку минулого століття в Україні стосунки між суспільством і об-

разотворчим мистецтвом регулювались діяльністю переважно громадських ор-
ганізацій – виставкових товариств, заснованих художниками. Найбільш широко 
було представлене російське Товариство пересувних художніх виставок, в яко-
му активну участь брали українці. Наприкінці ХІХ століття почало активно висту-
пати Товариство південно-російських художників, пізніше аналогічні товариства 
були засновані в Києві, Харкові та деяких інших містах. Основними споживачами 
станкового мистецтва були меценати, які зібрали великі колекції творів живопису, 
переважно доступні пересічному глядачеві. Одеський скульптор Іздебський був 
найбільшим приватним організатором художніх виставок, називаючи їх за фра-
нцузькою традицією «салонами». Він міг би стати першим українським галеристом 
в європейському значенні цього терміну, проте не мав постійного приміщення, ма-
ндруючи зі своїми виставками по містах України та Росії. Пропагуючи твори су-
часного, в тому числі європейського мистецтва, через незвичність виставлених 
творів, він набув широкої відомості, яка межувала зі скандалами. Напередодні 
Першої світової війни в Україні утворилось кілька невеликих мистецьких угру-
пувань, зокрема «Кольцо», проте вони встигли заявити про себе лише кількома 
виставками [1, 11-12]. Галерейна діяльність як така так і не змогла зародитись.  

Соціалістичний переворот, громадянська війна та утвердження комуніс-
тичної влади у 20-х роках ХХ століття були буремним періодом для всіх сфер 
життя, і для мистецтва зокрема. Приватна власність разом із її носіями була 
знищена, а отже, не стало меценатів і колекціонерів. Великі колекції були част-
ково знищені, частково розграбовані, частково націоналізовані. Історія масшта-
бного приватного колекціонування перервалась після жовтня 1917 року.  

Новітні мистецькі установи та об’єднання, зокрема Пролеткульт, Леф то-
що теоретично обґрунтовували занепад традиційних форм станкового мистецт-
ва, споживачами якого були колекціонери та меценати. Натомість висувалась 
суспільна потреба у «виробничому» мистецтві, призначеному для масового 
споживання. Воно стимулювалося «ленінським планом монументальної пропа-
ганди» [2], тимчасовим оформленням демонстрацій, площ та вулиць до новітніх 
радянських свят, прикладними агітаційними формами: агітаційним фарфором, 
агітаційними тканинами, тощо. З розвитком поліграфії дістали розповсюдження 
політичний плакат, книжкова ілюстрація.  
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Художники, які переймалися пошуком нового «пролетарського» мистецт-
ва, створювали численні творчі угруповування, кожне з яких претендувало на 
монополію творчості і, відповідно, на державне фінансування, яке тільки й мог-
ло бути джерелом їх існування.  

У вересні 1921 року Агітпроп ЦК КП(б)У і колегія Головосвіти УРСР, які 
опікувалися образотворчим мистецтвом, опублікували в газеті «Комуніст» «Те-
зи про художню політику», в основі яких були положення про необхідність за-
своєння культурної спадщини. Курс на розвиток традицій, що склалися у 
минулому, проголошений у «Тезах», сприяв залученню до образотворчого мис-
тецтва митців, які прийняли революцію, проте не без складностей «вростали» у 
нову культуру [3, 8]. 

Процес формування українського радянського мистецтва, його утвер-
дження відбувався у складній атмосфері боротьби художніх течій. 

1920-і роки – час виникнення і діяльності найрізноманітніших мистець-
ких угруповань: АРМУ (Асоціація революційного мистецтва України), АХЧУ 
(Асоціація художників Червоної України), ОСМУ (Об’єднання сучасних митців 
України), ОММУ (Об’єднання молодих митців України) та інші. У своїй худо-
жній практиці ці угрупування часто дотримувалися несхожих напрямів.  

Одна з найбільш значних художніх організацій – АХЧУ (1923), до якої 
входили, зокрема, такі художники, як І.Їжакевич, Ф.Кричевський. М.Козик, 
К.Трохименко, О.Кокель, С.Прохоров, І.Шульга, проголосила головною метою 
правдиве відображення сучасності. АХЧУ вважала найпершим обов’язком ми-
тців активну участь у соціалістичному будівництві. «...Художники непорушно 
пов’язані з революційними робітничо-селянськими масами УРСР та виявляють 
у своїй творчості почуття, ідеї, волю цих мас у зрозумілих реалістичних обра-
зах, співголосних героїчній Жовтневій добі...» — декларувала АХЧУ. Художні 
настанови АХЧУ були близькі до програми Асоціації художників революційної 
Росії (АХРР) [3, 9].  

Одеське Художнє товариство імені К.Костанді (1922) об’єднувало як ху-
дожників-професіоналів, так і любителів мистецтва і також вважало своєю ме-
тою вивчення і пошуки нового шляху розвитку станкових видів образотворчого 
мистецтва. До його складу входили художники-реалісти – О.Шовкуненко, 
П.Волокидін, П.Васильєв, Є.Буковецький та інші. Варто підкреслити, що Това-
риство імені К.Костанді було єдиним самостійним мистецьким об’єднанням, 
створеним у губернському місті республіки [3, 8]. 

Асоціація революційного мистецтва України (АРМУ) остаточно сформу-
валась 1925 року. Згідно з своєю декларацією, вона була «федерацією художни-
ків різних формальних напрямків». АРМУ організовувала виставки, досить 
строкаті за своїм складом, де реалістичні твори експонувалися поруч з робота-
ми В.Пальмова і М.Шехтмана, що відбивали різноманітні впливи тогочасного 
мистецтва Західної Європи, й полотнами та малюнками впливових в АРМУ 
М.Бойчука і його учнів. 

На відміну від АХЧУ, яка надавала більше значення станковому живопи-
су, АРМУ від самого початку своєї діяльності стверджувала необхідність роз-
вивати також декоративне і виробниче мистецтва.  
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Проте важливі були, звичайно, не декларації, а художня практика, яка по-
казала, що талановиті роботи створювали художники – члени і АХЧУ, і АРМУ. 
Чималі успіхи здобули і художники ОСМУ – Об’єднання сучасних митців 
України (Л.Крамаренко. І.Плещинський. Д.Шавикін, І.Жданко, В.Овчинников, 
Ю.Садиленко, І.Штільман та інші). Її художники досягли помітних успіхів у 
втіленні індустріальної тематики. Недовгий час проіснувало Об’єднання моло-
дих митців України (ОММУ).  

Тож, часом випадкові обставини, а не принципові ідейно-художні наста-
нови приводили митців до того чи іншого творчого об’єднання. 

За таких умов важливо було знайти підхід до кожної з художніх організа-
цій, завдяки якому талановиті майстри змогли б зростати і кінець кінцем посіс-
ти гідне місце в радянському мистецтві. Такий підхід містився у резолюції ЦК 
РКП (б) «Про політику партії в галузі художньої літератури» від 18 червня 1925 
pоку. Підкреслюючи, що жодна з існуючих літературних організацій не може 
претендувати на єдине представництво в галузі художньої літератури, Політ-
бюро вважає «організацію єдиного Всеукраїнського центру пролетарських 
письменників за передчасну, бо для такого центру немає ще певних умов». 

У ці роки одна за одною відкривалися виставки. 1926 року були організо-
вані виставки «Революція у витворах мистецтва», «Виставка митців АХЧУ», 
«По селах, містечках і містах України». 1927 – виставка АРМУ «Художник сьо-
годні» і Перша всеукраїнська виставка до десятиріччя Жовтня. Через два роки 
така виставка була влаштована знову і з того часу періодичні всеукраїнські 
огляди творчості художників стали традицією, що живе й досі. 

Українські художники брали активну участь у виставках у Москві (виста-
вка АХРР «Життя і побут народів СРСР», 1926; «Гравюра СРСР за 10 років», 
1927; «Мистецтво народів СРСР», 1927), а також експонували свої твори за ко-
рдоном (виставки сучасної гравюри у Флоренції, 1927; сучасної української 
графіки в Брюсселі, 1927; сучасної графіки в Амстердамі, 1929; Бієннале у Ве-
неції, 1928, 1932 тощо) [3, 11].  

Виставкам передувала жвава дискусія, в якій брали участь провідні митці. 
Зокрема, в першому зошиті Всеукраїнської асоціації пролетарської літератури 
(ВАПЛІТЕ) за 1926 рік Олександр Довженко у своїй ґрунтовній статті «До пробле-
ми образотворчого мистецтва» піддав нищівній критиці як окремих майстрів, «ви-
хованих на ідеалах слугування чистому мистецтву (читаємо – буржуазному і мі-
щанському)», тобто станковому, так і «вузьку ортодоксальність різних «проле-
тарствующих» інтелігентів і «лефів», що протягом кількох років революції уперто 
заганяли всю образотворчу культуру в квадрат і куб». Дісталося і діячам із 
Асоціації художників революційної Росії (АХРР): «В боротьбі з «Лефом», який 
оголосив непримиренну війну образотворчому мистецтву, АХРР потрапив у 
другу крайність. Він висунув принципи станковізму й натуралізму з тематич-
ною установкою… Оголошення станковізму, як певної галузи образотворчого 
мистецтва, звичайно, не криє в собі небезпеки для мистецької радянської куль-
тури; станковізм – картина, що житиме, звичайно, довго, і сьогодні особливо має 
за собою багато плюсів, але оголошувати його, як альфу й омегу всього мистецтва – 
це, звичайно, груба помилка, яка чекає свого розшифрування у тому ж таки все-
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союзному масштабі». Відкидаються автором «претензії АХРР’у на утворення 
єдиної в СРСР урядової організації станковізму».  

Разом з тим О.Довженко висловлює слушні думки щодо організації мис-
тецької справи: «перед урядом і суспільством УСРР постають і питання образо-
творчого мистецтва, художники вступають в добу організації». І, звичайно, 
будучи членом АРМУ, він упевнений, що «найцінніший мистецький актив, що 
мислить практично творчу працю, переважно в формах відповідних до націона-
льних особливостей робітниче-селянських мас України, увійшов до АРМУ». Зі 
статті дізнаємося, що Головполітпросвіта, до відомства якої належало образот-
ворче мистецтво, щороку виділяла асигнування на організацію всеукраїнських 
виставок. Разом з тим Довженко впевнений, що «підтримка художніх сил та 
щорічні асигнування на художні виставки не розв’яжуть справи по суті». І най-
головніше: «Стимулюючи розвиток мистецтва на Україні, виставка (АРМУ, 
1927), безумовно, посуне наперед диференціяцію художніх сил. Але для цього 
треба створити якусь певну матеріяльну базу, що могла б визначитися в спеціа-
льних коштах на купівлю кращих праць з виставки державними й громадськи-
ми установами в порядку червоного меценатства… Відповідні органи мусять 
подбати про утворення й пересувних виставок на свої кошти чи кошти місцевих 
політосвітніх органів. Тільки в такий спосіб можна зацікавити мистецькою 
культурою всі громадські сили України» [4].  

Мистецтвознавець І.Врона в статті «На шляхах революційного мистецт-
ва» в тому ж таки ВАПЛІТЕ через рік підводить підсумки згадуваної Довжен-
ком всеукраїнської виставки АРМУ. Висновки його дуже невтішні: «Суто 
образотворче мистецтво (малярство, скульптура, власне графіка) вже давно 
вступило в смугу тяжкої кризи, виходу з якої так і невидко ані у нас, ані на За-
ході. Все більше зростає практичне, не тільки теоретичне заперечення образотвор-
чого мистецтва з боку мистецтва необразотворчого, виробничого (на той час – 
прикладного, промислового), мистецтва матеріальної культури. Один із видат-
них проводирів та ідеологів останнього художник Татлін (що тепер у Києві) ко-
лись висловився: «не правое и не левое искусство, а нужное искусство», 
вважаючи за таке потрібне мистецтво матеріальну культуру і кваліфікуючи 
всяку образотворчість як «дохлое дело». Безперечно, цим шляхом і мусить на-
далі максимально розвиватись мистецтво; шляхи і перспективи старих форм 
образотворчості (станковізм), навпаки, мусять чим далі звужуватись… Тепер 
виставка показує цілком протилежну картину дуже малого фактично місця ви-
робничого мистецтва, домінуючу перевагу власне образотворчості і станковіз-
му. Це об’єктивне протиріччя, що має своїм корінням слабе втягування 
мистецтва і художника у виробництво». І далі: «Надто великі і складні проти-
річчя обступають сучасне мистецтво». І в пошуках вирішення цих протиріч він 
доходить висновку, що «не останнє місце займає цілковіта відсутність попиту 
на мистецьку продукцію, принаймні в станкових її формах (картина, мала ску-
льптура). Наша робітничо-селянська суспільність ще не витворила своїх нових 
форм споживання образотворчого мистецтва… Мистецтво розвивається само-
хіть, в повітрі, не маючи споживача, «публіки», не одержуючи не то що конкре-
тизованого соціального замовлення, а навіть відгуку і відповіді на питання, чи 
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потрібне воно взагалі. Факт розриву, прірви між мистецтвом і соціальним ото-
ченням, відсутність на сьогодні твердої соціальної бази, є основним болючим 
фактом нашої мистецької сучасності» [5].  

Тобто, у суспільстві відсутній попит на образотворче мистецтво, відсутній 
замовник, якого в попередній статті Довженко назвав «червоним меценатом».  

Новий етап своєї історії образотворче мистецтво України розпочинає в 
1930-і роки. Важливою подією в культурному житті була постанова ЦК ВКП(б) 
від 23 квітня 1932 року «Про перебудову літературно-художніх організацій» 
[6]. Характеризуючи зміни, що відбулися в радянській літературі і в мистецтві 
на межі 1920 – 1930-х років, партія констатувала успіхи, здобуті ними на основі 
перемог соціалістичного будівництва. Проте наявність окремих (а їх налічувалось 
аж 173), ізольованих одна від одної літературно-художніх організацій, які встано-
влювали для своїх членів всілякі рамки організаційних, формальних, а інколи і ме-
тодологічних вимог (як вказувалось у постанові), гальмувала «серйозний розмах 
художньої творчості». Цією постановою був покладений початок об’єднанню всіх 
художників, які підтримували своєю творчістю радянську владу. 

На основі Постанови ЦК ВКП(б) від 23 квітня 1932 року був створений 
Оргкомітет Спілки художників і скульпторів України – першої в історії україн-
ського образотворчого мистецтва єдиної республіканської організації його дія-
чів. Перший з’їзд радянських художників України відбувся пізніше, 1938 року. 

Великих змін зазнав живопис, у якому дедалі вагоміше місце посідала те-
матична картина, зокрема твори, присвячені сучасній та історико-революційній 
темам. Портрет досяг великої психологічної глибини. Узагальнені образи ра-
дянських людей сприяли утвердженню морально-етичних та естетичних ідеалів 
соціалістичного суспільства.  

У станковій графіці спостерігалося тяжіння до створення серій, здебіль-
шого у техніці естампа (літографія, гравюра на дереві та лінолеумі, офорт), що 
сприяло всебічному розкриттю важливих подій та явищ історії й сучасності. У 
книжковій графіці поширювалися цикли сюжетних ілюстрації, що інтерпрету-
вали задум письменника. 

Це час великих виставок, яких не знали навіть 1920-і роки з їх бурхливим 
художнім життям. Шоста республіканська виставка (1935), виставка «Квітуча 
соціалістична Україна», присвячена 20-річчю Великої Жовтневої соціалістичної 
революції, показана у Києві та Москві (1937), виставка української народної 
творчості в Москві (1936) засвідчили широкий розмах українського мистецтва.  

Поступово складалася державна культурна політика в галузі образотвор-
чого мистецтва з відповідними структурними інституціями. Так, до заснування 
Спілки художників України в 1935 році Комітетом у справах мистецтв при На-
ркомі освіти України була створена Дирекція художніх виставок України «як 
центр пропаганди мистецтва в масах» [7]. На неї було покладено дві основні 
функції. По-перше, вона мала проводити всеукраїнські виставки, а, по-друге, 
закуповувати з цих виставок у художників твори для поповнення музеїв країни. 
На жаль, Дирекція тільки розпочала свою роботу, як почалася Друга світова війна. 

Проте образотворчому мистецтву приділялася настільки велика увага, що 
вже в січні 1944 року вона поновила свою діяльність. До травня 1944 року від-
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бувався організаційний період. У січні 1945 року Дирекція була підпорядкована 
Комітету в справах мистецтв при Раді Народних Комісарів України, а остаточ-
но перейшла до відомства Міністерства культури України в грудні 1954 року, 
де перебуває і досі.  

З часом діяльність Дирекції розширювалась. 1958 року їй передали виста-
вковий павільйон по вул. Інститутській, 3, з експозиційними площами 2500 кв 
м, та 1500 кв м допоміжних. З того часу вона проводила не тільки всеукраїнсь-
кі, а й іноземні виставки. В середньому проводилось 10-12 великих виставок 
тільки на території павільйону. Крім того, численні виставки влаштовувались в 
музеях країни [7].  

У творчому арсеналі Дирекції – традиційні всеукраїнські виставки, при-
свячені визначним подіям у житті країни, українського народу, такі як: «Ма-
льовнича Україна» у рамках Шевченківського свята «В сім'ї вольній, новій...»; 
щорічна Всеукраїнська художня виставка «Жінки України – митці» в рамках 
культурно-мистецького свята «Лесина осінь»; тематичні виставки творів декора-
тивно-прикладного мистецтва; персоналії видатних українських художників – 
Г.Синиці, М.Грицюка, О.Фіщенка, М.Глущенка, О.Пінчука, Т.Яблонської, В.Пузир-
кова, К.Білокур, С.Шишка, В.Непийпива та інших.  

Великі виставки було підготовлено до святкування ювілейних дат 
Т.Шевченка у 1961 і 1964 роках. У 1971 році проведено виставку до 100-річчя з 
дня народження Лесі Українки. Практично щороку Дирекція представляла гля-
дачам мистецтво республік СРСР: Білорусі, Естонії, Латвії та ін. Громадськість 
мала можливість ознайомитися з мистецькими здобутками Польщі, Словаччи-
ни, Німеччини, Китаю, Югославії. Проводились обмінні виставки: наприклад, з 
Німеччиною та Китаєм. Значне пожвавлення в мистецькому житті України ви-
кликали виставки французького скульптора Бурделя та хорватських скульпто-
рів Мештровича, Критнича, Августинчича. Сучасне українське мистецтво 
демонструвалось в США, Португалії, Монголії, Норвегії, Франції, Бельгії. Ди-
рекція незмінно готувала розділ українського мистецтва на всіх міжнародних 
виставках ЕКСПО [7]. 

Кожній всеукраїнській виставці передувала складна робота. Про це роз-
повідає в своїх спогадах колишній головний експерт з питань образотворчого 
мистецтва Міністерства культури України Л.М.Бальзак у журналі «Галерея»: 
«Виставка була частиною «ідеологічної роботи» і ніяк не інакше. В апараті ЦК 
були аж два відділи, які формували необхідну ідеологію й «втілювали її в життя 
засобами образотворчого мистецтва». Отже, діяльністю Міністерства культури 
керував ЦК, а аж ніяк не Кабінет Міністрів. Виставки проводилися регулярно, 
беззаперечно й у термін. З Москви давався ідейно-тематичний план, в якому 
були чітко окреслені теми, над якими майстрам образотворчого мистецтва на-
лежало працювати. Ми повинні були укладати з «учасниками творчого проце-
су» договори на твори, з яких і формувалися виставки. Відповідно виділялися 
кошти на створення цих робіт, які потім передавалися безоплатно в музеї. Ви-
ставки обов’язково були «тематичними»: присвячені Жовтневої революції, пар-
тійним з’їздам, комсомолу, армії, міліції й т.ін» [8]. 
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Дирекція художніх виставок України перетворилась на унікальний куль-
турно-мистецький заклад, діяльність якого поєднує створення державного му-
зейного фонду – збірки найвищого ґатунку творів сучасного українського 
образотворчого, декоративного, народного мистецтва та виставкову роботу – 
активну популяризацію в Україні та за її межами кращих досягнень вітчизняно-
го мистецтва.  

Водночас зміцнювалась матеріальна база Спілки художників. Постано-
вою Ради Народних Комісарів СРСР в 1940 році при Спілці було створено Ху-
дожній фонд СРСР з філіями в республіках. І що найголовніше, було визначено 
джерела його фінансування. Їх складали нарахування в розмірі спочатку 3%, а 
пізніше 2 % від усіх художніх робіт, які проводились всіма державними, коопе-
ративними, громадськими установами, організаціями і підприємствами на ви-
нагороду художникам, а також доходи підприємств і майна, які належали 
Художньому фонду. Водночас ХФ мав право створювати спеціалізовані творчо-
виробничі підприємства, які виконували всі види художніх робіт [9].  

Певний час в Україні існувало доволі потужне товариство «Укоопхудож-
ник», яке на початку 1960-х років приєдналося до Художнього фонду України. 
З цього часу він став фактично монополістом по створенню творів не тільки 
станкового, а й монументального мистецтва. Про його потужність свідчить, зо-
крема, Музей Великої Вітчизняної війни в Києві з скульптурою «Мати Батьків-
щина». Мабуть, немає в Україні жодного сільського клубу чи будинку культури, не 
прикрашеного мозаїками та розписами, жодного села, де не стояв би, бодай, 
скромний пам’ятник загиблим односельцям, не кажучи вже про пам’ятники та 
монументи на площах і вулицях міст.  

У першій половині 1980-х років підприємства Художнього фонду Украї-
ни щороку створювали художні твори всіх видів мистецтв на суму 50 млн. крб., 
або за тодішнім курсом – 45 млн. доларів США (долар на кожного жителя 
України). Водночас Міністерство культури України закуповувало щороку з ви-
ставок для музеїв станкові твори на суму 5 млн. крб., або за тодішнім курсом – 
4,5 млн. доларів США [10].  

Прибутків підприємств ХФУ вистачало не тільки на будівництво творчих 
майстерень, виставкових залів та житлових будинків для художників, а й на 
проведення великих художніх виставок та закупівель з них. У липні 1967 року 
була створена Дирекція виставок Спілки художників України. Спочатку вона 
знаходилась у виставковому залі Спілки на вул. Великій Васильківській, 12, і її 
штат складався з кількох мистецтвознавців, які влаштовували головним чином 
пересувні виставки по Україні. Та після спорудження Будинку художника на 
Львівській площі з великими сучасними спеціалізованими експозиційними за-
лами, вона стала другою за значенням виставковою організацією України. За-
куплені твори художників Дирекція передавала безкоштовно бюджетним 
організаціям країни: закладам культури, навчальним закладам, військовим час-
тинам тощо.  

Що ж до пересічних громадян, вони мали змогу придбати старі мистецькі 
твори в антикварних або комісійних магазинах. У системі ХФ існували художні 
салони-магазини, які торгували сучасними оригінальними творами станкового 
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живопису та графіки, декоративно-прикладного та народного мистецтва. Особ-
ливої популярності набули в 1960-ті року естампи та малотиражна скульптура 
малих форм. Всі виставлені твори переглядались художніми радами, які пильно 
слідкували за їх ідейним спрямуванням та професійним рівнем. Авторами еста-
мпів та моделей скульптури були провідні митці країни. І звичайно поодинокі коле-
кціонери контактували з художниками і купували твори безпосередньо у них.  

У радянський період в творчо-організаційному відношенні українське об-
разотворче мистецтво розвивалось осторонь світових мистецьких процесів. В 
той час як світове мистецтво розвивалось вільно за законами ринкових відно-
син, головну роль в яких відігравали комерційні галереї, в нашій країні стосун-
ки між споживачами творів та художниками були жорстко регламентовані 
державою. Існувало лише двоє постачальників художніх творів: Міністерство 
культури – для музеїв та Художній фонд – для установ, організацій, підпри-
ємств та населення. Їхня діяльність проходила під суворим ідеологічним конт-
ролем партійних функціонерів, які визначали не тільки тематику робіт, але й 
виносили вирок щодо суто професійних якостей творів. Приватне колекціону-
вання було вкрай обмежене, ним займались переважно співробітники іноземних 
дипломатичних служб.  
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Леонард Штокель (1510–1560) належить до визначних особистостей словацької 
історії. Він є найвідомішим пропагандистом лютерової реформації на Східній Сло-
ваччині. На основі «Символічних книг» тa праці Ф. Меланхтона «Loci communes» 
(«Спільні основи») Л. Штокель уклав найдавнішу пам'ятку угорського лютеранства 
під назвою «Confesio Pentapolitana» («Пентаполітанська конфесія»), в якій було про-
голошено євангелістичне віросповідання для п'яти міст Словаччини: Бардіїв, Кошиці, 
Левоча, Пряшів, Сабінов. Також важливим є місце Леонарда Штокеля в історії шкіль-
ництва: як ректор він уклав так звані «Leges scholae Bartphensis» («Закони Бардіївсь-
кої школи»), спираючись на німецькі зразки латинських шкіл. Л. Штокель є автором 
відомого на території Словаччини підручника з музики латинською мовою, у якому 
викладаються положення, актуальність яких очевидна і нині. 

Ключові слова: реформація, історія освіти, автор підручників, актуальність по-
ложень. 

 
Leonard Stöckel (1510 – 1560) belongs to the group of important personalities in 

Slovak music history. One of the most dominating propagator of Luther’s reform in east 
Slovakia wrote, based on Symbolic books of Melanchton’s work Loci communes, the oldest 
memory of Ugrian lutheranism also called The Confesio Pentapolitana. However, he also 
playes an important role in the history of the educational system. As a rector he made, based 
on German latin schools, the rules of the Bardejov school: Leges scholae Bartphensis. L. 
Stöckel is the author of the first known music handbook in our area, written in Latin. He 
expresses the ideas that are still current in these days. 

Key words: important persons, Reformation, the history of educational system, the 
author of handbooks, recency of thoughts. 

 
Мистецтву співу необхідно старанно навчатися 

Леонард Штокел 
 
У 2010 році виповнився подвійний ювілей прекрасного гуманіста-

освітянина, теолога і педагога Леонарда Штокеля – 500 років від дня наро-
дження та 450-ті роковини від дня смерті. Йдеться про особистість, яка була 
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вже у свій час високо шанована та відома. За прекрасну педагогічну діяльність 
його називали Hungariae praeceptor – угорський вчитель [11, 241].  

Останні 20 років особистість Леонарда Штокеля була у центрі досліджень 
науковців. Вийшла друком біографія Л. Штокеля, а його педагогічну спадщину 
було піддано детальним науковим дослідженням. Мета статті – внести скромну 
шану особистості Леонарда Штокеля, якого можна вважати одним із найвизна-
чніших освітян в історії Словаччини. 

Життя і творча спадщина Леонарда Штокеля тісно пов'язані з історією і 
культурою північного Шариша – області, яка має відношення до початків Ре-
формації на території Словаччини. Народився Л. Штокель у 1510 році (точна 
дата його народження невідома) у словацькому місті Бардіїв, у родині німець-
кого міщанина, коваля та міського судді. Вже з дитинства він отримав прекрас-
ну освіту, навчаючись у Бардіївській школі1 у гуманістичного поета Валентина 
Ека. Навчання продовжував у м. Кошиці у Леонарда Кокса2 і в м. Вроцлав 
(Польша) у Андрея Вінклера (1575) та Яна Метцлера [9, 122]. З 01.10.1530 до 
1534 року навчався в університеті в м. Віттенберзі3, в той час ректором універ-
ситету був Юстус Йонас4. Леонард Штокель був улюбленим учнем Мартіна 
Лютера5 і Філіпа Меланхтона6, причому з останнім його пов'язувала зажиттєва 
дружба і листування. Про це свідчить факт, що навіть за розпорядженням місь-
кої ради Бардієва7 у 1539 році Ф. Меланхтон не охоче відпускав Л. Штокеля з 
м. Віттенберг. Упродовж 1534–1535 років Л. Штокель був приватним учителем 
у м. Ейслебен (на батьківщині Мартіна Лютера). З 1536–1539 роки він працю-
вав у м. Віттенберг, очевидно, жив у Ф. Меланхтона і допомагав йому в універ-
ситеті. Після повернення до Бардієва у 1539 році та до своєї смерті Л. Штокель 
жив у цьому місці. Виключенням був 1555 рік, коли через незгоди із керівницт-
вом міської ради, з вересня 1555 до січня 1556 року Л. Штокель працював рек-
тором у м. Кежмарок (Словаччина). Після 1559 року стан його здоров'я 
погіршувався: Л. Штокель хворів на запалення печінки та ішіас. У Великодню 
ніч 1560-го року під час диригування хором він втратив свідомість і з того часу 
його здоров'я не покращилося. Л. Штокель помер 7 червня 1560 року, через 49 
днів після смерті Ф. Меланхтона. Він мав шістьох дітей, дехто з них пішов його 
слідами. Так, донька Анна вийшла заміж у 1561 році за Томаша Фабера, який 
став наступником Л. Штокля на посаді ректора Бардіївської школи8, а також 
був прекрасним педагогом. Син Ян займав посаду ректора школи в м. Сабінов. 
Син Давід працював проректором у Банській Штявниці. Членом міської ради в 
Бардієві був син Леонард, який займався виданням праць свого батька. 

Леонард Штокель мав спокійний і тихий характер, уникав суперечок, але 
був принциповою людиною, вірним своєму лютеранському віросповіданню. Як 
і Філіп Меланхтон поглиблював свою освіченість, виховував любов до Святого 
Письма та до оновленої церкви, захищав чистоту євангелістського вчення. Його 
послідовники дали йому дуже поважне звання: Magni Luther et Melanchtonis 
Discipulus, Lumen et Reformator Ecclesiarum – великий учень Лютера і Меланх-
тона, окраса і реформатор церкви. Після смерті його сини видали працю 
Л. Штокeля під назвою «Postilla», яка містила більше 1000 сторінок [3, 61]. 
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Леонард Штокель зробив свій внесок у теологію, організацію шкільницт-
ва та написання підручників (теологічний аспект діяльності Л. Штокеля буде 
висвітлений побіжно).  

Леонард Штокель – науковець і теолог. Значення Л. Штокеля як теолога і 
теолога-науковця полягає, насамперед, у запровадженні принципів єдиної віри 
у центрі протестантського руху на території Східної Словаччини в регіонах 
Спиш та Шариш. У 1546 році видає «Статті сеніорату» (Сеніорат – адміністра-
тивна одиниця євангелістичної церкви), які були відомі під назвою «Пряшівські 
статті» [7, 351]. Його заслугою було й те, що на засіданні синоду п'яти східно-
словацьких міст (Бардієва, Пряшева, Кошиць, Левочі і Сабінова) було досягну-
то й те, що, окрім «Августіани», була прийнята праця Ф. Меланхтона «Loci 
communes» («Спільні основи», 1540) як визнання віри [11, 242]. У 1549 році на 
основі «Символічних книг» та праці Ф. Меланхтона «Loci communes» Л. Што-
кель оприлюднює найдавнішу пам'ятку угорського лютеранства: «Confesio 
Christianae doctrinae quinque regiarum liberarumque civitatum in Hungaria supejed-
notilriore Cassoviae, Leutschoviae, Bertphae, Epperiesini ac Cibinii», названу також як 
«Confesio Pentapolitana» [7, 351], що стало основою для подальшого визнання 
таких праць, як «Montana» («Heptapolitana»)9, «Scepusiana»10, завдяки чому була 
узагальнена основа руху Реформації в Словаччині. 

Леонард Штокел і його педагогічний внесок. Педагогічну діяльність Лео-
нарда Штокеля можна розділити на два напрямки: організаційний та творчий 
(написання підручників).  

Відразу після призначення Л. Штокеля на посаду ректора Бардіївської 
школи11, у 1540 році він видає її закони «Leges scholae Bartphensis» («Закони 
Бардіївської школи») [7, 351]. Після цих «Законів» основа виховання в школі 
стала релігійною. Закони містили у першій частині 15 основних настанов [1, 
33], друга частина складала додатки. Шкільні закони вимагали від учнів дисци-
пліни, взаємоповаги, забороняли неморальні розваги, нічні пияцтва, а також пі-
сля 21-ї години знаходитись на вулицях. Учні були зобов'язані вітатися із 
міщанами, приймати участь у богослужіннях, бути присутніми на годинах на-
вчання. Поведінка учнів повинна була відповідати їх статусу [1, 33]. У своїх 
«Законах» Л. Штокель виходив із побажань Мартіна Лютера стосовно освіти: 1) 
щоб про школу дбала суспільна верхівка, тобто держава і міста; 2) щоб учнями 
суворо дотримувалася відвідуваність шкіл. 

Взірцем [6, 280] для нього були і праці інших вчених. Зокрема, Філіпа 
Меланхтона «Praeceptor Germaniae» («Вчитель Німеччини»), Валентіна Тротце-
ндорфа (1490–1556), а найбільше Йоганнеса Штурма12. У ХVI столітті євангелі-
стська система освіти13 поділялася на: шляхетну (scholae magnatum et nobilium), 
міську (scholae civitatenses), містечкову (scholae civitatensesminores), сільську 
(scholae pagenses). Це були латинські або так звані «партикулярні школи», які 
часто забезпечували навчальний процес від елементарного рівня до освіти, ха-
рактерної для університетського вищого навчального закладу. Приймали до 
шкіл 6-7 річних дітей і навчання тривало до досягнення ними 16-річного віку. 
Була запроваджена п'ятиступенева система освіти. Так, у першому класі, який 
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називали відділом, учні навчалися у три етапи: вивчали латинський алфавіт, чи-
тали по складах, читали і писали латинською мовою, яка була основною мовою 
навчання. Коли все це засвоїли, переходили до другого класу. Тоді вивчали 
відмінювання і часові форми правильних і неповних латинських дієслів. Третій 
клас – граматичний, тому основу навчання складало вивчення етимології, не-
змінних слів та часових форм неправильних дієслів. Учні ознайомлювались з кла-
сичною структурою латинської мови, перекладом текстів на латинську мову та 
стилістикою. 

Вивчаючи латинську мову, учні запам’ятовували історичні події та біб-
лійні цитати. Крім того, викладалися основи словацької і грецької мов та мате-
матика. У четвертому класі вимагалося знання синтаксису і поетики латинської 
мови – форм літературних творів і жанрів, продовжувалося вивчення грецької 
мови та викладалося релігієзнавство. Учні отримували знання з історії, стиліс-
тики та диспуту. Навчання у п'ятому класі було присвячено риториці та логіці. 
Основним предметом було читання Біблії та підготовка учнів до духовної про-
фесії. В окремих школах читалися такі предмети, як: суспільствознавство, зага-
льна історія, географія, психологія [6, 280–281].  

Бардіївська школа у своїй організації була трирівневою14: 1) читання, пи-
сання, катехізис за Елієм Донатом; 2) латинська граматика, читали Терентіуса 
та байки Езопа; 3) вивчали творчість римських авторів, діалектику, риторику, 
арифметику, етику, теологію та грецьку мову [1, 34]. 

Запроваджуючи трирівневу систему освіти у Бардіївській школі, Л. Што-
кель як зразок брав основи віттенберзької освітньої системи [1, 11]. Багато ува-
ги він приділяв письмовим працям учнів, які їх здавали кожні вісім днів [1, 33], 
причому керувався гаслом Й. Штурма «метою навчання є мудра релігійність та 
красномовство» [1, 35]. Незважаючи на християнську спрямованість навчання у 
школі, Л. Штокель турбувався, щоб молодь засвоювала й інші надбання людст-
ва. Володіння знаннями повинно було слугувати людяності [1, 65]. 

Школа під керівництвом Л. Штокеля досягла дуже високого освітнього 
рівня15. Там вчилися діти багатьох визначних особистостей. З 1539 року у ній 
навчалися два сини (Міхал та Ян) Франшішка Ревая16. Архієпископ угорського 
міста Егер Антон Веранчіч віддав навчатися до цієї школи свого родича Ієроні-
ма Домітіа [1, 31]. Хоча перша школа в м. Бардієві була заснована ще у 1434 
році, але пік її розквіту припав саме на час керівництва Л. Штокеля [1, 26]. 

Поширеність і масштабність освіти в епоху Реформації стали імпульсом 
для розвитку римо-католицької освіти, організованої, переважно, єзуїтами. Під 
час Контрреформації єзуїтські школи були на рівні латинських протестантських 
шкіл. У системі шкільної освіти кінця ХVI століття виникла міжконфесійна 
конкуренція, що було на користь прогресивності освіти. 

Крім численних теологічних праць, Леонард Штокель є автором кількох 
підручників. Серед них найбільш відомі – «Compendium officiorum Ciceronis» 
(«Компендіум з праці Ціцерона «Про обов'язки») та підручник з етики 
«Apophthegmata illustrium virorum» («Крилаті вирази відомих чоловіків»)17, ви-
даний у м. Вроцлав (Польша) у 1570 році. 
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Для шкільної молоді написав драму на біблійний сюжет «Historia von 
Susanna...», яка була у свій час дуже популярна. Це була віршована гра, написа-
на німецькою мовою з використанням грецької віршованої стопи [9, 122]. Дру-
ком ця драма вийшла у Віттенберзі у 1559 році. 

Леонард Штокель був різнобічноосвіченим педагогом, мультиісторично 
зорієнтованим вченим епохи Ренесансу і водночас надзвичайно освіченим му-
зикантом. Розвиток його музичної освіти спостерігається вже з дитячих років. 
Вирішальними для Л. Штокеля були роки навчання у м. Віттенберг, де музичне 
життя було дуже активне. Там творили визначні особистості [3, 361]: Йоган Ва-
льтер (1496 – 1570)18, Сікстус Дітріх (1492? – 1548)19 та Мартін Агрікола (1486 
– 1556)20, які, безумовно, мали вплив на розвиток його музичних даних. 

Вагоме місце у творах Л. Штокеля займають чотири праці, присвячені 
музичному мистецтву: «De Musica I.», «De Musica II.», «Quare decreverim redire 
ad Musicum», «Argumenta de Musica»21. Ґрунтовному аналізу всіх чотирьох його 
праць, присвячена монографія пряшівського музикознавця Франтішка Матуша 
[2, 360-416]. 

У вступі до «Quare decreverim redire ad Musicum...»22 Леонард Штокель 
висловлює думку, що обов'язком учителя є навчати музиці та її засобами хвали-
ти Бога [3, 61], що було в дусі лютерівського вчення. На таку думку спиралися і 
композитори ХVIІІ століття. Ця праця23 є своєрідним «з'єднуюючим мостом 
між педагогічною системою Л. Штокеля та її застосуванням у викладанні музи-
ки» [2, 372], причому стиль викладу праці є точним і зрозумілим. У центрі ува-
ги дослідника – питання музичної освіти, думки про якість викладання у 
школах та виклик на бій з противниками музичного мистецтва» [2, 373]. Таким 
чином, йдеться про першу на теренах Словаччини збережену середньовічну 
працю апологетичного характеру, яка присвячена музичному мистецтву24. 

У праці «Argumenta de Musica» домінують три тези, які понад 450 років 
не втрачають своєї актуальності: a) музика і спів – це вільне мистецтво, яке вла-
стиве духовним потребам людини; б) визнання музики і співу гідними ціннос-
тями, притаманними людській особистості; в) мистецтву співу необхідно 
старанно навчатися25. 

Тезами, проголошеними у працях «Quare decreverim redire ad Musicum» тa 
«Argumenta de Musica», Л. Штокель керується і у своїх основних роботах, при-
свячених музичному мистецтву «De Musica I.» та «De Musica II.». 

Праця Л. Штокеля «De Musica I.» являє собою перепис рукопису26 із 
«Компендіуму» обсягом 23 сторінки, який датований 16 січням 1567 року. Ав-
торство Л. Штокеля підтверджується каталогом. Весь «Компендіум» побудова-
ний за принципом запитання-відповідь; до 39-ти запитань подано однакову 
кількість відповідей. У теоретичному вступі до «Компендіуму» висвітлюються 
значення основних музичних понять [2, 378], а вся праця поділена на шість час-
тин. Працю Л. Штокеля «De Musica I.» Ф. Матуш, завдяки вичерпності, справе-
дливо вважає «найдавнішим відомим підручником з музики у Словаччині» [3, 
61]. Хоча найдавнішою писемною пам'яткою музично-педагогічного характеру 
на цій території вважається так званий «Левочський фрагмент»27, який є непов-
ною частиною розширеного музично-теоретичного «Компедіуму». Рукопис 
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праці «De Musica I.» було віднайдено в бібліотеці ліцею в м. Кежмарок (Сло-
ваччина). Засади концепції твору28: а) теза про надприродне походження музи-
ки – музика є божественною винагородою; б) теза про релігійну і світську мету 
музики: музика є винятковим засобом прославлення Бога; менш важлива функ-
ція – «заспокоювати і веселити сумні душ віруючих людей»; в) теза щодо обо-
в'язковості музичної освіти: виходячи із двох попередніх тез, необхідно вивчати 
спів і музику та ними займатися [3, 31]. 

Леонард Штокель висловлює думку, що формування позитивного відношен-
ня до музики відбувається завдяки регулярним заняттям вокалу. Підкреслював ос-
новну вимогу теоретичної освіти, щоб учень розумів, де може застосовувати ці 
відомості. Ця думка, безперечно, актуальна і в сучасну добу. Л. Штокель вважав, 
що музика «наділена окремою внутрішньою силою, здатністю приборкувати дух, 
слугує дисципліні, робить людей кращими, тварин покірливими, а дітей та інших 
живих істот, опанувати яких іншим способом не можна, приводить на правильний 
шлях». Стверджував, що люди, які ці риси музики не знають або їх заперечують «є 
гіршими, ніж худоба» [3, 31]. Його кредо: «музика і спів – це вільне мистецтво, яке 
властиве духовним потребам людини; визнання музики і співу гідними цінностями, 
притаманними людській особистості» [3, 61] може слугувати джерелом натхнення і 
для сучасних викладачів. 

Друга праця Л. Штокеля «De Musica II.» була віднайдена також у формі 
перепису рукопису, який датований 10 лютого 1567 року. Її обсяг – 40 сторінок; 
робота побудована за принципом запитання-відповідь (42 запитання та однако-
ва кількість відповідей). Окремі пари запитань і відповідей продубльовані з 
праці «De Musica I.» [2, 391]. У роботі Л. Штокеля «De Musica II.» висвітлю-
ються питання теорії музики: ключі, мутація, тривалості нот, пауз, інтервали. У 
дослідженні висловлюються і глибокі філософські погляди Л. Штокеля на му-
зичне мистецтво [2, 393]. 

Таким чином, музично-теоретичні праці Леонарда Штокеля свідчать про 
значення музики у системі освіти не тільки Бардіївської школи, але і в цілій си-
стемі освіти того часу, що мало би слугувати викликом для сучасних авторів 
концепцій шкільних систем та навчальних програм. У його творах є багато цін-
них ідей для педагогів у галузі музики. Визначною основою його праць є об-
ґрунтування важливості музики у навчальному процесі, визначення її місця у 
житті культурної людини. Насамперед цієї думки ми повинні дотримуватися і в 
сучасності. 
 

Примітки 
 
1 У м. Бардієві ознаки Реформації спостерігалися вже початком 30-х років 16 

століття. 
2 Леонард Кокс (1496 – 1549) – англійський гуманіст та міжнародно визнаний науко-

вець. У 1514-1518 роках навчався в університеті в м. Тюбінген (Німеччина), у 1518-1520 
рр.та 1525-1527 рр. викладав у Краківському університеті. З 1521 року працював вчителем 
в м. Кошиці (Словаччина). У 1527 році Л. Кокс приймав участь у обміні відкритих листів 
між Мартіном Лютером і Генріхом VIII. 
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3.Університет в м. Віттенберг був жаданою освітньою установою серед словацької 
молоді євангелістського віросповідання, в якому до кінця 16 ст. навчалося 30 студентів з 
Бардієва. 

4 Юстус Йонас (1493 – 1555) – церковний реформатор і юрист. Визначну роль 
відіграв у першому етапі Реформації. Перекладав латинські тексти Мартіна Лютера на 
німецьку мову.  

5 Maртін Лютер (1483 – 1546) – визначний реформатор церкви. Його Реформація 
мала виразний вплив на розвиток європейської та світової історії, що відображалося і на 
розвитку історії культури і музики. 

6 Філіп Меланхтон (1497 – 1560) – найвизначніший сподвижник Мартіна Лютера, 
значною мірою був задіяний у реформуванні системи шкільної освіти.  

7 Студенти з м. Бардієва та інших міст навчалися за фінансової підтримки міської 
ради, а після закінчення навчання повинні були повернутися до свого рідного міста.  

8 Будова школи збереглася і до наших часів та належить до історичної пам'ятки, 
яку охороняє закон. 

9 Віросповідання семи шахтарських міст: Банська Штявниця, Банська Бистриця, 
Кремніца, Банска Любітова, Пуканець та Нова Баня, основи якого склав у 1559 році Ульріх 
Цубіцуларіус-Каммеркнехт, бере свій початок з “Пентаполітанської конфесії” та містить 20 
статей [7, 67 - 68].  

10 Сповідування віри Спишського сеніорату – адміністративної одиниці єванге-
лістичної церкви, яке у 1569 році уклали Ціріак Обсопеус Кох та Валентін Меґандер-
Ґросс за ініціативи учня Ф. Меланхтона Лаурентіуса Серпеліуса Квенделли. За зміс-
том воно походить з “Confessio Pentapolitana” та має 20 статей із ним спільних [7, 68]. 

11 За часів роботи Л. Штокеля на посаді ректора, у школі працював професійно 
освічений кантор Ян Генсел [2, 367].  

12 Йоганнес Штурм (1507 – 1589) своєю практичною викладацькою діяльністю, 
педагогічними поглядами, педагогічно-реформаторськими ідеями та створенням шкільних 
правил, підручників і додаткових матеріалів здійснив значний вплив на протестантську си-
стему освіти не тільки в своїй країні, але і в цілій центральноєвропейській території. У 
1538 році заснував протестантську гімназію у Штрасбурзі, яка мала слугувати як модель 
для подібного типу гімназій у всій Європі. Та гімназія функціонує і по-сьогодні. Й. Штурм 
у своїх педагогічних поглядах дотримувався правила постійного повторення вивченого 
матеріалу. 

13 У русі Реформації євангелістська система освіти мала велике значення. Ви-
щих навчальних закладів євагнелістського спрямування на території Словаччини не 
було, тому меценати надавали студентам стипендії для навчання у закордонних уні-
верситетах, а, головно, у м. Віттенберг (Німеччина).  

14 В окремих джерелах вказується на класи. Поняття «рівень» є більш точним. 
Оскільки перехід учнями з одного рівня освіти до іншого рівня відбувався за умови 
виконання ними програмових вимог, а не з плином часу. 

15 Завдяки діяльності Л. Штокеля у Бардіївській школі, саме місто називали 
“справжнім угорським Віттенбергом” [1, 26]. 

16 Жупа – адміністративно-територіальна одиниця поділу Угорщини у1849 – 1918 
роках (з 1-ї половини 9 ст. до 1918 року Словаччина входила до складу Угорщини, а пізні-
ше Австро-Угорщини), якою керував жупан. 

Франтішек Ревай (1489? – 1553) був жупаном Турчіанскім та угорським под-палатіном 
(палатін – це вища після короля державна посада в Угорському королівстві до 1853 р.). Ф. Ре-
вай поширював та підтримував реформацію, вів листування з Мартіном Лютером. 
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17 Генеральний єпископ євангелістської церкви аугсбурзького віросповідання в 
Словаччині Павел Угорскаі вважав цю працю епохальним підручником з етики [11, 242]. 

18 У питаннях музичного мистецтва Йоганна Вальтера вважаємо головним спів-
робітником Мартіна Лютера. 

19 Сікстус Дітріх був відомим німецьким композитором та прихильником Реформації. 
20 Мартін Аґрікола був німецьким композитором та музичним теоретиком, оди-

ним із перших органологів в історії музики. З 1526 р. працював у Маґдебурзі на поса-
ді кантора у протестантській школі. 

21 Одна із тез цієї праці стала епіграфом нашої статті. 
22 Датований 23 січня 1559 року. 
23 Це дуже маленька праця, яка складається із 19-ти щільно написаних рядків. 

Це є перепис рукопису, але авторство Л. Штокеля доведено, оскільки після назви по-
ставлений його власноручний підпис [2, 407]. 

24 «Апологія музики» – наукові і систематичні праці, зміст яких спрямований на 
захист прав музичного мистецтва на своє суспільне існування та виконання функцій 
відповідно до історичної епохи. Такого типу полемічні праці (переважно у 16 ст.) ад-
ресовані противникам музичного мистецтва, які вказані права музичного мистецтва не 
визнають [2, 409]. 

25 Ці три тези домінують і у праці “Argumenta de Musica” [2, 410]. 
26.Перепис рукопису здійснив Ян Фабрі, тодішній ректор у Спишській Білій. 
27 Згідно із найновішими дослідженнями першим музичним компендіумом на те-

риторії Словаччини вважається письмова пам'ятка – так званий «Левочський фрагмент», 
який був частиною об'ємного музично-теоретичного компендіуму. У 1988 році «Левочський 
фрагмент» був ідентифікований музикознавцем Зузаною Шаганіовою. На одному листі па-
перу був щільно написаний латинський текст, який був частиною обгортки книги, яка була 
написана у 1477 році. Цей листок слугував для укріплення обгортки вказаної книги, що було 
звичною практикою тієї епохи. З. Шаганіова виникнення «Левочського фрагменту» датує 60-
ми початком 70-х років 15 століття [8, 297 - 301]. 

28 Потрібно зауважити, що лютнерівські тези були основою творчості німець-
ких композиторів (центральної і північної частин Німеччини) епохи бароко, закінчу-
ючи Й.С. Бахом. 
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ТАНЕЦЬ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ  
ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

 
У статті висвітлено особливості психо-фізичного розвитку творчо обдарованих 

дітей та підлітків. Розглянуто значення хореографії у формуванні особистості з абст-
рактним креативним мисленням. Визначено сучасні інноваційні педагогічні технології, що 
дозволяють засобом танцю виявити та розвити творчий потенціал. 
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The article highlights the features of the physiological development of the creatively 

gifted children and adolescents. It was analyzed the meaning of the choreography in forma-
tion of the individual with abstract creative thinking. Defined the modern innovative 
educational technology, which allow to identify a means of the dance, to develop and to cul-
tivate the creative potential. 
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Обдарованість притаманна, на думку психологів, кожній людині. Навчан-

ня та виховання талановитого покоління з метою формування неординарних 
творчих особистостей для потреб сьогоденного суспільства є актуальним за-
вданням сучасних педагогів усіх галузей освіти. Серед безлічі педагогічних 
форм розвитку креативного мислення у дітей та підлітків хореографія займає 
особливе місце. Мета даної статті – проаналізувати роль танцю у повноцінному 
естетичному розвитку творчо обдарованої молоді, її гармонійному та фізичному 
вдосконаленні. 
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Педагогічна наука не має чіткої й однозначної відповіді на питання: що таке 
обдарованість? Поняття «обдарованість» уперше було введено у дослідницьке се-
редовище у другій половині ХІХ століття англійським психологом Ф. Гальтоном. 
На сьогодні оцінку щодо процесу формування здібностей можемо знайти у дослі-
дженнях вітчизняних та зарубіжних психологів та педагогів: Н. Перегудової [9], 
Р. Логвінової [6], В. Юркевич [13], Є. Друшлякової [2], О. Молчаліної [7], А. Гра-
бовського [1], Н. Лейтес [5], М. Шумакової [12] та інших. 

Наявність загальних, спеціальних, творчих, лідерських та психомоторних 
здібностей дозволяє фахівцям виділити кілька напрямків розвитку обдаровано-
сті. Творча обдарованість – здатність до творчої самореалізації в різних галузях 
життєдіяльності є особливим видом здібностей. Вона не пов’язана з інтелектом 
і має в своїй основі творчий потенціал. 

Виділимо наступні характеристики творчо обдарованих дітей: вища, ніж 
у однолітків сприйнятливість творчого процесу та більш виражені творчі про-
яви; наявність внутрішньої установки, спрямованої на діяльність, що цікавить; 
надзвичайно висока пізнавальна активність; рання готовність до цілеспрямова-
ного розумового напруження [8].  

Педагоги, які працюють в різних навчальних середовищах (загальноосвітніх 
або спеціалізованих) і мають можливість спостерігати за обдарованими дітьми, 
приділяють багато уваги вирішенню цілого комплексу проблем, пов’язаних з ви-
значенням ступеню творчої обдарованості молоді. Їхньою метою стає пошук ефек-
тивних педагогічних технологій, що сприяють підвищенню обдарованості та фор-
муванню умов для її розвитку. 

На думку фахівців, розвитку творчих здібностей сприяє ранній період. Як 
правило, це дошкільний вік, коли творча індивідуальність проявляється в задумі 
– виборі теми для гри, малюнка, в знаходженні способів здійснення задуманого, у 
відсутності копіювання побаченого, у щирому ставленні до зображуваного, до своєї 
думки або почуття. Завданням педагога у даному випадку є створення розвиваючої 
обстановки, стимулюючої активність творчої діяльності (обов’язковою умовою 
є відсутність змагального елементу та навмисна пасивність викладача). Педагог 
повинен керувати діями дітей лише непрямими методами, не руйнуючи їх ініці-
ативу та свободу вибору. Керівництво творчим процесом можна вважати успі-
шним лише тоді, коли наставник вміє завоювати довіру підопічних, встановити 
з ними контакт. Це досягається лише в тому випадку, коли педагог ставиться до 
творчої реалізації учнів серйозно та з щирим інтересом. 

Розвитку абстрактного креативного мислення сприяє індивідуальна про-
грама навчання (прискорена, ускладнена, іноді корегована самими учнями), 
спілкування з творчими людьми (дорослими та однолітками), а також свобода у 
виборі занять, їх послідовності, часу та способів роботи [11]. 

Зазначимо, що не всі творчообдаровані діти однаково адаптуються до на-
вколишнього середовища. Психологи М. Волах та К. Коган виділяють чотири 
групи дітей з різним рівнем інтелекту та креативності, які відрізняються умін-
ням адаптуватися до зовнішніх умов при вирішенні творчих завдань. 

Діти, що володіють високим рівнем інтелекту та творчої обдарованості, 
впевнені у своїх здібностях, мають адекватну самооцінку, виявляють більшу 
ініціативу, особисту незалежність суджень та дій. Вони успішні, талановиті, 
добре адаптуються до соціальних умов. Діти з низьким рівнем креативності та 
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високим рівнем інтелекту прагнуть успіху, але вкрай важко переживають не-
вдачі, бояться висловити власну думку та іти на ризик. Діти з третьої групи – з 
низьким рівнем інтелекту і високим рівнем креативності часто потрапляють до 
категорії «вигнанців», погано пристосовуються до освітніх вимог, мають хобі 
та інтереси на стороні. Це «дивні фантазери» часто так і незрозумілі зовнішнім 
оточенням. Четверта група – діти з низьким рівнем інтелекту та творчих здібно-
стей. Вони добре адаптуються серед однолітків, тримаються в «середнячках», 
мають адекватну самооцінку, низький рівень предметних здібностей компенсу-
ється високим рівнем соціальної активності та спілкування. Таким чином, якщо 
у дитини однаково високі або однаково різні її інтелектуальні та творчі здібнос-
ті, вона адаптується в суспільстві досить легко, на відміну від дітей, у яких ви-
ражений лише один тип здібностей [4].  

Обдарованих дітей не можна сприймати як обраних. Разом з тим, це не 
зовсім звичайні діти. З одного боку, вони потребують підтримки та стимулю-
вання з боку батьків та педагогів у розвитку свого творчого потенціалу. З іншо-
го боку, таких дітей не можна особливо виділяти, щоб штучно не завищити 
їхню внутрішню самооцінку. 

Творчо обдаровані діти вчаться успішніше у сфері їх зацікавлення (музи-
ка, живопис, хореографія тощо), а тому швидше досягають глибокого розумін-
ня навчального матеріалу, ніж їх однолітки. Як правило, вони приділяють 
багато часу самостійному вивченню предмета зацікавлення та критично став-
ляться до своїх недоліків. Проте, у багатьох з них може бути низький рівень 
знань у загальноосвітній школі. Ця проблема виникає тоді, коли до обдарова-
них дітей батьки та вчителі ставляться без урахування їх індивідуальних особ-
ливостей, не стимулюють мотивацію та не заохочують відповідним чином. З 
часом це призводить до дезорганізації дисципліни, розвиненню неправильного 
співвідношення між розвитком креативного мислення, з одного боку, та інтеле-
ктуального – з іншого. Творчо обдарованим учням краще вчитися за спеціальними 
програмами, розрахованими на їхні більш високі здібності. У такому випадку ви-
никає необхідність диференційованого навчання обдарованої молоді [8]. 

Проблема розвитку творчо обдарованих дітей та підлітків має певну спе-
цифіку та проблематику. Інтелектуально та творчо обдаровані діти приділяють 
багато часу вивченню літератури, роботі з комп’ютером та іншою електронною 
технікою, тобто ведуть «сидячий» спосіб життя. Тому виникає підвищення ру-
хової активності, необхідної для повноцінного розвитку дитини. Одним з рі-
шень даної проблеми є заняття хореографією. Хореографія створює умови, що 
забезпечують розвиток обдарованих дітей, сприяє реалізації їхніх потенціаль-
них можливостей, виховує людину, яка вміє цінувати матеріальні та духовні ба-
гатства накопичені людством, здатна відчувати світ і творчо його збагачувати. 
Культура танцю не лише дає можливість передачі громадських та національних 
норм і традицій, а й розширює межі вибору, розвиває творчі здібності та худо-
жній смак [3]. 

Протягом останніх років у навчально-методичній та творчій роботі бага-
тьох вітчизняних та зарубіжних (зокрема, російських) середніх навчальних за-
кладів практикуються інноваційні педагогічні технології, що дозволяють 
засобами хореографії виявити та розвинути творчий потенціал дітей та підліт-
ків. Відзначимо деякі з них: 
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1. Технологія формування психо-фізичного стану, що дозволяє застосу-
вати у навчальному процесі методи медитації та релаксації. 

2.  Технологія розвитку комунікативних здібностей колективу, заснована 
на принципі стадійності. Базується на проведенні колективної та самостійної 
(індивідуальної) роботи, активізує творчий потенціал учасників та виховує в 
студійцях почуття взаємоповаги, згуртованості. 

3. Технологія художнього сприйняття та поетизації дії включає в себе 
сукупність прийомів, які дозволяють здійснити поетапний перехід виконавця 
від побутового сприйняття до художнього осмислення танцювальних рухів та 
образів. 

4. Технології розслаблення становлять комплекс вправ та етюдів, спря-
мованих на подолання психологічних та фізичних перешкод для вільного здій-
снення різноманітної сценічної діяльності. 

5. Технології розвитку психічного апарату – специфічний напрямок тре-
нінгових занять, які мають за мету підвищення психічної лабільності учасників, 
шляхом створення психологічного настрою та емоційно насиченого поля худо-
жніх комунікацій. 

6. Технології розвитку пластичних характеристик, в ході яких викорис-
товується комплекс імпровізаційних вправ на психофізичне розслаблення люд-
ського тіла (так званий стретчинг). 

7. Технології створення художнього образу допомагають відобразити ві-
ртуальну реальність сценічної дії; образ, створений за допомогою пластичного 
руху і музики допомагає чуттєво сприйняти цілісність художнього твору, прос-
тір, час, структуру, атмосферу та взаємини його елементів [10]. 

У ході проведення занять з хореографії та пластичного руху творчо обда-
ровані діти набувають необхідних навичок та вміння відчувати музичний ритм, 
розвивають координацію. Також молодь ознайомлюється з різними напрямками 
хореографічного мистецтва, історією хореографії, розвиває вміння через музику 
та рух висловити різні стани, думки, почуття людини, її ставлення до навколи-
шнього світу. 

Як правило, на першому етапі навчання хореографії формуються почат-
кові танцювальні навички, розвивається музичний слух та пластика. Другий 
етап присвячений засвоєнню елементарних танцювальних рухів. Завершальний 
етап передбачає роботу над більш складними хореографічними композиціями з 
відповідною координацією та пластикою.  

Уроки танцю – надзвичайно складна, кропітка праця, яка потребує бага-
торазового відпрацювання кожного вивченого руху. Тому робота з творчо об-
дарованими дітьми в хореографічному класі вимагає від педагога внутрішньої 
зібраності та підготовленості. Одночасно з початком роботи над розвитком 
танцювальних навичок викладачеві необхідно звертати увагу учнів на характер 
рухів, що розучуються та їх музичну виразність. Важливою для всього процесу 
навчання є здатність педагога оцінювати урок з точки зору завдань певного 
етапу розвитку, а не з потреб сьогодення, що і виключить стихійність у роботі 
колективу.  

Особливу увагу слід звертати на характер і якість музичного оформлення 
уроку. Підбір партитури (або аудіо матеріалу) необхідно здійснювати разом з 
концертмейстером, якому необхідно пояснити побудову уроку в цілому, а та-
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кож в кожній з його окремих частин, вказати на потрібний розмір, ритмічну 
структуру та темп композицій. Музичний супровід уроку повинен бути в усіх 
відношеннях простим і близьким психології учнів, разом з тим підкреслювати 
характер та манеру рухів і комбінацій.  

Важливу роль у сприйнятті учнями танцювального матеріалу відіграє 
особистість педагога. Викладач повинен мати певний ступінь магнетизму, який 
виражається у його зовнішності, манері спілкування, поведінки, ставленні до 
колективу й до кожного учня окремо. Стиль роботи педагога має безпосередній 
вплив на реалізацію конкретних завдань у процесі навчання та виховання твор-
чо обдарованої молоді. 

Проведення контрольних занять та концертних виступів у кінці кожного 
півріччя є перевіркою результатів роботи в хореографічному класі, що виявля-
тимуть творчий рівень розвитку вихованців і можливість переходу до більш 
складного етапу навчання. Крім того, під час підготовки дітей до танцювально-
го виступу відбувається ознайомлення з основами танцювальної культури на-
роду, чий танець береться для навчання.  

 Показником засвоєння цього курсу є наявність у дитини комунікативних 
навичок та розвинута здатність до адаптації у середовищі однолітків, можли-
вість самостійно оцінити хореографічний твір та відтворити його елементи. Як 
засвідчує практика, саме на заняттях хореографією, у спілкуванні з музикою і тан-
цем, часто долаються вікові конфлікти та проблеми відносин хлопців та дівчат. 

Виділимо наступні психо-фізичні навички, які формуються у дітей та під-
літків протягом занять: інтерес до діяльності, що потребує точної моторики; 
рухова активність; широкий діапазон руху (від повільного до швидкого, від 
плавного до різкого); здатність утримувати рівновагу; фізична сила, що демон-
струє хороший рівень розвитку основних рухових навичок (біг, стрибки, вміння 
кидати та ловити предмети тощо). Заняття з хореографії посилюють руховий, 
фізичний та музичний розвиток творчо обдарованих дітей, стають основою для 
прискорення емоційних та пізнавальних процесів. 

Тож, творча обдарованість як здатність до реалізації власного потенціалу 
в різних галузях життєдіяльності є особливим видом таланту. Багатогранність 
та складність феномену творчої обдарованості визначає доцільність існування 
різноманітних напрямків, форм і методів роботи з дітьми та підлітками. Однією 
з форм розвитку абстрактного креативного мислення є заняття хореографією. 
Цей вид мистецтва володіє прихованими резервами для гармонійного вихован-
ня емоційної культури спілкування творчої індивідуальності, вчить красі та ви-
разності рухів, формує фігуру, розвиває фізичну силу, працьовитість та вміння 
досягати мети. 
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заслужений художник України 

 
ЖИВОПИСНІ СОНАТИ УКРАЇНИ ХУДОЖНИКА  

ЮХИМА МИХАЙЛІВА 
 

Мою палітру опоїв 
Блакитний колір України, 
Що від Дніпрових берегів 

До рук шовкових – плине, плине... 
(Ю. Михайлів) 

 
У статті висвітлюється образ Юхима Михайліва, українського художника, носія 

національного духу. Творчість митця виховує почуття патріотизму і посідає належне 
місце у образотворчому мистецтві України. 

Ключові слова: живопис, образ, символ, композиція, простір, час, соната. 
 
The present article describes the image of Yuhim Mykhailiv, Ukrainian artist and 

carrier of national spirit. The activities of this artist develop the feeling of patriotism and 
have the proper place in the art of Ukraine. 

Key words: art, image, symbol, composition, space, time, sonata.  
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Натхненна творчість видатного українського художника Юхима Михай-
ліва (1885 – 1935) – самобутнє явище у образотворчому мистецтві початку ХХ 
століття, має глибокі корені, що спираються на високу культуру традицій. 

Мета статті – дослідити невідомі та малодосліджені сторінки життя і тво-
рчості видатного художника, поета, мистецтвознавця, громадського діяча, зби-
рача та охоронця старожитностей – Юхима Михайліва. 

На сьогодні лише поодинокі праці висвітлюють дану проблематику. Так, 
безперечно, значним здобутком є виданий Нью-Йорку у 1962 році каталог ви-
ставки творів Юхима Михайліва [4] та збірка матеріалів міжнародної наукової 
конференції (у рамках проекту «Повернуті імена»), присвяченої пам’яті Юхима 
Михайліва, яка відбулася у 1997 році у місті Олешках Херсонської області [5]. 

Творчість художника є духовною потребою життя. Композиції художника 
проникнуті глибинними роздумами про людину, її земні шляхи життя, про без-
межність Всесвіту, краси землі, єднання людини і природи. Його твори сповне-
ні символікою, метафоричних образів, близьких до пісенного фольклору. 
Художник звертається до героїчного епосу українських народних дум, весь свій 
багатогранний талант віддає подальшому розвитку української образотворчої 
культури.  

Графік, живописець, поет, художник-символіст, громадський діяч, відо-
мий художник Юхим Михайлів уособлював у собі нині вже унікальний тип ху-
дожника-символіста, рівнозначного у всіх своїх мистецьких художніх творах. 
Він поставив своє мистецтво служінню українському народу і культурі.  

Нелегкий життєвий шлях відвела доля цьому непересічному художнику. 
Все своє творче життя Юхим Михайлів працював натхненно і плідно. Він був 
національним художником, свою творчість пов’язував з першоосновами куль-
тури народу, з якого вийшов. Яскраво втіливши дух часу свого народу, творчо 
використовуючи тільки йому притаманну мову образів і символів, художник 
залишив нам цікаві самобутні твори, збагативши розвиток українського і світо-
вого мистецтва. 

Народився Юхим Спиридонович Михайлів 15 (за новим стилем 27) жовт-
ня 1885 року на Херсонщині, у повітовому містечку Олешки, яке розкинулося 
на мальовничому узбережжі Дніпра. Саме там в гирлі Дніпра колись була Оле-
шківська Січ, і нащадком вільного козацького роду вважав себе Ю.Михайлів. З 
ранніх дитячих років фантазія майбутнього художника збагачувалась близькіс-
тю до природи цього дивовижного степового краю, який має давні корені, що 
сягають глибини століть. Прийде час, і враження дитинства знайдуть своє відо-
браження у творах уже зрілого майстра. 

Роки навчання проявили художні здібності; формування його як худож-
ника розпочалося під час навчання в Строгановському художньо-промисловому 
училищі. Далі вчився під керівництвом видатних російських імпресіоністів Ва-
лентина Сєрова та Сергія Коровіна у Московському училищі живопису, скуль-
птури, архітектури. За картину «До богині Лади» після закінчення училища, він 
отримав звання класного художника першого ступеня. Відчувається вплив на 
митця могутнього духовного руху, котрий вмістив у собі поезію і прозу О. Бло-
ка, А. Бєлого, К. Бальмонта, музику Скрябіна, живопис М. Реріха, В. Борисова-
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Мусатова, М. Чурльоніса. Складний, переламний період початку ХХ століття, 
період різкого загострення соціальної та ідейної боротьби, викликав до життя 
мистецтво Ю. Михайліва. 

Вже на початку своєї діяльності Ю. Михайлів відчув всю глибину взаємо-
зв’язків різних сфер художньої творчості. У його ранніх творах відкривається 
вплив майстрів, які так чи інакше мали відношення до символізму, чи були його 
предтечами. Це А. Беклін, М. Клінгер, О. Редон, П. Боннар, М. Чурльоніс. Ху-
дожника приваблює їх намагання передавати у реальних предметах нерозкриті 
таємниці світу, тяжіння до музичності і багатозначності образів. Ю. Михайліва 
захоплює живопис, який тяжіє до виходу за межі безпосередньо зображуваного. 

Юхим Михайлів належить до тієї плеяди талановитих українських мит-
ців, з якою цілком справедливо пов’язують стрімкий злет українського мистец-
тва у 20 – 30-х років ХХ століття. Він належав до того покоління людей, які 
винесли з собою лихоліття війни, досить рано пізнали життя і його справжні 
цінності. Він з того покоління художників, котрі увійшли у мистецтво з визна-
ченим світосприйняттям і активною творчою позицією. То були часи форму-
вання української національної свідомості митця, що не могло не позначатися 
на його захопленнях і настроях. Художник прагнув висловити тривогу і внут-
рішню напругу своєї епохи, адже дух революцій та воєн, трагедій та зламів уже 
повіяв у повітрі: Мабуть, цей дух втілюється художником у його картинах мо-
вою метафор, символів, алегоріях руйнівних сил, що затаїлись у природі і сус-
пільстві, самому єстві людини. Він писав кольором, свої поетичні сонати, його 
пейзажі наповненні німою музикою, яку потрібно слухати всіма почуттями. 

То були часи формування української національної свідомості митця, що 
не могло не позначатися на його захопленнях і настроях. Художник прагнув 
висловити тривогу і внутрішнє напруження своєї епохи, адже дух революцій та 
воєн, трагедій та зламів уже повіяв у повітрі: мабуть, цей дух втілюється худо-
жником у його картинах мовою метафор, символів, алегоріях руйнівних сил, що 
затаїлись у природі і суспільстві, самому єстві людини. Він писав кольором свої 
поетичні сонати, його пейзажі наповненні німою музикою, яку потрібно слуха-
ти всіма почуттями. 

Твори Ю.Михайліва вражають простотою і лаконізмом. І то в усьому – у 
колориті, у композиції, у лініях, у техніці виконання. Але передусім вабить їхня 
музичність, тонкий ліризм. Художник створює свій світ, використовуючи як 
традиційні, так і нові філософські поняття та символи. Його картини сповнені 
тривожних передчуттів, попереджень, пересторог, пов'язаних з тогочасним 
життям, з духовною пам’яттю народу, з морально-етичними проблемами буття. 

Художник створює Власний світ за законами гармонії, дослухаючись до 
«музики сфер», він віднаходить у ній виняткове багатство інтонаційних відтін-
ків. Упевнено, у всеозброєнні професійної майстерності працює художник і у 
пастелі, і в акварелі. 

Світ образів Ю. Михайліва звучить то могутньо і виразно, то ніжно і за-
мріяно. Цей світ, пройнятий трепетною синівською любов’ю до рідної землі, 
починається для митця з батьківської хати. 

Серед тем, які хвилювали митця можна назвати тему плинності часу в 
світі природи, пам’яті, що складає духовну силу народу. Найголовніша тема 
творчості висвітлена художником у картинах – Україна, її історія, народ, його 
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герої, минуле й суще, що міцно переплітаються між собою. Образи картин 
Ю.Михайліва мерехтять всіма барвами веселки. У них стиха звучать фарби-
звуки дивні і незрозумілі, що приваблюють, зачаровують, кличуть у далекі сві-
ти звуків та кольорів, сповнюють глядача любов’ю і радістю, світлим смутком і 
надією. 

Юхим Михайлів творив під безпосереднім впливом М. Чурльоніса і не 
стільки своїми космічно-загадковими творами, а більшою мірою своїм патріо-
тизмом, любов’ю до рідної України. Захоплення поетичною фантазією, симво-
лікою, прагнення до народних фольклорних джерел, пряме привнесення 
музичності в живописну структуру – все знайшло відображення у мистецтві 
українського майстра. 

По-своєму побачив і відобразив митець символи України у своїх карти-
нах. Асоціативна мова цих картин залишає глядачеві широкий простір для суто 
особистого, суб’єктивного сприйняття, викликає найрізноманітніші роздуми, 
співставлення та відчуття. 

Тематикою його символічних картин, натхнених українським легендар-
ним минулим, є історія і сьогодення митця, національний ренесанс. Найвизнач-
нішими серед музичних робіт цієї теми є триптих «Соната України», що 
складається з картин: «Старий цвинтар» – адажіо, «Зруйнований спокій» – але-
гро та «Блукаючий дух» – скерцо. Роботи створені у техніці пастелі (1916). Про 
те, що Україна, її природа – невичерпне джерело натхнення для Ю.Михайліва, 
свідчать слова художника: «Треба знати Україну, її небо, повітря, травичку. Ви 
думаєте, що кожний це знає? Хіба мало таких людей на світі, що проходять 
мимо квіток, не зупиняються, щоб поглянути на чудовий захід сонця, на прос-
тір краєвиду ?! Художники, поети і письменники на те й потрібні світу – лю-
дям, щоб серед їхнього галасу і турбот, котрі не дають їм глянути на красу, якої 
так шукають і не знаходять, сказати: «Стійте й схаменіться! Ось краса, яку ви 
хочете бачити» [4]. 

Триптих «Соната України» (1916) – це чи не найвизначніший твір 
Ю. Михайліва. Вже сама назва містить чинник музичної дії. Червоною ниткою 
через ці три картини проходить ідея Козацького Гетьмана, який встає з могили 
минулого для засудження сьогодення. Митець передає тремтіння шовкових ро-
сяних трав, вагу врослих у землю козацьких могильних хрестів. Розкута, емо-
ційна, насичена у кольорі картина світу несе у собі широкий діапазон символів, 
рис, образів національної культури. Дійство проходить на фоні нічного неба: у 
першій частині на ньому пливе молодий місяць, у другій – тремтить сузір’я Ве-
ликого Воза і нарешті зависла глибочінь ночі з сяючою зіркою, світло від якої 
переплітається з вібруючими химерними стежками, що ними пройшов дух. Усе 
це середовище дихає вічністю. Художник створює свого космогонію, в якій 
звучать хорали царства живих і царства мертвих, початку і кінця, що дає від-
чуття єдності Космосу та людського буття. 

Гострішою за драматизмом є картина «Загублена слава» («Булава», 1920). 
Коли ти дивишся на цей твір, пригадуються пророчі слова Т.Г. Шевченка: 
«Оживуть гетьмани в золотім жупані..., а в степах України – о Боже мій милий! – 
блисне булава».  

Композиційним і змістовний центром картини стає зображення гетьман-
ської булави, на якій сяє дорогоцінне каміння. Булава сприймається символом 
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влади і міцності, але вона лежить забута в траві на схилі козацької могили в 
українському степу. Трагічний пафос або сумна поезія твору створюють епічну 
картину світу, немов побаченого художником на відстані віків. У картині видно 
протиставляння мальовничої квітучої природи і загубленого припорошеного 
символу минувшини, розквіт і занепад, який трактується як безперервність. 
Відчувається минуле не те, що вже пішло від нас, а як таке, що існує сьогодні. 
Композиційна спрощеність картини тільки гранично загострює сприйняття за-
думу. Тематично перегукується з «Булавою» картина «Золоті ворота» (1920). 
Сюжет, пластичні характеристики твору немов би символізують Україну, її іс-
торію, дух народу, які знаходяться на дні політичного занепаду, у добу великої 
руїни своїх мрій і своєї величі. 

Просторове середовище картини вирішене досить умовно. Воно має по-
слідовний перспективний розвиток у глибину, тому що є безпосередній зв’язок 
предметів один з одним. На передньому плані знаходиться загублена булава, 
яка немов убирає в себе і тишу краєвиду, і сумну тремтливість квітів. Від цент-
рального образу зруйнованого храму погляд переходить до зображення, яке по-
дається на третьому плані біля лінії обрію. Внаслідок цього. тло сприймається 
не як конкретний пейзаж, а як символ широкого світу, як образ України. Зу-
стрічається минуле із його спрямованістю до кращого, справедливого світу, і 
майбутнє, із якого разом з нами дивиться на цей образ художник [5]. 

Один із шедеврів Ю.Михайліва, що народився в творчій уяві художника і 
посів значне місце у його доробку – це «Чайка». Композиція має особливу ви-
разність, надає образу драматизму і смислової багатозначності. «Чайка» – це 
символ волі, незалежності України. Майстерно урізноманітнюючи техніку пас-
телі, поєднуючи загальні широкі експресивні плани із детальною проробкою 
основних акцентів картини, митець передає відчуття прозорості осяяної сонцем 
річки, безмежності простору, у якому особливо чітко виступає силует чайки у 
польоті. Чайка неподільно панує у просторі картини. Вона стає її фізичним і 
змістовним центром. Хмари над річкою зображені у формі вершників. Це орди 
завойовників, що в усі часи знущались над Україною. 

У символічній концепції чайка символізує Україну, так само як і річка – 
то шлях історії, всесвітній символ часу. За визначенням самого художника 
«Чайка – Україна лине у часі». Впевненість конкретного, об’єднаного з безме-
жною метафоричністю, надавала можливість Ю.Михайліву передавати у своїх 
творах живе відчуття рідної української природи. Саме ця особливість і дає під-
стави стверджувати, що мистецтво майстра є глибоко національним. 

Художник йшов до осягнення світу шляхом чуттєво-емоційного сприйняття і 
логічних висновків. Він бачить світ у романтичній боротьбі за все прекрасні підне-
сене, вільне. Картина Ю. Михайліва «Кам’яні баби» (1919) озвучена задумливою 
піснею про улюблене минуле. Згадаймо про козацький звичай позначати межі своїх 
земельних володінь саме цими камінним постатями. Художник пропонує нам 
вслухатись у музику гармонії кольорів і ліній. Вони несуть у собі значну духов-
ну та художню енергію. Картини митця орієнтовані, на спокійне споглядання, 
на поступове відкриття глядачеві фантасмагоричності цілого світу, у якому 
звучить музика Космосу. Символічна узагальненість у творах митця поєднуєть-
ся із психологічною поглибленістю. 
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Дійсно, космічне відчуття життя, світу – одна із визначних рис мистецтва 
Ю.Михайліва (згадаймо твори «Музика водоспадів» (1916), «Музика зір» 
(1919). Ця якість диктує художнику необхідність трансформувати різні спосте-
реження, комбінувати різноманітні враження, створювати незвичні компози-
ційні будови. Майстер так писав про одну з визначних своїх робіт: «Я виконав 
синестезичну річ, «Музику зір», пастеллю, збудовану на принципах музики, до 
речі, улюблену річ Нарбута» [1]. 

Блакитний колір для митця – символ піднесення, розквіту Духу, прониза-
на сонцем синь небесна – безмежний Космос для творчого горіння. 

Мелодія, перевтілена у мові живописно-графічних ритмів – один із най-
важливіших виразних засобів Ю.Михайліва. Вміння ритмічно організовувати 
живописну поверхню, образно втілити свій задум забезпечують його творам ве-
лику силу впливу. Музика живопису Ю.Михайліва, його душевний і духовний 
склад об’єднані у художньо-пластичні рішення його малярського таланту. Звід-
си – особливе звучання «блакитного кольору України», «осонцена блакить». 
Блакитний колір для митця – це символ піднесення і розквіту Духу, пронизана 
Сонцем синь небесна – безмежний космос для творчого горіння.  

Пензлю Ю.Михайліва підвладні лірична тиша, найвищий накал почуттів, 
спалах традиції, дух предметів, вічний антагонізм добра і зла, життя і смерті. 
Він – носій прекрасних художніх традицій, і на сьогодні залишається для нас 
зіркою на життєвому шляху. 

Охопити творчість художника стислою характеристикою досить важко, 
надто багатий і розмаїтий його доробок. Цілісно і вражаюче сприймається 
зроблене ним. Воно вимальовується кількома паралельними напрямками, що 
так чи інакше пов’язані та міцно переплетені. Простежуючи протягом всієї іс-
торії шлях і долю свого народу, художник відчуває сутність самого народу, йо-
го важкої і водночас славної долі. Отже, доля України, доля рідної землі 
постала творчим кредом Ю.Михайліва. 

Художник думав про майбутнє, до нас звернені його слова; «Так от, ко-
ханий друже, я в ім’я нашої матері – України беру на себе важку місію надати 
нашому мистецтву національне обличчя, поставити його на певний шлях до за-
гальнолюдського ідеалу». 

Творчість Ю.Михайліва недостатньо відома, але світ його образів лине до 
глядача могутніми імпульсами, створює могутні хорали і ліричні сонати. 

Юхим Михайлів щедро, із глибокою відповідальністю художника-громадя-
нина віддав свій талант улюбленій справі, людям. Він помер на засланні у м.Котласі 
Архангельскої області 15 липня 1935 року. Його яскравий, стрімкий, наче падіння 
зірки, творчий шлях залишив немеркнучий слід у мистецтві. 

Ю. Михайлів належить до когорти визначних українських художників-
графіків, чиї твори відіграли значну роль у розвитку української художньої 
культури і зберегли своє естетичне значення до цього часу. Твори Ю.Михайліва 
мають широку популярність не тільки в Україні, а й за її межами. Їхня поетич-
ність і «дивна» відвертість викликають відгук у серцях багатьох глядачів. Кар-
тини Ю. Михайліва пробуджують фантазію, спонукають до пізнання таїн 
світобудови. Чи не це, врешті-решт, одне з головних завдань справжнього мис-
тецтва! 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ АРТИСТІВ БАЛЕТУ  

ЗА СИСТЕМОЮ МИКОЛИ ТАРАСОВА 
 
Статтю присвячено викладацькій діяльності Миколи Тарасова – авторитетного 

майстра московської балетної школи. Висвітлено основні положення його педагогіч-
ної системи підготовки танцівника, проаналізовано теоретичний доробок, ставлення 
М.Тарасова до музичного виховання, художньої образності та акторської виразності. 
Окремо розглянуто побудову уроку класичного танцю за методикою М.Тарасова. 

Ключові слова: Микола Тарасов, балет, методика, класичний танець. 
 
The article described the teaching activity of the competent Moscow ballet school 

master – Mykola Tarasov. It highlights the basic provisions of his pedagogical system for 
dancer’s training; analyze the theoretical masterpiece, the attitude of M.Tarasov towards the 
musical education, art picturesqueness and actors’ expressiveness. The article deals sepa-
rately with the structure of the classical dance training session under M.Tarasov’s method-
ology.  

Key words: Mykola Tarasov, ballet, methodology, classic dance. 
 
Протягом останніх десятиліть методика класичного танцю у вітчизняних 

балетних школах збагатилася низкою нових педагогічних знахідок, спостере-
жень та концепцій. Безперечно, їх формування та розробка змогла відбутися за-
вдяки міцній базовій основі, закладеній видатними педагогами середини ХХ 
століття. Вивчення цього безцінного досвіду є актуальним завданням сучасних 
методистів академічного напрямку. Метою статті є аналіз педагогічної спадщи-
ни одного з найавторитетніших теоретиків класичної школи – Миколи Тарасова 
(1902–1975). 
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Незважаючи на плідну артистичну та викладацьку роботу, матеріалів про 
діяльність видатного майстра російської балетної сцени вдалося зібрати небага-
то. У радянській час про нього писали О. Бочарникова та О. Мартинова [2], у 
сучасний період – М. Леонова та Є. Валукін [3]. З найбільшим зібранням спога-
дів про М. І. Тарасова можна ознайомитися на сторінках журналу «Балет», який 
у 2002 році підготував у газетному форматі («Лінія») спецвипуск, присвячений 
100-річчю від дня народження видатного педагога. У номері надруковано ін-
терв’ю з найвідомішими учнями М. І. Тарасова: Р. Стручковою, В. Уральською, 
М. Лавровським, П. Хомутовим, Л. Ждановим, Л. Головановим, Г. Прібиловим, 
В. Володіним, В. Васильовим, П. Пестовим [5]. Статті про творчу та педагогіч-
ну діяльність викладача московської школи можна знайти в енциклопедичних 
виданнях «Балет» (1981), «Російський балет» (1997) [1] та на сторінках елект-
ронної енциклопедії «Вікіпедія» [6]. 

Микола Тарасов походив із родини артистів Великого театру, що від на-
родження визначило його подальшу долю. У 1913 році він вступив до Москов-
ського театрального училища, де педагогами майбутнього майстра стали 
М. Домашев та М. Легат. Після закінчення навчального закладу М. І. Тарасов 
тривалий час танцював на сцені Великого театру (1920–1935). Успішна кар’єра 
соліста розвивалася паралельно з педагогічною практикою в Московському хореог-
рафічному училищі (1923–1960) та Естрадному хореографічному технікумі (1933–
1937). Пізніше викладацька робота стала основною діяльністю М. Тарасова: він ба-
гато років очолював Московське хореографічне училище та режисерське відділення 
ДІТМу [6]. Результатом плідної педагогічної практики стали декілька науково-
методичних праць. У 1940 році разом із О. І. Чекригіним та В. Є. Моріц він написав 
книгу «Методика класичного тренажу», яка тривалий час була одним із найвідомі-
ших посібників для танцівників і педагогів. У 1947 році у співавторстві з А. Я. Ва-
гановою М.І. Тарасов розробив сценарій навчальної стрічки «Методика класичного 
танцю», де висвітлив основи виконавської майстерності російської балетної школи. 
У 1971 році вийшла в світ його остання фундаментальна науково-обґрунтована 
праця – «Класичний танець. Школа чоловічого виконавства».  

Відзначимо, що М. І. Тарасов займався не з початківцями, а з добре під-
готовленими танцівниками (в училищі з середніми та старшими класами). Від-
шліфовуючи майстерність чоловіків, він поступово приводив їх до єдиної 
виконавської манери: мужня постава, канонічність поз, бездоганна техніка рухів, 
чистота виконання. Разом з тим, його учні завжди мали яскраву індивідуальність 
(М. Лавровський, М. Лієпа тощо). М. І. Тарасов ніколи не перевантажував комбіна-
цій. Його композиції вирізнялися логічною побудовою та поступовим збільшенням 
технічної складності. Артистка та педагог С. Холфіна, яка спостерігала за ви-
кладацькою методикою М. І. Тарасова в Московському хореографічному учи-
лищі, згадувала: «Микола Іванович любив гумор, любив веселий сміх. Він 
ніколи не підвищував голосу на учнів, не карав їх. Суворий, вимогливий педа-
гог, він домагався успіхів... не криком або лайкою... Спокійно, переконливо, 
пропонував подумати, як правильно зробити завдання...» [9]. 

Беручи під контроль виконання будь-якої комбінації, М. І. Тарасов дома-
гався від учнів чуттєвого розуміння музики. Жоден рух, стрибок або обертання 
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танцівники не виконували механічно. Чуйно прислухаючись до мелодії, до її 
характеру, кожен із них наповнював рух власним сприйняттям музичних інто-
націй. Відомий учень М. І. Тарасова, радянський артист М. Лієпа згадував, що 
наставник забороняв концертмейстерам грати в класах уривки з відомих опер, 
балетів, кінофільмів або імпровізувати на теми популярних пісень та романсів. 
Як правило, урок супроводжувався маловідомими музичними творами, які мали 
чіткий ритм та посилений емоційний характер. З приводу значення музичного 
виховання у підготовці артиста балету, сам Микола Іванович зазначав: «Уміння 
слухати музичну тему під час найсильнішого фізичного та нервового напру-
ження свідчить про справжню майстерність танцівника. Перервати внутрішній 
зв’язок з музичною темою – означає піти від осмисленої дії в техніку... Якщо 
учні в момент граничного психофізичного стомлення прагнуть активно слухати 
музику, зберігають стійкість і точність руху... то це означає, що вони опанували 
справжню майстерність театрального танцю...» [8, 20]. 

Техніка танцю для М.І. Тарасова не існувала без художньої образності та 
складних акторських завдань. Виховання професіоналізму для нього було не-
розривно пов’язано з вихованням самосвідомості: з перших уроків він привчав 
танцівників до повної віддачі, до вміння мислити в межах досліджуваного ма-
теріалу та відчувати професійну необхідність кожного уроку [4]. «Він вихову-
вав танцівників-чоловіків – сильних, виразних...», – згадував інший його учень 
Є. Валукін [3]. 

Основою виховання професійного танцівника провідний майстер москов-
ської школи вважав правильну побудову уроку. Він акцентував увагу на тому, 
що кожен урок класичного танцю має певні закономірності розвитку й будуєть-
ся за принципом «від простого до складного, від малого до великого». Педагог 
поділяв урок на чотири частини. Першою з них був екзерсис – вивчення елеме-
нтарних рухів. Вільне володіння технікою екзерсису, на думку М. І. Тарасова, 
ставало однією з головних умов розвитку віртуозності. Він писав: «Великої по-
милки припускаються ті, хто розглядає екзерсис як щось другорядне, призначе-
не лише для «розігріву» ніг. Екзерсис необхідний не лише початківцю, але й 
кваліфікованому танцівнику для постійного зміцнення та вдосконалення основ 
його виконавської майстерності...» [8,72]. 

У своїй унікальній монографії «Класичний танець. Школа чоловічого ви-
конавства» Микола Тарасов визначив декілька основних правил роботи над ек-
зерсисом: 1) всі рухи біля станка та на середині залу виконуються з обох ніг, що 
в рівній мірі розвиває і зміцнює весь руховий апарат; 2) рухи вивчають спочат-
ку біля станку, а потім на середині залу, й таким чином, вдосконалюють елеме-
нтарну техніку танцю; 3) всі навчальні завдання починаються з відповідної 
підготовки (préparation); 4) кожне навчальне завдання необхідно закінчувати 
акуратно, правильно і танцювально завершено [8,73]. 

На відміну від екзерсису біля станку, його аналог на середині залу був за 
методикою М.І. Тарасова компактнішим, коротшим і технічним. Побудову 
комплексу рухів на середині залу досвідчений педагог рекомендував ускладню-
вати поступово, одночасно скорочуючи кількість окремих вправ.  



 366 

Друга частина уроку (adajio), за формулюванням М. І. Тарасова, станови-
ла «роботу над всебічним оволодінням позами класичного танцю та різноманітні-
шим їх зв’язком» [5]. На відміну від екзерсису, де за допомогою багаторазового 
повторення різних елементів, відпрацьовувалася техніка руху , в adajio відшліфову-
вався характер, манера та віртуозність, необхідні для виконання великої танцю-
вальної фрази.  

Третя частина уроку (allegro) присвячувалася засвоєнню набутих в екзер-
сисі та adajio навичок, які відпрацьовувалися у формі різноманітних стрибків 
класичного танцю (великих, малих, трамплінних тощо). 

Остання частина уроку призначалася М. І. Тарасовим для поступового 
зменшення навантаження та заспокоєння танцівників після напруженої роботи 
за допомогою виконання різноманітних форм port de bras. 

Представлена побудова уроку обумовлювалася, на думку М. І. Тарасова, 
психофізичними особливостями організму виконавців, сприяла розвитку їх віртуо-
зності й водночас попереджала можливому ушкодженню суглобо-зв’язкового апа-
рату, розладу серцевої та нервової діяльності. Поступово, у межах дозволеного часу 
М.І. Тарасов радив скорочувати тривалість першої частини уроку та посилювати 
складність її комбінованих завдань; другу і третю частину збільшувати за кіль-
кістю рухів та складністю прийомів; четверту частина уроку планувати найко-
ротшою за часом. 

Микола Тарасов зазначав, що структура різних рухів та правила їх вико-
нання викликають в учнів різний ступінь психофізичного напруження. Тому рівень 
фізичного навантаження в кожній частині уроку рекомендував підвищувати посту-
пово: від рухів не складних за своєю структурою до вправ, що викликали найбіль-
ший ступінь концентрації уваги та витрати фізичних сил. 

Важливою складовою уроку класичного танцю провідний педагог вважав 
темп його проведення. На думку М. І. Тарасова, активний темп зростання наван-
таження викликав у танцівників максимальне напруження не лише м’язового 
апарату, а й центральної нервової системи. З метою уникнення перевтомлення 
організму він рекомендував періоди напруження чергувати з періодами відпо-
чинку, що у свою чергу дозволяло танцівникам відновити сили й підготуватися 
до виконання більш складних вправ. Недостатня кількість часу на відновлення 
працездатності викликала в танцівників за спостереженням М. І. Тарасова над-
мірну втому, яка провокувала прискорену появу ознак перевтомлення (загальна 
слабкість, зменшення уваги, втрата здатності до точної координації та швидко-
го реагування на зауваження педагога). І навпаки, недостатньо інтенсивний 
темп проведення уроку сприяв надмірному «охолодженню» виконавців й зме-
ншував розвиток сили та витривалості. 

Не менш вагомого значення у побудові уроку набула для М. І. Тарасова 
методика створення комбінованих завдань для розвитку певних виконавських при-
йомів танцювальної майстерності. Педагог вважав, що при розробці комбінацій з 
класичного танцю слід враховувати не лише терміни навчання та завдання уроку, а 
й вік та можливості учнів. М. І. Тарасов радив не захоплюватися занадто складними 
та плутаними поєднаннями рухів – цікавими й ефектними з точки зору балетмейс-
терської винахідливості, але неприйнятними для навчальної мети. В. Васильев зга-
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дував, що його славетний учитель ніколи «не перетворював заняття на мудровані 
театральні класи. Кожного разу ми дізнавалися від Миколи Івановича про щось но-
ве – техніку, комбінацію, інформацію про балетні образи…» [5]. 

Через збільшення навчального навантаження та зростання труднощів в adajio 
та allegro М. І. Тарасов радив ділити учнів на дві-три групи (одна група виконує за-
вдання, інша відпочиває). Для кращого спостереження за танцівниками рекоменду-
вав раз на тиждень переставляти їх з бокових станків на середні, що надавало 
можливість усунути ті недоліки у вправах, які ставали непомітними, коли учні зна-
ходилися на постійному місці. З цією ж метою він радив розміщувати танцівників 
на середині залу у шаховому порядку; після одного-двох занять змінювати лінії та 
спостерігати за тим, щоб під час виконання комбінованих завдань, танцівники пе-
ресуваючись по навчальному майданчику, зберігали рівномірні інтервали (склад 
кожної лінії постійний й підібраний викладачем з урахуванням здібностей учнів). 
Заняття перед дзеркалом у хореографічному класі, на думку М. І. Тарасова, необ-
хідно було час від часу припиняти. Такі дії покращували у танцівників розвиток 
самоконтролю й наближали їх до просторових умов сцени. 

Для успішної роботи виключно важливого значення, за твердженням пе-
дагога, набули зміст, характер і форма зауважень на уроці. М. І. Тарасов поді-
ляв їх на два види: звернення до загальної аудиторії або до окремих виконавців. 
Зауваження він радив робити в простій, зрозумілій та логічно послідовній фор-
мі (на відміну від просторових та багатослівних). Разом з тим попереджав, що 
сувора вимогливість у роботі не повинна була ставати системою. Відносини з 
учнями М. І. Тарасов рекомендував будувати гранично прозорими та з повагою 
до учнів. 

Безумовно, основні принципи педагогічної системи М. Тарасова нерозри-
вно пов’язувалися з загальними традиціями російської школи класичного тан-
цю. На думку М. Лієпи, у творчо перетвореному вигляді в них було багато 
використано з досвіду М. Домашева, М. Легата та В. Тихомирова. «Але було б 
величезною помилкою, – писав він, – розглядати його педагогічну методику як 
синтез досвіду своїх попередників. Методика Тарасова дуже своєрідна і ґрунту-
ється в основному на величезному особистому досвіді. За роки навчання його 
вихованці набували здатність не лише вільно володіти технікою класичного 
танцю, але й наділяли власну пластику внутрішнім змістом та образною завер-
шеністю...» [5]. 

Микола Тарасов став символом академічної професури у хореографічній 
сфері. Не підтримуючи балетної конфронтації, він завжди заохочував своїх уч-
нів до поїздки в Петербург, а також запрошував у Москву педагогів «ваганівської 
школи». У власній викладацькій практиці М. Тарасов не лише зумів органічно син-
тезувати традиції московської та петербурзької шкіл, а й створив особистий 
творчий стиль, який допоміг йому виховати плеяду видатних майстрів сцени. 
«Школа Тарасова» увібрала в себе величезний практичний матеріал, вибудова-
ний глибоко мислячим артистом та педагогом у методичну систему.  
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У статті розглядається музично-педагогічна діяльність І. Лаврівського, його 

вплив на становлення та розвиток музично-естетичного виховання в Галичині. 
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Період кінця XVIII – першої половини XIX століть має позитивний музи-

чно-педагогічний досвід. Зокрема, це відкриття Перемиської музичної школи, 
яка стала першим українським музичним закладом у Галичині, а також діяль-
ність перших галицьких композиторів М. Вербицького та І. Лаврівського, що 
зумовило дослідити музично-педагогічну діяльність останнього. 

Діяльність західноукраїнських композиторів другої половини XIX століт-
тя, які зробили вагомий внесок у розвиток української музично-педагогічної 
науки, є об’єктом дослідження багатьох науковців. Заслуговують уваги публі-
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кації Л. Кияновської, О. Михайличенка, Я. Михальчишина, П. Медведика, 
Л. Проців, С. Процика, Р. Сов’яка, І. Фрайта, М. Черепанна та ін.  

Мета статті – дослідити музично-педагогічну діяльність одного з перших 
галицьких композиторів І. Лаврівського, його значний вплив на становлення, удо-
сконалення і розвиток музично-естетичного виховання в Галичині. 

Діяльність І. Лаврівського (1822 – 1873) відіграла важливу роль у розвитку 
музичної освіти і виховання. Період, протягом якого працював композитор ра-
зом із М. Вербицьким, в історії української музики називається перемиським і 
триває до 1873 року, тобто до завершення життєвого шляху І. Лаврівського. 

Якщо у 40-х роках М. Вербицький постає як перший галицький композитор, 
то у 50-х роках поруч з ним трудиться і І. Лаврівський, який, крім композиторської 
діяльності, активно займається педагогічно-просвітницькою, спрямовуючи свої си-
ли і енергію на формування національних основ музичного навчання й виховання 
школярів та молоді. Будучи наставником духовної семінарії Перемишля, кате-
хитом нормальної і головної шкіл‚ а також учителем «науки зрінія» та україн-
ської мови підготовляючого учительського курсу‚ він без перебільшення стає 
провідником мистецького життя цього міста. При ньому значно підвищується 
рівень співу в катедральній церкві. Композитор-педагог‚ стоячи на позиціях на-
ціонального відродження і виховання‚ всі свої сили спрямовує на збереження 
східного обряду і традицій. Він перший звертається до поезій «Русалки Дніст-
рової» і пише до них музику. У 1850 році І. Лаврівським була створена компо-
зиція на слова Я. Головацького «Руська річка». 

Важливо відзначити, що в Перемишлі боротьбу за розвиток національно-
го музичного навчання і виховання І. Лаврівському у 50-х роках доводилось ве-
сти самому, оскільки М. Вербицький, ставши священиком, на віддалених 
парафіях‚ до 60-х роках не брав активної участі в цьому процесі. Крім цього, 
коли В. Серсавій, який був учителем і диригентом катедрального хору, а також 
навчав співу в Дякоучительській школі і Головній школі, в 1853 році уступив із 
цієї посади, покинувши Перемишль, о. І. Лаврівському довелось замінити і йо-
го. Саме тоді й розширились рамки педагогічно-просвітницької діяльності цьо-
го композитора. Він виступає не тільки як композитор-педагог, а й як дослідник 
церковної музики в Західній Україні. Вболіваючи за майбутнє музичного мис-
тецтва, він у 1854 році пише статтю, в якій закликає студентів духовної семіна-
рії глибоко вивчати музику і оволодівати навичками правильного співу [5]. 
Однак праця І. Лаврівського зустрічає опір австрійської влади, яка, проводячи 
політику онімечення, використовувала для цього і музичне мистецтво. Це під-
тверджує той факт, що, хоча в гімназіях навчання співу і було передбачено в 
програмі шкільного виховання, але воно супроводжувалось переважно творами 
німецьких авторів. 

Згадуючи своє гімназійне навчання, А. Вахнянин писав: «На так званих 
«Singstund-ax», тричі в тиждень, співали ми легонькі квартети виключно німе-
цьких авторів» [1, 125], а з учнів «роблено медія для поширення німецької піс-
ні» [3, 26]. І тільки завдяки I. Лаврівському хоровий репертуар поповнюється 
українськими композиціями, а репетиції відбувалися навіть у його домі. «Ми 
збиралися в хаті І. Лаврівського і разом із старшими виконували нові його тво-



 370 

ри. Згадаю лише про «Річку», «Осінь» та «Красну Зорю», що в тім часі постали 
... Пісні ці йшли в гурток гімназійної молоді... рідна пісня будила в нас свідо-
мість‚ а може навіть і гординю національну» [1, 125]. 

Таким чином‚ прагнення протистояти насильницькій політиці Австрійсь-
кої імперії‚ яка робила наступ і на музичне мистецтво‚ змусило І. Лаврівського 
наполегливо працювати в галузі музичної освіти. Його уроки музики наповню-
валися національним змістом і мали великий вплив на формування світогляду 
майбутнього галицького композитора А. Вахнянина‚ який навчався у нього. 
Проте не тільки австрійський уряд, який гальмував економічний і культурний 
розвиток західних областей України, виступав проти ідеї національного відро-
дження і виховання, а й інші фактори стримували поширення рідношкільних 
ідей. У 50-х роках ХIХ століття такою силою стала суспільно-політична партія 
«москвофілів»‚ яка свої погляди спрямувала до царської Росії. Це політичне 
угрупування не визнавало право української нації на власну мову і літературу. 
Заперечуючи існування українського народу, «москвофіли» намагалися ввести 
особливу мову під іронічною назвою «язичіє»‚ яка становила суміш українсь-
ких‚ російських‚ старослов’янських слів з деякими зворотами польської мови. 
Вони вважали‚ що російський імператор‚ оцінивши їх відданість‚ піде назустріч 
прагненням та інтересам ревнивих прихильників Росії. «Коли вже маємо гинути 
як нарід, то волимо втопитися у великім російськім морі, ніж задушитись в 
польськім болоті» [8, 82], – стверджували вони. 

Провідним же мотивом просвітницької діяльності І. Лаврівського у 50-х 
роках ХІХ століття виступала потреба розбудови суспільно-культурного життя‚ 
утвердження українського народу‚ його мови і культури. У 1854 році компози-
тор з невідомих причин покинув Перемишль і переїхав до Кракова, де продов-
жував свою працю в місцевій гімназії. Проте недовготривала діяльність його в 
Перемишлі залишила помітний слід в історії розвитку музичної освіти і стала 
однією з підвалин подальшого формування основ національного музичного ви-
ховання в Галичині. Перебуваючи в Кракові, І. Лаврівський і тут не стоїть осто-
ронь національних ідей, а цікавиться культурним життям народу, переживає за 
долю рідного мистецтва. Його пісні стають важливим дидактичним матеріалом 
у вихованні молодого покоління. «Три пісні народні на чотири мужескі голоси» 
– таку назву мав збірничок композитора‚ який вийшов у 1855 році у Львові і мі-
стив хори: «До Зорі» (сл. І. Гушалевича)‚ «Увіщаніє для милой» (сл. невідомого 
автора)‚ «Козак до торбана» (сл. І. Гушалевича). 

У 1863 році він переїздить до Львова, де викладає в українській духовній 
семінарії. Тут починається його нове життя. З кабінетного працівника, яким він 
був у Кракові, Лаврівський перетворюється на активного організатора, дириге-
нта і педагога. Він очолив семінарський хор, реорганізував його підняв до на-
лежного мистецького рівня. Це підкреслювала тодішня преса і висловлювала 
надію на подальший розвиток хорового співу. Диригентська діяльність митця 
не обмежувалася семінарським хором. Товариство «Руська Бесіда» з метою 
оформлення вечорів доручило Лаврівському створити хор з молодих співаків. 

У 50 – 60-х pоках особливо активізується композиторська діяльність Івана 
Лаврівського. Прагнучи збагатити український церковний репертуар, він пише 
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духовні твори «Вічная пам’ять», «Христос воскрес», «Услиши, Господи», жалі-
бні псалми, а також цілу низку світських чоловічих хорів, які відразу ж набули 
широкої популярності і часто виконувалися численними хоровими гуртками. 

Із публіцистичних праць І. Лаврівського цього періоду особливої уваги 
заслуговує історична монографія під назвою «Греко-католицька парохія в Кра-
кові», а також «Історія української церкви», яку він, будучи адміністратором, 
віднайшов у парохіяльній бібліотеці: це був рукописний переклад з італійської 
мови на польську, який здiйснив Франц Густа. Цінність праці і бажання позна-
йомити з нею ширші кола української суспільності змушують його у 1857 – 
1858 роках надрукувати цей історичний нарис. 

60-і роки ХІХ століття ознаменували собою появу нових композиторів. 
Поряд з І. Лаврівським‚ розпочинають свою працю А. Вахнянин‚ П. Бажансь-
кий‚ С. Воробкевич. Це був період, що характеризувався особливим прагнен-
ням боротися за національне відродження й виховання. Підтвердженням цьому 
є те, що вперше в Галичині до стін навчальних закладів проникають твори 
Т. Шевченка‚ а також міцнішають зв’язки з Східною Україною. «У 1861 році, – 
писав А. Вахнянин, – потрапили у руську духовну семінарію уперше твори Ше-
вченкові‚ а з ними і деякі збірки українських народних пісень, як А. Коціпінсь-
кого. Ми пізнали окремий характер мелодій, вельми відрубний від німецьких 
або на німецький лад скомпонованих» [3, 3]. 

15 листопада 1861 року у Львові було засноване товариство «Руська Бесі-
да», яке взяло на себе турботи про організацію українського театру‚ а також му-
зичних вечорів. Ініціатором його створення був Ю. Лаврівський – «віце-маршал 
галицького сейму». У концертах, які почало організовувати це товариство, все 
частіше з’являються твори М. Вербицького та І. Лаврівського. Ці композитори, 
взявши за основу своїх хорових та інструментальних творів народні, так звані 
«старогалицькі» мотиви, стають провідниками національних ідей, а також бор-
цями за розвиток музичної освіти і виховання. На одному з виступів, який від-
бувся 26 лютого 1862 року, була виконана композиція І. Лаврівського «Чом, 
річенько, домашняя» (сл. Я. Головацького) та багато інших музичних творів. 
Отже, товариство «Руська Бесіда», організовуючи концерти, які передбачалися 
статутом, стає свого роду філармонійною організацією‚ що відкривала нові мо-
жливості в розвитку українського музичного мистецтва. 

Важливою подією в культурному житті Галичини було відкриття 28 бере-
зня 1864 року у Львові музично-драматичного театру‚ який дав вагомий по-
штовх розвиткові українського музичного мистецтва. Цей важливий осередок 
стає центром народної просвіти‚ де вокальна та інструментальна музика у поєднан-
ні з літературним текстом стають важливим виховним чинником і засобом бороть-
би за національне відродження рідного народу. Необхідно відзначити, що при 
організації театру його керівництво велику увагу приділяло музиці, яка надава-
ла виставам яскравого національного забарвлення. І. Лаврівський разом з 
М. Вербицьким активно приступають до роботи в ньому. І. Лаврівський пише 
дві співогри «Обман очей» на текст І. Гушалевича, що була, по-суті, переспівом 
«Підгорян» з музикою Михайла Вербицького, «Золотий хрестик» (музика до 
п’єси І. Наумовича) та оперету «Пан Довгонос» за сюжетом К. Меруновича. В 
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цій опереті висміюється прагнення деяких псевдоінтелігентів породичатися з 
польськими панами. Після кількох вистав п’єса була знята з репертуару авст-
рійською адміністрацією, бо в ній вбачали глузування з шляхетської Польщі. 

Однак перебування І. Лаврівського у Львові і його праця на просвітянсь-
кій ниві не обмежувалася одним театром, а мала значно ширші рамки. Композитор-
патріот, вболіваючи за долю українського народу і за подальший розвиток музичної 
освіти, активно займався педагогічною діяльністю. Його праця на посаді керівника 
хору Львівської духовної семінарії значно підносить рівень виконання цього 
колективу. Крім цього, він був керівником хору при товаристві «Руська Бесіда», 
а також навчав всіх бажаючих основ музики і співу. Серед його учнів був май-
бутній композитор П. Бажанський. Біограф Бажанського І. Біликовський згаду-
вав: «Першим його учителем гармонії був о. Іван Лаврівський, композитор i 
гармоніст, котрого «Осінь», «Козак до торбана» і багато інших композицій ко-
жний день повсюди радо співають» [2, 92]. 

Даючи уроки музики, І. Лаврівський зіткнувся з проблемою відсутності 
музичного навчально-дидактичного матеріалу‚ що змусило його задуматись над 
вирішенням цієї проблеми. На одному із засідань галицької «Матиці», яке про-
ходило 20-21 липня 1864 року в Львівському «Народному домі», було прийнято 
пропозицію, щоб «Матиця» зайнялась виданням українського співочого підручника 
з нотами, з якого можна було б викладати науку співу в вищих і середніх школах. А 
вже 10 жовтня 1864 року І. Лаврівському, разом із М. Вербицьким та П. Бажансь-
ким, було доручено зайнятись видавництвом цього співаника. Як зразок для нього 
І. Лаврівський рекомендував польську книжку «Spiewnik dla szkуl ludowych 
galicyjskich». Однак, на жаль, друком цей підручник так і не вийшов, а в шкільній 
практиці використовувалися: «Збірник пісень для співолюбивих русинів» (1860), 
«Коломийки і шумки С. Щасного» (1863)‚ «Народні руські пісні»‚ «Збірник народ-
них пісень» (1864)‚ «Збірник пісень для співолюбивих Русинів» (1865)‚ «Народні 
руські пісні для молоді» та багато інших [7, 38]. 

У 1866 році Іван Лаврівський за призначенням церковного керівництва 
їде працювати в місто Холм. Тут він виконує обов’язки віце-ректора духовної 
семінарії, а також викладає грецьку мову в гімназії. Живучи в Холмі, Лаврівсь-
кий, однак, не забував про Галичину. Він посилав гроші на Народний дім у 
Львові, театр товариства «Руська Бесіда», а також для бідних українських сту-
дентів. У червні 1870 року композитор тяжко захворів і приїжджав на лікування 
до Львова. Тоді він востаннє бачив це місто, якому віддав три роки напруженої 
праці. Помер Іван Лаврівський 25 травня 1873 року в Холмі. 

Після смерті І. Лаврiвського завершується перемиський період, який мо-
жна вважати важливим етапом розвитку музичної освіти і виховання, що спри-
яв формуванню національних основ музичного навчання і виховання‚ а також 
дав поштовх подальшого його розвитку. І. Лаврівський – це композитор‚ який 
гідно репрезентує даний період. Його творчість була важливим етапом у стано-
вленні української хорової концертної музики. Саме він, разом з М. Вербиць-
ким, були піонерами національного відродження і «винесли свою рідну 
мелодію на світ Божий‚ одягли її в культурне вбрання‚ відповідно своїм силам‚ 
і показали‚ що музика наша варта того‚ щоб її культивувати» [4, 179-180]. 
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Високо оцінюючи виховне значення музичного мистецтва, І. Лаврів-
ський став провідником музично-освітнього життя Галичини, здійснив зна-
чний вплив на становлення, удосконалення і розвиток музично-естетичного 
виховання, відкрив нові перспективи в історії музично-педагогічної науки. 
Його діяльність заслуговує уваги науковців, педагогів, студентів. 
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У статті дається характеристика мистецької діяльності хорових колективів Бе-

режанщини. Висвітлюються основні форми просвітницької роботи хорів; підкреслюється 
їхнє значення у процесах національно-культурного становлення українського народу. 
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The article deals with the art of choral ensembles of Berezhany district. It describes 

the main forms of choirs' educational activities. The paper (article) emphasizes their 
importance in national and cultural development of Ukrainian people. 
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В умовах розбудови незалежної держави виникає потреба в переосмис-

ленні та вивченні маловідомих сторінок історії українського народу. Серед них 
актуальною і разом з тим недостатньо висвітленою є проблема краєзнавчих до-
сліджень в галузі культури. Складовою частиною цього питання є вивчення іс-
торичної еволюції одного з яскравих явищ національного мистецтва – хорової 
музики, що збагатила українську культуру іменами талановитих виконавців та 
композиторів. Окреслена проблема отримала своє висвітлення у працях М. За-
гайкевич [8], Ю. Булки [4], Л. Кияновської [12], Л. Корній [11] та ін., а також у 
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деяких дисертаційних дослідженнях останнього часу (І. Бермес, О. Миронової, 
Р. Римар, Т. Росул тощо). 

Незважаючи на велике зацікавлення цією проблематикою, хорова музика 
деяких провінційних регіонів України вивчена менш ґрунтовно в порівнянні з 
дослідженням великих культурних центрів. Культурно-мистецьке життя неве-
ликих міст і сіл потребує подальшого ретельного вивчення, що обумовлює ак-
туальність теми статті. 

Мета статті – охарактеризувати хорове мистецтво Бережанщини в аспекті 
мистецько-просвітницької діяльності хорових колективів кінця ХІХ – першої 
половини ХХ століть. Територіальні межі дослідження, відповідно до теперіш-
нього адміністративно-територіального поділу, охоплюють Бережанський ра-
йон Тернопільської області (далі – Бережанщина). 

Діяльність мистецьких колективів окресленого регіону аналізується у 
працях Л. Бойцун [3], М. Іздепської [9], П. Медведика [13], І. Шуль-Бевської 
[17]. У цих дослідженнях основну увагу зосереджено на висвітленні мистецької 
діяльності провідного хорового колективу «Бережанський Боян». Відтак, поза 
увагою опинилося чимало творчих колективів, які ніби лишилися «на другому 
плані», однак активно долучалися до збереження співочих традицій краю. Послідо-
вний науковий аналіз діяльності хорових колективів цієї місцевості здійснений час-
тково, а висновки щодо їх впливу на процеси національно-культурного становлення 
Галичини, на нашу думку, повною мірою не зроблені. 

За історичними джерелами, територія Західної України в результаті Першого 
поділу Польщі (1772) відійшла до складу Австрійської імперії. Відповідно Кон-
ституції від 21 грудня 1867 року всім народам Австро-Угорщини надавалися 
можливості для організації національно-культурного життя на правах автоно-
мії. У зв’язку з цими подіями, друга половина ХІХ століття стала періодом ра-
дикальних змін у суспільно-політичному та культурному житті українського 
народу.  

Своєрідним каталізатором музичних процесів у Галичині було створення 
культурно-освітніх організацій, активна діяльність яких була запорукою пода-
льшого розвитку українського мистецтва. Саме на тлі подій, що були властиві 
однаковою мірою для всієї Галичини, починає відроджуватись музична культу-
ра у повітових містах та їх околицях. 

Зі спогадів очевидців [1, 96] дізнаємося, що у 1870-х роках у м. Бережани 
активно діяло товариство «Приятелі музики», яке гуртувало любителів співу. 
Взірцем для його створення, ймовірно, послужило польське «Товариство при-
ятелів освіти люду» з філією у Львові та освітнє товариство «Матиця люду» 
(1867), засноване у Празі. Відомо також, що у 1838 році у Львові було засноване 
«Галицьке товариство приятелів музики» («Der Galizische Verein der Musikfreun-
den»), першим директором якого був Йоган Рукґабер (1799–1876) [12].  

Окрім того, значний вплив на активізацію культурного руху в краї мали 
гастрольні творчі колективи, одним із яких був мандрівний львівський театр то-
вариства «Руська бесіда» (заснований у Львові 1864 року), який завітав до Бе-
режан уперше у 1880-х роках [1, 101]. Інформацію про відвідини львівською 
трупою під керівництвом А. Молецького цієї місцевості знаходимо у дослі-
дженні Р. Пилипчука [14]. З листа А. Чайковського, датованого 4 жовтня 1895 
року, і адресована І. Франку, дізнаємося про перебування театру «Руська Бесі-
да» у Бережанах (у репертуарі – п’єси «Украдене щастя», «Кам’яна душа», 
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«Учитель» та «Війт заламейський» [10]). Незважаючи на відсутність відповід-
ного приміщення, вистави все ж перетворювались на справжні свята мистецтва. 
Залою для них спочатку слугувало приміщення великого броварського складу в 
замковому палаці. Пізніше вистави відбувалися в літньому театрі, збудованому 
за ініціативою українського письменника А. Чайковського на Адамівці (перед-
містя на південній околиці Бережан). У місті з концертами також побував се-
лянський хор із села Денисів, що неподалік Бережан, під керівництвом Йосипа 
Вітошинського. Хор справив велике враження на мешканців міста. Заїжджі ми-
тці створили сприятливу атмосферу, що стала своєрідним каталізатором розвит-
ку музичних процесів у краї.  

У зв’язку з активізацією мистецькою руху вже на початку 1890-х років 
виникла реальна потреба в будівництві залу для проведення концертних захо-
дів. Меценатом у цій справі став священик Леонард Солєцький, який збудував 
за власний кошт у місті великий будинок «Католицький Дім» із залою на 400-
500 місць, що в майбутньому послужило приміщенням для проведення святко-
вих імпрез.  

Поступово в Бережанах зосереджується чимало професіональних музика-
нтів, одним із яких був О. Нижанківський (1862–1919) – співорганізатор та уча-
сник хорового товариства «Львівський Боян». Маючи чималий досвід у роботі з 
хоровими колективами, він згуртовував навколо себе любителів та поціновува-
чів хорового мистецтва. «Бережанський Боян» прийняв статут «Львівського Бо-
яна» та об’єднував у своєму основному складі адвокатів, суддів, вчителів 
гімназії, лікарів тощо. З колективом у різні періоди працювали Л. Ремеза, В. Лу-
кіянович, В. Лозинський, Є. Якимів, Д. Січинський, Ю. Лаврівський, О. Бачинський, 
М. Мостовий та ін. 

Перший виступ «Бережанського Бояну» відбувся 5 грудня 1893 року та 
був присвячений 50-м роковинам пам’яті славного земляка М. Шашкевича, 
який навчався в Бережанській гімназії. У концертній програмі прозвучали тво-
ри А. Вахнянина, О. Нижанківського, Й. Вітошинського та М. Кумановського. 
Систематично проводилися вечори пам’яті відомих діячів української та поль-
ської культури: Ю. Федьковича, А. Міцкевича, ювілейні концерти М. Лисенка, 
Б. Лепкого та Д. Січинського. 

 З особливим розмахом відзначалися щороку пам’ятні дати, пов’язані з 
іменем Т. Шевченка. Ці святкування супроводжувалися різноманітними масш-
табними заходами. Після одного з Шевченківських концертів, який відбувся 11 
березня 1895 року за участю хору, рецензент газети «Діло» зазначив, що «кон-
церт переконав усіх, що «Боян» стоїть кріпко і єсть одиноким вогнищем украї-
нського життя в Бережанах»1 [6]. 

Аналізуючи програми концертних виступів, можемо побачити різнобічну 
жанрову спрямованість репертуару. Окрім народних пісень як невід’ємної скла-
дової кожного концерту, також були представлені духовні твори Д. Бортнянського, 
Д. Січинського та М. Лисенка. Концерти хору настільки приваблювали слухачів, 
що, повертаючись додому, часто у себе в селах вони організовували хори та вико-
нували народні пісні та твори українських композиторів, які почули на боянівських 
концертах. 

 Великий громадський резонанс викликав святковий вечір, організований 
бережанцями у 1931 році з нагоди 30-річчя митрополичих свячень Андрея Ше-
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птицького. Про патріотичне спрямування діяльності товариства засвідчувала 
програма вечора, що складалася виключно зі стрілецьких пісень [1, 191]. 

Протягом кількох десятиліть музично-хорове товариство «Боян» у м. Бе-
режани діяло як регіональний осередок однойменного львівського музичного 
об’єднання. Від самого становлення товариство було своєрідною творчо-
національною візитівкою міста. З початком Першої світової війни діяльність 
«Бояна» була припинена. Однак, його творчість мала велике значення: за час 
свого існування товариство було одним із організаторів низки культурно-
просвітницьких заходів, метою яких була популяризація народних пісень та 
творів українських композиторів. Це стало своєрідним каталізатором подаль-
шого розвитку хорового руху на Бережанщині. 

Хорова робота стала важливою складовою й інших культурно-освітніх 
організацій, що утворилися в Україні впродовж першої половини ХХ століття, 
одним із яких було товариство «Просвіта». Різновидом гурткової роботи був 
хор, який організовувався при численних філіях товариства. Рішення про орга-
нізацію окремої музично-театральної комісії при товаристві з трьома секціями 
(музичною, театральною та хоровою) було прийнято 13 лютого 1922 року. В 
цьому ж документі було зазначено, що «вони несуть у народ живе слово ... 
промовляють до сумління живою мистецькою формою, то і причиняється до 
культурного піднесення стану народу, до освідомлення і просвіти широких, 
прибитих щоденною боротьбою за хліб насущний, мас простолюддя» [16].  

Мистецько-просвітницький напрям мав важливе значення, оскільки, як 
зазначалося в пресі, «...співучі й музичні гуртки є тою рушійною силою, що 
вводить в дані товариства («Просвіта», «Січ». – О.Б.) рух і вливає в них життя». 
Далі в цитованій статті зазначено: «…і хоч ці гуртки не є ціллю культурно-
освітніх товариств, то все-таки вони є засобом не тільки до осягнення матеріа-
льних середників, але й до ширення культури, облагороднення характерів і по-
силення національної свідомості. В цім саме їхня велика вага...» [7, 1].  

Філія «Просвіти» у Бережанах була відкрита у 1895 році. Ряд заходів з на-
годи 60-річного ювілею «Просвіти» відбувся у ювілейний для просвітян 1929 
рік. Як повідомлялося у звіті сільських читалень «Просвіти» Бережанського по-
віту, до програми з нагоди ювілею входили «відправи у храмах, зібрання членів 
читалень та проведення ювілейних концертів» [1, 139]. 

Діяльність хорових колективів при осередках «Просвіти» у кінці ХІХ – 
першій третині ХХ століть поширюється не лише на самі Бережани, але й на 
села Бережанського повіту, де при читальнях активно працювали мішані та чо-
ловічі хори. Серед диригентів аматорських хорів у цьому регіоні помітною є 
постать талановитого диригента та здібного організатора Романа Каданського. 
Будучи керівником хору у с. Гиновичі, він одночасно працював із хорами в на-
вколишніх селах (Баранівка, Жуків, Лапшин, Посухів), де мав своїх помічників. 
У с. Саранчуки при читальні «Просвіта» працював мішаний та чоловічий хори, 
які вважалися найкращими в повіті. Засновником та керівником цих хорів був 
Петро Климків. Відомим у Бережанському повіті був хор с. Рай, який неоднора-
зово брав участь та отримував перемогу у конкурсі хорів читалень «Просвіти» у 
повіті. Диригентом був Осип Ганачевський, який, за оцінкою сучасників, «не 
жалував ні часу, ані труду у вишколі цього хору, вкладаючи туди усе своє знан-
ня і завзяття» [1, 628]. У репертуарі колективу здебільшого були народні пісні, 
зокрема твори календарно-обрядового циклу.  
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Досліджуючи діяльність «Просвіти» у Бережанах, неможливо оминути 
постать Богдана Лепкого, який повернувся до рідного міста у 1895 році після 
закінчення Львівського університету. Працюючи вчителем української, німець-
кої мови та літератури в місцевій гімназії, він брав активну участь в організації 
заходів до щорічного відзначення Шевченківських днів, вечорниць, фестин, 
днів «Просвіти» тощо. Бережанська «Просвіта» в особі Богдана Лепкого попов-
нилася непересічним просвітянським діячем та мудрим порадником. Особливої 
ваги в контексті нашого дослідження набуває той факт, що при філії діяв хор, 
де співав і Б. Лепкий, який «пильно та радо відвідував «Просвіту», співав у її 
хорі, їздив з промовами до Львова та на східно-галицьку провінцію» [5, 64].  

За час свого існування Бережанська «Просвіта» провела велику роботу в 
справах національного відродження української культури та була ініціатором 
проведення мистецьких заходів, продовжуючи славні традиції просвітителів 
Галичини – М. Шашкевича, С. Качали, А. Чайковського та Б. Лепкого. 

1935–1937 роки стали для товариства періодом занепаду (показник масо-
вого членства у повіті зменшився в чотири рази). У 1935 році нараховувалося 
530 членів товариства, 1936 році – 326, а у 1937 – лише 127 [15], відтак діяль-
ність мистецьких осередків втрачала свою інтенсивність.  

З приходом радянських військ на територію Західної України у 1939 році 
діяльність багатьох культурно-просвітницьких організацій призупинилась. 
Сільські читальні отримали офіційну назву «Будинки культури», а кожен хор 
чи ансамбль при такому будинку був окремим підрозділом музичної системи 
району. Провладні структури вбачали в таких колективах реальні можливості 
для організації ідеологічної роботи, виховання естетичних смаків та піднесення 
творчої ініціативи мас. Репертуар і форма виконання ще більше стали підпо-
рядковуватися контролю та стандартизації, від працівників культури вимагало-
ся постійно збільшувати кількість колективів. Всі ці процеси багато в чому 
визначили характер культурного життя двох наступних десятиліть. 

Хоровий спів також культивувався у народних школах та гімназіях, де він 
включався до навчальних програм як предмет. Керівниками хорів найчастіше 
були аматори, оскільки бракувало фахових музикантів. Одним із таких закла-
дів, де функціонували хорові колективи, була Бережанська гімназія. Дириген-
том хорів у гімназії був Матей Куровський, за фахом – викладач математики, 
який любив спів і музику та підтримував здібних учнів, що мали мистецький 
хист. У цьому закладі навчались М. Шашкевич, Р. Купчинський, Д. Січинський, 
Лев і Богдан Лепкі та ін.  

Як і в інших осередках освіти і культури на Тернопільщині, у Бережансь-
кій гімназії щорічно відбувалися Шевченківські свята. З дозволу Крайової Шкі-
льної Ради у Львові від 1872 року було офіційно дозволено святкування 
Шевченківських роковин. Наведемо ще один фрагмент спогадів Б.Лепкого що-
до цих подій, в якому підкреслено їхнє особливе значення для громади міста та 
його околиць: «Хор добирав нові твори, хрань Боже співати щось із попередніх 
концертів, – писав Б. Лепкий.– Концерт був великою подією. Серед молоді він 
викликав не тільки святочний настрій, але і підйом духа серед громадянства, 
велике зацікавлення програмою та її виконанням. Це був не тільки мистецький 
показ, але вияв національного почуття та його росту. Культ Пророка Народу – 
це було найбільше свято молоді» [5, 65]. 
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Окрім Шевченківських днів, у гімназії проводилися й інші заходи. Для 
прикладу, у 1911 році в Бережанах відзначалося 100-річчя від дня народження 
М.Шашкевича. З цього приводу газета «Діло» від 10 листопада 1911 року по-
відомляла: «Наближається день, в котрім ціла Галицька Україна ладиться свят-
кувати соті роковини уродин першого народного поета Маркіяна Шашкевича. 
Бережанщині треба як слід звеличати пам’ять його, тим більше, що був учени-
ком бережанської гімназії.» На святковому концерті мішаний хор виконував пі-
сні «Ой Морозе», «Чайка», концерт Д.Бортнянського №32 a capella; чоловічий 
хор співав твір Е.Гріга «Пізнання краю» та Я.Ярославенка «Фіналь» у супрово-
ді фортепіано. Усі хори працювали під керівництвом проф. Омеляна Бачинсь-
кого [1, 173]. 

Отже, з музичним життям міста нерозривно пов’язана діяльність товарис-
тва «Боян», що сприяло утвердженню національної свідомості та розвитку 
української самобутньої культури. Хорові колективи існували при церквах, 
драматичних гуртках, філіях «Просвіт» та Народних домах, що свідчить про 
розвиток самодіяльного хорового мистецтва. Репертуарна політика місцевих 
колективів мала позитивний вплив на формування та зміцнення національно-
культурних ідеалів, а діяльність закладів освіти сприяла поширенню хорового 
співу. Просвітянські формування не належали жодній державній установі та 
розвивалися за рахунок членських внесків та касових зборів від концертів. За-
вдяки своїй фінансовій та культурній незалежності «Просвіта» сприяла розвит-
ку та утвердженню національної свідомості українців на західних землях. 

Досліджуючи розвиток українського музичного мистецтва на Бережан-
щині, бачимо, як з кожним роком, починаючи з 80-х років ХІХ століття усе час-
тіше звучали хорові твори М. Лисенка та західноукраїнських композиторів, а 
вже на початку ХХ століття ці твори виконувались майже на всіх музичних ве-
чорах та святах. Самодіяльні колективи були невеличкою, однак вагомою час-
тиною загальної справи розвитку музичної культури.  

З появою культурно-освітніх організацій у Східній Галичині формувалася 
сприятлива сфера для побутування хорового мистецтва. Музика стала невід’єм-
ним елементом життя мешканців міста, адже жодна імпреза не відбувалась без 
участі хорів. Концертно-виконавське життя висвітлювалось на сторінках преси 
(«Голос Поділля», «Діло», «Бережанський вісник» «Зоря Галицька», «Подільське 
слово», «Бережанське віче» та ін.). 

Викладені факти дозволяють зробити висновки щодо ролі хорових колек-
тивів у процесах національно-культурного становлення. Загальний високий рі-
вень хорових колективів Бережанщини благотворно вплинув на музично-
культурний рух Галичини. Завдяки хорам пропагувалася українська музика та 
виконувались нові твори українських композиторів, що своєю чергою мало по-
зитивний вплив на духовне піднесення народу та утвердження національної 
свідомості українців. 

 
Примітки 

 
1 Тут і далі при цитуванні зберігається орфографія першоджерел.  
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МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В. В. ДУБРАВІНА: 
ФУНДАМЕНТАЛЬНА ДОЦІЛЬНІСТЬ 

 
У статті розглянуто музично-педагогічну спадщину видатного діяча української 

культури останньої третини ХХ століття Валентина Дубравіна. В результаті аналізу фоль-
клорної складової зроблено висновок про специфіку концепції вченого – органічне поєд-
нання в ній наукової фундаментальності та прикладної практичної спрямованості. 

Ключові слова: музично-педагогічна концепція, форми роботи, український фольк-
лор, жанрова типологія.  

 
The article deals with musical and educational legacy of prominent figures of Ukrainian 

culture of the last third of the twentieth century Valentin Dubravin. As a result of the folklore 
component analysis a conclusion was made about the specifics of the concept of a scientist - or-
ganic combination in it a strong scientific base and applied practical focus.  

Key words: musical-pedagogical conception, forms of work, the Ukrainian folklore-genre 
typology. 



 380 

Валентин Володимирович Дубравін (1933–1995) – визначна постать му-
зичної культури України останньої третини ХХ століття. Музикознавець, фоль-
клорист, педагог, автор оригінальних музичних композицій, він залишив по 
собі чималу музично-теоретичну та творчу спадщину. Ідеї, висловлені вченим, 
плідно використовуються його учнями та послідовниками, а фольклорні збірки, 
наукові та методичні роботи активно функціонують в музично-освітньому про-
цесі. Проте наукового усвідомлення внеску В. Дубравіна у вітчизняну музичну 
культуру на сьогодні не здійснено.  

Об’єктом розгляду у статті обрано музично-педагогічну спадщину митця. 
Сформована у процесі багаторічної викладацької роботи педагогічна концепція 
В.В. Дубравіна втілена у численних роботах (опублікованих і рукописних), ви-
конаних як самостійно, так і в співавторстві з незмінною колегою й помічни-
цею Валентиною Григорівною Дубравіною.  

Метою статті є, по-перше, аналіз специфіки музично-педагогічної спад-
щини В.В. Дубравіна і, по-друге, з’ясування її зв’язків з двома іншими сферами 
діяльності музиканта – фольклористичною та науково-дослідницькою.  

Викладацька та музично-педагогічна діяльність – один з магістральних 
інтересів В.В. Дубравіна. Після закінчення історико-теоретичного факультету 
Київської державної консерваторії ім. П.І. Чайковського він викладав у Сумсь-
кому музичному училищі (1960–1977), паралельно протягом 1964–1967 навча-
ючись в аспірантурі Ленінградської державної консераторії ім. М.А. Римського-
Корсакова у видатного фольклориста, професора Ф.А. Рубцова. На цей час 
припадає захист В. В. Дубравіним кандидатської дисертації «Музичний епос 
північноросійської народної традиції» (1972). 

Далі – п’ять років роботи на музично-педагогічному факультеті Сумсько-
го державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка, відкриття там та за-
відування кафедрою музики. Нарешті, період 1983–1995 років позначений 
роботою в Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М. Гоголя, де 
В.В. Дубравін викладав комплекс музично-теоретичних дисциплін: історію за-
рубіжної музики, сольфеджіо, гармонію, українську народну музичну творчість. 
Працюючи У НДПІ ім. М. Гоголя, Дубравін отримує вчене звання доцента 
(1985), професора (1992), державну відзнаку «Відмінник народної освіти 
УРСР». Саме у ніжинський період ним написані найбільш вагомі педагогічні та 
методичні роботи: проект Програми «Українська народна музична творчість» 
(1988, 1991); три випуски «Хрестоматії з української народної музичної творчо-
сті» (1994, 1995, 1996), методична розробка «Народний музичний епос» (1990), 
посібник для спецсемінару з української народної музичної творчості «Російсь-
ка балада «Вдовушка» в Україні (зведення варіантів пісні)» (1997). 

На найбільшу увагу в ракурсі проблематики даної статті заслуговує про-
ект Програми «Українська народна музична творчість» для студентів музично-
педагогічних факультетів педагогічних інститутів (спеціальність 2119 – «Музи-
ка»), випущений 1988 року під грифом Республіканського навчально-
методичного кабінету з вищої і середньої спеціальної освіти Міністерства осві-
ти УРСР [17]. Написаний у співавторстві з В.Г. Дубравіною, він був схвалений 
Комісією з музичного виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти 
УРСР (протокол № 2 від 17.04.1987 року). Подальша робота над Програмою та 
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зміни, внесені до неї, були зумовлені зміною політичних реалій та практичними 
міркуваннями – відмінностями у розподілі годин на вивчення предмету за но-
вими спеціальностями, які на той час були введені у НДПІ (йдеться, зокрема, 
про варіант Програми, датований 1991 роком – з рукописними змінами та уточ-
неннями, внесеними авторами тоді ж). 

Слід зазначити, що в цілому педагогічні й методичні погляди авторів ли-
шаються незмінними, відображаючи результат багаторічної викладацької робо-
ти та її науково-методичного осмислення. Тому варто зупинитися на Програмі 
більш докладно. 

Викладемо основні завдання Програми та прокоментуємо кожне з них. 
Отже, метою і, відповідно, завданнями вивчення найрізноманітніших фолькло-
рних жанрів у курсі української народної музичної творчості, на думку В.В. Дуб-
равіна, є: «1) розширити музично-професійний кругозір студентів…; 2) 
поглибити загальну музично-теоретичну підготовку студентів…; 3) привчити 
студентів до історизму як методологічної установки у визначенні музичних 
явищ…; 4) збагатити музичні враження молоді новим високохудожнім матеріалом 
і тим сприяти розвиткові їх музичного смаку; 5) ознайомити студентів через фольк-
лор з народною образністю, народною естетикою, світоглядом і педагогікою, які 
допомагають формуванню духовного обличчя молодих людей …; 6) нагромадити 
певний пісенний багаж для занять у школі, а також оволодіти методами роботи 
з народною піснею в класі та шкільному хоровому колективі; 7) розвинути в 
студентів навички так званого «слухового музикознавства» [17, 5–6]. 

За кожним із наведених завдань вивчення народної музичної творчості 
стоїть величезний досвід ученого і система його переконань, втілена, зокрема, у 
численних виступах на наукових конференціях [1; 3; 4; 5; 13; 15] та у спеціаль-
них статтях [2; 9; 12]. Очевидно також, що кожне з питань так чи інакше обгру-
нтовується і розвивається у науковій діяльності В. В. Дубравіна. Це, зокрема, 
наполеглива вимога розширення загального світогляду студентів, де не буде 
зайвим жоден матеріал. Це загальнометодологічна установка на формування іс-
торизму мислення, що виражається в усвідомленні полістадіальності фольклору 
(остання ідея неодноразово висловлена Дубравіним у його класифікаціях спів-
відношення тексту і наспіву в різних народнопісенних жанрах). Це, нарешті, 
увага до пісень літературного походження та запозичень (зокрема, пісні на тек-
сти Л. Глібова, робота по зведенню та аналізу варіантів російської народної пі-
сні «Вдовушка» [5; 14]), причому увага надзвичайно широкоосяжна — тут 
можна зауважити: а) вивчення побутуючих і зафіксованих у збірках варіантів; 
б) пояснення стадіальних змін; в) розуміння прогресивного та регресивного у 
розвитку фольклору; г) шляхи, якими асимілюється пісенна творчість іншого 
народу. 

Великого значення у музично-педагогічній концепції надається накопи-
ченню пісенного багажу студентів та збагаченню їхнього музичного репертуару 
щоразу новими враженнями – не просто з метою розширення загального світо-
гляду, а для більш грунтовної підготовки саме вчителя музики в сільській школі, 
на що в ті роки орієнтувався музичний факультет НДПІ [1; 15]. Забігаючи на-
перед, відзначимо, що три випуски «Хрестоматії» [6; 7; 8] побудовані винятко-
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во на власних записах дослідника, а отже, вводять велику кількість матеріалу не 
тільки у науковий, але й у щоденно-музичний обіг майбутніх вчителів музики. 

Нарешті, є ще дуже важливий момент у методиці вивчення народної піс-
ні, як його уявляє собі В.В. Дубравін. Це розвиток сприйняття мелодії «з голо-
су», притаманний народній пісні як мистецтву усної традиції. На ньому 
базується формування комплексу вмінь, необхідних для майбутнього вчителя 
музики: розучування народних пісень «з голосу», підбирання акомпанементу 
«на ходу» (В. Дубравін досить часто практикував на своїх заняттях, і не тільки з 
народної музичної творчості, а й з гармонії та сольфеджіо). Наслідок – нагро-
мадження в активному обігу студента великої кількості мелодій різних жанрів, 
що збагачує шкільну практику. 

Окрема частина Програми стосується форм роботи на заняттях з народної 
музичної творчості. Деякі з цих форм заслуговують на окремий розгляд і могли 
б скласти предмет окремої статті (йдеться, зокрема, про методику проведення 
фольклорної практики для студентів заочного відділу). Основні ж форми робо-
ти, запропоновані у Програмі, варто викласти детальніше. Структура занять, на 
думку В. Дубравіна, повинна включати: «1) викладання основних ідейно-
естетичних та історико-теоретичних положень дисципліни; 2) цілісний аналіз 
кращих пісенних зразків (у нерозривній єдності наспіву і тексту), який дає уяву 
про зміст, стилістику, композицію, музичні особливості (мелодику, ритміку, 
ладоутворення, форму, фактуру тощо) народної пісні, закономірності виконав-
чої манери співців; 3) заучування напам'ять конкретних прикладів, що мають 
художнє та історичне значення; 4) спів з листа з хрестоматії, збірників і антоло-
гій народних пісень у класі для загального ознайомлення і засвоєння навичок 
самостійної роботи студентів над матеріалом; 5) демонстрація в грамзапису на-
родних пісень, а також фрагментів професійної музики, побудованої на транс-
формації фольклорних стильових традицій; 6) показ місцевого фольклору в 
магнітофонному записі та його розшифровка (якщо дозволяють умови)» [17, 6]. 

Щодо першого пункту, то в Програмі ретельно розписані теоретичні по-
ложення кожного розділу з детальним розподілом по годинах. Аналіз змісту 
Програми переконує, що в загальних положеннях В.В. Дубравін дотримується 
як загальноприйнятих у радянський час ідеологічно забарвлених аксіом (фоль-
клор як мистецтво трудового народу, потрактування реалізму народного мисте-
цтва, його класового характеру тощо), так і вироблених роками концепцій, що 
склалися під впливом ленінградської фольклористичної школи (В. Пропп, 
Ф. Рубцов, І. Земцовський) та мали свій подальший розвиток у науковій діяль-
ності вченого. Йдеться про типологічний підхід до фольклорних явищ, тобто 
здатність бачити за множинністю проявів, у яких живе фольклорний твір, суво-
рі закони існування, закріплені взаємозв'язки слова й музики, прадавні структу-
ри, що натякають на більш древні спільноти тощо. 

У зв'язку з типологічним методом як одним із сутнісних підходів до фо-
льклорних явищ, звернімося до класифікації співвідношення слова й наспіву, 
яку вчений систематично виклав у кандидатській дисертації [10] та її публікаці-
ях [2; 12], а згодом апробував і неодноразово повторював у різних роботах [4; 6; 
7; 8; 11]. У цьому контексті варта окремої уваги методична розробка «Народний 
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музичний епос» із курсу народної музичної творчості, видана російською мо-
вою у Ніжині 1990 року [11]. Робота ця надзвичайно важлива, найперше тому, 
що містить педагогічну адаптацію наукових ідей В.В. Дубравіна. І, по-друге, у 
методичній розробці бачимо посилання на велику кількість власних записів 
ученого, зроблених ним від українських кобзарів. Це без перебільшення уніка-
льні записи, які ще чекають на свого дослідника. Необхідно зазначити, що клю-
чові положення «Народного музичного епосу» В.В. Дубравін популяризує у 
ряді виступів на науково-практичних конференціях, щоразу уточнюючи та кон-
кретизуючи окремі параметри концепції [1; 3; 4; 13; 15]. Тому фрагменти автор-
ського тексту вважаємо за потрібне подавати у максимально пізніх інтерпретаціях. 

Найважливішим у концепції є принцип підходу до жанрової типології му-
зичного фольклору. В. Дубравін зазначає: «Для того, аби виділити суттєві жан-
рові особливості даного кола пісень, а на основі цього виявити і його найбільш 
загальні музично-художні закономірності, пропонуємо для зручності розділити 
названий пласт на три групи: 1) обрядову, 2) епічну і 3) ліричну (необрядову). Та-
ка класифікація базується на одній з важливих ознак фольклору – соціальному 
призначенні пісень, урахуванні їх головної життєво-побутової функції» [4, 12]. 

Тож, наявна типова для того часу установка на соціальне побутування як 
критерій жанрової типологізації. Далі вчений докладно розвиває цю тезу на ма-
теріалі усіх трьох жанрових груп, пов'язуючи жанр із типом народного мислен-
ня. Так, мета обрядово-календарного фольклору, на думку В. Дубравіна, – 
благотворно впливати на природу, на її стихійні сили. Музично-поетична мова 
пісень характеризується наступним чином: текст відзначається лаконічністю, 
наспів звуковою малооб'ємністю; інтонації мають семантичний характер та ви-
ражають різноманітний смисл (заклинання, прохання, величання, святковість 
тощо). На відміну від обрядового-календарних жанрів, на переконання вченого, 
епос вільний від утилітарно-практичних потреб. Його завдання (функція) поля-
гає в тому, щоб розповісти про важливе в історичному житті народу, відповід-
но, все тут спрямовано на слово, адже саме воно несе головну смислову 
інформацію. Це зумовлює і основну форму висловлювання, продиктованого не 
виробничою магією, а духовним чи моральним удосконаленням особистості. 
Нарешті, як зазначає В.В. Дубравін, метою лірики є відображення психологіч-
них переживань індивідуума через «саморозкриття» різних станів людського 
характеру. В зв'язку з цим носієм змісту виступає в першу чергу мелодія, яка 
здатна найбільш чутливо втілювати найтонші відтінки емоцій. 

Таким чином, на думку В.В. Дубравіна, в обрядовій сфері мелодія та вер-
бальний текст несуть однакове смислове навантаження. В епічній жанровій 
сфері на першому плані стоїть слово, яке впливає на структуру і розвиток ме-
лодики. Нарешті, у ліричній сфері саме музичне начало виступає з усією повно-
тою. Слово віддає перевагу мелодійному висловлюванню. 

«У викладеному, – пише вчений, – можна вбачати три основні історично 
складені типи народного музичного мислення: 1) музика і слово служать одній 
цілі; вони по своїй функції рівнозначні; 2) при єдності музики і слова примат 
належить слову; мелодія є своєрідною формою прочитання тексту; 3) музика 
виступає провідним фактором образності» [4, 12–13]. 
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Викладена позиція та наведені цитати, по-перше, дають відчуття авторсь-
кого стилю ученого – лапідарного, позбавленого зайвих дрібниць, скерованого 
тільки на найважливіше. По-друге, запропонована класифікація претендує на 
те, щоб вважатись універсальною, і хоча, можливо, і містить в собі певні диску-
сійні моменти, має суто дидактичне спрямування – на відсіювання другорядно-
го і виділення тільки основного задля упорядкування студентських знань. 
Іншими словами, йдеться про корисну абстракцію задля створення методологі-
чного базису, тобто про педагогічну систематизацію, що полегшує сприйняття 
й запам'ятовування матеріалу. 

«Доцільність такого підходу при вивченні указаного фольклорного плас-
та, – зазначає вчений, – вважаємо, незаперечна. Вона дозволяє студентам, не 
вдаючись в деталізацію, на основі співвідношення слова і наспіву в кожній із 
названих жанрових груп, виявити найбільш типові форми розвитку музичної 
тканини пісні і тим самим глибше усвідомити сутність народно-пісенної есте-
тики» [4, 13]. Справді, якнайретельніша деталізація явищ необхідна на пізніх 
етапах «спілкування» з фольклором, коли ми починаємо розуміти якраз цін-
ність і неповторність кожного зразка, визначаючи для себе, не який він, а «чому 
він саме такий». Але на етапі засвоєння фольклору (зазначимо, що українська 
народна музична творчість, зазвичай, викладається на молодших курсах, і в да-
ному випадку передбачалася саме для викладання предмета на першому курсі 
музично-педагогічного факультету) дуже потрібне цілісне, нехай навіть дещо 
схематичне уявлення про фольклор не як багатоманітне вібруюче полісеманти-
чне ціле, а якраз як про внутрішньо суворо впорядковану і тому зрозумілу сис-
тему. Це дозволяє отримати базові знання і за потреби використовувати їх у 
подальшому навчанні. 

Таким чином, проаналізувавши, перш за все, фольклорну складову музи-
чно-педагогічної спадщини В.В. Дубравіна, можемо стверджувати, що її харак-
терною рисою є органічне поєднання двох елементів: фундаментальності, 
міцної наукової бази та практичної, прикладної спрямованості. Науковий фун-
дамент розглянутої концепції базується на узагальненні вченим власного 
польового та збирацького досвіду та адаптованих традицій ленінградської фо-
льклористичної школи. Практична спрямованість виявляється у системі за-
вдань, на вирішення яких спрямовано курс, а також у доцільній схематизації 
жанрової типології українського музичного фольклору. 

Подальший аналіз музично-педагогічної спадщини В.В. Дубравіна може 
здійснюватись за кількома напрямками. Це, по-перше, вихід за межі фольклор-
ної складової та з’ясування дії виявлених закономірностей в інших навчальних 
курсах (викладання історії зарубіжної музики також позначено у В.В. Дубраві-
на дидактично зумовленою схематизацією [16]; навчання сольфеджіо та гармо-
нії має яскраво виражену прикладну орієнтацію – на роботу «з голосу» тощо). 
По-друге, у межах «фольклорної» складової необхідно розглянути систему 
форм роботи, зокрема методики проведення фольклорної практики. Нарешті, 
по-третє, заслуговує на спеціальну увагу до аналізу каналів адаптації наукових 
положень для використання у педагогічній роботі. 
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У сучасних умовах входження України в європейський освітній простір 

необхідно розширення, поглиблення й оновлення професійних знань, умінь та 
навичок майбутніх спеціалістів, узгодження національних потреб і традицій у 
галузі освіти з світовими надбаннями в контексті процесів глобалізації, концеп-
ції Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті. 

У руслі провідних освітніх тенденцій здійснює свою діяльність кафедра 
теоретичної, прикладної культурології і музикознавства Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ) Міністерства культури і тури-
зму України. Головна мета науково-дослідної і навчальної роботи кафедри – 
дослідити, обґрунтувати та визначити місце і роль культурології як науки та на-
вчальної дисципліни в системі національної української культури і освіти. Серед 
наук, які вивчають діяльність людини в різних її аспектах, культурологія посі-
дає чільне місце. Специфічним є те, що в основі культурологічного знання зна-
ходиться особливий вимір суспільства, який спроектований на духовну сферу. 
Структура цього знання може бути визначена таким чином: 

– фундаментальна культурологія (принцип структурування знання відбу-
вається за внутрішньою функціональною логікою) досліджує основні закономір-
ності виникнення, існування та еволюції культурних явищ, виробляє методологію 
і методи дослідження культури, принципи моделювання культурних процесів; 

– прикладна культурологія (принцип структурування знання відбувається 
за сферами і технологіями практичного застосування); прикладна культурологія 
розробляє методи і технології прогнозування, проектування та регулювання соці-
окультурних процесів, основних напрямів культурної політики, технології діяль-
ності закладів культури, принципи та методи культурно-просвітницької та 
дозвіллєвої роботи з населенням, охорони та ретрансляції культурної спадщини. 

Науково-дослідна робота кафедри теоретичної, прикладної культуроло-
гії і музикознавства передбачає: 
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– обґрунтування державним, громадським структурам, науково-педагогіч-
ним працівникам, студентам, аспірантам історико-теоретичні та методологічні за-
сади української культури в сфері державотворення, національної освіти та 
мистецтва, розвитку національно-культурних основ українського суспільства; 

– надання теоретичних та практичних рекомендацій щодо підготовки навча-
льних програм з культурології, української культури та мистецтва, зокрема музи-
чного, тематичних планів, методичних рекомендацій для аспірантів, студентів 
вищих та середніх навчальних закладів гуманітарного профілю (фаху), а також 
викладачів шкільних та дошкільних навчальних закладів України. 

Науково-дослідна робота кафедри теоретичної, прикладної культурології і 
музикознавства НАКККіМ слугує підготовці науково-педагогічних кадрів через 
діяльність аспірантури і докторантури, а також спеціалізованої вченої ради Д 
26.850.01 НАКККіМ з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисе-
ртацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 
26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія, філософські, історичні науки, 
мистецтвознавство) на підставі постанови Президії ВАК України від 26.05.2010 року. 

Планування діяльності кафедри спрямоване на виконання державної ком-
плексної теми Міністерства культури і туризму України «Культура. Просвітни-
цтво. Дозвілля». Науково-дослідна робота кафедри полягає в обґрунтуванні 
положення про те, що українська культура є основним консолідуючим чинни-
ком українського суспільства. І саме культурознавство і мистецтвознавство, грун-
туючись на засадах української культури та її досягненнях, здійснює значний 
вплив на процес національного державотворення, розвиток духовності та злагоди 
в українському суспільстві. Українська культура є основою та важливою складо-
вою національної концепції «Україна – культура» як науки та навчальної дисцип-
ліни. Культурологію, українське культурознавство та музикознавство слід вивчати 
в контексті історії України. Українська культура є необхідною складовою системи 
націєтворення та культуротворення у вищій та середній школі України в умовах 
глобалізації. 

Означена мета науково-дослідної роботи кафедри теоретичної, прикладної 
культурології і музикознавства НАКККіМ зумовила відповідну сукупність основних 
завдань: 

1) здійснити аналіз сучасної науково-дослідної та навчально-методичної 
літератури за темою, окреслити перспективи та актуальні проблеми культурологічних 
досліджень; 

2) розкрити значення української культури як духовного чинника суспільного 
життя в Україні; 

3) вивчати сучасну культуру України засобами культурологічних досліджень: 
стан, проблеми, перспективи її розвитку; 

4) визначити культурознавство в контексті історії української культури; 
5) охарактеризувати українську музичну культуру як феномен та складову 

системи культуротворення; 
6) висвітлити значення національної української культури як основи 

консолідації та розвитку українського суспільства; 



 388 

7) визначити роль і місце культурології в системі вищої та середньої 
школи України; обґрунтувати методику впровадження культурологічних дисциплін 
у навчальний процес середньої і вищої школи; 

8) окреслити проблеми глобалізації та їх прояв в українській культурі 
кінця XX – початку XXI століть. 

Актуальність науково-дослідної роботи кафедри теоретичної, прикладної 
культурології і музикознавства полягає у виявленні наукової об’єктивності стосовно 
місця і ролі української культури у сфері націєтворення та культуротворення з 
урахуванням нових тенденцій її розвитку як в Україні, так і поза її межами. 
Виконання роботи на кафедрі спрямоване на створення нових типів програм, 
посібників, підручників з питань культурології, мистецтвознавства, музикології, 
україністики та інших напрямів, розрахованих для стаціонарного та дистанційного 
навчання в Україні, а також створення відповідних програм для мережі «Інтернет» 
та складання баз даних з проблем дослідження теорії та історії культури. 

У сучасній соціокультурній ситуації поле професійної діяльності культуроло-
гів вельми широке, оскільки сучасна професійна освіта має готувати студентів не 
тільки до майбутньої професійної діяльності, але й формувати світогляд особистос-
ті на основі аксеологічного засвоєння культурної спадщини. Окрім сфери освіти, 
діяльність культурологів включає галузі: наука, адміністрування, практична соціо-
культурна робота з населенням, міжкультурні відносини, а також проектування та 
практичне регулювання соціокультурних процесів. Фахівці-культурологи мають 
пряме відношення до педагогічної діяльності: викладання історії світової та вітчиз-
няної культури в загальноосвітніх та середніх спеціальних закладах, у вищій школі. 
Тому підготовка культурологів-педагогів на кафедрі теоретичної, прикладної куль-
утрології і музикознавства за напрямом 6.020100 «Культурологія» проводиться за 
такими спеціалізаціями: 

– теорія та історія культури (загальна культурологія); 
– соціальна культурологія; 
– етнокультурологія (етнокультурні процеси, зокрема функціонування су-

часних неофольклорних колективів); 
– прикладна культурологія (рекреаційно-розвиваючі, дозвіллєві технології). 
Відповідно до цього можна виокремити такі напрямки навчальної та наукової 

діяльності кафедри: 
– культурна політика: розробка культурних (мистецьких) програм і проектів; 
– програмне забезпечення соціокультурних інститутів; 
– теорія, методика і організація культурно-просвітницької, рекреаційної, 

дозвіллєвої діяльності (розважальна, музична індустрія); 
– педагогіка, психологія, методика організації індустрії дозвілля.  
Практичне значення результатів науково-дослідної роботи кафедри 

культурології НАКККіМ визначається тим, що одержані результати і вироблені 
історико-методологічні підходи можуть бути використані:  

– для подальшого наукового дослідження проблем розвитку української 
культури в сфері вищої та середньої освіти України; 

– у викладанні навчальних курсів з культурології, історії і теорії україн-
ської культури, а також музикології, історії української музики; 
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– у навчально-методичній роботі навчальних закладів України всіх рів-
нів, у підвищенні кваліфікації керівних кадрів культури і мистецтв;  

– у музейній справі та культурно-просвітницькій роботі; 
– для укладання і формування в Україні науково-технічної бази з історії 

української культури та україністики: створення підручників та посібників, методи-
чної та науково-популярної літератури для галузі післядипломної освіти працівни-
ків культури і мистецтв, зокрема для дистанційного навчання. 

Серед пріоритетів діяльності кафедри – єдність освіти і науки, чому сприяє 
високий науковий ценз професорсько-викладацького складу, а також участь кафед-
ри у виконанні міжнародних культурних проектів. 

Кафедра теоретичної, прикладної культурології і музикознавства НАКККіМ 
– навчально-методичний та науково-дослідний підрозділ вищеназваної установи, 
вона виконує наступні завдання: 

– здійснює науково-пошукову та аналітичну роботу щодо виявлення, кла-
сифікації та наукового опису культурологічних та музикознавчих досліджень у 
сфері національної української культури та мистецтва в цілому; 

– створює архів НАКККіМ (відповідних картотек, каталогів), а також баз 
даних для комп’ютерної системи НАКККіМ та «Інтернет»; забезпечує постійне по-
повненням цього архіву, зокрема залучає викладачів та співробітників інших ка-
федр НАКККіМ (в тому числі й інших установ) до зібрання матеріалів з різних 
регіонів України; 

– викладачами кафедри розробляються курси навчальних дисциплін для 
студентів та аспірантів, підвищення кваліфікації працівників культури, здійснюєть-
ся підготовка необхідної документації, методичних та навчальних матеріалів з дис-
циплін; 

– організовує та забезпечує підготовку студентів, аспірантів, докторантів за 
напрямком теорія та історія культури; 

– скоординовує та узгоджує діяльність кафедри з бібліотекою, навчально-
методичним центром НАКККіМ, з іншими кафедрами НАКККіМ стосовно пошу-
ку, класифікації та аналізу досягнень української культури; 

– налагоджує зв’язки з іншими навчально-методичними, науково-дослід-
ницькими та архівними центрами України та за її межами, а саме започатковано пі-
лотний проект «Видатні особистості і пам’ятки культури України», періодичні 
біобібліографічні та довідкові видання, пов’язані з історією України; в контексті ре-
алізації цих завдань підготовлені три монографії – «Мирослав Вантух і українська 
народна хореографія» Н. Вадясової і В. Чернеця, «Пам’ятки історії культури і му-
зичного мистецтва України ХVIII – першої третини ХХ століття» В. Шульгіної і О. 
Яковлева, «Етнокультурологічні чинники становлення та розвитку професійного 
музичного мистецтва закарпаття другої половини ХХ століття» Л. Микуланинець. 

Науково-дослідна та навчально-методична робота кафедри теоретичної, прик-
ладної культурології і музикознавства слугує підготовці науково-педагогічних кадрів 
через діяльність магістратури, аспірантури та докторантури, а також спеціалізованої 
вченої ради Д 26.850.01 НАКККіМ за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія 
культури (культурологія, філософські та історичні науки, мистецтвознавство). 
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Очолює кафедру доктор мистецтвознавства, професор – фахівець у галузі 
мистецтвознавства, теорії, історії культури, музичної педагогіки, автор численних 
наукових праць, голова Спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01, член спеціалізо-
ваних вчених рад у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, 
Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова, експертної ради 
ВАК України з мистецтвознавства і культурології, член національної спілки ком-
позиторів України, Міжнародної асоціації музичних бібліотек, архівів і докумен-
тальних центрів (IAML), Міжнародного товариства «Електронне зображення і 
візуальне мистецтво» (EVA), член редакційних колегій провідних наукових жур-
налів, автор 200 науково-методичних публікацій, в тому числі чотирьох моногра-
фій, дванадцяти підручників і посібників для середніх і вищих музичних навча-
льних закладів. 

У складі кафедри є десять докторів наук, професорів, чотири члена-
кореспондента і академіка, 12 кандидатів наук, доцентів. Шість членів кафедри – у 
складі спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01: В.Д. Шульгіна – голова, О.В. Ов-
чарук – вчений секретар, Ю.Л. Афанасьєв, В.А. Бітаєв, М.С. Слободяник, В.А. Лич-
ковах – члени ради. 

До кафедри прикріплено 50 аспірантів, докторантів, здобувачів. Наукове кері-
вництво здійснюють члени кафедри, доктори та кандидати наук: Ю.Л. Афанасьєв, 
В.А. Бітаєв, О.Л. Зосім, Н.Д. Ковальчук, І.В. Кузнецова, В.Я. Редя, С.М. Садовенко, 
М.С. Слободяник, А.К. Терещенко, В.Д. Шульгіна.  

На засіданні кафедри проведено попередні захисти та рекомендовано до за-
хисту на вченій раді НАКККіМ докторські та кандидатські дисертації: Є.В. Біль-
ченко, М.О. Криволапова, О. Черкашиної, М.О. Слабченко, Л.М. Микуланинець, 
В.Д. Вовкуна, Т.В. Філіної, О.С. Афоніної, Т.О. Чернети, Т.В. Зінської. Захистили 
дисертації аспіранти, докторанти та викладачі НАКККіМ: Ж.Денісюк (керівник 
Ю.Л. Афанасьєв), В. Вовкун, В. Федь (керівник В.А. Бітаєв), Л. Микуланинець, 
Л. Лихицька, Н. Гуральник (керівник В.Д. Шульгіна). М. Слабченко (керівник 
В.Я.Редя). 

У 2010–2011 роках виступили опонентами у спеціалізованих вчених радах 
НМАУ імені П.І. Чайковського, НПУ імені М. Драгоманова, у Львівській музич-
ній академії імені М. Лисенко, в Одеській музичній академії імені А. Нєжданової 
професори: В.Д. Шульгіна, С.М. Садовенко, Л.І. Горенко, Ю.Л. Афанасьєв; 
А.К. Терещенко, В.Я. Редя, П.В. Харченко. 

У галузі післядипломної освіти інтенсивно працюють, озброюючи викла-
дачів училищ і шкіл мистецтв, працівників бібліотек і музеїв новими культуро-
логічними технологіями, професори І.О. Шевченко (Луганськ, Хмельницький, 
Сімферополь, Львів, Шостка), Я.О. Хіміч (Луганськ, Хмельницький, Сімферо-
поль, Львів, Шостка), Н.Д. Ковальчук (Луганськ, Северо-Донецьк, Чернівці, 
Чернігів), О.Л. Зосім (Львів, Луганськ, Чернівці, Херсон, Северо-Донецьк): до-
центи О.С. Афоніна (Шостка, Херсон, Охтирка, Київ) і І.В. Кузнецова (Херсон); 
академік М.І. Чембержі (Київ). 

Викладачі кафедри є авторами підручників і посібників з грифом Міністерст-
ва освіти і науки, Міністерства культури (О.С. Афоніна, В.А. Бітаєв, І.О. Шевченко, 
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В.І. Степурко, С.М Садовенко, В.Д. Шульгіна), а також курсів для дистанційного 
навчання (І.О. Шевченко, Я.О. Хіміч, В.Д. Шульгіна, О. Афоніна, О. Зосім).  

За останній рік кафедрою проведено сім Міжнародних науково-практичних 
конференцій і видано збірки матеріалів за темами «Мистецька освіта» (2), «Діяль-
ність продюсера в культурному просторі України ХХІ століття» (2), «Український 
музичний інструментарій», «Діалог культур у контексті історії греко-українських 
зв’язків» (2). Викладачі кафедри в 2010 – 2011 роках взяли участь у 50 Всеукраїнсь-
ких і Міжнародних конференціях. 

Кафедрою видано сім монографій загальним обсягом 100 друкованих аркушів 
(автори – В. Редя, В. Личковах, О. Зосім, Г. Карась, А. Терещенко, Ю. Афанасьєв, 
М. Чембержі, А. Павко); 45 статей у фахових збірках; 50 тез конференцій. 

Викладачі кафедри теоретичної, прикладної культурології і музикознавства 
підтримують та розвивають зарубіжні контакти, географія яких включає Грецію, 
Німеччину, Італію, Польщу, Ірландію, Росію, Білорусь, Грузію. Детальніше 
окреслимо діяльність окремих викладачів. В.Д. Шульгіна – член міжнародних 
асоціацій при ЮНЕСКО EVA (Велика Британія, Італія, Німеччина) і IAML (Ні-
меччина), виступала з доповідями на конференціях EVA в Берліні і Флоренції, 
на конференції IAML у Дубліні (Ірландія). О.С. Афоніна: виступила на конгресі 
у Санк-Петербурзі «ІІІ Российский культурологический конгресс», на конфере-
нції в Російській академії культури (С.-Петербург). О.Л. Зосім: взяла участь у 
ХХ міжнародній конференції (Москва, Святотихонівський гуманітарний уні-
верситет); у V міжнародній конференції «Культура. Наука. Творчість» (Мінськ, 
Білоруська державна академія музики). В.Я. Редя: виступила на конференції в 
Російській академії культури (С.-Петербург), опублікувала статтю в науковій 
збірці Ростовської консерваторії ім. С. Рахманінова, підтримує творчі контакти 
з Тбіліською державною консерваторією (Грузія). Діяльність професорів 
І.О. Шевченко і Я.О. Хіміч відзначена організацією міжнародної навчальної 
програми для бібліотечних кадрів України у Швеції, участю у міжнародній 
конференції IFLA (Швеція); отриманням сертифікатів в Австрійській бібліотеці 
(Відень). О.В. Овчарук працює із Ставропегійським університетом за програ-
мою «Міжкультурні контакти Україна – Німеччина» у сфері викладання украї-
нської мови для громадян Німеччини. С.М. Садовенко: виступила з доповіддю 
на Міжнародній конференції у Гродненському державному гуманітарному уні-
верситеті, у Мінському державному університеті (Білорусь). Л.І. Горенко взяла 
участь у Міжнародних конференціях «Кроскультурні зв’язки Україна – Росія» 
(С.-Петербург, Бібліотека Російської академії наук), «Культурна ідентичність 
українців. Україна і світове українство» (Мюнхен), у Білоруському національ-
ному університеті імені Янки Купала. А.І. Бондаренко – автор 400 позицій про 
українську музичну культуру в енциклопедії «Вікіпедія» (Німеччина), брав 
участь у конференції в Берліні як автор «Вікіпедії».  

Кафедра налагодила міжнародні зв'язки з Флорентійським університетом 
(Італія), Університетом ім. Марії Кюрі-Складовської у Любліні (Польща), між-
народними товариствами музичних бібліотек (IAML) і візуальних мистецтв 
(EVA). Співпраця з цими організаціями надає можливості студентам брати 
участь у розробці міжнародних продюсерських проектів. 
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Кафедра надає великого значення творчій і науковій співпраці з Україн-
сько-грецьким центром, Посольством Греції в Україні, з університетами в Афі-
нах, Солоніках у напрямах: Греція і слов’янський світ, діалог культур Візантія – 
Греція – Україна, історичний контекст і перспективи європейсько-українських 
зв’язків. 

Отже, діяльність кафедри теоретичної, прикладної культурології і музи-
кознавства як провідної наукової кафедри НАКККіМ спрямована на виховання 
фахівців високого рівня, на розробку нових культурологічних технологій, поси-
лення міжнародного наукового співробітництва і творчих контактів із світовою 
спільнотою у галузі культури і музичного мистецтва.  

 
 

Захарчук Оксана Степанівна 
 

ПЕРШИЙ ГАЛИЦЬКИЙ КОМПОЗИТОР-СИМФОНІСТ 
(до 110-х роковин з дня народження Романа Сімовича) 

 
Роман Аполонович Сімович (1901–1984) – видатний український компо-

зитор, теоретик, педагог. До численного творчого доробку митця входять балет 
«Сопілка Довбуша», сім симфоній, значна кількість симфонічних поем, що вті-
люють переважно образи української історії – «Довбуш», «Максим Кривоніс», 
«Пам’яті Івана Франка» та інші, а також симфонічні увертюри, сюїти, Концерт 
для флейти з оркестром, Концерт для фортепіано з оркестром, тріо, квартети, 
твори для фортепіано, скрипки, віолончелі, солоспіви, обробки українських на-
родних пісень для різного складу виконавців. Необхідно зазначити, що саме 
симфонічна спадщина Р. Сімовича внесла новий струмінь в музичну культуру 
рідного народу і стала для композитора найприроднішою формою самовияву. 
Роман Сімович був людиною кришталево чистої душі з високоморальними 
принципами доброчесності, порядності та рідкісної глибокої духовності. Він 
був врівноважений, маломовний і, водночас, чуйний до потреб іншої людини, 
готовий уважно вислухати і допомогти. Автор цих рядків мала щасливу нагоду 
слухати лекції з інструментування в класі Романа Сімовича. Спілкуватися з 
професором було дуже приємно – душу наповнювала радість, хотілося жити і 
приносити людям користь, творити добро. Духовний світ композитора знайшов 
свій адекватний вияв і в його творчості. Музика Сімовича випромінює світло, а 
розвиток драматичних чи скорботних образів майже завжди має оптимістичну 
перспективу. 

Роман Сімович народився 28 лютого 1901 року в Снятині на Івано-
Франківщині у священичій родині. Доречно згадати, що рідний брат батька – Ва-
силь Сімович (9 березня 1880, Тернопільська область – 13 березня 1944, Львів) – 
визначний український філолог, мовознавець. Його педагогічна та редакторська 
робота була пов’язана з Берліном, Прагою та Львовом. Працюючи на посаді 
професора Українського педагогічного інституту ім. М. Драгоманова у Празі, 
Василь Сімович деякий час був його ректором – 1926–1930 роки, а згодом і 
професором Львівського університету (1939–1941). Він є автором праць з гра-
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матики української мови, зокрема морфології, фонології, а також історії україн-
ського мовознавства і правопису. Василь Сімович був першим українським фо-
нологом, який трактував українську мову як вияв високого рівня духовного 
розвитку української нації. Цю думку він особливо виразно висловив у своїй 
статті «Рідна мова й інтелектуальний розвиток дитини». Редагував та впоряд-
кував «Хрестоматію старо-української літератури». Цікавими є його наукові 
розвідки про творчість Тараса Шевченка, Івана Франка та інших письменників. 
Сам Василь Сімович закінчив Чернівецький університет, де навчався у С. Смаль-
Стоцького.  

Родинна атмосфера мала позитивний вплив на формування світогляду малого 
Романа. Згодом сім’я переїжджає до Кіцманя на Буковину. Батько майбутнього 
композитора як освічена і прогресивна у своїх поглядах людина користувався по-
шаною серед людей. До його розумного і сміливого слова прислухалися, бо знали 
непідкупність і чесність цієї людини. Поряд із священичими обов’язками він викла-
дав співи в місцевій гімназії та керував хором товариства «Боян» у Кіцмані. Участь 
у цьому хорі та систематичні уроки фортепіанної гри, які проводила вихованка Ві-
денської консерваторії, розбудили Божу іскру в молодого Романа. Але реалії життя 
вимагали якоїсь «практичної» професії, тому він поступив до Вищої агрономічної 
школи в Берліні. Перебування в німецькій столиці виявилося корисним і в музич-
ному сенсі, бо була можливість відвідувати численні концерти, слухати виступи 
знаменитих артистів. Музичні враження збуджували творчу уяву майбутнього ком-
позитора. І врешті любов до музики перемагає. Сімович їде до Кракова і поступає в 
Краківську консерваторію. Заняття з фортепіано проходили успішно, та поряд з 
цим з’являється нове дуже сильне захоплення – бажання творити музику. Перші 
композиції були настільки вдалими, що Роману порадили їхати до Празької кон-
серваторії, яка славилась своїм композиторським факультетом. На той час Пра-
га була визнаним центром музичної культури Європи.  

Таким чином, Сімович лише на 29-му році життя стає на ту дорогу, яку 
йому визначив Сам Господь. Навчаючись на двох факультетах Празької консе-
рваторії (по композиції та по фортепіано), Роман пише твори в різних жанрах – 
це вокальні мініатюри (романс, ноктюрн, баркарола), композиції для фортепіа-
но, серед яких Варіації на тему колядки «Дивная новина», Соната, побудована 
на поспівках українських народних пісень, а також твори для камерного ансам-
блю. Дипломна робота Сімовича – поема для голосу з камерним оркестром 
«Хустина» на поезію Тараса Шевченка – одержала настільки схвальну оцінку, 
що визнаний авторитет у музичних колах Європи, композитор Вітезслав Новак 
запропонував Романові продовжити навчання в його класі у Школі вищої ком-
позиторської майстерності. Принагідно можна зазначити, що в знаменитого че-
ського музиканта в різний час навчались такі галицькі композитори, як Василь 
Барвінський, Нестор Нижанківський, Микола Колесса, Дезидерій Задор. 

Закінчивши студії в Празі в 1936 році, Сімович розпочинає педагогічну 
діяльність у філіях Львівського Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка в 
Дрогобичі та Станіславі (тепер Івано-Франківськ), а також Станіславському му-
зичному училищі. Потім, з 1944 року і до кінця своїх днів, тобто протягом 40 
років, Сімович працював на кафедрі композиції у Львівській державній консер-
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ваторії ім. М. Лисенка, а у 1966–1972 роках завідував кафедрою історії музики. 
Сімович був одним із кращих фахівців з інструментування та гармонії. В класі, 
де проводив заняття професор, стояла рівномірна, навіть лагідна тиша. Його 
мова була спокійна, тиха, некваплива про закони творення музичних форм, та-
ємниці оркестрового письма. Студенти любили свого педагога, бо він ніколи не 
підвищував голос, не робив різких зауважень. Вони настільки поважали Сімо-
вича, що не дозволяли собі приходити з невиконаним завданням чи запізнюва-
тися на лекцію. А професор не забував своїх вихованців і завжди цікавився 
їхньою творчою долею. Один із його учнів видатний український музикозна-
вець Ярема Якубяк згадував: «У післявоєнні десятиліття серед професури 
Львівської консерваторії було декілька осіб, що привертали до себе особливу 
увагу. Серед них і Роман Сімович – пунктуальний, стриманий у поведінці і су-
дженнях, неквапливий, небагатослівний, та з усього, що він робив, виходило 
одне – самопосвята справі української музики. Він був чудовим фахівцем – це 
знали всі. Його авторитет серед студентів без жодних спеціальних зусиль з його 
боку був великим і незаперечним. А в студентському житті, зазвичай, діють не-
писані закони. Так-от, відповідно до них, запізнитися на лекцію до професора 
Сімовича вважалося чимось неприпустимим!» 

Як композитор Сімович тяжів до романтичної традиції. Його мелодії уві-
брали також і характерні інтонації, ритми, ладові особливості західно-
українського (буковинського, галицького) та східно-українського фольклору. 
Можна помітити значний зв’язок мелодики Сімовича з гуцульською музикою. 
Чаруючої своєрідності його мелодіям надають мінливий примхливий ритм з типо-
вими синкопами (коломийковий ритм), специфічність ладової будови, тобто вико-
ристання так званого гуцульського ладу та відтворення звучання народних 
українських інструментів, які побутують на Гуцульщині (скрипки, трембіти, сопіл-
ки, флояри, дуди, цимбалів). Повторення окремих звуків у невеликих за діапазоном 
мелодіях створює враження тупцювання на місці. Композитор майстерно викорис-
товував різноманітні колористичні засоби, застосовуючи принцип поліфонічного 
зіставлення гуцульського тематизму. Цікавим з цього огляду є Концерт для флейти 
з оркестром. Він належить до одного з кращих інструментальних творів галицької 
музики. Тут яскраво проявилася фольклорна основа тематизму твору. В основі дра-
матургії чотиричастинного циклу лежить принцип контрастного зіставлення час-
тин: І частина – народна інструментальна імпровізація, ІІ частина – запальна 
коломийка, ІІІ частина – пісенна лірична, ІV частина – аркан. Слід зазначити, що 
тембр флейти викликає асоціації звучання сопілки – улюбленого інструменту гуцу-
лів. Цілісності та логічності музичної форми Концерту сприяє використання компо-
зитором у фіналі видозмінених найбільш характерних мелодичних зворотів з 
попередніх частин твору. 

У своїх семи симфоніях Сімович відтворив духовний світ українського 
народу. Можна виділити дві образно-емоційні сфери в цих творах – це лірична 
витонченість, лірична споглядальність та епічна широта, що існують в неподі-
льній єдності і є виявом внутрішньої духовної рівноваги, сили Духу самого 
композитора. Характерною рисою музичної мови Сімовича є яскравий пісенно-
танцювальний мелодизм. Для симфонічного мислення Сімовича типовою є те-
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нденція інтонаційного поєднання частин циклу. Суттєвою ознакою симфоніч-
ної спадщини композитора є програмність. П’ять симфоній із семи мають про-
грамні назви – «Гуцульська», «Лемківська», «Весняна», «Героїчна», «Гірська». 
Чітка форма та узагальнено-несюжетний тип програмності притаманний також 
симфонічним увертюрам, сюїтам, симфонічним і вокально-симфонічним поемам. 
Оркестровому стилю Сімовича властиве наслідування звучання українських народ-
них інструментів: бандуру імітує арфа, трембіту – валторна, тромбон, а сопілку і 
флояру – флейта.  

Відомий український симфонічний диригент, син композитора Ігор Сімо-
вич став одним із кращих інтерпретаторів партитур свого батька. 

Ярема Якубяк зазначав, що з творами Сімовича в західноукраїнську музику 
прийшло незнане до того багатство оркестрових барв та колориту. Тож непересіч-
не значення симфонічної спадщини Романа Сімовича полягає в тому, що він упе-
рше вводить в українську симфонічну музику західноукраїнський, зокрема 
гуцульський фольклор. Продовження цієї традиції спостерігаємо в творчості ком-
позиторів наступних поколінь. Сімович органічно поєднав специфічні стилістичні 
особливості фольклору Галичини із здобутками європейського симфонізму і, тим 
самим, вніс вагомий внесок у збагачення українського національного музичного 
мистецтва – частки невмирущого духовного храму України. 

 
 

Дубровний Тарас Миколайович 
 

ПРОБЛЕМА ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА НА СТОРІНКАХ 
НАУКОВОГО ВИДАННЯ «КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 

АНСАМБЛЬ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА» 
 
Анотація змісту наукової збірки Львівської національної музичної ака-

демії ім. М.В. Лисенка. – Вип. 24. – «Камерно-інструментальний ансамбль: 
історія, теорія, практика»: Збірка статей. Серія: Виконавське мистецтво. 
Кн. І. – Львів: Сполом, 2010. – 458 с. 

 
Двадцять четвертий випуск збірки наукових статей Львівської національної 

музичної академії імені Миколи Лисенка під назвою «Камерно-інструментальний 
ансамбль: історія, теорія, практика» присвячений одному з найбільш цікавих та за-
хоплюючих видів музичного виконавства – камерній музиці, зокрема теоретичним 
та практичним питанням камерного ансамблю. Понад п’ятидесяти наукових розві-
док, здійснених у сфері жанрової та феноменологічної специфіки камерного ансам-
блю, аналізу жанру з позиції семантики, специфіки регіональних культурно-
мистецьких процесів історії музичної культури Львова та етапів становлення її 
професіоналізації, вдало доповнюються працями, присвяченими естетико-теоре-
тичним та стильовим питанням музичного виконавства і педагогіки, сучасним тен-
денціям розвитку камерно-інструментального жанру у творчості українських 
композиторів, а також художнім засадам інтерпретації, дослідженням специфіки 
камерно-інструментальних жанрів.  
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Наукові розвідки українських дослідників, зібрані кандидатом мистецтво-
знавства, доцентом Ніною Дикою, (яка є редактором-упорядником видання), охо-
пили, по суті, всю географію України – від Івано-Франківська та Дрогобича до 
Києва, Харкова, Донецька та Одеси. Вагомий відсоток праць належить львівським 
науковцям.  

Широкий спектр актуальних питань історії, теорії камерно-інструментального 
ансамблю, специфіки виконання ансамблевої музики та викладання у класі камерно-
го ансамблю обумовили поділ збірника на такі розділи: «Теоретичні та культурологі-
чні аспекти», «Жанрово-стильова специфіка камерно-інструментального ансамблю», 
«Виконавство та педагогіка», «Творчі портрети в історичному просторі». 

У першому розділі «Теоретичні та культурологічні аспекти» звертає на себе 
увагу широке історичне охоплення даної проблематики: від праць, присвячених 
«Особливостям орнаментики в квартетних творах композиторів ХVІІІ–ХІХ сто-
літь» (Соколовський Ю.), через дослідження «Камерно-ансамблевої альтової со-
нати у творчості французьких композиторів першої половини ХХ століття» 
(Карапінка М.) та «Камерно-інструментальної музики Василя Барвінського: на пе-
ретині композиторської творчості та музичної критики» (Мисько-Пасічник М.) – 
до «Додекафонії та серіалізму у камерній музиці Валентина Сильвестрова і Леоні-
да Грабовського» (Курило Г.) та «Рис постмодерної естетики в образній концепції 
«ТанГОпаку» Юрія Ланюка» (Діміняца О.). 

Вагомим та найбільшим за обсягом є другий розділ «Жанрово-стильова 
специфіка камерно-інструментального ансамблю», присвячений, в основному, по-
статтям української музики. У розділі розглянуто камерно-інструментальну твор-
чість Миколи Лисенка, Стефанії Туркевич, Василя Барвінського, Зиновія Лиська, 
Миколи Колесси, Юрія Іщенка, Віталія Кирейка, Віктора Камінського, Євгена 
Станковича, Мирослава Скорика, Євгена Петриченка. Цей блок вдало допов-
нюється працями, присвяченими камерній музиці Антона Веберна, Пауля Гін-
деміта, Макса Регера, сучасного китайського композитора Тан Дуна, а також 
львівський період життя і творчості польського митця німецького походження 
Юзефа Ельснера, який був одним із перших професійних композиторів, що по-
чали писати скрипкову та камерно-інструментальну музику в Галичині в кінці 
ХVІІІ століття.  

У третьому розділі «Виконавство та педагогіка» висвітлюються питання 
історії розвитку камерного мистецтва Львова, а також історії створення кафедри 
камерного ансамблю при Львівській музичній консерваторії ім. М. В. Лисенка. 

Останній розділ «Творчі портрети в історичному просторі» складається з 
наукових праць, присвячених, зокрема, львівському камерному оркестру та 
львівському струнному квартету як осердю виховання музиканта-камераліста, а 
також низки робіт, присвячених видатним персоналіям української музичної 
культури ХХ століття, таких як Віктор Косенко, Мар’ян Сіньо, Алойза Слядек, 
Емануель Фоєрман та Ярема Якубяк. 
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ДРУКУ  
В «МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ЗАПИСКИ» 

 
 
Зміст статей повинен розкривати означену тему та відповідати постанові 

ВАК України щодо підвищення вимог до фахових видань (див.: Бюлетень ВАК 
України, № 1, 2003 р.). 

Статті мають бути подані в електронному варіанті (на дискеті чи диску) 
та у роздрукованому вигляді. 

Загальний обсяг статей – 0, 5 д. а. 
 
Вимоги до тексту: 

• Поля: згори, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см. 
• У верхньому лівому кутку вказується шифр УДК. Назва статті друкується 

великими літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, також по 
центру – ім’я та прізвище автора (жирним шрифтом), науковий ступінь, вчене 
звання, посада, місце роботи та контактний телефон автора. 

• Основний текст статті обов’язково має супроводжуватися двома анотаціями, 
з переліком ключових слів (українською та англійською мовами). 

• Текст статті: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, та-
буляція (відступ) – 1, 25 см, кавички – “”, апостроф – ’, тире довге, дефіс 
тільки в словах. 

• Посилання на літературу в тексті мають бути оформлені наступним чином: 
[2, 23]. 

• Текстові примітки (якщо вони необхідні) розміщуються наприкінці тексту 
статті перед літературою, кегль – 12. 

• Посилання на літературу розміщуються наприкінці статті: шрифт –  
Times New Roman, кегль – 12, інтервал – 1, використовується тільки довге 
тире з пробілом між вказівними елементами. 

• Опис літературних джерел здійснювати за вимогами ВАК України № 3 за 
2008 р. 

 
Статті, що не відповідають викладеним вимогам, 

прийматися не будуть. 
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