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УДК 78.01+13+130.3 Олександр Опанасюк 
(Київ)

СУтЬ мУзичНого: до визНАчеННЯ фУНдАмеНтАлЬНих 
пІдоСНов мУзиКи, езотеРичНий КоНтеКСт

У статті на основі аналізу принципів відображення образів світу, способу вираження їх-
нього змісту в музиці, актуалізації явищ тонкого і фізичного планів, тонких і фізичного тіл 
людини, відомостей езотеричної філософії з цих питань визначені глибинні підвалини музики 
як виду мистецтва.

Ключові слова: музика, музичний тон, духовний тон, ментальна якість тону, тонова уні-
фікація художнього і буттєвого моментів, афект, структурування афекту, тонкий і фізичний 
плани світу, тонкі та фізичне тіла людини.

deep foundations of music as a kind of art are determined in the article on the basis of analysis 
of the principles of the world images reflection, the method of expression of their content in music, 
the actualization of phenomena of refined and physical layouts, refined and physical bodies of a 
human being, the knowledge of esoteric philosophy concerning these questions.

Keywords: music, musical tone, spiritual tone, tone mental quality, the tonal unification of ar-
tistic and existential moments, the affect, the affect structurization, refined and physical layouts 
of the world, refined and physical bodies of a human being.

Визначення суті музики та відмінності її від інших видів мистецтв часто ґрунту-
ється на основі актуалізації двох моментів: 1) розмежування мистецтв з точки зору 
відображення чи не відображення образів навколишнього світу; 2) принципу і спосо-
бу вираження змісту таких образів. 

Щодо першого Рудольф Штайнер зазначає: «...Якщо порівняти музику з іншими 
видами мистецтва, то ми повинні сказати: по суті, всі інші мистецтва мають свій про-
образ у фізичному світі. Коли, наприклад, скульптор створює статую Аполлона чи 
Зевса, він працює за образом ідеалізованої дійсності людського світу. Такою виглядає 
справа і в образотворчому мистецтві <...> Поезія також намагається створити відо-
браження дійсності. Однак той, хто хотів би застосувати цю теорію до музики, навряд 
чи зможе добитися якогось результату» [25, с. 9–10].

Подібне зустрічаємо в Юрія Холопова. Як і візуальні мистецтва, «...природничі 
науки мають заданий предмет пізнання [явища й предмети фізичного світу. – О. О.] 
і осягають його. Музика як творчість заданого предмету не має. Вона його створює, 
породжуючи тим самим і вектор осягнення...» [20, с. 106].

Олексій Лосєв відзначає аналогічне: «...музика в чистому вигляді <...> не має нія-
кого відношення ні до поетичних образів, ні до історичних картин, ні до міфологічної 
фантастики, ні до зображень явищ природи чи побуту...» [9, с. 322, 324]. 

Щодо принципу і способу вираження образів світу усталеною є точка зору, що музи-
ка безпосередньо виражає зміст образів та безпосередньо впливає на свідомість людини. 

Зокрема, у Словнику з естетики зазначено: «Музика – вид мистецтва, в якому 
художні образи формуються за допомогою звуків і який характеризується особливо 
активним і безпосе реднім впливом на внутрішній світ людини» [27, с. 218].

Лев Мазель розпочинає монографію з констатації: «Що музика впливає за допомогою 
звуків і безпосередньо спрямована до слуху – загальновідомо» [10, с. 5]. Рудольф Штай-
нер також говорить про «безпосереднє вираження суті космосу» в музиці [25, с. 12].

В Енциклопедичному словнику з естетики Владислава Бачініна все це поширюєть-
ся й на абстраговані поняття: «Даосизм вбачав у музиці безпосереднє породження 
Дао, цього першодвигуна Всесвіту» [1, с. 167]. 
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Проте залишаються відкритими питання: що означає й передбачає безпосереднє 
вираження суті явищ у музиці та яким чином і завдяки чому «музика впливає за до-
помогою звуків і безпосередньо спрямована до слуху»? 

Такого плану концепційні розмисли з різною мірою характеристики двох окресле-
них моментів мають тривалу історію. Вона простежується від часу, коли це питання 
зазнавало вербалізації на основі визначення особливостей художнього вираження в 
музиці, чого не було в давніх культурах, позаяк тоді акцентувалося на духовному 
аспекті, що сприяло й розумінню справжньої суті та можливостей музики – як суто 
практичної і чи не найефективнішої форми духовного розвитку людини.

Водночас варто відзначити, що зацікавлення та відродження в наші дні езотерич-
ної філософії розширює рамки визначення суті музики та наголошує на необхідності 
звернення до тонкого плану буття. Адже питання щодо того, що ́ лежить в основі 
першого й другого моментів важко пояснити, виходячи лише з особливостей і можли-
востей фізичного світу.

У контексті намагання розкрити зміст музики, виходячи з давніх езотеричних 
знань, можна назвати різні праці. Зокрема, вкажу на трактати Ріхарда Вільгельма і 
Гельмута Вільгельма «Розуміння “І цзин”» [3], Макса Генделя «Музична гама і схе-
ма еволюції» [4], Рудольфа Штайнера «Суть музичного» [25], Матітьягу Глазерсона 
«Музика і каббала» [5]. Вони неоднозначні щодо пояснення суті музичного мистец-
тва, до того ж акцентують на різних моментах змісту музики.

Певною мірою до цих праць можна додати ті публікації, в яких здійснено спробу 
реанімувати давню практику музикування, зокрема й терапевтичну, а також давньо-
індійські музично-теоретичні тексти, які власне ґрунтуються на давніх духовних та 
езотеричних традиціях. Насамперед, маємо на увазі трактати Деви Б. Чайтаньї «Індій-
ська музика» [7], Рагхави Р. Менона «Звуки індійської музики: Шлях до раги» [11], 
Хазрата Інайята Хана «Містицизм звука» [19], Енциклопедію мантр Сергія Неаполі-
танського і Сергія Матвєєва [13], праці Михайла Перепеліцина «Філософський камінь. 
Керівництво з православної духовної творчості або алхімія матерії духа» [15] та Теда 
Ендрюса «Сакральні звуки. Книга про перетворюючий вплив Музики і Слова» [26]. 

З іншого боку, важко назвати езотеричні праці зі системним викладом матеріалу, 
присвяченого темі суті музики. Фактично можна вказати лише на трактат Макса 
Генделя «Музична гама і схема еволюції» та лекції Рудольфа Штайнера, зміст яких 
узагальнено назвою «Суть музичного». 

Якщо перша публікація здебільшого торкається питань зв’язку давньої музики з 
космосом (гармонією сфер), астрологією, будовою світу, тілесною структурою люди-
ни, що знаходить відображення в семиструнних музичних інструментах (наприклад, 
семиструнна ліра Давида), духовній музикотерапії, то друга прагне розкрити таїну 
суті музики та пояснити не лише її природу, але й форми і спосіб функціонування, 
виходячи при цьому саме з планів буття Світу та структури тіл людини.

Таким чином, мета статті полягає у визначенні глибинної суті музики на основі 
аналізу змісту окреслених двох моментів та актуалізації відомостей езотеричної філо-
софії. До цього додам, що пропонований дискурс спирається на тексти лекцій з книги 
Рудольфа Штайнера «Суть музичного».

Розпочну з аналізу того, що лежить в основі та в чому віддзеркалюється глибинний 
зміст буття всього сущого. Беззаперечним є факт, що є незвичайний і звичайний ста-
ни людської свідомості. Вочевидь, творчі акти належать до першого, тоді як другий 
можна визначити як буденну форму існування. 

Ця позиція, а фактично структура Великого Бінару, є фундаментальною основою 
існування явищ і речей та в їхньому бутті вказує на зв’язок непроявленого й про-
явленого, феноменологічного й фізичного, внутрішнього й зовнішнього, загального 
й конкретного, безсвідомого та свідомого, незвичайного і звичайного і т. п. бінарних 
аспектів. До цього можна додати актуалізоване в наші дні поняття «зміненої свідомос-
ті», протилежним до якого є поняття «звичайної свідомості». 
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Структура Великого Бінару зумовлює й наступні важливі моменти. Насамперед 
вона свідчить про постійну присутність першого початку в другому та їхній нероз-
ривний зв’язок. Виразником змісту зазначеного є хоча б такі тексти з Нового Завіту: 
а) «Бо Його невидиме від створіння світу, власне Його вічна сила й Божество, думан-
ням про твори стає видиме» (послання св. апостола Павла до Римлян, 1:20); б) Ісус 
каже: «До Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене» (Євангелія від Івана, 14:6); 
«І Сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім Сина, та кому Син хоче 
відкрити» (Євангелія від Матвія, 11:27), що передбачає й послідовність як від першо-
го, Отця, до другого, Сина, так і навпаки. 

Коли б не існувало цієї умови – присутності вищого початку в нижчому, поперед-
нього щабля становлення в наступному формуванні, – повернення до першого й актуа-
лізація його були б неможливими, вираження змісту першого в другому також було 
б неможливим (позаяк неможливо було би побачити в речах «невидиме від створіння 
світу», яке однак присутнє в них), як і неможливим було б наповнення суті другого 
справжнім буттям. Очевидно, що все це стосується й художніх творів, у яких також 
виражено зміст вищого початку в нижчому та нижчого через (у контексті) вище. 

Те саме стосується людини: її народження у фізичному світі передбачає проявлен-
ня з тонкого світу у фізичному. Відтак в людині постійно присутній тонкий план, 
вона постає двоплановою (чотири-тривимірною) істотою, що зумовлює будь-які її реф-
лексії та поривання душі; водночас людина може завжди «повертатися» до нього, як 
і виражати зміст свого буття через перше та друге.

Водночас треба мати на увазі, що перше завжди є більшим за друге; тобто перше 
переважає друге не лише за змістом, але й за особливостями буття та можливостями 
вираження його суті. Як і те, що ця умова завжди присутня в існуванні явищ і речей, 
у бутті людини та у створених нею культурних і художніх явищах.

Окреслені аспекти пояснюють і принцип присутності двох планів у творах мис-
тец тва. Неможливо за допомогою будь-якого виду мистецтва виразити образний зміст 
явищ навколишнього світу чи переживань людини, не актуалізувавши при цьому тон-
кий і фізичний плани. Наприклад, переживання побаченого ландшафту Рамакріш-
ною завершується його піднесенням до духовного плану: «Я йшов по вузенькій стеж-
ці, поміж борознами рисового поля <...> я випадково підняв очі до неба і побачив 
чудову грозову хмару, що швидко росла. Невдовзі вона охопила ціле небо. Раптом над 
моєю головою <...> пронеслася зграя білосніжних журавлів. Контраст був настільки 
прекрасний, що дух мій полетів до захмарних висот. Я втратив свідомість і впав <...> 
Я вперше вознісся в екстазі» [17, с. 35].

Аналогічне знаходимо в описаному переживанні побаченого пейзажу Альберта 
Швейцера, у результаті чого він прийшов до відкриття: «Благоговіння перед жит-
тям» 1. І це саме завжди супроводжує митця у творчому шляху та що визначається як 
стан захоплення, натхнення чи осяяння.

Подібні випадки, коли явище фізичного світу було поштовхом до активізації тон-
кого плану у свідомості людини, засвідчують нерозривний зв’язок феноменологіч-
ного (тонкого) і фізичного рівнів (планів) буття. Очевидно й те, що в моделюванні 
художнього образу всі види мистецтв зумовлені цією умовою. Проте треба розуміти, 
що в кожному з них та у створених ними художніх творах співвідношення тонкого й 
фізичного планів буде неоднаковим і музика тут має значні переваги, а не є винятком, 
як деколи обстоюється така точка зору.

Переходячи до аналізу суті музики й беручи до уваги зазначене, зрозумілою стає 
обставина, що фізичному звуку (активованому музичному звуку) завжди передує 
звук тонкого плану, він не чутний у фізичному світі, проте може бути сприйнятий 
людиною з розвинутими вищими сіддхами (сіддгами), що передбачає й можливість 
чути звуки астрального плану:

«Наша традиція навчає тому, що звук має божественне походження – Нада Брах-
ма <...> У найдавніших манускриптах ми знаходимо свідчення про те, що існує два 
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типи звуків: один, який виникає з коливань ефіру, найвищого або найчистішого 
небесного простору, та другий – від коливання повітря, народженого у нижчих ша-
рах атмосфери, розміщеного ближче до Землі... 

Непроявлений звук досить важливий для осіб, практикуючих йогу. Це внутрішній 
звук, який вони намагаються почути всередині себе, і поступово досягають цього 
після багатолітніх навчань...[виділено мною. – О. О.]» [23, с. 20–21].

Цитата вказує на прагнення людини свідомо володіти енергією тонкого плану зву-
ка. Водночас треба розуміти, що в будь-якому творчому акті, усвідомлює це митець 
чи ні, присутні тонкий та фізичний аспекти звука. Тобто, що в творчому акті актуа-
лізуються тонкий і фізичний плани. 

Як і те, що будь-які форми музикування переводять звичайну свідомість людини 
на вищий рівень буття. Йог змінює звичайну свідомість на незвичайну і може бігти 
багато годин чи навіть днів поспіль; група людей співає трудові пісні, що посилює 
їхню витривалість; пісня надихає воїнів на звершення подвигів; за допомогою певних 
наспівів і пісень (гімнів) святий з’єднує свою свідомість зі свідомістю божества і т. д.

Звісно, все це зумовлено можливістю трансляції вищого плану до нижчого; однак 
найважливішим є те, що зазначене не може відбутися, якщо в тілесній структурі лю-
дини будуть відсутні тіло чи тіла (рівні, плани), які вміщують у собі смислові пара-
метри і можливості такого незвичайного буття. 

Найпростішою формою вираження цих двох станів свідомості є бінарна структура: 
духовне / душевне – тілесне, тонке – фізичне тіла (тонкий і фізичний плани) тощо.

Якщо взяти до уваги сім основних тіл людини – Атма (Божественний початок), 
Буддхі (Духовний початок), Манас (Чистий розум або Інтуїція), духовне, менталь-
не, астральне, фізичне тіла [22, с. 8; 18, с. 225], – ситуація не змінюється, позаяк 
у творчих інтенціях людини перші шість тіл (з різним ступенем їхньої активності) 
виступають як єдина й узагальнена форма, хоча водночас вони (тіла) передбачають 
певну смислову і буттєву диференціацію.

Відтак приходимо до об’єктивної основи, яка сприяє проясненню суті музичного та 
буття музики загалом. Об’єктивність зумовлена наявністю тонкого й фізичного планів 
(з диференціацією тонкого плану на шість сфер) і відповідних тіл у тілесній струк-
турі людини. У деяких езотеричних текстах до семи тіл людини додаються ще тіла 
(проміжні чи перехідні), проте семерична структура загалом зберігає свою основу. 

Ця ж об’єктивна основа – постійна актуальність Великого бінару та наявність 
тонкого й фізичного планів – закладає підвалини для прояснення змісту теорії музи-
лангу (musilanguage) [напр.: 8] та походження протомови людини. Хоча точка зору, 
що звичайній людській мові передує музична мова приймається не завжди [напр.: 2], 
але зважаючи на вищесказане, а також те, що будь-яка форма зміненої свідомості 
(у цьому контексті змінена свідомість трактується як перехід від звичайного стану до 
натхненного) підносить людину на вищий план (активізує в тілесній структурі лю-
дини тонкі тіла), стає очевидним небезпідставність теорії музилангу. Проспівування 
слів і складів кореспондує увагу до тонкого виміру, на якому слова містять набагато 
глибший зміст, ніж у референціях і актах. Завдяки співу відбувається змістова ак-
центуація на тих чи інших смислах слів, тобто актуалізується глибинний вимір, про 
що йдеться нижче.

У характеристиці суті музичного офіційна наука загалом не передбачає актуалі-
зацію планів буття і тілесної структури людини, хоча на сьогодні вона вже відкрила 
більшість таких тіл, що знаходить відображення в аналогічних планах світу (Зрештою, 
поняття «ноосфери» та концептуалізація його змісту у працях Володимира Вернад-
ського і Тейяр де Шардена – це повторна назва давно відомого в езотеричній філософії 
ментального плану). Натомість езотерична філософсько-теологічна традиція, або пра-
ці, які беруть до уваги езотеричні чи наближені до езотеричних положень відомості, 
відкривають іншу перспективу у пізнанні глибинної основи феномену музичного. Та-
кою перспективою позначені й лекції Рудольфа Штайнера «Суть музичного». 
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Зокрема, у першій лекції актуалізується низка характерних моментів, спрямова-
них на розкриття справжньої суті музики в проекції дискурсу власне на давню езо-
теричну традицію (у цьому випадку треба розуміти: езотеричні відомості визначені 
багато тисячоліть тому, і до наших днів вони фактично не змінюються, що формує 
усталену традицію трактування й характеристики суті явищ і речей та самого про-
явленого світу). Водночас до розгляду пропонуються поняття «неусвідомленої сліпої 
волі», «уявлення», «музичного тону» та «духовного тону». 

Рудольф Штайнер наголошує на ідеї Артура Шопенгауера щодо панування у світі 
«неусвідомленої сліпої волі», яка «створює камінь, потім з каменя – рослину і так 
далі, тому що вона завжди залишається незадоволеною. Так у всьому світі живе туга 
за Вищим» [25, с. 10]. 

Не вдаючись до аналізу концептуальної позиції Артура Шопенгауера, викладеної 
у праці «Світ як воля і уявлення», вкажу на те, що ідею «неусвідомленої сліпої волі» 
треба розглядати як констатацію наявності в бутті Світу певного проспекту чи плану, 
які є принципом його буття та що в процесі становлення має бути об’єктивовано, тобто 
переведено на рівень здійсненого, звершеного формування, або ж даності. Ця позиція 
передбачає й прообрази будь-яких явищ, речей, форм існування, що також має стати 
дійсністю, або ж звершеним формуванням. Причому треба розуміти, що прообрази 
існують (проектуються) як на метарівні, так і за відношенням до буття культури і 
культурних явищ у різних темпоральних межах. Себто Творець у процесі постійної 
діяльності (творення прообразів та переведення їх на звершений рівень буття) пізнає 
зміст Свого Творіння, як і Себе Самого. Людина, нащадок Божий, повторює цей про-
цес у творчому житті. Звісно, у Шопенгауера такий ракурс розгляду сліпої волі й 
творчості Творця та людини загалом відсутній.

Наступне стосується уявлення, завдяки якому людина може уявляти (представляти) 
ідеї, образи (прообрази) та переводити зміст їхнього буття на фізичний план. І хоча 
«...істинний митець передає прообрази, а не уявлення, які зазвичай має людина», усе ж 
таки, на відміну від музики, інші види мистецтв «...мають проходити крізь уявлення, 
тобто давати картини волі», що передбачає зв’язок такого плану художніх образів із 
фізичним світом. Натомість музика безпосередньо виражає зміст «самої волі без втру-
чання уяви» [25, с. 11], відповідно, вона не може «давати картини волі», що вказує й 
на іншу основу художніх образів, в якій важко знайти відповідники у фізичному світі. 

Тут ми підходимо до найсуттєвішого в музиці, що потребує детальнішої характе-
ристики. 

У багатьох езотеричних текстах, у свідченнях людей з розвиненими екстрасенсор-
ними здібностями, а також у спогадах митців, котрі переживали стани захоплення 
(ці моменти проаналізовані у моїй монографії [14, с. 72–77]), вказується на (умовно) 
буттєву єдність тонкого плану, зокрема єдність на такому рівні різних видів мистецтв, 
і не тільки мистецтв. Для підтвердження сказаного подам характеристику стану за-
хоплення математика й містика ХХ ст. Франкліна Меррелл-Вольфа:

«У цій Грандіозній абстракції, яка є єдиною Конкретною Реальністю [тобто 
тонкий план буття. – О. О.] існує безмовне спілкування, без слів, без думок, взагалі 
без форм <...> Безмовність наповнена та змістовна, і з Неї витікає Потік всіх 
утворень в їхній безмежній різноманітності: музика, філософія, управ-
ління, наука, мистецтво...[виділено мною. – О. О.]» [12, с. 54–55]. 

Аналогічне зустрічаємо в Рудольфа Штайнера, який, щоправда, наголошує на пе-
ревазі кольору на астральному плані, тоді як для духовної і деваханічної сфер вказує 
на характерність тонового звучання. Сновидець (людина, що може свідомо перебувати 
у стані сну) спочатку знайомиться з істотами, стихією яких є колір: «...Це істоти, які 
відкриваються і втілюються в кольорі». Наступний по висхідній лінії «...новий світ 
не є світом світла чи кольору, але постає спочатку як світ тону <...> Світ тону також 
пронизаний світлом і кольором <...> Однак вихідним елементом деваханічного світу 
є безперервне текуче море тонів» [25, с. 13–14]. 
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Рудольф Штайнер помиляється, коли в наповненості звуком планів тонкого світу 
перевагу віддає вищим сферам (деваханічному плану) та коли зазначає, що «... Про-
образ музики знаходиться в духовному, тоді як прообрази інших видів мистецтв ле-
жать в самому фізичному світі» [25, с. 14, 19]. 

Якщо звернутися до езотеричних текстів, у яких визначаються особливості планів 
тонкого світу, а також тих положень, що кожна чакра людини, відповідно й план 
буття, співвідносяться з певним звуком і кольором, стає проблематичним на вищих 
планах віддавати перевагу звуку, позаяк обидва феномени присутні в кожній сфері. 
Очевидно, що коли б ця умова поширювалася лише на вищі плани, було б неможли-
вим продукування низького плану образів, які у великій кількості існують у нашому 
мистецтві. У контексті музики тут можна вказати на тяжкий рок, естрадну музику, 
більшість творів якої пов’язана з буденною та часто вульгарною тематикою, різного 
плану низькі за змістом образи в класичній музиці тощо.

Відтак треба говорити про звукове наповнення усіх планів світу (три вищі – Атма, 
Буддхі, Манас – та духовний, ментальний, астральний, фізичний плани). Водночас 
необхідно передбачати, що ця позиція постійно зазнає корекції у сенсі амплітуди ко-
ливань і змістової наповненості звукових вібрацій кожного з планів світу.

Наступне. Прообраз завжди залишається прообразом для усіх видів мистецтв. 
Інше питання, яким чином вони актуалізуються та виражаються в кожному з них.

Отже, приходимо до того, що всі види мистецтв дотичні до будь-яких планів світу 
та вираження глибинної суті явищ і речей. І забезпечує цю можливість: а) поширена 
«неусвідомленою сліпою волею» Творця на сфери семи планів смислова конфігура-
ція, або ж план-проспект становлення Світу, що передбачає різні за змістом образи 
та прообрази майбутніх формувань; б) структура Великого Бінару, яка зумовлена 
поєднанням протилежних буттєво-змістових рівнів та засобів виразовості видів мис-
тецтв (це означає, що звук, колір, матеріальні об’єкти містять у собі аспекти тонкого й 
фізичного планів); в) семипланова структура буття Світу, що знаходить відображення 
у відповідній тілесній структурі людини.

Водночас музика виражає зміст прообразів особливим способом, на що не спро-
можні інші види мистецтв, які, так би мовити, корегують прообрази з фізичним сві-
том. Але в чому полягає ця особливість, та якою є найоптимальніша позиція щодо 
визначення суті музичного? 

Передусім зауважимо, що саме фактор тону вирізняє музику. Водночас тон, або 
ж звук, є вібрацією, яка задає певний, у тому числі й смисловий алгоритм буття, 
і є основою не тільки для звучання самого звуку, але й для існування інших явищ. 

В Євангелії від Івана (1: 1–3) читаємо: «Споконвіку було Слово, а Слово в Бога 
було, і Бог було Слово <...> Усе через Нього повстало...». Ця теза іншими словами 
повторюється в багатьох космогонічних текстах давніх культур, зокрема у Ведах, 
давньоєгипетських записах, австралійських переказах, у тексті майя «Пополь-Вух», 
що вказує на прадавню традицію пояснення виникнення Світу на єдиній – звуковій 
основі. Звідси Слово – правібрація, або ж тон, – за відношенням до кольору, архі-
тектурних форм, скульптурних зображень, як і буття явищ і речей, можна роз-
глядати як первинну основу.

Друге. Очевидно, що у вираженні змісту образів види мистецтв утворюють певну 
ієрархію щодо віддалення від світу фізичного і наближення до світу тонкого. І музика 
в цьому випадку посідає першу позицію. 

Третє. У визначенні суті музики треба враховувати ще одне – духовний тон, за 
відношенням до людини, і (умовно) внутрішній тон, за відношенням до явищ і речей. 
Цей тон можна трактувати по-різному, однак найважливішим є те, що він виражає 
їхню внутрішню суть і зумовлює зміст їхнього буття. Щодо першого можна сказати 
й так: у музикуванні (в оперуванні музичним тоном) митець за допомогою духовного 
тону (внутрішнього єства й енергії своєї душі, які він проектує на музичний тон) без-
посередньо виражає зміст художніх явищ. 
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З цього приводу Рудольф Штайнер зазначає: «...Всі предмети мають у своїй осно-
ві сутність духовного тону, і сама людина у своїй найглибшій суті є таким духовним 
тоном» [25, с. 14].

Сказане доповню двома цитатами. Зокрема, вкажу на Костянтина Сараджева, 
який міг визначити висоту звука (один із 1701 тону в межах октави), на частоті яко-
го «вібрує» життя людини впродовж усього її земного шляху [21, с. 15, 22], а також 
на трактат Хазрата Інайята Хана «Містицизм звука», в якому читаємо: «... Кожна 
людина, знає вона про це чи не знає, має схильність до певного звуку <...> кожна 
людина має свою ноту <...> кожна людина має свій звук – звук, який відпо-
відає її індивідуальній еволюції <...> кожен має певну висоту тону і особливу ноту, 
на якій він говорить, і ця визначена нота є вираженням його життєвої еволюції, 
вираженням його душі, стану його почуттів і думок [виділено мною. – О. О.]» 
[19, с. 165].

Якщо взяти до уваги, що всі явища світу звучать, або ж здійснюють своє буття 
на рівні певного тону, що за відношенням до кольору, архітектурних форм і скульп-
турних зображень тон є первинним, що такою ж первинністю позначений духовний 
музичний тон, тоді дещо прояснюється суть музики: «...Музикант неусвідомлено має 
перед собою прообраз духовного світу, який він перетворює у фізичні звуки. Це і є 
той таємничий зв’язок між музикою, яка звучить тут, у фізичному світі, й духовною 
музикою, почутою протягом ночі [у несвідомому стані сну, що має аналоги в станах 
захоплення, натхнення, коли митець потрапляє до тонкого плану, сприймає і відчуває 
зміст феноменологічного буття образів та ідей. – О. О.] <...> Фізична музика є лише 
відображенням духовної дійсності» [25, с. 15].

Водночас музикант у своїй творчості «...не може нічому наслідувати. Він має добу-
ти мотиви музичної творчості зі своєї душі» [25, с. 12]. Тобто за допомогою духовного 
і музичного тону безпосередньо виразити зміст буття явища чи образу, актуалізуючи 
відповідні буттєві плани світу та плани своєї тілесної структури. І позаяк ці плани 
присутні в тілесній структурі людини, постільки стає можливим як вираження змісту 
явищ за допомогою музичного тону, так і сприйняття вираженого.

Таким чином, у художній творчості за відношенням до кольору, архітектурних 
форм і скульптурних зображень музичний тон є первинним, не має зв’язку з предме-
тами фізичного світу і постає як явище тонкого плану. 

Четверте. Ще одну фундаментальну підоснову музики можна визначити як тонову 
уніфікацію художнього та буттєвого моментів: тонкий і фізичний світи та світ лю-
дини об’єднані єдиною основою – звуковим принципом, смисловою вібрацією. Тонова 
уніфікація художнього й буттєвого моменту поширюється і на реципієнта; відтак він 
також включений в канву феноменологічного буття музики. 

Звідси «Тон, оформлений тон, є для нього [митця і реципієнта. – О. О.] не уяв-
ленням», що властиво для візуальних видів мистецтв, «а вираженням речі самої по 
собі», тобто внутрішньої суті явища [25, с. 46]. На цій основі у ХХ ст. була сформо-
вана наука кіматика, яка виходить з формотворчих властивостей звука і  вивчає при-
роду й формотворчі можливості звукових хвиль. Але що відбувається і виражаєть ся 
в таких процесах?

На початку статті подано міркування Олексія Лосєва з приводу того, що музика не 
має ніякого стосунку до будь-яких образів навколишнього світу. Аналіз цього питан-
ня завершується констатацією явища становлення: «...відкинувши від часового потоку 
його якісне наповнення, ми отримаємо певною мірою без’якісний перебіг часу. Але що 
ж це таке – без’якісний перебіг часу? Це є те, що філософи зазвичай називають ста-
новленням <...> Саме такого роду музична основа може пояснити нам неймовірний за 
своєю виразовістю музичний феномен» [9, с. 322, 324].

Відтак, окрім поняття «тону», актуалізуємо ще й поняття «становлення», що все 
ще не сприяє чіткій відповіді на предмет нашого дискурсу. Олексій Лосєв відчував 
недовершеність характеристики суті музики за допомогою поняття «становлення» і цю 
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проблему намагався розв’язати на основі аналізу прикладу співу, описаного в опові-
дан ні Івана Тургенєва «Співаки». 

Зокрема, у підсумку філософ зазначає: «1) музика завжди є становлення, 2) це 
становлення обов’язково дає про себе знати різними своїми типами і 3) всі ці різно-
види становлення вливаються в один цільний розвиток». А також доходить висновку, 
що «справжнім музичним феноменом завжди є тільки томління». Причому для 
останнього властива процесуальність: «Він [музичний феномен. – О. О.] завжди є 
лише шукання того, чого не можна знайти, і причому з тієї дивної причини, що вже 
з самого початку він якраз і є тим самим, чого прагне досягти [виділено мною. – 
О. О.]» [9, с. 329–331]. 

Крім цього, поняття «томління» розуміється досить широко, про що свідчать на-
ступні тексти: «Тут необхідно, однак, не помилитися у використанні термінології. 
Ми зараз вжили термін “томління”, який може викликати помилкову вузькість у 
тлумаченні музичного феномену <...> Томління може розумітися як туга, сум, безви-
хідність, як та чи інша різновидність пригніченості, суму <...> На противагу цьому 
музичне томління може бути і досить бадьорим, здатним підіймати духовні сили <...> 
Іншими словами, термін “томління” <...> необхідно розуміти як необхідний діалек-
тичний результат становлення» [9, с. 331–332].

Вочевидь, термін «томління» є невдалим для визначення суті музичного станов-
лення, як і для вираження того образного стану чи загалом образу, які становляться. 
Водночас такий ракурс розгляду музики, як і цей термін, актуалізують два важливі 
моменти: а) музика є становленням чогось; б) музика передбачає томління за чимось, 
що вказує на те (момент, смисловий аспект), що отримує продовження в часі й про-
сторі та що можна охарактеризувати як тонування (музичного тону). Усе це спонукає 
й до актуалізації поняття «глибинності» («глибинності музичного тону»), адже лише 
глибинність дає можливість фіксувати обставини, коли музика одночасно є «шукання 
того, чого неможливо знайти», і що вже «з самого початку <...> (вона) є тим самим, 
чого прагне досягти» 2. 

Тобто можна говорити про те, що існує одночасно і що об’єднано певною первин-
ною смисловою ознакою, яка й визначає глибинну підоснову феномену музики. Крім 
цього, фактор глибинності скеровує увагу до різних буттєвих моментів та аспектів. 
Зокрема, треба вказати на смислове поле музичного тону, що передбачає й рухому 
складову, тобто можливість руху в його смисловому просторі. 

У першій лекції Рудольф Штайнер звертає увагу саме на глибинність музичного 
тону. Філософ-містик відзначає, що «...сьогодні існує тенденція у певному сенсі глиб-
ше входити в тон. Чи неправда ж, що можна залишатися на поверхні тону або глибше 
входити в нього?». Більше того, «...окремий тон може бути сприйнятим як мелодія за 
рахунок того, що, занурюючись в його глибини, з тону видобувають, у певному сенсі, 
його часткові тони, взаємовідношення і співзвуччя, які можуть бути для когось сво-
го роду мелодією». А також: «...для тону є можливість піти вглибину, можна навіть 
шукати щось під ним, і лише тоді, коли ми виходимо з цього, можливим стає плідне 
обговорення [цієї теми. – О. О.]» [25, с. 58, 59–60, 62].

Цікавим доповненням до характеристики глибинності й смислового поля звука (му-
зичного тону) є принцип музикування на австралійському духовому інструменті ді-
джеріду (didgeridoo – звук), що відбиває й давню та езотеричну музичну практику. 
Його особливість зумовлена практикою гри, в якій звучання зосереджено на одному 
звуці; водночас актуалізується великий діапазон тембру, що й визначає смислову спе-
цифіку звукових актуалізацій. На цій же основі побудована гра на варгані (дримбі), 
спів мантр у певних асанах, в якому за допомогою пошуку й актуалізації певного 
смислового моменту – музичного тембру звука – активізуються й розвиваються ті чи 
інші сіддхи (сіддги) людини. 

В аналізі суті музичного, у конкретизації того, що становиться в музиці, доречно 
звернутися до давньоіндійської музичної естетики. Вищезгадані моменти вона ви-
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значає за допомогою понять: «архата» («внутрішня цінність»), «бхава» («емоції»), 
«дхяна мурті» («за допомогою думки конструйований образ раги»), «рага» («вихідна 
мелодична ідея»). 

Проте особливої уваги заслуговують поняття «раса» – «суть переживання» і 
«свара» – «“тон”, ментальна якість тонового інтервалу» [7, с. 195–205].

Очевидно, що ці поняття передбачають глибинність їхнього смислового змісту, як 
і смислове поле, що дає можливість руху в межах їхнього смислового простору. 

Відтак небесне тіло у своєму русі породжує не просто певний звук – тон, а відпо-
відно на смисловому рівні якісно наповнений звук (ментальну якість тону), що перед-
бачає його ідентифікацію як небесного тіла, його відношення до Світу та смислове 
буття як такого. 

Аналогічне стосується будь-яких явищ, виражених за допомогою музики: 1) усі 
виражені образи мають в собі тон – духовний / внутрішній / смисловий тон буття; 
2) музичний образ зумовлений ментальною якістю тону, який виражає зміст образу, 
що передбачає й рухому складову в межах його смислового поля; 3) завдяки тоновій 
уніфікації художнього і буттєвого моментів музичне вираження образів набуває 
смислової та буттєвої єдності; 4) у художній творчості на змістовому рівні музичний 
тон відповідно «прочитується» і виражається митцем, у тому числі з актуалізацією 
відповідних планів тонкого і фізичного світів і відповідних тіл людини.

Звідси безпосереднє вираження змісту образів у музиці, безпосередній вплив музи-
ки на свідомість людини передбачає тонування ментальної якості музичного 
тону, розгорнутого у просторі-часі, у тонкому й фізичному планах та що об’єднує 
в єдине ціле звучання музики, виконавця і реципієнта.

Таким чином, у музиці дійовими «особами» стають не зображені предмети, істо-
ричні події, визначені ситуації й образи світу, що властиво для візуальних мистецтв, 
а відповідно трактована («прочитана», проінтерпретована) і структурована менталь-
на якість музичного тону, що своєю чергою знаходить відбиття і у певному почутті.

У філософії й естетиці зазначене співвідно ситься з поняттям «афекту», який уза-
гальнено виражає зміст різних творів мистецтва. Виходячи з того, що будь-яку склад-
ність можна звести до одного чи кількох смислових означень чи показників, очевидно, 
що змістова наповненість і багатозначність художнього образу може бути зведеною до 
певного смислового означника, яким і постає афект.

На цій основі в давньоіндійській культурі визначено зміст поняття «раса»: «Аналізую-
чи характер “раси” і умови її прояву, Бхарата розрізняв 49 станів (bhāva), які визна-
чають життя людини. Серед цих станів він виділяв вісім, які найбільш стійкі і значимі, 
вісім так званих постійних душевних комплексів (sthāyi-bhāva): любові (rati), весе-
лощів, (hāsa), горя (çoka), гніву (krodha), мужності (utsāha), страху (bhaya), відрази 
(jugupsā) та подиву (vismaya). Ці вісім комплексів виникають у людей, за переконанням 
Бхарати, під впливом подій повсякденного життя. І навіть тоді, коли ці комплекси без-
посередньо не проявляються, вони зберігаються як потенційні емоційні ім пульси у під-
свідомості [курсив мій. – О. О.]» [6, с. 135–136]. Пізніше в європейській культурі все 
це знаходить відбиття в теорії афектів, яких узагальнено нараховують 8–12–16; водно-
час «музика “зображає” людські почуття (афекти) і керує ними» [24, с. 46].

Однак поняття «афект» – як воно визначається і характеризується в офіційній 
науці – є лише загальною формою вираження почуття і не передбачає факторів гли-
бинності, становлення, структурування (у контексті такого вираження). Завдяки 
зазначеному вище стає можливим актуалізувати ці поняття і стосовно афекту. 

Своєрідним узагальненням сказаного є дослідження Масару Емото енергії води. 
Як відомо, вода запам’ятовує будь-яку інформацію. Спрямоване на воду звучання му-
зичних творів породжує певні структурні образи (структурні малюнки). Зрозуміло, 
що не лише різна музика формуватиме на воді ті чи інші структурні зображення, але 
й будь-яке виконання одного й того ж музичного твору в різний час, різними виконав-
цями також буде зумовлено аналогічною дією.
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Водночас найважливішим у цьому випадку є те, що в різних музичних творах, при-
належних певному афекту чи почуттю, виявлятиметься різна його структура (струк-
турний малюнок). Своєю чергою це вказує на глибинність і смислове поле афекту, 
як і на становлення та структурування (структура не може виявити себе поза проце-
сом становлення). Хоча такі дослідження не проводилися, однак наявність наведених 
Масару Емото багатьох музичних творів і відповідні їм структурні відбитки на воді 
(малюнки) підтверджує можливість відповідного структурування афекту в будь-яких 
музичних творах і будь-яких їх виконаннях.

Отже, можна зробити висновки. Актуалізація езотеричних відомостей значно роз-
ширює можливості аналізу й характеристики музики як виду мистецтва. Такий ра-
курс допомагає зрозуміти глибинні підвалини музики, її особливості та сприяє по-
будові глибинної музичної онтології.

1 «...13 вересня 1915 року доктор плив до тяжкохворої жінки на маленькому річковому суд-
ні. Під час багатоденного шляху по річці Огове Швейцер продовжував працювати над свої ми 
нарисами з філософії культури. Розмірковуючи про зміст морального, він зайшов у тупик. 
Розуміння добра змінювалося залежно від обставин, від умов життя людей та їхньої мораль-
ної практики <...> “Розгублено я сидів на палубі, – пізніше згадував Швейцер, – шукаючи 
просте й універсальне поняття етичного, яке я не знаходив у жодній філософії <...> Ввечері 
третього дня <...> переді мною раптом постали слова “благоговіння перед життям” <...> Від-
нині я був захоплений ідеєю, в якій світо- і життєствердження співвідносилися з мораллю. 
Віднині я знав, що світогляд етичного світо- і життєствердження разом з їхніми культурними 
ідеалами ґрунтуються на розумі» [16, с. 314]. 

2 Фізичний світ існує в розрізі трьох вимірних проекцій – довжини, ширини, висоти. В езотерич-
ній філософії час здебільшого не розглядається як певний вимір, позаяк часові параметри приналежні 
кожному з них, тобто одномірний, двомірний і тривимірний світи не існують поза часом (це актуаль-
но й тоді, коли за відношенням до нашого фізичного світу в інших вимірах параметри часу змінені 
чи максимально мінімізовані). Натомість для четвертого виміру характерною властивістю є глибин-
ність, що передбачає поєднання перших трьох вимірних проекцій в єдину площину та можливість 
одночасно їх спостерігати, відповідно виражати їхній зміст. Неважко збагнути, що і явище – у нашо-
му випадку художній образ – на тонкому плані також може бути фіксованим (існувати) у контексті та 
єдності чотирьох проекцій: довжини, ширини, висоти, глибинності, охоплюючи при цьому й часові 
параметри буття.

1. Бачинин В. А. Эстетика. Энциклопедический словарь. Санкт-Петербург : Изд-во Михай-
лова В. А., 2005. 288 с.

2. Бурлак С. А. Происхождение языка: факты, исследования, гипотезы. Москва : АСТРЕЛЬ, 
2011. 463 с. 

3. Вильгельм Р., Вильгельм Г. Понимание «И цзин»: Сборник / [пер. с нем., англ. В. Б. Кур-
носовой]. Москва : Алетейа, 1998. 208 с.

4. Гендель М. Музыкальная гамма и схема эволюции. Гендель М. Мистерии розенкрейцеров. 
Музыкальная гамма и схема эволюции / [пер. с англ. В. С. Белова, Е. С. и В. В. Ранев-
ских]. Москва : Литан, 1999. С. 7–104.

5. Глазерсон Р. М. Музыка и каббала. Москва ; Иерусалим, 1998. 142 с.
6. Гринцер П. А. Теория эстетического восприятия («раса») в древнеиндийской поэтике. Вопро-

сы литературы. 1966. № 2. С. 134–150.
7. Дева Б. Чайтанья. Индийская музыка / [пер. с англ. Е. М. Гороховник ; вступ. статья и 

коммент. Дж. К. Михайлова]. Москва : Музыка, 1982. 207 с.
8. Казанков А. А. Происхождение музыки и проточеловеческого языка. Историческая психо-

логия и социология истории. 2011. № 2. С. 85–95. 
9. Лосев А. Ф. Основной вопрос философии музыки. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. 

Культура. Москва : Политиздат, 1991. (Мыслители ХХ века). С. 315–335.
10. Мазель Л. А. О природе и средствах музыки: теоретический очерк. Москва : Музыка, 

1991. 2-е изд. 80 с. (Б-ка музыканта педагога). 

IM
FE

. Під час багатоденного шляху по річці Огове Швейцер продовжував працювати над свої

IM
FE

. Під час багатоденного шляху по річці Огове Швейцер продовжував працювати над свої
рисами з філософії культури. Розмірковуючи про зміст морального, він зайшов у тупик. 

IM
FE

рисами з філософії культури. Розмірковуючи про зміст морального, він зайшов у тупик. 
Розуміння добра змінювалося залежно від обставин, від умов життя людей та їхньої мораль

IM
FEРозуміння добра змінювалося залежно від обставин, від умов життя людей та їхньої мораль

– пі

IM
FE– пізніше згадував Швейцер,

IM
FEзніше згадував Швейцер,

просте й універсальне поняття етичного, яке я не знаходив у жодній філософії

IM
FEпросте й універсальне поняття етичного, яке я не знаходив у жодній філософії

..> переді мною раптом постали слова “благоговіння перед життям”

IM
FE..> переді мною раптом постали слова “благоговіння перед життям”

ій світо- і життєствердження співвідносилися з мораллю. 

IM
FEій світо- і життєствердження співвідносилися з мораллю. 

Віднині я знав, що світогляд етичного світо- і життєствердження разом з їхніми культурними 

IM
FEВіднині я знав, що світогляд етичного світо- і життєствердження разом з їхніми культурними 

31

IM
FE314]. 

IM
FE4]. 

Фізичний світ існує в розрізі трьох вимірних проекцій

IM
FEФізичний світ існує в розрізі трьох вимірних проекцій – 

IM
FE– довжи

IM
FEдовжини

IM
FEни

IM
FE

 здебільшого не розглядається як певний вимір, позаяк часові параметри приналежні 

IM
FE

 здебільшого не розглядається як певний вимір, позаяк часові параметри приналежні 
кожному з них, тобто одномірний, двомірний і тривимірний світи не існують поза часом (це актуаль

IM
FE

кожному з них, тобто одномірний, двомірний і тривимірний світи не існують поза часом (це актуаль
но й тоді, коли за відношенням до нашого фізичного світу в інших вимірах параметри часу змінені 

IM
FE

но й тоді, коли за відношенням до нашого фізичного світу в інших вимірах параметри часу змінені 
чи максимально мінімізовані). Натомість для четвертого виміру характерною властивістю є 

IM
FE

чи максимально мінімізовані). Натомість для четвертого виміру характерною властивістю є 
, що передбачає поєднання перших трьох вимірних проекцій в єдину площину та можливість 

IM
FE

, що передбачає поєднання перших трьох вимірних проекцій в єдину площину та можливість 
одночасно їх спостерігати, відповідно виражати їхній зміст. Неважко збагнути, що і явище

IM
FE

одночасно їх спостерігати, відповідно виражати їхній зміст. Неважко збагнути, що і явище
му випадку художній образ

IM
FE

му випадку художній образ – на 

IM
FE

– на 

IM
FE

тонкому плані також може бути фіксованим (існувати) у

IM
FE

тонкому плані також може бути фіксованим (існувати) у
єдності чотирьох проекцій: довжини, ширини, висоти, глибинності, охоплюючи при цьому й часові IM

FE
єдності чотирьох проекцій: довжини, ширини, висоти, глибинності, охоплюючи при цьому й часові 

 Эстетика. Энциклопедический словарь. Санкт-ПетербургIM
FE

 Эстетика. Энциклопедический словарь. Санкт-Петербург

роисхождение языка: факты, исследования, гипотезы. МоскваIM
FE

роисхождение языка: факты, исследования, гипотезы. Москва

www.etnolog.org.ua



16    

11. Менон Рагхава Р. Звуки индийской музыки: Путь к раге / [пер. с англ. и коммент. 
А. М. Дубянского]. Москва : Музыка, 1982. 80 с., ил.

12. Меррелл-Вольф Ф. Пути в иные измерения: Личная запись преображения сознания / 
[пер. с англ.]. Москва : София ltd., 2009. 384 с.

13. Неаполитанский С. М., Матвеев С. А. Энциклопедия мантр. Санкт-Петербург : Изд-во 
Святослав ; Институт метафизики, 2006. 512 с., ил.

14. Опанасюк О. П. Художній образ: структурна феноменологія і типологія форм. Дрогобич : 
Коло, 2004. 236 с. 

15. Перепелицын М. Л. Философский камень. Руководство по православному духотворчеству 
или алхимия материи духа. Москва : Агенство Православной Культуры, 1990. 202 с.

16. Петрицкий В. А. Альберт Швейцер и его «Письма из Ламбарене». Швейцер А. Письма из 
Ламбарене / [перев. и примеч. А. М. Шадрина ; статья Д. А. Ольдерроге и В. А. Петрицко-
го ; ответ. ред. Д. А. Ольдерроге]. Ленинград : Наука, 1978. С. 305–338. 

17. Роллан Р. Жизнь Рамакришны. Жизнь Вивекананды / [пер. с франц., вступ. статья 
Р. Б. Рыбакова]. Киев : Украина, 1991. 349 с. 

18. Спираль познания: Мистицизм и йога. Мистицизм устами мистиков. Москва : Прогресс-
Культура, 1992. 448 с.

19. Хан Х. И. Мистицизм звука. Сборник / [пер. с англ. А. Михалковича]. Москва : Сфера, 
1997. 336 с.

20. Холопов Ю. Н. О формах постижения музыкального бытия. Вопросы философии. 1993. 
№ 4. С. 106–114.

21. Цветаева А. И., Сараджев Н. К. Мастер волшебного звона. Москва : Музыка, 1988. 110 с.
22. Человек и его видимый и невидимый состав. Закон причин и последствий, объясняющий 

человеческую судьбу. 2-е изд. Рига : Виеда, 1991. 48 с.
23. Шанкар Р. Моя музыка – моя жизнь / [пер. с англ. и предисл. Т. Е. Морозовой, Е. М. Мо-

розовой, коммент. Т. Е. Морозовой]. Москва : ИКАР, 2005. 308 с., ил.
24. Шестаков Г. Ю. Аффектов теория. Музыкальный энциклопедический словарь / [гл. ред. 

Г. В. Келдыш]. Москва : Советская энциклопедия, 1990. С. 46.
25. Штайнер Р. Сущность музыкального / [пер. с нем. В. Симонова]. Ереван : Логин, 2010. 

208 с.
26. Эндрюс Т. Сакральные звуки. Книга о преобразующем воздействии Музыки и Сло-

ва / [пер. с англ. Ю. Б. Барер]. Санкт-Петербург : Будущее Земли, 2004. 240 с.
27. Эстетика : Словарь / под ред. А. А. Беляева и др. Москва : Политиздат, 1987. 447 с. 

references
1. Bachinin V. (2005) Estetika. Entsiklopedicheskiy slovar [aesthetics. an encyclopedia]. Saint 

Petersburg: izd-vo mihaylova V. a., 288 pp.
2. Burlak S. (2011) Proishozhdenie yazyika: faktyi, issledovaniya, gipotezyi [an origin of lan-

guage: facts, Studies, and hypotheses]. moscow: astrel, 463 pp.
3. Wilhelm r., Wilhelm h. (1998) Ponimanie «I tszin»: Sbornik [interpreting the yi Jing: a col-

lection] (transl. from german and english by V. kurnosova). moscow: aleteya, 208 pp.
4. heindel m. (1999) muzyikalnaya gamma i shema evoliutsii [musical Scale and Scheme of evolu-

tion]. Heindel M. Misterii rozenkreytserov. Muzykalnaya gamma i shema evoliutsii [the ro-
sicrucian mysteries. musical Scale and Scheme of evolution] (transl. from english by V. Belov 
et al.). moscow: litan, pp. 7–104.

5. glazerson r. m. (1998) Muzyka i kabbala [music and kabbalah]. moscow; Jerusalem, 142 pp.
6. grintzer P. (1966) teoriya esteticheskogo vospriyatiya («rasa») v drevneindiyskoy poetike 

[theo ry of aesthetic Perception («rasa» in ancient indian Poetics]. Voprosy literatury [Ques-
tions of literature], # 2, pp. 134–150.

7. deva B. chaytanya (1982) Indiyskaya muzyka [indian music] (transl. from english by ye. goro-
hovik; prefaced and commented by dzh. mihaylova). moscow: muzyka, 207 pp.

8. kazankov a. (2011) Proishozhdenie muzyki i protochelovecheskogo yazyka [the origin of mu-
sic and Proto-human language]. Istoricheskaya psihologiya i sotsiologiya istorii [historical 
Psychology and Sociology of history], # 2. Pp. 85–95.

9. losev a. (1991) osnovnoy vopros filosofii muzyki [the main issue of music’s Philosophy]. Lo-
sev A. Filosofiya. Mifologiya. Kultura [Philosophy. mythology. culture]. moscow: Politizdat, 
(Thinkers of the ХХth Century Series), pp. 315–335.

IM
FE

ер. с англ. А.

IM
FE

ер. с англ. А.

ормах постижения музыкального бытия. 

IM
FE

ормах постижения музыкального бытия. 

астер волшебного звона. Москва

IM
FEастер волшебного звона. Москва

ловек и его видимый и невидимый состав. Закон причин и последствий, объясняющий 

IM
FEловек и его видимый и невидимый состав. Закон причин и последствий, объясняющий 

: Ви

IM
FE: Виеда, 1991. 48

IM
FEеда, 1991. 48 с.

IM
FEс.

/

IM
FE/ [п

IM
FE[пер. с англ. и предисл. Т.

IM
FEер. с англ. и предисл. Т.

розовой]. Москва

IM
FEрозовой]. Москва : ИК

IM
FE: ИКАР, 2005. 308

IM
FEАР, 2005. 308

ффектов теория. 

IM
FEффектов теория. Музыкальный энциклопедический словарь

IM
FEМузыкальный энциклопедический словарь

ветская энциклопедия, 1990. С.

IM
FE

ветская энциклопедия, 1990. С.
айнер Р. Сущность музыкального

IM
FE

айнер Р. Сущность музыкального /

IM
FE

/ [п

IM
FE

[пер. с нем. В.

IM
FE

ер. с нем. В.

акральные звуки. Книга о преобразующем воздействии Музыки и Сло

IM
FE

акральные звуки. Книга о преобразующем воздействии Музыки и Сло
ер. с англ. Ю.

IM
FE

ер. с англ. Ю. Б.

IM
FE

Б. Ба

IM
FE

Барер]. Санкт-Петербург

IM
FE

рер]. Санкт-Петербург
оварь

IM
FE

оварь /

IM
FE

/ п

IM
FE

 под ред. А.

IM
FE

од ред. А. А.

IM
FE

А. Бе

IM
FE

Беляева и

IM
FE

ляева и

IM
FE

rIM
FE

r
(2005) IM

FE
(2005) Estetika. Entsiklopedicheskiy slovarIM

FE
Estetika. Entsiklopedicheskiy slovar

m IM
FE

mihaIM
FE

ihaylovaIM
FE

ylovaihaylovaihaIM
FE

ihaylovaiha V.IM
FE

V. aIM
FE

 a
Proishozhdenie yazyika: faktyi, issledovaniya, gipotezyiIM

FE
Proishozhdenie yazyika: faktyi, issledovaniya, gipotezyi

, Studies, and IM
FE

, Studies, and hIM
FE

hypoIM
FE

ypo
. (19IM

FE
. (19

www.etnolog.org.ua



17    

10. mazel l. (1991) O prirode i sredstvah muzyki: teoreticheskiy ocherk [on Nature and means 
of music: a Speculative essay]. moscow: muzyka, (Library of a Musician-Teacher Series), 2nd 
edition, 80 pp.

11. menon raghava r. (1982) Zvuki indiyskoy muzyki: Put k rage [the Sound of indian music. 
a Path to raga] (transl. from english and commented by a. dubianskiy). moscow: muzyka, 
80 pp., ill.

12. merrell-Wolff f. (2009) Puti v inyye izmereniya: Lichnaya zapis preobrazheniya sozna-
niya [Pathways through to Space: a Personal record of consciousness transformation] (transl. 
from english). moscow: Sofiya ltd., 384 pp.

13. Neapolitanskiy S., matveyev S. (2006) Entsiklopediya mantr [the encyclopedia of mantras]. 
Saint Petersburg: izd-vo Sviatoslav; institut metafiziki, 512 pp., ill.

14. opanasiuk o. (2004) HudozhnIy obraz: strukturna fenomenologIya I tipologIya form [artistic 
figures: Structural Phenomenology and typology of forms]. drohobych: kolo, 236 pp.

15. Perepelitsyn m. (1990) Filosofskiy kamen. Rukovodstvo po pravoslavnomu duhotvorchestvu 
ili alhimiya materii duha [the Philosopher’s Stone. a guide of orthodox Spirit-Building, or 
alchemy of Spiritual Substance]. moscow: orthodox culture agency, 202 pp.

16. Petritskiy V. (1978) albert Schweitzer i ego «Pisma iz lambarene» [albert Schweitzer and 
his Mitteilungen aus Lambarйnй]. Schweitzer A. Pisma iz Lambarene [mitteilungen aus 
lambarйnй] (translated and annotated by a. Shadrin; an article by d. olderogge and V. Pet-
ritskiy; editor-in-chief d. olderogge). leningrad: Nauka, pp. 305–338.

17. rolland r. (1991) Zhyzn Ramakrishny. Zhyzn Vivekanandy [Vie de ramakrishna. Vie de 
Vivekananda] (transl. from french and prefaced by r. rybakov). kyiv: Ukrayina, 349 pp.

18. (1992) Spiral poznaniya: Mistitsizm i yoga. Mistitsizm ustami mistikov [a cognitive Spiral: 
mysticism and yoga. mysticism in opinions of mystics]. moscow: Progress-kultura, 448 pp.

19. khan hazrat inayat (1997) Mistitsizm zvuka. Sbornik [the mysticism of Sound and music. 
a collection] (transl. from english by a. mihalkovich). moscow: Sfera, 336 pp.

20. holopov yu. (1993) o formah postizheniya muzykalnogo bytiya [on forms of Perceiving mu-
sical reality]. Voprosy filosofii [Questions of Philosophy], # 4, pp. 106–114.

21. tsvetayeva a., Saradzhev N. (1988) Master volshebnogo zvona [a master of miraculous 
 ringing]. moscow: muzyka, 110 pp.

22. (1991) Chelovek i ego vidimyi i nevidimyi sostav. Zakon prichin i posledstviy, obyasnia-
yushchiy chelovecheskuyu sudbu [man and his Visible and invisible composition. the law of 
cause-and-effect explaining human fate] (2nd edition). riga: Vieda, 48 pp.

23. Shankar r. (2005) Moya muzyka – moya zhyzn [my music, my life] (translated from english 
and prefaced by t. morozova and ye. morozova, commented by t. morozova). moscow: ikar, 
308 pp., ill.

24. Shestakov g. (1990) affektov teoriya [theory of affects]. Muzykalnyy entsyklopedicheskiy 
slovar [the encyclopaedia of music] (ed.-in-chief g. keldysh]. moscow: Soviet encyclopedia, 
p. 46.

25. Steiner r. (2010) Sushchnost muzykalnogo [the essence of music] (transl. from german by 
V. Simonov]. yerevan: login, 208 pp.

26. andrews t. (2004) Sakralnyye zvuki. Kniga o preobrazuyushchem vozdeystvii Muzyki i 
Slova [Sacral Sounds. a Book on transformative effect of music and Speech] (transl. from 
english by yu. Barer]. Saint Petersbug: Budushcheye Zemli, 240 pp.

27. Beliayev a. et al. (editors) (1987) Estetika: Slovar [aesthetics. a dictionary]. moscow: 
Politizdat, 447 pp.

SUmmary
deep foundations of music as a kind of art are determined in the article on the basis of analysis 

of the principles of the world images reflection, the method of expression of their content in music, 
the actualization of phenomena of refined and physical layouts, refined and physical bodies of a 
human being, the knowledge of esoteric philosophy concerning these questions.

music differs from the other kinds of art foremost by the absence of the basis on the images of 
a physical world and by the focusing attention on a phenomenological genesis or a refined world. 
this fundamental position is caused by the specificity of a refined layout, the essence of which is 
expressed by music and denoted on its other characteristic features. as no other form of art, music 
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from the very beginning of a music making deals with a refined layout and preserves its signifi-
cance throughout the process of music making.

music expresses directly the images content. although, every kind of art forestalls the updating 
of refined and physical layouts, music does all that directly without referring to the actualization 
of the physical world images as analogs of something. the reason for that is the nature of a musical 
sound which is the combination of a tone that ‘arises out of fluctuation of ether, the utmost high… 
the heavenly space’ and a tone that appears out of ‘fluctuation of air born in an inferior layers of 
the atmosphere, placed closer to the earth…’ (r. Shankar).

accordingly, there takes place a constant concentration and a direct expression of semantic 
fluctuations of an ether, namely, certain senses of a phenomenological layout updated by the mu-
sical sound is the primary basis of music; a transmission of this sense to a physical layout is the 
secondary basis of music.

the factor of the tone generalizes the above-indicated: the tone distinguishes music from the 
other kinds of art; according to the relation to a color, architectural forms, sculptural images the 
musical tone (vibration) is primal; it expresses directly the mental quality of a certain image that 
forestalls the operating by a semantic field of a musical tone and its structurization.

in the ontology of music we must consider the spiritual tone (by the relation to a human being) 
and (conditionally) the inner tone (by the relation to a thing and an object) which express and 
determine the inner content of their being. again, the spiritual tone belongs to a refined layout, 
it constitutes as the primal one according to the relation to other physical phenomena on which 
the other kinds of art base themselves; in the music making an artist expresses directly the inner 
content of spiritual phenomena by means of a spiritual tone (the inner energy of his soul).

one more fundamental background of music is a tonal unification of artistic and existential 
moment: in a creative act, in a created musical piece the refined and physical worlds and a world 
of a human being are united with the same basis – the phonic principle, the phonic field namely 
the phonic semantic vibration. the tonal unification of an artistic and an existential moment also 
spreads towards a recipient; accordingly, he is also included into a canvas of a phenomenological 
existence of music. here from, ‘the tone, decorated tone, is not an imagery for him (an artist 
and a recipient – O. O.), that is inherent for visual arts, but the expression of an object itself’ 
(r. Steiner), namely the inner essence of a phenomenon.

a similar thing deals with the image of any kind of phenomena expressed by means of music: 
they have a tone in themselves – a spiritual, semantic tone; the mental quality of a tone is the 
basis of a musical image; due to a tonal unification of an artistic and an existential moment the 
musical expression of images acquire a semantic and existential unity; in an artistic creativity on 
a semantic level the musical tone is accordingly ‘read out’ and expressed by an artist including 
the actualization of certain layouts of a refined and a physical worlds and appropriate bodies of a 
human being.

here from, a direct expression of the images content in music, its direct impact on a human 
consciousness forestall a mental quality of a musical tone deployed in a space-time, in refined and 
physical layouts and which unites the music sounding, the performer and the recipient into a single 
ensemble.

the acting figures in music are not the depicted objects, historical events, particular situations 
and images of the world (which is inherent for visual arts) but rather interpreted (read out, inter-
preted) and structured one or the other feelings – one or the other affect.

although, the variety of artistic images cannot be calculated, they are always correlative to 
a certain affect. at the same time, music transfers directly the content of an affect or its mental 
quality and every time – in every musical piece and every music making – forms the original struc-
ture of its (affect’s) being which determines the content of an artistic image in music.

Keywords: music, musical tone, spiritual tone, tone mental quality, the tonal unification of ar-
tistic and existential moments, the affect, the affect structurization, refined and physical layouts 
of the world, refined and physical bodies of a human being.
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УДК 73.03(477.51):78.01(=161.2) Олег Васюта 
(Чернігів)

КоНцепцІЯ мУзичНоЇ КУлЬтУРи чеРНІгІвЩиНи  
хх СтолІттЯ ЯК пРоБлемА мУзичНоЇ УКРАЇНІСтиКи

У статті розглянуто особливості концепції музичної культури Чернігівщини ХХ ст.
Ключові слова: музикознавство, концепція, періодизація, Чернігівщина, імперський, укра-

їнська революція, радянський, новітня доба.

the peculiarities of the conception of musical culture of chernihiv region of the XX century 
are considered in the article.

Keywords: musicology, concept, periodization, chernihiv region, imperial, Ukrainian revolu-
tion, Soviet, modern age.

Дослідження проблеми концепції музичного процесу в Україні ХХ ст. має позитивний 
результат. Нині виникла необхідність поширення цього процесу на регіональний рівень 
сучасного виміру композиторської та музично-виконавської творчості в їх історичному 
розгортанні впродовж останнього сторіччя. Підґрунтям регіональних музикознавчих 
досліджень стали праці українських вчених І. Ляшенка, І. Котляревського, Н. Гера-
симової-Персидської, М. Черкашиної-Губаренко, Л. Корній, А. Лащенка, В. Рожка, 
В. Кузик, О. Верещагіної, Л. Холодкової, Л. Кияновської, М. Ржевської, Ю. Чекана, 
Т. Мартинюк та ін. Праці вчених увели до наукового обігу масив мистецьких фактів, 
що формують цілісне бачення загальнонаціональної спрямованості музичної творчості 
ХХ ст. Незважаючи на те, що в дослідженнях музичного мистецтва Чернігівщини, 
здійснених К. Копержинським [3], О. Васютою [1], Т. Ляшенко [4], О. Кавунник [2] 
та іншими, розглянуто окремі етапи музичної творчості краю, фактом залишається 
відсутність цілісного об’ємного музикознавчого бачення еволюції композиторської та 
музично-виконавської творчості ХХ ст. у їх взаємозв’язку з попередніми етапами му-
зичного розвитку та суспільно-культурною реальністю в усій повноті жанрово-стильо-
вих тенденцій, що стали головними характеристиками музичної культури зазначеного 
часу. Зрештою, постала потреба визначити загальну динаміку творчого процесу, його 
направленість та інтенсивність у взаємозв’язках із соціокультурною реальністю, зокре-
ма, імперською (губернською) (1900–1917), відродженням української державності 
(1917–1919), радянською (1919–1941), нацистською окупацією (1941–1943), радянським 
періодом (1943–1991) та добою державної незалежності України (від 1991 р.).

Мета дослідження полягає у формуванні сучасної концепції еволюції композитор-
ської творчості та музичного виконавства Чернігівщини, що обумовлено мистецькою 
практикою і стало важливим етапом наукового узагальнення, створюючи додаткові 
можливості щодо поглибленого вивчення творчих процесів в Україні за реалій ХХ ст. 
Виконання зазначеної роботи на регіональному рівні сприятиме створенню науко-
вих праць на зразок «Композиторська творчість Чернігівщини в її еволюційному 
вимірі» чи «Музичне виконавство на Чернігівщині: динаміка розвитку в ХХ на по-
чатку ХХІ століть». Формування новітньої концепції еволюції музичного мистецтва 
Чернігівщини ХХ ст. стане фактором, який зумовлюватиме реальні змістовні виміри 
мистецького явища, особливості структури музичної діяльності, визначить тенденції 
жанрово-стильових шукань, сприятиме подоланню певної обмеженості, замкнутості 
вузько етапного підходу щодо осмислення музичної творчості краю.

Необхідним кроком на шляху формування концепції музичної культури Чернігів-
щини як сукупності та певної системи мистецьких дій, що утворили музичне явище 
ХХ ст., вважаємо наголошення культурологічного поняття періодизації. Варто під-
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креслити, що історичний контекст еволюції музичної культури краю є віддзеркаленням 
творчого процесу, в якому певні етапи, зокрема становлення і розвитку музичних сти-
лів і жанрів різних художніх епох (середньовіччя, бароко, романтизму тощо), з точки 
зору їх змістовних характеристик, нібито витікають один з одного і стають своєрідним 
полем розгортання в часі окремої музичної парадигми: монодичної, багатоголосої, фо-
кусуючи особливості музичної творчості в конкретній моделі історичних художніх 
епох. Виокремлення поняття періодизації сприяє об’єктивному висвітленню музико-
знавчих бачень з точки зору структурних, функціонально-виконавських, художніх ха-
рактеристик, їх змінності й варіабельності в композиторській та музично- виконавській 
творчості. Водночас періодизація як об’єкт і суб’єкт дослідження дозволить сформу-
вати існуючі параметри у співвідношенні регіональної і загальнонаціональної ієрархії 
різних жанрово-стильових особливостей музичної творчості в її історичному розгор-
танні. Зокрема – у жанрі партесної хорової музики другої половини ХVii ст., яка по-
ширювалася хоровою капелою чернігівського архієпископа Лазаря Барановича; чи у 
жанрі фортепіанної мініатюри та інструментальної сонати за часів української ранньої 
романтичної музики першої третини XiX ст. у творчості Олександра та Іллі Лизо-
губів; або вплив прилуцького періоду творчості Льва Ревуцького 1918–1924 років на 
становлення національного стилю ХХ ст. На цьому тлі утворюються додаткові можли-
вості щодо з’ясування співвідношення музичної діяльності як певної системи з іншими 
соціальними підсистемами, зокрема, державно-політичними, культурно-громадськими 
тощо. Приміром, діяльність чернігівської Просвіти за участі Михайла Коцюбинсько-
го, Миколи Лисенка, Павла Тичини, Григорія Верьовки за імперських часів початку 
ХХ ст., або за часів української народної республіки (1917–1919). 

На тлі періодизації яскраво проглядається загальний ступінь відкритості музичної 
творчості, характер внутрішнього і зовнішнього «культурного конфлікту». Наприклад, 
Лев Ревуцький і влада; Григорій Верьовка як вихованець Чернігівської духовної семі-
нарії та його роль у розвитку музично-хорової справи України ХХ ст. У цьому сенсі 
доцільно на кожному етапі регіонального розвитку музичного мистецтва дослідити його 
особливості (у жанрах і формах творчого втілення), зіставляючи із загальноукраїнським 
і світовим творчим контекстом. Формування в кожному періоді музично-виконавської 
інфраструктури, з точки зору музичного просвітництва та філармонійної справи (сімей-
не музикування другої половини ХІХ ст., організація концертів чернігівським відді-
ленням ІРМТ, «Просвітою», Чернігівською обласною філармонією (1944–2000), Черні-
гівським обласним філармонійним центром фестивалів і концертних програм (2000). 
Якісний рівень та динаміка музичних процесів у кожному періоді дозволять визначити 
концепцію ідейно-художніх вартостей, особливості процесів стилеутворення, їх харак-
тер і динаміку, головні жанрово-стилістичні пріоритети як певні композиторські до-
мінанти; виокремити роль музикознавства щодо осмислення культурно-інформаційних 
кодів на різних етапах еволюційного розвитку, рівень музичного виконавства та його 
вплив на суспільне визнання музичної творчості. До того ж, параметри можуть харак-
теризувати як сталість конкретного періоду, так і його перехід до іншого. Формування 
концепції музичної культури Чернігівщини ХХ ст. у сферах композиторської творчості 
та музичного виконавства повинно виходити з того, що у кожному періоді утворюється 
своя внутрішня складна система взаємозв’язків зі своїм оригінальним само виявленням 
у направленості творчого процесу або в ідейно-художній спрямованості музичного руху. 
При цьому пріоритетні напрями, які є в кожному періоді, вимагають осмислення так 
званих периферійних процесів, де зазвичай визріває нова якість, що спонукає до пере-
ходу на нову еволюційну ступінь, утворюючи певні перехідні стани.

Історична значущість культурного ареалу Чернігово-Сіверського краю та його роль 
у формуванні цілісної картини духовної культури українського народу наголошу-
ють об’єктивну необхідність дослідження в певному сенсі паралельних річищ єдиного 
процесу музичної культури України на різних історичних етапах. Чернігово-Сівер-
щина тривалий час зберігає національну ментальність власної духовної культури та 
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впродовж тисячоліть плекає її незнищенне багатство; і була її чи не головним репре-
зентантом, відстоюючи право на свою окремішність від різних імперських зазіхань. 

Регіональний досвід щодо періодизації музичної творчості ще не має своєї тради-
ції. Приміром, музична культура Чернігівщини ще не розглядалася як цілісна худож-
ня система, як окремий ареал мистецької діяльності у закономірній послідовності та 
взаємопов’язаності між її складовими частинами, як подія об’єктивної реальності – 
феномен загального історико-художнього процесу України в хронологічній послідов-
ності від найдавніших часів до сьогодення. Окремі праці, висвітлюючи різні сфери 
музичного життя регіону, вже накреслювали певну системність, але вони не торка-
лися організаційно-творчої концепції його розвитку з точки зору цілісності музичної 
культури краю та послідовності музично-історичних етапів. К. Копержинський був 
першим, хто досліджував ті окремі стадії. У його науковій розвідці «Музичне життя 
на Чернігівщині в другій половині XViii ст. на початку XiX століття» [3], розгля-
нуто окремі сфери музичної діяльності зазначеного періоду, що знайшло свій вияв у 
цеховій музичній освіті, діяльності «шкільного театру», структуруванні музичного 
середовища, підготовці музикантів до Придворної співацької капели, творчій праці 
кріпацьких музичних оркестрів, капел, кріпацького музичного театру. Розгортання 
музичних процесів зазначеного періоду К. Копержинський виклав за такою схемою:

– музичні цехи;
– набори співаків до Придворної співацької капели, школи співів;
– музика та співи по школах загальноосвітнього типу;
– кріпацькі музичні оркестри та співочі капели;
– музика як декорум на церемоніальні урочисті випадки;
– музикальність чернігівського панства;
– комедійна опера.
К. Копержинський здійснив першу спробу щодо схематизації музичного процесу 

в межах конкретного суспільно-історичного етапу, підкреслюючи характер, порядок 
розміщення і мету музичного розвитку. Ним також сформульовано наукові підходи 
до функціонування окремих галузей музичної діяльності, що було застосовано як ба-
зову модель подальшої періодизації музичної культури Чернігівщини на рівні окремо 
взятого регіону. При цьому він запропонував дослідницьку систему як сукупність 
мистецьких явищ, які тісно пов’язані з іншими загальнокультурними процесами і ста-
ли невід’ємною частиною історії розвитку художньої культури українського народу. 

Наступним етапом дослідження музичної культури Чернігівщини як явища укра-
їнської художньої культури стала монографія автора цієї статті О. Васюти «Музичне 
життя на Чернігівщині у XViii–XiX ст.» [1]. У ній уперше обґрунтовано, сформульо-
вано низку положень культурологічного змісту, які сприяли становленню музичної 
регіоніки як напряму мистецтвознавчого дослідження. До нових результатів аналізу 
всього загалу музичної спадщини Чернігівщини XViii–XiX ст. можна віднести:

– висвітлення континуальності історичного розвитку музичного життя на Чернігів-
щині та значення культурно-мистецьких об’єднань і заходів у забезпеченні спадковості; 

– вивчення особливостей переходу від домашнього музикування до концертної ді-
яльності, дослідження музичного репертуару та естетично-художніх заходів сімейно-
побутового музикування і професійного музичного виконавства;

– виявлення форм і методів організаційно-творчої діяльності громадських 
об’єднань культурно-мистецького спрямування: «Товариства кохаючих рідну мову», 
заснованого Л. Глібовим і О. Марковичем, Чернігівського і Ніжинського музично-
драматичних товариств;

– узагальнення основних положень музичної педагогіки, запроваджених у спі-
вацькій практиці церковно-приходських шкіл Чернігівської єпархії;

– визначення та систематизація музично-критичних повідомлень, наукових роз-
відок, складання хронологічної таблиці діяльності музичних подій на Чернігівщині;

– розроблення рекомендацій щодо поширення позитивного досвіду музично-про-
світницької діяльності на сучасному етапі.
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У зазначеній праці було здійснено спробу розглянути музичне мистецтво Чернігів-
щини як динамічне явище цілісного художнього процесу:

– ранні прояви мистецької діяльності минулого та форми існування музичного 
життя в X–Xiii ст.;

– вплив Козацької доби на розгалуження культурного життя регіону;
– набори музикантів до Придворної співацької капели;
– музичні колективи при панських маєтках на Чернігівщині;
– сімейне музикування та концертно-виконавська діяльність;
– музично-просвітницька діяльність громадських об’єднань культурно-мистецько-

го спрямування;
– організація та діяльність педагогічних курсів церковного співу і церковно- 

співочих товариств;
– становлення музикознавства і музичної критики.
Окремі аспекти історичного розвитку музичної культури, зокрема музичного жит-

тя регіону, знайшли своє відображення в наукових розвідках та окремих публіка-
ціях українських мистецтвознавців П. Єфименка, Д. Щербаківського, Ф. Ернста, 
О. Шреєр- Ткаченко, Т. Шеффер, М. Гордійчука, К. Майбурової, Н. Герасимової-
Персидської, Т. Булат, Б. Фільц, Л. Корній та інших, але в них ці питання трактува-
лися в контексті інших наукових установок, тому мали частковий характер. 

Насамкінець, враховуючи те, що викладання музичної культури України як окре-
мого предмета набуває значного поширення в освітній та педагогічній практиці, а та-
кож введенням у навчальні плани, зокрема Чернігівського національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, окремого курсу «Музична культура 
Чернігівщини», виникає потреба у створенні періодизації музичної культури Черні-
гівщини як явища мистецького життя України XX ст.

У контексті дослідження духовної культури регіону важливо з’ясувати і визначити 
головні стадії розвитку музичного виконавства й гастрольно-концертної діяльності 
та створення в 2000 році першого в Україні регіонального філармонійного центру 
фестивалів і концертних програм – важливого етапу професіоналізації музичного 
виконавства та гастрольно-концертної справи. У цьому сенсі творча діяльність Черні-
гівського академічного камерного хору ім. Д. Бортнянського, академічного симфоніч-
ного оркест ру «Філармонія», капели бандуристів імені О. Вересая та інших суттєво 
вплинула на підвищення якісного рівня музичного життя України в цілому.

У контексті розвитку музично-драматичного мистецтва України важливе місце по-
сідає Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка. Театр належить до одного з найстаріших в Україні. З його діяль-
ністю пов’язані імена визначних діячів української культури Л. Глібова, О. Марко-
вича, М. Васильєва-Святошенка, В. Рудницького, В. Грипича та ін. Зокрема, по-
становки видатного українського режисера кінця XX– початку XXi ст., народного 
артиста України В. Грипича мали глибокий вплив на формування новітньої музично-
театральної культури Чернігівщини.

Варто зазначити, що процес духовного відродження України кінця XX – початку 
XXi ст. вплинув на становлення музичного професіоналізму та на формування різ-
них жанрів і форм композиторської творчості. Зокрема, композитори Чернігівщини 
працювали в жанрах пісні, кантати, ораторії. Із цього приводу заслуговує на увагу 
творчий доробок І. Зажитька, Ю. Захожого-Катренка, І. Синиці, А. Пашкевича (чер-
нігівський період – 1990–2002 рр.), А. Ткачука, М. Демиденко. Певні напрацювання 
відбулися також у царині камерно-інструментальної та оркестрової музики (А. Зи-
менко, Ю. Грицюн, І. Зажитько, Ю. Захожий-Катренко, А. Ткачук, М. Демиденко 
та ін.). До того ж пісенна творчість І. Зажитька, Л. Пашина, Л. Хатуна, М. Збарад-
ського отримала визнання в Україні, стала репертуарним надбанням багатьох творчих 
колективів та окремих виконавців кінця XX ст. 

Важливим аспектом музикознавчого аналізу стали методологічні й педагогічні 
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галузі відбулися позитивні зрушення. Фахову освіту надають 36 шкіл естетичного 
виховання, при яких діють 60 філій. Значні напрацювання у сфері музичної освіти 
мають Чернігівський музичний коледж ім. Л. М. Ревуцького, Ніжинський коледж 
культури і мистецтв імені Марії Заньковецької. За останні роки на Чернігівщині 
з’явилися багатоступеневі навчальні комплекси: «Чернігівська обласна школа мис-
тецтв – Чернігівський музичний коледж ім. Л. М. Ревуцького»; «Ніжинська обласна 
школа мистецтв – Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковець-
кої»; «Чернігівський музичний коледж ім. Л. М. Ревуцького – Національна музична 
академія України імені П. І. Чайковського». Дослідження стану музичної освіти на 
Чернігівщині набуває актуальності й у зв’язку з входженням України в європейський 
освітянський простір та загальноукраїнською дискусією з цього питання. Історія му-
зичної педагогіки Чернігівщини склалася на основі кращих напрацювань минулого 
(фортепіано – Є. Богословський, віолончель – С. Вільконський, хорові дисципліни – 
Ф. Проценко та ін.), суттєво доповнюється новітніми надбаннями в галузі теорії та 
музично-педагогічної практики.

Таким чином, усебічне дослідження музичної культури Чернігівщини ХХ ст., що 
збігається з етапом державної незалежності України, стало однією з суттєвих умов 
пізнання музичних процесів окремо взятого регіону, що сприятиме відтворенню ціліс-
ної картини духовного відродження України та формуванню концепції гуманітарного 
розвитку початку XXi ст.

Вищезазначені передумови формування періодизації еволюційного розвитку му-
зичної культури Чернігівщині ХХ ст. збігаються з чергуванням принаймні трьох ди-
намічних станів: активного (1900–1919); пасивного, у певному сенсі моноверсійного 
(1919–1991); активного (1991). Вочевидь, вони різні за тривалістю і кожен має свою 
специфіку з переважанням того чи іншого сегмента музичної діяльності: компози-
торської, музично-виконавської, музично-просвітницької, музично-педагогічної тощо. 
Важливо не лише наголошувати на принципову різницю між зазначеними періодами, 
але й шукати перехідні («периферійні») чинники, що зумовлювали безперервність 
якісного зростання за різних суспільно-політичних обставин. Запропонована градація 
переходу від одного до іншого етапу музичного розвитку не претендує на універсаль-
ність, натомість сприятиме виявленню специфіки кожного періоду розвитку з опорою 
на його внутрішню сутність, що дозволяє відтворити процес у цілому.

Динаміка музичного розвитку Чернігівщини ХХ ст. являє собою певну еволюційну 
безперервність, виявлену в особливостях (специфіці) різних за якісною значимістю 
періодів. На першому відчувається значний вплив творчої діяльності «Просвіти». На 
цьому етапі також високу активність виявляли діяльність ІРМТ за участі Є. Бого-
словського, С. Вільконського, І. Рашевського та ін. За часів української революції 
(1917–1919) спостерігалося піднесення всіх ланок музичної діяльності (Л. Ревуць-
кий, Г. Верьовка; розгортання хорового виконавства, очолюваного О. Приходьком, 
Г. Слоницьким, І. Ніцаєм, О. Фарбою та ін.). Стильовою ознакою радянської доби, 
що була домінуючою і детермінованою ідеологічними вимогами масової музики, стало 
пе редусім апелювання до пісенних жанрів. «Доступність, зрозумілість радянської 
масової пісні» – головні критерії того часу, що спричинили помітну жанрову не-
рівномірність. На етапі державної незалежності України (1991) відкрилися широкі 
перспективи для розвитку музичної культури краю, що мало свій вплив на створення 
музично-виконавської інфраструктури (діяльність Чернігівського обласного філар-
монійного центру фестивалів і концертних програм), плюралізацію композиторської 
творчості, утворення в ній нових напрямів. Стильові тенденції композиторської твор-
чості знайшли своє втілення у створенні духовно-сакральної музики, музично-дра-
матичних творів, розширили спектр камерно-інструментальної та вокально-хорової 
музики і стали надбанням професійних мистецьких колективів (академічного хору 
ім. Д. Бортнянського, академічного симфонічного оркестру «Філармонія», академіч-
ного українського народного хору, академічного ансамблю пісні і танцю «Сіверські 
клейноди» тощо). Особливість цього етапу розвитку музичного мистецтва краю – 
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формування якісних співвідношень усередині процесу музичного творення, з точки 
зору освітніх та музично-виконавських, і виявляється на рівні творчості кожного 
конкретного митця, музичного виконавця, композитора. Насиченість різновекторних 
музичних дій формує чітку культурно-мистецьку якість, що стає основою піднесення 
музичної творчості краю на новітньому етапі українського державотворення.
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SUmmary

the peculiarities of the development of the musical culture of chernihiv region in its concep-
tual unity and interconnection with the social and cultural realities of the twentieth century are 
considered in the article. it concerns to the imperial (provincial) (1900–1917); the Ukrai nian 
statehood revival (1917–1919); Soviet (1920–1941); Nazi (1941–1943); Soviet (1943–1991); mo-
dern (1991) periods. general dynamics of the creative process, its orientation and intensity in the 
composers works and musical execution are described. their periodization is proposed and the al-
ternation of dynamic states is determined: active, passive (monoversive), active ones. transitional 
factors of the creative process, which have determined the continuity of qualitative growth, influ-
enced on the formation of the executive infrastructure, pluralized Ukrainian composers works of 
the twentieth century are emphasized.

Keywords: musicology, concept, periodization, chernihiv region, imperial, Ukrainian revolu-
tion, Soviet, modern age.
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УДК 78.082.4:78.087.68Бер Мстислав Юрченко 
(Київ)

виКоНАвСЬКо-СтРУКтУРНІ оСоБливоСтІ  
хоРових КоНцеРтІв мАКСимА БеРезовСЬКого

У статті проаналізовано віднайдені хорові концерти Максима Березовського з погляду 
інтерпретаційних виконавських можливостей. Особливу увагу приділено структурним особ-
ливостям. На прикладі деяких хорових концертів продемонстровано можливості модифікації 
форми виконавськими засобами. Зокрема, концерт «Приідіте і видіте», що визначений як дво-
частинний, виконавськими засобами потрактовано як тричастинний. Проаналізовано й інші 
концерти М. Березовського, у яких структура трансформована.

Ключові слова: хорові концерти Максима Березовського, виконавський аналіз, структура 
концертів Максима Березовського, інтерпретація, епізод, текст псалма. 

found choral concertos of maksym Berezovsky are analyzed in the article from the point of 
view of interpretive executing possibilities. Particular attention is paid to structural peculiarities. 
By way of example of some choral concertos the possibilities of the form modifying by means of 
performances are shown. in particular, the concerto Come and See, which is defined as two-part, 
is interpreted as a three-part work by executive means. other concertos by m. Berezovsky, in 
which the structure is transformed, are also analyzed. 

Keywords: choral concertos by maksym Berezovsky, executing analysis, maksym Berezovsky 
concertos structure, interpretation, episode, psalm text.

Українське музичне сьогодення, незважаючи на непростий період для нашої куль-
тури, зокрема співочої, характеризується новими особливостями, що стосуються таких 
ознак, як організація концертного простору, навчання чи виконавство, а також від-
криття забутої чи втраченої класики. Серед цих, позитивних, явищ варто відзначити 
повернення в Україну нещодавно віднайдених хорових концертів одного з визначні-
ших композиторів XViii ст. – Максима Березовського. Ці концерти, які становлять 
цінність для української культури, потребують наукового опису, аналізу та виконав-
ських рекомендацій. Нещодавно автору статті вдалося здійснити запис віднайдених 
чотириголосних концертів М. Березовського, що дозволяє зосередитися на деяких 
моментах, котрі пов’язані з їх виконавством, зокрема на структурному елементі. 

Березовськознавство, незважаючи на сталий інтерес до творчості композитора ще 
за його життя, – досить молода галузь музикознавчої науки, вибух якої відбувся на-
прикінці ХХ – на початку ХХІ ст., коли було віднайдено загублені твори митця та ви-
явлено невідомі факти його біографії, що стало приводом до наукового аналізу творів 
композитора з метою визначення особливостей індивідуальної стилістики його твор-
чості [1; 3; 5; 6; 8; 9; 10]. Важливим етапом стало обґрунтування належності творчості 
композитора до української музичної культури у працях вітчизняних учених [2; 4; 11; 
13; 14]. В останні роки, коли було віднайдено більшу частину концертної спадщини 
композитора [12], наукове опрацювання його творчості перейшло в іншу фазу – аналіз 
фактичного матеріалу для розуміння процесу переходу від барокових музичних форм і 
барокового музикування до крупних циклічних класицистичних композицій та класич-
ного музичного виконавства у вітчизняній хоровій музиці. У запропонованій статті, на 
прикладі деяких віднайдених хорових концертів – «Приідіте і видіте», «Не імами іния 
помощи», «Милость і суд воспою Тебі, Господи», «Господи, силою Твоєю возвеселиться 
цар», продемонстровано можливості модифікації форми виконавськими засобами.
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порятунку. Однак переважають світлі, яскраві барви. Композитор неначе грається 
кольорами, загущуючи чи, навпаки, розріджуючи фактуру, змішуючи сольні тембри 
з потужним загальнохоровим звучанням, вражаючи сміливими, неочікуваними гар-
монічними комбінаціями, які постійно міняють ладові напрямки. Митець не тільки 
використовує «омажорення» або «омінорення» звучання, що, ніби спалахи світла, 
зненацька освітлюють або затемнюють простір звукового потоку, але й змінює ладо-
вий шлях, використовуючи модуляції чи відхилення (нерідко – співставлення), а час-
тіше – натяки на можливі ладові зміни (ingani), що вводять в оману слухацькі очіку-
вання, тримаючи слухача в постійній напрузі. Концертна фактура (суміш гармонічної 
та поліфонічної, за М. Рицаревою) пронизана яскравими поліфонічними нитками 
голосових проведень, які, використовуючи все різнобарв’я поліфонічних засобів – 
від контрастної до простої імітаційної, створюють враження живого, «дихаючого» 
звукового моря. Водночас це цілком упорядкована музика, з переконливою логікою і 
виразною архітектонікою. У багатьох концертах вбачаємо визначену структуру, логіку 
контрастів за метром, характером (темпом) і фактурою; зрозумілий тональний план 
з постійними відхиленнями, які часто провокують на невизначеність. Відтак означені 
концерти мають радше класичний, аніж бароковий вигляд, хоча в них наявні й пар-
тесна фактура, і бароковий виклад як в окремих творах, так і в їх частинах. 

Певні хорові техніки в рамках окремих концертів відкривають простір для інтер-
претації, що впливає в першу чергу на головний структурний елемент хорової органі-
зації – форму. Саме це нас цікавитиме у пропонованій статті. 

Спершу зазначимо певні загальні моменти, які впливають на аналіз. По-перше, ми 
маємо справу не з автографом, тому як власне нотний текст, так і темпові чи артику-
ляційні позначки можуть бути дискусійними. Причому більшість спірних моментів 
виникає не стільки навколо хибно виписаних у рукописі нот, скільки навколо знаків 
альтерації, які часто виставлені неправильно, тому їх інколи виставляє диригент, орі-
єнтуючись на власний виконавський та загальний музичний досвід. Від цього може 
змінитися тональний план і, зрештою, логіка форми. По-друге, незважаючи на темпи, 
які в часи М. Березовського вже виписували в нотах (у рукописах– частіше в басовій 
партії), агогічні зміни в середині частин віддано на розсуд виконавця (у чому інко-
ли вбачаємо навіть суттєве розходження в темпах і штрихах). По-третє, динамічні 
відтінки в рукописі відтворюють традицію «терасної динаміки» – форте, піано, піа-
нісимо, фортисимо, хоча логіка розвитку матеріалу припускає інколи значний дина-
мічний рух. Штрихи ж наявні лише у вигляді довгих акцентів, зрідка трапляються 
фермати і темпові зміни. Тож, по суті, уся артикуляційна палітра: акценти, цезури, 
фермати, агогіка тощо – це майстерність виконавця.

З вищевисловленого зрозуміло, що вести мову про остаточно правильний, кано-
нічно вивірений нотний текст хорових концертів М. Березовського ще зарано, а це 
означає, що виконавське прочитання хорових концертів композитора залишається 
варіативним, проте єдиним практичним засобом віднайти виконавську істину.

Як уже було озвучено, структура концертів становить одну з яскравих ознак 
класичного стилю. Більшість віднайдених (і відомих) концертів М. Березовського 
створено за зразком класичного циклу: багаточастинна композиція з контрастними 
частинами, відмінність яких підкреслено тонально, темпово, фактурно, ритмічно, ме-
лодично, – тобто всіма доступними засобами виразності. Однак вплив попередніх 
барокових форм тут також певною мірою виявляється, що розширює інтерпретаційні 
підходи до виконання. 

Розглянемо, наприклад, концерт «Приідіте і видіте діла Божия», створений на 
текст 45-го псалма, який має рідкісну для М. Березовського двочастинну структуру. 
У першій, складній, багатоепізодній частині викладено весь обраний композитором 
текст: рядки 9–11, і один, останній, рядок – 12 – є другою частиною, що представляє 
кінцеву фугу. Отже, текст структуровано нерівномірно: більшість тексту розспівано у 
великій, за обсягом, першій частині і меншість – у малій, хоча й поліфонічно розви-
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нутій. Так само, двочастинно, структуровано відомі причастні вірші М. Березовсько-
го. Проте у причастнах весь текст, що звучить у першій частині, дуже короткий, дво-
рядковий, а другу частину – або повторної структури, або поліфонічної, – розспівано 
на текст одного слова – «алилуя». Отже, обидві частини певним чином урівноважені: 
якщо перша, текстова, значно коротша за другу, хоча в ній відображено весь зміст вір-
ша, то у другій, поліфонічній, переважає музичний розвиток; якщо ж друга частина 
повторної структури, тоді їх тотожність є очевидною. 

Приблизно так само структуровано і концерт «Приідіте і видіте діла Божия». Дві 
його частини різняться за обсягом: перша – 159 тактів, друга – 33 такти, а враховую-
чи, що першу частину проведено в більш повільному темпі, то її часове звучання 
значно переважає заключну. Здається, що в першій частині М. Березовський ішов 
шляхом рядкового розвитку текстового матеріалу, припускаючи численні повтори 
з варіантним розвитком епізодів, що зцементовані моноритмічними фігурами, а їх 
контрастність відтворено фактурними засобами. Це більше схоже на партесну компо-
зицію, у якій переважає єдність основного, ідейного, стрижня, навколо якого, немов 
би на бароковій колоні, «наліплюються» схожі, але не тотожні елементи, у нашому 
випадку – музичні епізоди. Якщо виконавець піде шляхом відтворення формальних 
структур, тобто спробує зв’язати першу частину об’єднуючими засобами для проти-
ставлення другій, щоб підкреслити їх контраст, то існує загроза втрати легкого, під-
несеного характеру фугованого фіналу – чудової, грайливої фуги, що становить її 
особливу принадливість, і яка не встоїть перед переобтяжливістю першої частини. 
Аби уникнути цього, можна підкреслити епізоди першої частини (які вгадуються 
без зусиль), виділивши в кожному кульмінаційний момент, і вести звуковий потік 
відповідно до кожної кульмінації, представивши їх як момент членування форми. 
У такому випадку виокремлюються текстові домінанти, які так полюбляв посилювати 
композитор, і текст «заграє» смисловими барвами. 

Так, у першому епізоді, де чотири рази повторюються перші слова – «Приідіте і 
видіте діла Божиї» на одному дактильному малюнку (половинна і чверть), його смисл 
сфокусовано на слові «приідіте», що цілком відповідає урочистості концерту, і що 
створює відповідний закличний настрій. Виділяючи це слово кожного разу, хор ство-
рює повторність, яка залишається в пам’яті як найважливіша смислова одиниця. На-
прикінці першого епізоду – «яже положи чудеса на землі», де йдеться про руйнації, 
які здійснив Бог на землі, – третій раз цей текст проводиться на підсумковому фугато, 
де найяскравіша інтонація – низхідна секста з квінти ладу до ввідного тону, що під-
креслює розв’язання в тоніку (подібний хід М. Березовський широко використовував 
у різних творах для посилення гостроти ввіднотоновості). Схоже, що саме вона по-
требує акцентування. Проте до кадансування фугато композитор додав два такти на 
словах «на землі». Якщо виконавець зверне увагу на цей, додатковий, епізод, то він 
зможе підкреслити слова «на землі» зменшенням динаміки і загальмувати швидкий 
темп. У такому разі стане зрозуміло, що композитор хотів наголосити на тих страшних 
подіях, які відбулися (і мають відбутися) саме на землі, тобто там, де живуть люди. 
Смисл міняється, поглиблюється відчуття небезпеки, що підкреслено настороженою 
цезурою, яка відділяє новий, відмінний від попереднього, епізод (приклад № 1).
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шит і сломит оружіє», що звучить за другим разом. Загальнохорові унісони, висока 
теситура (у нижніх голосів верхнє «фа»), гранична гучність, tutti після попереднього 
сольного епізоду – всі засоби спрямовано на підкреслення думки: Бог зламає зброю 
людей! Цікаво, що цей текст обіграно тричі: спочатку тріо високих голосів із сексто-
вими проведеннями, за другим разом – унісонна кульмінація і третє проведення – як 
підсумок або радше підтвердження із застереженням – знову тріо, тепер низьких голо-
сів. Епізод закінчився, що підтверджено кадансом з тонікою на першій долі останньо-
го такту. Можна не перейматися тим, що кульмінація не прозвучить достатньо вагомо. 
Насправді, усі засоби виразності так вміло підібрані, що уважне виконання нотного 
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тексту однозначно приведе до кульмінаційного моменту, який прозвучить грізно, як 
біблійне пророкування. Хорові унісони значно вагоміші за прозорість сольного тріо 
(незважаючи на теситурну вершину, у солістки верхнє «ля»). Відтак загальнохорове 
звучання переважатиме попередні проведення, і слова, виспівані хоровими унісонами, 
запам’ятаються як головний смисловий елемент.

Кадансування після такої яскравої кульмінації свідчить про закінчення епізоду. 
Логічніше було б після цього бачити в нотах подвійну тактову риску. Однак у  руко-
писних поголосниках – звичайна тактова риска, а наступний рядок тексту – «упразд-
нітеся і разумійте, яко Аз єсм Бог» – контрастує з попереднім хіба що тонально 
(D-dur), бо інші засоби схожі (особливо ритмічний малюнок – половинна і чверть). 
Цей коротенький епізод, попри його незначну оригінальність, кілька разів наполег-
ливо повторює одну мелодично-ритмічну фігуру: «і разумійте, і разумійте» з при-
скоренням, начебто повчально похитуючи пальцем, щоб втовкти в нерозумні голови 
головну думку, яка от-от прозвучить наприкінці епізоду, а саме: «яко Аз єсм Бог». 
Не виділити цей заключний мотив – неможливо. Найпростіше посилити гучність 
і темп – тоді це утвердження прозвучить яскраво, урочисто. Проте, у такому разі, 
вагомість моменту може здатися дещо прямолінійною, спрощеною, чого М. Березов-
ський уникав. Цікавіше навпаки, – зменшити динаміку і темп (meno mosso). Відтак 
з’явиться відтінок богобоязні, релігійного захоплення, чого, мабуть, і прагнув компо-
зитор (приклад № 2).

Наступний, передостанній епізод, представлено поліфонічними проведеннями ви-
східного мотиву, типовою риторичною фігурою anabasis (сходження), що змальовує 
піднесення Бога над народами («вознесуся во язиціх»), між якими вставлений кан-
товий сольний епізод з попереднім текстом. Мета цього епізоду – зобразити момент 
сходження Бога над людьми в усій своїй славі, що передано поліфонічними висхід-
ними лініями. Проте кінець епізоду дещо несподівано сполучається із зовсім іншим 
текстом, що становить початок останнього текстового рядка псалма: «Господь сил с 
нами». Судячи з тексту псалма, цей епізод повинен сполучатися з наступною фугою, 
і рядок потрібно читати так: «Господь сил с нами. Заступник наш – Бог Іаковль». Од-
нак у музиці його першу частину приєднано до попереднього поліфонічного епізоду з 
іншим текстом та ідеєю (приклад № 3), у той час, як друга частина рядка становить 
зміст усієї другої структурної одиниці форми концерту.

Дивно, що після оспівування сходження грізного Бога раптово звучить прохання 
до Бога бути з нами. У рукописному тексті немає ніяких позначок про те, що має 
прозвучати інша музика. Якщо не звернути на це увагу і продовжити його виконува-
ти як закінчення попереднього поліфонічного, то виникне непорозуміння між перед-
останньою частиною та фугою. Останню буде непідготовлено і заключну урочисту 
фуговану «крапку» буде смислово знівельовано. Насправді, М. Березовський у всіх 
випадках поліфонічних фіналів завжди готував рухливу фугу заспокійливою час-
тиною, зв’язуючи обидві у двочастинний епізод на зразок прелюдії – фуги. У цьому 
разі виконавець повинен відчути необхідність виокремлення кількох завершальних 
тактів передостаннього епізоду і відреагувати виконавськими засобами: subito piano 
на другій долі такту, зменшення руху, гармонічне, «органне» звучання і зосереджене 
вимовляння тексту «Господь сил с нами». Лише за цієї умови наступна фуга буде 
належним чином підготовлена і виконає функцію рухливого, легкого та яскравого 
фіналу. У такому разі виконавець міняє форму твору: з двочастинної вона перетво-
рюється на тричастинну (що характерніше для творів М. Березовського). Отже, лише 
виконавськими засобами можливо змінити ідейну концепцію твору.

Схожа, хоча й не настільки гостра, інтерпретаторська ситуація виникає в кон-
церті «Не імами іния помощи». Цей унікальний концертний твір є богослужбовим 
піснеспівом – кондак ікони «Всіх скорбящих радості» (єдиний нині зразок жанру в 
М. Березовського). Музично він схожий з попереднім концертом незначним розміром. 
І що цікаво, у нього наявні такі ж двочастинні співвідношення між передостаннім 

IM
FE

вагомість моменту може здатися дещо прямолінійною, спрощеною, чого М.

IM
FE

вагомість моменту може здатися дещо прямолінійною, спрощеною, чого М.
еншити динаміку і темп (

IM
FE

еншити динаміку і темп (
з’явиться відтінок богобоязні, релігійного захоплення, чого, мабуть, і

IM
FEз’явиться відтінок богобоязні, релігійного захоплення, чого, мабуть, і

Наступний, передостанній епізод, представлено поліфонічними проведеннями ви

IM
FEНаступний, передостанній епізод, представлено поліфонічними проведеннями ви

східного мотиву, типовою риторичною фігурою 

IM
FEсхідного мотиву, типовою риторичною фігурою anabasis

IM
FEanabasis (сходження), що змальовує 

IM
FE (сходження), що змальовує 

піднесення Бога над народами («вознесуся во язиціх»), між якими вставлений кан

IM
FEпіднесення Бога над народами («вознесуся во язиціх»), між якими вставлений кан

товий сольний епізод з попереднім текстом. Мета цього епізоду

IM
FEтовий сольний епізод з попереднім текстом. Мета цього епізоду

сходження Бога над людьми в усій своїй славі, що передано поліфонічними висхід

IM
FEсходження Бога над людьми в усій своїй славі, що передано поліфонічними висхід

ними лініями. Проте кінець епізоду дещо несподівано сполучається із зовсім іншим 

IM
FE

ними лініями. Проте кінець епізоду дещо несподівано сполучається із зовсім іншим 
текстом, що становить початок останнього текстового рядка псалма: «Господь сил с 

IM
FE

текстом, що становить початок останнього текстового рядка псалма: «Господь сил с 
нами». Судячи з тексту псалма, цей епізод повинен сполучатися з наступною фугою, 

IM
FE

нами». Судячи з тексту псалма, цей епізод повинен сполучатися з наступною фугою, 
док потрібно читати так: «Господь сил с нами. Заступник наш

IM
FE

док потрібно читати так: «Господь сил с нами. Заступник наш
нак у музиці його першу частину приєднано до попереднього поліфонічного епізоду з 

IM
FE

нак у музиці його першу частину приєднано до попереднього поліфонічного епізоду з 

IM
FE

іншим текстом та ідеєю (приклад

IM
FE

іншим текстом та ідеєю (приклад №

IM
FE

№ 3)

IM
FE

3), у

IM
FE

, у той ч

IM
FE

той ч
зміст усієї другої структурної одиниці форми концерту.IM

FE
зміст усієї другої структурної одиниці форми концерту.

Дивно, що після оспівування сходження грізного Бога раптово звучить прохання IM
FE

Дивно, що після оспівування сходження грізного Бога раптово звучить прохання 
до Бога бути з нами. УIM

FE
до Бога бути з нами. УIM

FE
руIM

FE
рукописному тексті немає ніяких позначок про те, що має IM

FE
кописному тексті немає ніяких позначок про те, що має 

прозвучати інша музика. Якщо не звернути на це увагу і продовжити його виконуваIM
FE

прозвучати інша музика. Якщо не звернути на це увагу і продовжити його виконува
ти як закінчення попереднього поліфонічного, то виникне непорозуміння між передIM

FE
ти як закінчення попереднього поліфонічного, то виникне непорозуміння між передIM

FE
анньою частиною та фугою. Останню буде непідготовлено і заключну урочисту IM

FE
анньою частиною та фугою. Останню буде непідготовлено і заключну урочисту 

www.etnolog.org.ua



29    

епізодом і заключною фугою. У цьому концерті, так само як і в попередньому, обидві 
заключні частини об’єднані текстом останньої строфи кондака «Твої бо єсми раби, да 
не постидимся», який порівну розподілений між двома музичними побудовами: перед-
останньою «Твої бо єсми раби», що створює молитовний, зосереджений стан, і остан-
ньою – власне фугою, де заключний текст кондака «Да не постидимся» доповнений 
попереднім – «Твої бо єсми раби». Без сумніву, виконавець має відтворити відмінний 
духовний стан крихітного попереднього, перед фугою, епізоду уповільненим темпом, 
тихою динамікою (можливо, з невеликим crescendo), прикритим, округлим звуком, 
особливо виразною вимовою слів «Твої бо єсми раби» (приклад № 4). 

Отже, формальна ситуація до дрібниць подібна до попереднього концерту «Приіді-
те і видіте». Підтвердженням саме такого структурування в концерті «Не імами іния 
помощи» є наявність підказки – передостання частина виділена темповою познач кою 
Largo і метром ¾, який збережеться в наступній фузі. Хоча цей епізод, як і в концерті 
«Приідіте і видіте», також займає лише три такти, проте ці такти перед фугою ви-
яскравлюються лише виконавськими засобами. Наявність у нотному тексті концерту 
«Не імами іния помощи» іншого темпу і метру не дозволяє зв’язувати передостанню 
частину з попередньою, виокремивши її в самостійну побудову, і представляє структу-
ру концерту як тричастинну. Зі сказаного зрозуміло, що навіть такий важливий еле-
мент концерту як структура є невизначеною, якщо спиратися лише на нотний текст. 
Вона стає зрозумілішою лише в комплексному аналізі, у якому виконавський аналіз 
відіграє важливу роль.

Схожим чином М. Березовський структурував і концерт «Милость і суд воспою 
Тебі, Господи». У рукописі (рукописних поголосниках) музичний текст концерту роз-
ділено на три частини за метричною ознакою: ⁴⁄₂ – ³⁄₂ – ⁴⁄₂. Проте виконавським планом 
передбачено інше членування, яке відповідає логіці саме музичного руху.

Текст 100-го псалма, на який створено концерт, має такий драматургійно-складо-
вий вигляд:

1. Милость і суд воспою Тебі, Господи: 
2. а) пою і разумію в путі непорочні; б) когда приідеши ко мні; в) прехождах в 

незлобії сердця своєго посреді дому моєго.
3. Не предлагах пред очима моїма вещ законопреступную, творящия преступленіє 

возненавидіх.
4. Не прильпе мні сердце строптиво: уклоняющогося от мене лукавого не познах.
5. а) Оклеветающого тай іскреннього своєго, сего ізгонях; б) гордим оком і неситим 

сердцем с сим не ядях.
6. а) Очі мої на вірния землі, посаждати я со мною; б) ходяй по путі непорочну, 

сей мі служаше.
7. а) Не живяше посреді дому моєго творяй гординю; б) глаголяй неправедная, не 

ісправляше пред очима моїма.
8. а) Воутрія ізбивах вся грішния землі; б) єже потребити от града Господня вся 

ділающия беззаконіє 1.
У побудові частин М. Березовський не слідує віршам псалма. Так, у першій час-

тині містяться п’ять віршів; друга включає шостий, сьомий і першу половину вось-
мого вірша (слова «Во утрія ізбивах вся грішния землі»); остання, третя частина, – 
фуга на половину останнього вірша: «єже потребити от града Господня вся ділающия 
беззаконіє». 

Перша (формальна) частина об’єднує досить різні за характером псалмові тексти, 
які можна образно охарактеризувати построфно: 1 – урочистий текст першого вірша; 
2 – роздуми людини про те, що лише йдучи непорочними шляхами можна сподівати-
ся на прихід Господа; 3 – небажання людини робити злочин і переконання, що вона 
не схибить; 4 – знання людини, що вона не знатиметься з тим, хто має розбещене 
серце; 5 – людина впевнена, що не потерпить того, хто має гордість, гордовитість і 
обмовляє інших.
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Текстовий аналіз дозволяє укрупнити епізоди за характером, виділивши такі гру-
пи: урочисту (вірш 1), ліричного роздуму (вірш 2), неприйняття людиною неправед-
них вчинків (вірші 3–5). Такий характерний розподіл розбиває текст на нерівні гру-
пи, коли перша – коротка, друга – довша, а третя об’єднує три вірші, що за обсягом 
більша попередніх разом узятих.

Композитор, мабуть усвідомлюючи таку нерівномірність, розбиває текстовий мате-
ріал музичними засобами по-іншому. Перший каданс, на словах «дому моєго», завер-
шує другий вірш і, у такий спосіб, об’єднує перший і другий у єдину побудову – пер-
ший епізод. І об’єднання першого вірша з другим, і подальший розвиток до кадансу 
зроблено таким чином, що не викликає інших інтерпретаційних варіантів, аніж той, 
який запропоновано композитором. Отже, задача виконавця полягає в тому, щоб піс-
ля першої закличної інтонації – загальнохорової заставки «Милость і суд воспою 
Тебі» – наступний розспів на слові «Господи» притишити динамічно, аби зв’язати з 
наступною текстовою частиною, у якій переважатиме позитивний настрій споглядан-
ня праведного шляху та надії на прихід Господа (у виконавстві – лірика, відтворена 
легатними рухами та загальнохоровим спрямуванням до фразових акцентів). Єдність 
цього епізоду підкреслена й тонально (переважання B-dur).

Другий епізод («Не предлагах пред очима моїма») завершується кадансом на сло-
вах «возненавидіх» і охоплює текст третього вірша. Характер міняється кардинально: 
обурена людина активно протестує проти злочинів. Це поліфонічний епізод з різни-
ми темами мотивного характеру, які мають яскравий зображальний характер. Епізод 
тонально розімкнений і акумулює напруження, очікуване після кадансу. М. Бере-
зовський майстерно подав стан обурення грізним сходженням голосів у поліфоніч-
них імітаційних проведеннях. Уперше з’являються «промовисті» інтонації в низхід-
них стрибках, начебто падаючих з високої теситури. Виконавець може посилити ці, 
низхідні, мотиви, акцентуючи на складах з ораторською патетикою. Незважаючи на 
явний каданс, музичний рух потребує продовження, що підкреслено розімкненим 
тональним планом, де кадансовий акцент припадає на домінанту нової тональності 
(G-dur), замість якої новий епізод починається з B-dur.

У третьому епізоді розспівано текст четвертого вірша, у якому пролонговано незгоду 
людини з неправедними вчинками, а також неприйняття лукавих людей. Здавалося б, 
що початок вірша «Не прильпе мні серце строптиво» має відтворювати активна, рішуча 
музика. Проте композитор добрав інших засобів – зображальних. Наповзаючі секунди 
створюють зорове враження тих лукавих злодіїв, що приліплюються до людини, ви-
смоктуючи з неї правду і життя. Отже, тут неможлива інша динаміка, ніж piano з дуже 
поступовим crescendo. Далі імітаційні хвилі готують кульмінацію: «гордим оком і не-
ситим серцем», що звучить як зойк жіночих голосів (приклад № 5), після чого, також 
несподівано, замість відкритого неприйняття неправди, висловлено не спротив, а хрис-
тиянське співчуття за тими, хто творить неправду: «с сим не ядях». За силою виразнос-
ті цей скорботний епізод стоїть поряд із кращими драматичними частинами видатних 
концертів М. Березовського; структурно він завершує формальну першу частину.

Отже, перша частина має низку роз’єднаних епізодів, у кожному з яких панує пев-
на характерна стихія, і які мають свою, унікальну, будову з місцевою кульмінацією. 
Завдання диригента полягає в осмисленні ролі цієї частини в загальній структурі 
твору. Елементарне слідування за епізодами призведе до втратити логіки структур-
ної динаміки, за якої фактурний рух прямує до єдиної кульмінації. Відтак форма 
розпадеться на низку окремих, хоча й цікавих, епізодів. Однак ідея величі людини, 
яка, скоряючись перед заповідями Господніми, активно проголошує неприйняття не-
праведного життя, буде розпорошена. Для того, аби ідея проявилася переконливо 
і яскраво, пропонуємо зв’язати епізоди неприйняття людиною неправедних вчинків 
(рядки 3–5) у єдину структуру, пом’якшивши каданси та початки епізодів і побуду-
вавши кульмінацію на словах «гордим оком і неситим серцем».

Формальна друга частина концерту – найбільш строката щодо введених у неї об-
разних характерів. Тридольний розмір вносить у музику активний танцювальний 
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елемент, який трактовано як енергійність. Три епізоди, що складають частину, і які 
відповідають 6-му, 7-му і 8-му (першій половині) рядкам тексту, контрастують фак-
турно, тому легко виокремлюються. Однак із включенням останнього, восьмого, вір-
ша виникає окрема колізія. Останній епізод другої частини написаний на текст вось-
мого вірша псалму: «Во утрія ізбивах вся грішния землі». За характером, – це грізне 
обурення неправдивими діями, яке доведене до останньої межі, а за фактурою – 4-го-
лосна імітація з гармонічним підсумком – усього 11 тактів. Вмонтувавши цей епізод у 
структуру другої частини, композитор мав би підкреслити завершеність драматичного 
характеру, що відтворено у віршах із третього по восьмий. Проте цього не відбулося. 

По-перше, за логікою форми, – це частина, яка передує заключній фузі. Своїм 
грізним характером вона готує рухливу фугу, в якій відтворено схожий, але відмін-
ний характер – впевненість, що Господь викорінить беззаконня на землі. По-друге, 
текст аналізованої частини – це початок строфи, заключення якої проходить у фузі, 
отже, ці, дві, частини об’єднані псалмовим рядком і, по-третє, тонально – віднов-
лено основну тональність концерту (B-dur). Усе вищеперелічене є свідченням того, 
що ця частина має сполучатися із заключною фугою і структурно має відтворити 
типову для М. Березовського двочастинність: прелюдія – фуга. Завдання виконавця 
полягає в тому, щоб створити в передостанній частині таке напруження, яке б під-
готувало фінальну фугу і, таким чином, об’єднало їх у єдину контрастну побудову.

Протилежна ситуація виникає в концерті «Господи, силою Твоєю возвеселиться 
цар»: у цьому концерті виконавець стикається з безпрецедентною кількістю частин – 
12, і його завдання полягає не в упорядкуванні різнохарактерних епізодів всередині 
частин, а в об’єднанні частин у групи або за характером, або за структурою. 

Десять віршів, які довільно дібрані з 20-го псалма (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14), 
розмежовано на 12 музичних частин. Відповідно, композитор був змушений розді-
лити текст деяких рядків на окремі музичні частини. Так відбувається тричі, коли 
об’єднуються два сусідні вірші. Однак є і протилежний приклад, коли 3/4 і 4/5 вірші 2 
розспівані в одній третій частині. Це свідчить про вибірковий характер комбінації 
тексту, коли композитора цікавить яскравість відтворення відтінку характеру, а не 
його місце в канонізованому тексті. Наприклад, у частині 3/4 композитора привабив 
характер тріумфування, який він зробив панівним у 3/4-му і 4/5-му рядках. У такий 
спосіб створено загальну атмосферу святкового захоплення, відтворену «точковими» 
поліфонічними проблисками або довгим гармонічним «затактом» у стрімкому Presto 
до фінального феєричного спалаху «Во вік віка!». 

Структурно – це найскладніший концерт з усіх відомих. Кожну з 12-ти частин 
твору виокремлено темпово і часто підкреслено зміною темпу, метра, фактурним ви-
кладом, динамікою тощо. Як же композитор структурував увесь багаточастинний об-
сяг? Залежно від чого виникає концепція твору, його ідея? Проаналізувавши різні 
структурні площини, ми дійшли висновку, що способів прочитання існує декілька. 

Текст обраних віршів псалма передбачає таку структуризацію:
1/2 вірш – заставка, досить нейтрального урочистого змісту; 
2/3 – звернення на те, що Господь обдарував царя; 
3/4, 4/5, 5/6, 6/7 – опис тих благодіянь, якими Господь обдарував царя;
7/8 – переконаність, що цар покладає на Господа надію і не сумнівається у своєму 

виборі;
8/9, 9/12 – переконаність, що Господь покарає ворогів, бо ті мають лихі помисли; 
10/14 – заклик до Господа піднестися, бо ми вихвалятимемо Його могутність [7].
Очевидно, що якщо вірші 1 і 2 мають кожен контрастний характер, то наступні три 

об’єднані одним змістом – перелік благодіянь, якими Господь нагородив царя (усього 
6 частин). 7/8 також контрастує з наступними двома (8/9 і 9/12) тим, що мова ведеться 
спочатку про надію, а далі – про невідворотність покарання ворогів. І остання части-
на (10/14) – заклик до Господа піднестися – має хвалебний характер, що цілком пасує 
урочистому фіналу.
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За темпометрикою музичні засоби частин твору структуровано дещо інакше.
Перші три частини – у стилі італійської «синфонії»: Allegro – Moderato – Presto. 

Темпову різницю підкреслено різним інтонаційним матеріалом і фактурою: крайні 
частини переважно туттійні, середня – переважно сольна, однак вони поєднані мет-
рично – 4/4 (у наступних частинах сольні епізоди пропадають). Частини об’єднані у 
групу на зразок італійської увертюри.

Наступні три частини подібні до попередніх: Allegro – Adagio – Allegro. Вони 
контрастують як метрично, так і фактурним викладом. Заключна частина – фуга. Усі 
частини туттійні. Їх також можна об’єднати у структуру, подібну до першої.

Наступне Largo (7-ма частина) з попередньої класифікації виокремлюється і стано-
вить окрему частину, так само, як і 8-ма (Allegro).

9, 10 і 11 частини розглядаємо аналогічно до трьох перших, тобто як тричастинний 
цикл на кшталт італійської увертюри (Presto – Sostenuto – Allegro).

12 частина – фуга.
Ґрунтуючись на вищеподаній класифікації, середні частини (7-ма і 8-ма) не впису-

ються у прості тричастинні побудови, створені за контрастним темповим принципом. 
Фактурний аналіз пропонує іншу структуризацію: перші 5 частин можна об’єднати 

в одну групу як ряд різнохарактерних епізодів з темповими і фактурними проти-
складеннями; середній груповий епізод (6, 7, 8), що представлений контрастними за 
темпом фугами, – своєрідне «мистецтво фуги», – у другу групу; наступна група (9, 
10, 11) – тричастинний міні-концерт на кшталт італійської увертюри; заключна фуга 
(12) – урочистий фінал.

Кожен із представлених способів об’єднання частин має свої недоліки, які, проте, 
не дозволяють сповна розкрити образний зміст твору. Натомість виконавський аналіз 
виявляє неочевидні елементи, які вможливлюють по-іншому побачити структуриза-
цію такого складного, 12-частинного, хорового циклу.

Початковий епізод концерту пропонуємо розглядати не як 3-, а як 4-частинний 
цикл. У такому разі частина 1/2 має прозвучати як урочиста заставка, інтродукція 
великого твору, в якому утверджується основний величний характер, коли Господь 
радіє спасінню царя («зіло, зіло»). Після кадансу наступна частина звучить як ви-
клад інтимних, ліричних почуттів людини (царя), котрі соромно вимовити вголос 
(«желаніє сердця»). Контраст із першою частиною в усьому – від заспокійливого 
темпу (Moderato) до сольних дуетів чи тріо, що м’якими спадними хвилями, ніби 
пок лонами, схиляються до Його ніг.

Наступне Presto виявляє нестримну радість людини: те, чого прагнули понад усе, – 
звершилося. Це нестримний потік поліфонічних вигуків, що, ніби перебиваючи один 
одного, несуться у стрімкому вихорі слів подяки. Кратний розмір (4/4) дозволяє пе-
рейти в диригуванні «на два», що полегшує передачу стрімкості руху та підкреслює 
точність імітацій. Після урочистого кадансу на словах «во вік віка», наступний епізод 
Allegro варто сприймати не як швидкий, а радше вповільнений темп, бо йде після 
Presto. Сусідство двох швидких темпів може стати приводом до розгляду їх як части-
ни різних угруповань. Проте, як вже мовилося, Allegro в даному випадку має більш 
спокійний темп, який після Presto сприймається дещо вповільнено. Відтак і каданс 
у частині Allegro має бути вагомішим за каданс у частині Presto. Окрім того, Allegro 
написано у тридольному метрі, що надає характеру відтінок танцювальності, та, на 
відміну від Presto, передбачає диригування тільки «на три», аби підкреслити вповіль-
нення і щоб «підтягнути» слабкі долі такту, укрупнивши, у такий спосіб, фразування. 

Частину концерту, що слідує за Allegro, – Adagio – з виконавського погля-
ду, потрібно розглядати не як завершене угрупування, а як поєднання з наступ-
ною – швидкою фугою Allegro. Тобто, усередині багаточастинної побудови концерту 
раптово виникає двочастинна структура, яка наявна в більшості концертних тво-
рів М. Березовського, на кшталт прелюдія – фуга. Надання царю благословення від 
Бога композитором подане як акт милосердя, що приймається з великим смиренням.  
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Звідси – глибокі  аріозні стрибки та спадні «поклонні» мотиви, які готують стрім-
ку фугу – «возвеселиши єго радостію». На цьому, так би мовити, можна поставити 
крапку, а не кому, аналізуючи твір з погляду фактури. Адже маємо велику спокусу 
розглядати цей фугований епізод разом з наступними двома фугами як серединне 
фуговане угрупування концерту і, таким чином, як лірико-драматичну кульмінацію 
концерту, що не виправдано при виконавському аналізі або виправдано частково.

Якщо виконати три фуги як єдиний серединний епізод, тоді та частина, яка йому 
передує, має завершитися на характері «тихого зах́вату» від отримання благословення. 
Таке могло б статися, якби не підказка композитора пов’язати Adagio разом з наступною 
стрімкою фугою конструктивно: заключний мотив у трьох голосах хору закінчується на 
першій долі такту, де вступає швидка, радісна фуга, тобто в нотах вимагається attaca 
наступної частини. Отже, саме ця, радісна, фуга ставить крапку, відокремивши на-
ступну за нею також фуговану частину як початок іншого угрупування (приклад № 6). 

Виняткові художні особливості повільної фуги частини 7/8 «яко цар уповаєт на 
Господа» ставлять її на рівень кращих зразків світової музичної класики як за гли-
биною образної характеристики, так і за художнім композиторським рішенням. Ніякі 
докази не переконують розглядати цей видатний музичний епізод як проміжковий 
між більш важливими частинами. Навпаки, саме з нього варто розпочинати оповідь 
про небуденне, що так споріднює його із знаменитим причастним «Блажені яже із-
брал» чи з повільним «Боже мой» з «Не отвержи мене».

Власне неможливість іншого бачення цього епізоду лише як початку найважливі-
шого концертного угрупування, квінтесенції смислу твору та піку форми – лірико- 
драматичної домінанти, саме це сполучає його зі ще більш знаним епізодом зі спад-
щини М. Березовського – з першою частиною геніального концерту «Не отвержи 
мене». У цьому його унікальність. Як і в концерті «Не отвержи мене», означений 
епізод є першою частиною – повільною мінорною фугою, у ньому також відтворено 
скорботний, молитовний характер, а містка тема передається хвилястими пісенними 
інтона ціями, де вгадується український ліричний тематизм. Перед виконавцем стоїть 
важливе завдання відтворити музику епізоду м’яким, багатим обертонами звуком, 
стежачи за легатним веденням теми в кожному голосі, без зайвого «натискання» і 
напруження, а наприкінці епізоду робити легкі акценти на перших долях тактів, під-
кресливши тональні відхилення в хиткій поліфонічній фактурі.

Наступна швидка фуга (частина 8/9), так само як і в попередніх епізодах, сполуче-
на з попередньою повільною фугою attac’ою і становить двочастинний епізод з конт-
растними за характером фугами. Важливо звернути увагу на каданс, щоб  відокремити 
цю частину з наступною, також швидкою: Allegro-Presto. З останньої розпочинається 
передкінцеве угрупування, яке можливо розглядати в різних зрізах: і як тричастинну 
структуру – Presto – Sostenuto – Allegro, і  як двочастинну – швидко-повільно. 

З виконавських позицій пропоную його розглядати саме як двочастинну не тільки 
тому, що передостання частина (Allegro, «вознесися, Господи») піднесеним возглас-
ним характером готує заключну фугу, але й тому, що вона сполучена з фугою тональ-
но (у цій, коротенькій, місткій частині запанував C-dur як основна тональність форми 
і заключної фуги).

Отже, виконавський аналіз концерту надзвичайно коригує форму, адже виокрем-
лює одні елементи і сполучає інші в логічну послідовність епізодів, які відповідно 
структуровані до композиторського задуму.

Проведений аналіз засвідчив, що віднайдені концерти М. Березовського становлять 
надзвичайно масштабний матеріал для наукового і виконавського аспектів. Багато-
значність інтерпретаційних властивостей віднайдених концертів, їх висока художня 
цінність та професійна складність сприяють зростанню і змужнінню вітчизняної ви-
конавської хорової школи, заснованої на українських класичних традиціях. Залу-
чення цих концертів до українського музичного простору, безумовно, надасть нового 
імпульсу для збагачення всієї української культури.

IM
FE

докази не переконують розглядати цей видатний музичний епізод як проміжковий 

IM
FE

докази не переконують розглядати цей видатний музичний епізод як проміжковий 
між більш важливими частинами. Навпаки, саме з нього варто розпочинати оповідь 

IM
FE

між більш важливими частинами. Навпаки, саме з нього варто розпочинати оповідь 
про небуденне, що так споріднює його із знаменитим причастним «Блажені яже із

IM
FEпро небуденне, що так споріднює його із знаменитим причастним «Блажені яже із

брал» чи з повільним «Боже мой» з «Не отвержи мене».

IM
FEбрал» чи з повільним «Боже мой» з «Не отвержи мене».

Власне неможливість іншого бачення цього епізоду лише як початку найважливі

IM
FEВласне неможливість іншого бачення цього епізоду лише як початку найважливі

шого концертного угрупування, квінтесенції смислу твору та піку форми

IM
FEшого концертного угрупування, квінтесенції смислу твору та піку форми

матичної домінанти, саме це сполучає його зі ще більш знаним епізодом зі спад

IM
FEматичної домінанти, саме це сполучає його зі ще більш знаним епізодом зі спад

ршою частиною геніального концерту «Не отвержи 

IM
FEршою частиною геніального концерту «Не отвержи 

ому його унікальність. Як і в концерті «Не отвержи мене», означений 

IM
FEому його унікальність. Як і в концерті «Не отвержи мене», означений 

вільною мінорною фугою, у

IM
FE

вільною мінорною фугою, у
скорботний, молитовний характер, а

IM
FE

скорботний, молитовний характер, а мі

IM
FE

містка тема передається хвилястими пісенними 

IM
FE

стка тема передається хвилястими пісенними 
ми, де вгадується український ліричний тематизм. Перед виконавцем стоїть 

IM
FE

ми, де вгадується український ліричний тематизм. Перед виконавцем стоїть 
важливе завдання відтворити музику епізоду м’яким, багатим обертонами звуком, 

IM
FE

важливе завдання відтворити музику епізоду м’яким, багатим обертонами звуком, 

IM
FE

стежачи за легатним веденням теми в кожному голосі, без зайвого «натискання» і 

IM
FE

стежачи за легатним веденням теми в кожному голосі, без зайвого «натискання» і 
прикінці епізоду робити легкі акценти на перших долях тактів, під

IM
FE

прикінці епізоду робити легкі акценти на перших долях тактів, під
кресливши тональні відхилення в хиткій поліфонічній фактурі.IM

FE
кресливши тональні відхилення в хиткій поліфонічній фактурі.

Наступна швидка фуга (частинаIM
FE

Наступна швидка фуга (частина 8IM
FE

8/IM
FE

/9)IM
FE

9), так само як і в попередніх епізодах, сполучеIM
FE

, так само як і в попередніх епізодах, сполучеIM
FE

на з попередньою повільною фугою IM
FE

на з попередньою повільною фугою attacIM
FE

attac
тними за характером фугами. Важливо звернути увагу на каданс, щоб IM

FE
тними за характером фугами. Важливо звернути увагу на каданс, щоб 

цю частину з наступною, також швидкою: IM
FE

цю частину з наступною, також швидкою: IM
FE

передкінцеве угрупування, яке можливо розглядати в різних зрізах: і як тричастинну IM
FE

передкінцеве угрупування, яке можливо розглядати в різних зрізах: і як тричастинну 

www.etnolog.org.ua



36    

1 Літерами «а)» і «б)» виокремлено музичні епізоди.
2 Перша цифра – порядковий номер псалмового вірша в музичній структурі концерту, 

друга, після скісної риски, – номер вірша у Псалтирі.
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SUmmary

Berezovsky Studies is a fairly young branch of music science. its investigation has occurred in 
the late twentieth and early twenty-first centuries. the substantiation of the ownership of maksym 
Berezovsky works in Ukrainian musical culture is an important stage. recently found choral con-
certos of the composer are of a great value for Ukrainian culture and require a scientific descrip-
tion, analysis and executing recommendations. recently the article author has managed to record 
the found 4-voice concertos of maksym Berezovsky, which enables to focus on some points related 
to these concertos execution, or rather on the structural elements.

Performing analysis allows to show the logic of shaping in maksym Berezovsky choral concer-
tos, which is identified through execution analysis.

the used methods are comparative for comparative characteristics of verbal and musical texts, 
historical for revealing the stylistic features of the choral concertos of the enlightenment, analyti-
cal for the execution analysis of m. Berezovsky works. in the study, based on the author’s perfor-
ming experience, the interpretation variant is considered, which allows to influence the transfor-
mation of the structure in the choral concerts of m. Berezovsky.

as a result of the executing analysis of some of m. Berezovsky choral concertos, it has been 
found out that the notation text, which reached us in the form of rewritten end-of-XViii century 
crosshairs, gives a certain interpreter’s freedom to the conductor. this influences the reading of the 
composition structural features and, through this, to a deeper understanding of the idea of a musi-
cal works. So, in the process of execution the composition can be dismembered, as in the concerto 
Come and See. on the contrary, in the concerto Lord, by Your Power, it is possible to enlarge the 
structural episodes to a number of formally complex parts. 

Keywords: choral concertos by maksym Berezovsky, executing analysis, maksym Berezovsky 
concertos structure, interpretation, episode, psalm text.
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УДК 781.68:[78.087.682:784.4(=161.2)] Олександр Яковчук 
(Київ)

зБІРКА «УКРАЇНСЬКІ НАРодНІ пІСНІ длЯ жІНочого хоРУ  
Без СУпРоводУ в оБРоБцІ олеКСАНдРА ЯКовчУКА»:  

КомпозитоРСЬКе пеРеоСмиСлеННЯ 
жАНРових ІНвАРІАНтІв

У статті висвітлено особливості композиторського опрацювання українських народних пі-
сень на матеріалі п’ятого тому «Українських народних пісень для жіночого хору без супрово-
ду в обробці Олександра Яковчука» (Київ, 2018). Непересічна цінність збірника в тому, що 
композитор видав хорові аранжування народнопісенних джерел, власноруч зібраних упро-
довж десятиліть. Подано аналіз формотворчих засад творів, техніки композиторського письма 
та прийомів хорового виконавства, якими автор поділився із читачем.

Ключові слова: хорова творчість, хорова обробка, український пісенний фольклор, Микола 
Лисенко, Олександр Яковчук.

the specific features of the composer adaptation of Ukrainian folk songs after the material of 
the fifth volume of Ukrainian Folk Songs Arrangements for Female Choir a Cappella by Alexan-
der Yacovchuk (kyiv, Foliant Publishing house, 2018, 240 p.) are considered in the article. an 
outstanding value of the collection is that the composer has recorded, arranged, published the 
musical material, accumulated by him for decades. the analysis of form creating principles of the 
works, the composer writing technique, the chorus execution methods, which the author has shared 
with the reader, are proposed.

Keywords: chorus works, choral arrangements, Ukrainian song folklore, mykola lysenko, 
alexan der yacovchuk.

«Початок ХХ століття – важливий етап у розвитку художніх обробок народних пі-
сень. Передумовою кардинальних змін у цій галузі стало глибше осягнення стильових 
засад українського фольклору і нове розуміння завдань його концертного опрацюван-
ня, підставою ж – зрушення у техніці запису фольк лору, теоретичне його осмислення 
та поцінування, масштаби нагромаджень народнопісенного матеріалу, пуб лікації ре-
тельно скомпонованих збірок (Є. Ліньової, О. Листопадова, Ф. Колесси, С. Людкеви-
ча та Й. Роздольського, В. Ступницького)» [3, с. 53].

Специфіка народного розспіву, голосоведення, багатоголосся, ладо-інтонаційні, 
мет ричні, структурні особливості українських пісень завжди привертали пильну ува-
гу композиторів і дослідників. У своїх листах до Ф. Колесси М. Лисенко 1896 року 
писав: «Кожен голос є тут цілком самостійний ход мелодійний, цілком самостійна 
пісня: це дійсно є варіант тої первісної пісні, котрий то відходить від свого основного 
мотиву, то зливається з їм на якийсь короткий час, щоб знов відокремитись. Кожен 
такий голос у гуртовому співі є самостійний контрапункт. З сього постерігаєте, що 
кращих контрапунктистів, як наш люд співочий, не вигадаєте…» [1, с. 271].

Жанр обробки народної пісні активно розвивався у творчості українських ком-
позиторів ХХ ст., учнів та послідовників М. Лисенка – К. Стеценка, О. Кошиця, 
Я. Степового, досягнувши своїх висот у творчості геніального М. Леонтовича з його 
відомим на весь світ «Щедриком». У цьому творі, а також у «Дударику», композитор 
уперше застосував наскрізний симфонічний метод опрацювання народної пісні. Цей 
метод інтенсивно розвивався у творчості П. Козицького, М. Вериківського, Л. Ре-
вуцького, Б. Лятошинського та інших. 

У середині ХХ ст. обробки народних пісень створювали учні Л. Ревуцького – 
М. Дремлюга, Г. Майборода, В. Кирейко, А. Коломієць, піднісши жанр (здебільшого 
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завдяки активній діяльності численних хормейстерів-аматорів, що мав вигляд спро-
щених хорових розкладок, гармонізацій та аранжувань) до рівня високохудожніх 
мистецьких зразків. На сьогодні жанр обробки активно розвиває у своїй творчості 
автор цих рядків, який родом з того ж співучого краю, що і М. Леонтович, – із Зеле-
ного Поділля, продовживши лінію композиторських шукань в обширі народнопісен-
них скарбів свого вчителя А. Коломійця, учня визнаного майстра української музики 
Л. Ревуцького. Мною зроблено 345 обробок народних пісень, записаних переважно 
особисто у фольклорних експедиціях. У запропонованій статті розглянуто п’ятий том 
«Українських народних пісень для жіночого хору без супроводу в обробці Олександ-
ра Яковчука» [5].

Власне, саме хорова обробка стала тим жанром, де я зміг втілити у своїй творчості 
нові способи образного розкриття емоційної щедрості й краси народної пісні. Левову 
частку народних пісень записано власноруч у фольклорних експедиціях на Право-
бережній Україні, а також у Боснії, Воєводині (Войводині, Сербія) та Хорватії. 
Іншу частину пісень узято із збірника «Наша пісня» о. Онуфрія Тимка за його зго-
дою (я був особисто знайомий з о. Онуфрієм Тимком, зустрічався з ним у с. Вербас, 
Воєво дина, 1989 р.). Решта пісень, представлених у збірнику, записана автором у 
селах Дюрдьов, Жабаль, Вербас, Кула, Руський Керестур (Воєводина) і в Хорватії – 
у селах Петровці, Міклошевці, Липовляни та в м. Вуковарі.

Метою моїх «етнопошуків» було бажання повернути українські народні пісні За-
карпаття на материкову Україну. Історія цієї етнічної групи (українці Закарпаття) 
не прос та: майже 300 років тому, під час правління австрійської імператриці Марії 
Терезії (1717–1780), значну частину населення Закарпаття переселили у Воєводину й 
Бачку Паланку. Загалом, ця акція мала позитивний характер для переселенців, бо 
переселення відбулося на досить вигідних умовах. Новоприбульців безкоштовно на-
діляли родючими землями в межиріччі Тиси й Дунаю, платили підйомні, будували 
церкви та школи, культурні осередки тощо. Інша річ, що наслідком переселення на 
тривалий час був розрив культурних зв’язків переселенців з рідним краєм, його мо-
вою, культурою – урешті-решт, і з музичним фольклором. Будучи за віросповідан ням 
переважно греко-католиками, закарпатці деякі зв’язки з Україною опосередковано 
зберегли (майже всі їхні священики навчалися у Львівській духовній семінарії, доско-
нало володіли українською літературною мовою, перебували в українській культурі), 
проте із часом відбувався все більший лінгвістичний вплив інших етносів (сербів, 
хорватів, угорців, словаків) на мовну культуру переселенців. Велику роль у цьому 
відіграли, певна річ, і міжетнічні шлюби. Хоча потрібно правдиво зауважити, що 
для культурного розвитку русинів у колишній Югославії було створено всі необхідні 
умови: у місцях компактного проживання у Воєводині (села Руський Керестур, Кула, 
Вербас, Дюрдьов) вони мали свої восьмирічні школи, церкви, культурні осередки на 
кшталт «Просвіти», проводили мистецькі фестивалі («Червена Ружа») тощо. Процес 
довготривалої асиміляції згодом виявив свої наслідки: нині їхня мова є досить-таки 
віддаленою від української сучасної мови. Трапляються в лексиконі русинів багато 
слів, запозичених із сербохорватської, угорської та словацької мов. Певно, що під 
впливом інших культур, відбулися деякі зміни і в національній ментальності, проте 
всі вони етнічно усвідомлюють себе українцями, хоча і називаються русинами, зберіг-
ши свою давню назву (автор статті, для зручності, залишає за собою право називати 
дану етнічну групу русинами).

Початок справи запису фольклору вище названої етнічної групи належить відомому 
українському етнографу та фольк лористу, академіку ВАНУ В. Гнатюку (1871–1926). 
У 1897 році він видав першу книжку шеститомника «Етнографічні матеріали з Угор-
ської Русі». Під керівництвом І. Франка В. Гнатюк редагував етнографічний збірник 
«Матеріали до української етнології». Академік опублікував і низку наукових праць 
про лемків закарпатської смуги, а також югославських русинів: «Руські в Бачці» 
(1898), «Русини в Угорщині» (1899), «Русини Пряшівської єпархії і їх говори» (1900).
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На жаль, В. Гнатюк не записував нотного тексту, а лише слова пісень, тому нині 
розмірковувати про музичну еволюцію даного фольклору важко. Безумовно, на інто-
націю народних пісень українців Закарпаття мав значний вплив музичний фольклор 
інших народів – сусідів (тут ми спостерігаємо т. зв. явище контамінації), особливо 
інтонації словацької народної пісні, а також, певною мірою, угорської та сербсько-
хорватської. Це передусім відчувається у формуванні мелодичної лінії пісень, зокре-
ма ліричних, у використанні характерних ладів народної музики, вживанні ритмів 
народної танцювальної музики (наприклад, польки, вальсу, чардашу тощо). Особливо 
потрібно звернути увагу на «живучість» таких форм народної творчості Карпатського 
гірського регіону, як коломийка та аркан, які збереглися до сьогодні, незважаючи 
на те, що від часу переселення в рівнинну Воєводину минуло майже 300 років. Ав-
тентичному виконанню деяких пісень притаманне поступове прискорення темпу від 
куплету до куплету. Природно, що найшвидшим є останній куплет пісні. Інколи, на-
самкінець, на останніх словах, роблять несподівану фермату. Іноді додають вигуки 
«Гей!». Характерними є також двочастинні формоутворення деяких пісень, подібно 
до угорського чардашу, де чергуються повільні та швидкі частини, а іноді трапля-
ються і тричастинні побудови: А–В–А або А–В–С. Цікавими є зразки пісень ямбічної 
ритмобудови, які за формальною логікою мали б починатися із затакту, в розмірі ¾, 
але вони починаються на першу, сильну, долю такту. Цим зміщенням досягається 
пом’якшення мелодії, відбувається ніби «розмивання» сильної долі, що надає своє-
рідного ефекту незвичності й певної новизни (як на наше «українське музичне вухо»). 

Повністю згоден із жанровою класифікацією даного масиву фольклору, визначе-
ною ще В. Гнатюком:

– обрядові пісні,
– історичні пісні,
– побутові пісні,
– духовні пісні,
– сороміцькі пісні,
– чужі пісні,
– танцювальні мелодії.
У п’ятому томі власних обробок українських народних пісень для жіночого хору 

без супроводу, керуючись науковим підходом до фольклорного матеріалу, запропоно-
ваним В. Гнатюком, я розмістив записані та опрацьовані пісні в дещо іншому, більш 
стислому, порядку, поділивши вокальні твори на чотири основні групи:

– календарно-обрядові пісні (колядки релігійного змісту, народні колядки та щед-
рівки, веснянки – гаївки, купальські тощо),

– історичні, чумацькі, рекрутські пісні,
– родинно-побутові пісні,
– жартівливі й танцювальні пісні.
Згідно цієї класифікації маємо такі розділи збірки:
І розділ – 15 колядок, 4 щедрівки, 4 веснянки, 6 родинно-побутових пісень, 4 чу-

мацькі та 4 жартівливі пісні (разом – 37 пісень).
ІІ розділ – 24 родинно-побутових (серед яких – 7 весільних), 1 патріотична, 1 ре-

крутська та 7 жартівливих пісень (разом – 33 пісні).
У І розділі збірки представлено авторські обробки пісень календарно-обрядового 

циклу: 15 колядок і 4 щедрівки. Ці жанри серед календарно-обрядових пісень є най-
більш поширеними. У сивій давнині наші предки колядки співали під час весняних 
польових робіт, а згодом пісні приурочували до Різдва Христового. Їх виконува-
ли гурти колядників, переважно парубки, у день Різдва і протягом наступних двох 
тижнів; щедрівки виконували групи дівчат (або змішані хорові групи) на Маланку 
(старий Новий рік). Релігійні колядки сповіщали світові про Віфлеємські події та 
народження Христа, а дохристиянські мали значно ширший спектр сюжетів: тут і 
пантеїстична міфологія, і історія, і гумор, і сатира, і любов, однак усе зводилося на-
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самкінець до віншування господаря, побажання йому здоров’я і багатства. Зрозуміло, 
що чим оригінальніше щедрування, тим кращі дарунки від господаря. Тому україн-
ські щедрівки оригінально-вигадливі на образні метафори.

У фольклорі Закарпаття Різдвяні співи називають «крачунськими» (Коротун, Ка-
рачун, Крачун – міфологічна істота, яка скорочує зиму, краде в неї дні, отже, повер-
тає сонце на весну). Зауважимо, що закарпатці співають виключно релігійних коляд, 
яких їх навчили, очевидно, греко-католицькі священики. До речі, маємо цікавий 
феномен: веснянки і гаївки в їх звичному виконанні відсутні. Лише опосередкова-
но, – як особисте звернення закоханої дівчини чи парубка до природи, сонця, місяця, 
вітру тощо. Закличок весни, типових для українських «материкових» веснянок, мною 
записано не було. На жаль, достеменно невідомо, чому саме в переселенців Воєводини 
відсутні ці жанри дохристиянського календарно-обрядового циклу, хоча, за спосте-
реженнями в дослідженнях В. Гнатюка, вони в інших русинських анклавах, тією чи 
іншою мірою, присутні.

Від кінця ХІХ ст. й на сьогодні в Україні сформувалися міцні національні тради-
ції написання хорових обробок народних пісень, починаючи від М. Лисенка, К. Сте-
ценка, О. Кошиця, М. Леонтовича, П. Козицького, М. Вериківського, Л. Ревуцького, 
Б. Лятошинського, М. Коляди, А. Штогаренка, А. Коломійця, В. Кирейка, М. Дрем-
люги, С. Людкевича, М. Колесси, В. Барвінського і до сучасних авторів, які розвину-
ли класичні традиції та дали новий поштовх розвитку жанру (Є. Станкович, Л. Дич-
ко, Б. Фільц, Г. Гаврилець, В. Степурко, В. Зубицький, Ю. Алжнєв, В. Камінський, 
М. Ластовецький та ін.). У чому ж полягає самобутність та унікальність саме мого 
підходу до творчої роботи над фольклорним першоджерелом? На мою думку, цінним 
є те, що я можу згадати «історію запису» кожної пісні, манеру її виконання, особ-
ливості інтонування, темпоритміку, емоційну атмосферу, оточуючу побутову етно-
графію, природу того чи іншого терену тощо. Усі ці фактори, відповідно, створюють 
цілісне враження композитора-записувача, що потім допомагає якнайглибше розкрити 
«душу» пісні при її художньому опрацюванні.

На сьогодні мною видано шість томів обробок українських народних пісень для 
різних хорових складів. Що ж до аналізу зразків, то, поділяючи творчі підходи 
В. Гнатюка щодо класифікації народнопісенного матеріалу, пропоную розглядати їх 
за такими (власними) критеріями: інтонаційна сфера, ладо-гармонічна основа, метро-
ритмічні особливості, поліфонічна складова, фактурний виклад, музична форма.

У роботі над обробкою народної пісні я більше тяжію до так званих вільних, 
або креативних, обробок. У деяких своїх пізніх, більш масштабних, композиціях 
збагачую звукову палітру твору, використовуючи, окрім основних методів обробки – 
інваріантної, куплетно-варіаційної, ладо-гармонічної, поліфонічної, ладо-тональної, 
формоутворювальної, також інтонацію самої пісні, аж до її переосмислення, пере-
плавлення в нову інтонаційну якість (такі ознаки є характерними для деяких укра-
їнських народних балад і дум). Умовно кажучи, як і в деяких творах М. Леонтовича 
(наприклад, у «Щедрику»), у моїх окремих обробках думно-баладного характеру від-
бувається певна «наскрізна симфонізація» музичного матеріалу. У жанрі авторської 
обробки народної пісні це є, безумовно, новим творчо-позитивним явищем.

У 5-му томі обробок народних пісень для жіночого хору a cappella враховано 
специфіку звучання саме даного хорового складу, а також використано всі доступні 
новації сучасного композиторського письма, що притаманні іншим жанрам. Особливо 
звертає на себе увагу обробка веснянки «Там біленьке павутиння», у якій використа-
ні найскладніші сучасні прийоми звукопису – лінеарна поліфонія, політональність, 
полі ладовість, поліритмія та поліметрика. Звичайно, такі обробки може виконати 
тільки високопрофесійний хор. Нині цей твір уже «подужав» один з унікальних, 
елітних колективів – жіночий хор Київського муніципального вищого музичного ін-
ституту імені Р. Глієра, лауреат ряду міжнародних конкурсів під керуванням видат-
ного диригента, народної артистки України Г. Горбатенко. Незважаючи на те, що я 
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як автор розумію лімітованість виконання цього хору, однак уважаю, що з кожним 
новим написаним твором варто піднімати планку техніки виконання на все вищий і 
вищий щабель, мотивуючи, тим самим, до професійного зростання інших, менш тех-
нічно розвинутих колективів. До речі, крім хору Г. Горбатенко, мені відомі лише два 
віртуозні колективи у світі, яким під силу ця обробка – це хор «Павана» з м. Києва 
(диригент Л. Байда) і хор «Веснівка» з канадського м. Торонто (диригент К. Зорич-
Кондрацька). 

Окремо хотілося б зупинитися на жанрово-естетичній специфіці деяких народ-
них пісень Закарпаття. Зокрема, в аналізованому 5-му томі більшу частину нотного 
об’єму займають родинно-побутові пісні (25 зразків), серед яких виокремлюємо 7 ве-
сільних. Далі, за кількістю, уміщено пісні жартівливі (7) і по одній – патріотична 
й рекрутська. Цікаво, яку ж роль у формуванні тематики пісень відіграв сам факт 
переселення народу? Очевидно, у культурному аспекті – радше негативну, тому що 
за 300 років стер з генетичної пам’яті майже всі спогади про батьківщину. Однак, 
можливо, саме переселення було позитивним явищем у житті бідного населення За-
карпаття, яке значною мірою покращило свій добробут. Проте констатуємо, у меж-
ах запропонованої публікації, тільки етномузикологічні факти. Цікаво, що родинно-  
побутові жанри стали панівними у фольклорі югославських русинів-українців. Чіль-
не місце серед них посідають весільні («свадзебні») пісні, очевидно, як центральна 
подія в житті кожної людини. На другому, умовно кажучи, місці перебувають ліричні 
пісні (про кохання), а на третьому – жартівливі. Загалом, за спостереженнями автора 
цих рядків, русини-українці Воєводини мають напрочуд веселу вдачу. Вони надзви-
чайно працьовиті, дружні, відкриті до інших народів, щирі й доброзичливі. Цілком 
логічно, що їх фольклор повністю відповідає національному характеру вищеокресле-
ної етнічної групи.

Доречно зупинитися на основних принципах авторських обробок, пояснити, так би 
мовити, семантику даного процесу, дещо привідкрити відомості про композиторську 
«творчу лабораторію». Обраний мною метод обробки я визначаю як «універсальний». 
Що маю на увазі? Композитор переконаний, що будь-який вид обробки в сучасному 
музичному просторі існує, навіть включно з деякими модерними, суто інструмен-
тальними, прийомами поліфонічної техніки, сонористики, поліритміки тощо. Голов-
не – органічність і переконливість розвитку музичного матеріалу. У процесі багато-
літньої роботи над обробками українських народних пісень автор цих обробок дійшов 
виснов ку про необхідність «наскрізної симфонізації» деяких складних народнопісен-
них зразків. Спробуємо розшифрувати це поняття. 

Часто пісня, велика за об’ємом та складна інтонаційно, починає у процесі опрацю-
вання, умовно кажучи, «диктувати» авторові свої вимоги щодо шляхів подальшого 
розвитку музичного матеріалу. І це не містика: про явище «потрапляння в полон» до 
музики колись говорив автору цієї статті сам Л. Ревуцький (пропонуємо назвати таке 
явище «креативний детермінізм»). Тоді композитор стає ніби залежний від музики, 
яку він компонує, вона починає його «вести». Він змушений шукати нові прийоми 
хорового письма, іноді, навіть, використовуючи надбання інструментальної симфоніч-
ної музики, а саме: переосмислення заданої інтонації, її переродження і перевтілення 
в іншу якість, навіть діалектично протилежну. Це можливо досягти саме в роботі з 
інтонацією пісні, за допомогою виокремлення інтервалів, їх селекції або ж, навпаки, 
інтерполяції нових інтонаційних зерен, які працюють на розширення тематизму і му-
зичної форми твору як такого. Такі технічні прийоми часто докорінно видозмінюють 
саму музичну тканину твору, іноді – до невпізнання. Виникає нова естетична якість 
твору. Пропоную називати цей принцип, яким і користуюся у своїх хорових обробках, 
явищем «авторської контамінації». Добре це чи ні? Очевидно, усе визначається до-
сягнутим кінцевим позитивним результатом обробки, рівнем її художньої доцільності.

За глибоким моїм переконанням, кожна українська народна пісня, умовно кажучи, 
має свою «душу» – притаманну тільки їй самобутність, річ у собі, «родзинку».  Чи-то 
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інтонаційну, чи ладову, чи гармонічну, чи метро-ритмічну – те, на що ми в першу 
чергу звертаємо увагу. Потрібно лише вміти цю «душу» побачити і відчути. Чому не 
кожну пісню можна обробити? Часто буває, що вона «противиться» насильному її 
опрацюванню. І, як правило, ці силувані обробки неорганічні: вони штучні, невда-
лі. На жаль, не всі композитори можуть це відчути і зрозуміти, часто вкладаючи 
пісні в «прокрустове ложе» формальних аранжувань. Висновок такий: щоб зрозуміти 
«душу» народної пісні, треба в неї спочатку закохатися, розбудити в собі «національ-
ний культурний ген», образно кажучи. Лише тоді вона розкриється в усій своїй красі, 
стане зрозумілою і доступною для художнього опрацювання.

Зупинюся на аналізі деяких найбільш цікавих обробок народних пісень з даного 
збірника, здійснених на основі записаного фольклорного матеріалу як в Україні, так 
і за її межами.

І розділ. «в нашого хозяйна» (B-dur – g-moll – B-dur, Andante, розмір ⁶⁄₈, лад – 
мажоро-мінор). Колядка має 7 куплетів. У даній обробці вжито принцип кантової 
інваріантності в мелодії при куплетно-варіаційному розгортанні музичного матеріалу. 
Лад на початку – мажорний. У 5-му куплеті, шляхом ладо-тонального співставлен-
ня, здійснено перехід у паралельний g-moll з наступним поверненням в основну, ма-
жорну, тональність у фінальному, 7-му, куплеті. Головна особливість фактури – рух 
паралельними терціями, секстами або септакордами лінеарно, що породжує цікаві 
сонористичні звучання. Колядку завершено короткою кодою: її скандовано на словах 
«Дасть Бог і вам!». У творі використано такі поліфонічні прийоми, як канонічна імі-
тація, хорове педалювання голосів, а також елементи гетерофонії та лінеарності. Іноді 
викладено матеріал у взаємодії вищеперелічених кількох прийомів. Гармонія проста, 
прозора, продиктована інтонаційно-ладовою природою самої пісні. Метро-ритмічна 
структура асиметрична: 2 такти в розмірі ⁶⁄₈ – 1 такт на ⅝ – 2 такти на ⁶⁄₈ – 1 такт на ⁹⁄₈. 
Цікавим є приспів-рефрен на словах «Не завидуйте, панове-братці, дасть Бог і вам!», 
що незмінно повторюється після кожної строфи. Ступінь «авторської контамінації» 
в обробці незначний.

Обробка пісні «прилетіла ластівонька» (B-dur – g-moll – G-dur, Andantino, роз-
мір ¾, лад – мажоро-мінор). Форма теми – 8-тактовий період, форма всієї оброб-
ки – куплетно-варіаційна. Метро-ритмічна структура теми симетрична, складається 
з двох 4-тактових періодів. Варто наголосити на подібності тексту даної щедрівки 
до загальновідомого «Щедрика» в обробці М. Леонтовича. Виходячи з мелодичного 
діапазону нашої щедрівки, вона виникла набагато пізніше первісного архетипу «Щед-
рика»: в основі «Щедрика» – архаїчна інтонаційна формула об’ємом у малу терцію, 
а в нашому випадку – мала септима. (Зауважимо, що художній обробці найлегше 
піддаються народні пісні, інтонаційно невеликі за діапазоном – терція, кварта, квін-
та, тобто трихорд, тетрахорд, пентахорд. За нашими спостереженнями, чим ширший 
діапазон пісні, тим важче з нею працювати.) Гармонічна мова даної обробки зумовле-
на ладовими особливостями пісні. Хорова фактура контрастна, подекуди – лінеарно- 
поліфонічна, що інколи породжує цікаві гармонічні побудови. У середній частині 
обробки, на словах «А чи дома пан-господар?», автор переносить тему в паралельний 
g-moll, створюючи певний ладо-тональний контраст у розвитку музичного матеріалу. 
Це вигідно відтінює основний тематизм – більш багатогранно його виявляє. Заверше-
но щедрівку ритмічно розширеним традиційним побажанням «Щедрий вечір, добрий 
вечір!», що звучить як кода в яскравому G-dur. Ступінь «авторського втручання» в 
обробці незначний, за виключенням п’ятитактової коди, яка повністю авторська. 

Отже, подано аналіз двох вищенаведених зразків, де визначено основні принципи 
моєї обробки народної пісні, зокрема автентичних колядки й щедрівки. Для більш 
повної картини проаналізую й інші зразки обробок. 

«Ішла звізда» (a-moll). Обробка написана в куплетно-варіаційній формі (8 купле-
тів). Проста 4-тактова мелодія заснована на головних функціях гармонічного a-moll і 
звучить в одній теситурі, створюючи враження теми-ostinato. Їй, на противагу, почи-
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наючи із 4-го куплету, з’являється активний контрапункт вісімками в партії альтів. 
Він вносить у драматургію твору ознаки розвитку за допомогою відхилень у G-dur 
і C-dur. Виразності хоровій тканині надають використані органні пункти (такти 5, 
9–10, 23, 27, 29–31). За їх допомогою з’являються барви імпресіоністської стилісти-
ки – паралельні тризвуки (такти 23–24) і секстакорди (такти 27–28).

За наявності багатьох куплетів, серйозною проблемою постає питання музичної 
форми, долання одноманітності, запрограмованої однією музичною темою, пошуку 
засобів, необхідних для конструювання структурної логічності цілого. Прикладом 
такої динамізації форми може слугувати обробка пісні «ой, у тебе, дядьку» (B-dur). 
У першому куплеті виклад теми спершу запропоновано одноголосно (2 такти), далі – 
з терцієвим подвоєнням у других сопрано, а в каденції поява партії альтів наповнює 
завершення куплету чіткістю гармонічної логіки (T6

4 – D2 – T6). У 2-му куплеті іміта-
ційний вступ альтів формує їх активне протискладення темі. У 3-му куплеті тема від 
початку збагачена виразними лініями підголосків (друге сопрано, альти). 4-й і 6-й 
куплети вносять зміну тональності на g-moll. Його виразником стає тривала хорова 
педаль «g» у партії других альтів (у 4-му куплеті). У каденції повертається основна 
тональність. 

Розвиток теми активізується з огляду на імітаційне її проведення в оберненні на 
початку першими альтами. У 8-му куплеті хорова фактура ущільнюється проведен-
ням теми паралельними тризвуками. Останні 2 куплети тематично динамізовані, під-
носять загальний розвиток до вищої – кульмінаційної – фази. Для цього в 10-му 
куплеті виокремлюється початковий тетрахорд, його напрямок змінено на висхідний, 
і за допомогою секвенцій він проходить у різних голосах, відхиляючись у g-moll і 
c-moll. Фінальний куплет, побудований на авторському матеріалі, репрезентує швид-
ку коду (зміна темпу з початкового Moderato на Piu mosso). На взятій з теми каден-
ційній інтонації d–c–es–d у тридольному метрі, з наростанням енергії та переходом у 
дводольний тріолями від p до f, створено бравурний фінал-апофеоз.

У формотворенні хорової обробки могутнім засобом є ладотональні зіставлення. 
Завдя ки їм досягається контраст у плині музичної тканини, а музичні образи набу-
вають нових відтінків у своїй характеристиці. У даному збірнику такі тональні зміни 
стосуються співвідношень паралельних тональностей та подекуди півтонових тональ-
них зсувів між куплетами, відхилень у домінанту чи субдомінанту всередині куплетів.

Інший приклад використання тональних змін застосовано в обробці «всі язици» 
(B-dur – g-moll). Вона має куплетно-варіаційну форму (6 куплетів) з тенденцією 
до наскрізного розвитку. Ладова особливість народної мелодії полягає в тому, що 
перший куплет викладено в мажорній тональності, а наступний, двічі повторений, – 
у паралельному мінорі. Це і спонукало автора обробки до ладо-тональних пошуків у 
правдивому відтворенні ладо-тональної варіантності першоджерела. Перші два куп-
лети відіграють експонуючу роль: у 1-му куплеті фактура обмежена лише прозорим 
двоголоссям, у 2-му, більш-менш йому близькому, – з’являється триголосся. Наступні 
три куплети виявляють можливості серединного розвитку форми. Зберігаючи ритміч-
ний остов, народна тема зазнає непомітних інтонаційних змін (такт 22 – «g» замість 
«f», такт 24 – «c» замість «es»). У ладо-тональному відношенні 3-й, 4-й і 5-й куплети 
вносять суттєвий контраст до експозиційного поєднання B-dur – g-moll. Сферою суб-
домінанти (тобто Es-dur) розпочинаються 3-й і 5-й куплети, утворюючи цією схожіс-
тю певну тричастинність середнього розділу обробки. Відмінність між ними лежить 
у більшій тональній завуальованості в 3-му куплеті, зокрема завдяки паралельним 
тризвукам (такти 24–25), квартсекстакордам (такти 26–27), натуральному Vii ст. в 
g-moll (такт 30). Натомість, у 5-му куплеті (реприза третього), усі згадані елементи 
вже чітко окреслюють свою тональну належність B-dur – g-moll. 4-й куплет вносить 
різкий тональний контраст: після каденції в g-moll попереднього куплету без під-
готовки вступає сфера Ges-dur, де початковий мотив теми вперше доручено альтам. 
Напрочуд колористичним є завершення не в очікуваному es-moll, а в Es-dur, хоча в 
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каденції куплету використано кадансовий квартсекстакорд і до es-moll, і до Es-dur 
(такт 47). 6-й куплет повертає сферу головної тональності та її паралелі, однак зву-
чить більш урочисто в результаті вкраплення чотириголосся, до речі, збагаченого вже 
застосованим прийомом паралелізму, в даному випадку – септакордів (такти 66–67).

Мелодія пісні в обробці «ой, у місті» (G-dur) суттєво видозмінена. У 1-му куп леті 
її в терцію ведуть сопрано, у 2-му – розмірений контрапункт альтів уводить гармонічну 
опору. Третій куплет виявляє імітацію теми в тональність домінанти (D-dur), відхи-
лення в e-moll, а також застосування великого мажорного септакорду без розв’язання 
(такт 22). Тональний контраст привносить наступний куплет, де панує сфера e-moll 
з каденційним переходом через нонакорд подвійної домінанти (такт 30) в основну 
тональність. У 5-му куплеті використано можливість тембрового контрасту: перше ре-
чення звучить на октаву нижче в партії альтів, друге – у перших сопрано. 6-й куплет 
пропонує штриховий контраст, у ньому, на противагу наспівності теми, партія альтів 
рухається вісімками, нагадуючи прийом pizzicato струнних інструментів з акцентами 
на сильну долю і по вертикалі утворюючи паралелізм тризвуків і септакордів. У 7-му 
куплеті тема звучить у тональності Es-dur, тоді як альтам відведено акомпануючу 
роль, а постійне мерехтіння домінанти «b» створює ефект предик товості цього купле-
ту. Тональний контраст характерний і для 8-го куплету, де тема викладена в c-moll 
з модуляцією в Es-dur. Урешті-решт, в останньому куплеті утверджується основна 
тональність, і тема набуває більш урочистого забарвлення, з огляду на варійований 
початковий мотив, який цього разу поданий по звуках тонічного квартсекстакорду 
(«золотий хід»). 

Пропоную розглянути деякі найбільш оригінальні пісні ІІ розділу збірника. Серед 
великого масиву народних пісень русинів Воєводини першість відводимо пісням ве-
сільним («свадзебнім»). На другому місці – пісні жартівливі («жартовні»). Ліричні 
(любовні) та інші пісні представлені в меншій кількості. Як уже було зауважено, для 
представників цієї етнічної групи притаманне оптимістичне світосприйняття. Вони 
надзвичайно роботящі, відкриті і чесні, у своєму житті керуються колективною мо-
раллю, де справжніми цінностями визначено віру в Бога, сім’ю, господарство, уміння 
працювати на землі, примножувати добро тощо. Заможні люди в них користуються 
великою повагою, бо свого високого матеріального цензу вони досягли чесною, важ-
кою, повсякденною працею. Життя всієї їхньої громади – як на долоні. Про замож-
них людей русини поважно відгукуються так: чоловік доробився. І щиро не вбачають 
потреби схвалювати бідність і бідних («худобних»), оскільки в кожного переселенця 
апріорі були однакові можливості – стартові умови. Отже, тільки лінивий («ленюх») 
або п’яниця («алкоголічар») не змогли «доробитися». Така-от серед них панує народ-
на філософія і мораль. Окрім того, звертає на себе увагу унікально поважне ставлен-
ня русинів до чужої приватної власності. І трудяться вони, як правило, надзвичайно 
старанно, навіть коли працюють для чужих людей; за їхнім висловом, – «робимо для 
всіх, як для себе».

Окремо вирізняються рекрутські пісні. Це ще один пласт фольклору, що оповідає 
про різні сторони життя-буття рекрутованих на військову службу молодих хлопців, 
як-то виснажливі походи і бої, важке казармене напівголодне існування і муштра. 
Особливо в цих піснях щемно звучить тема суму за рідною домівкою, коханою дівчи-
ною, за батьками, братами й сестрами, милим серцю краєм. 

Також у фольклорі русинів існують пісні, які класифікуємо як «застольні». Серед 
них є частина таких за фабулою, що їх умовно відносимо до «гумористичних пісень з 
мораллю», а саме: випити чарку-другу у веселій компанії – не великий гріх, але зло-
вживати цим не варто, аби запобігти поганим наслідкам. Застольні пісні виконують, 
як правило, на заручинах, весіллях, уродинах, хрестинах, а також під час народних 
свят чи інших урочистих подій у житті громади. (При цьому громада різко засуджує 
людей, які зловживають алкоголем, до повного їх ігнорування, що має позитивний 
вплив на здоров’я нації.) 
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Проаналізую тепер жартівливу пісню «Пошол ціган до вароша» («Пішов циган до 
міста»). Сюжет пісні простий: бідний циган, у якого немає грошей, пішов до міста. 
Він страшенно голодний. І тут йому на очі трапився свіжоспечений білий калач. Що 
ж робити? Залишається тільки його вкрасти і втекти, що циган і зробив, накликавши 
заслужені прокльони пекаря. 

«пошол ціган до вароша» (А-dur, Allegro, розмір ²⁄₄). Пісня має яскраво вираже-
ний танцювальний характер, інтонаційно близька до угорських народних мелодій, 
з характерними інвазійними вигуками. Тричі дводольний метро-ритм перериваєть-
ся ¾ однотактами, що надають музичній тканині більшого напруження з огляду на 
появу  непередбачуваного своєрідного «гальма» – 3-ї долі. Починається хор чотири-
тактовим «авторським» вступом танцювального характеру, ритмічно близьким темі 
пісні. Завершує обробку 11-тактова «авторська» кода, побудована на матеріалі вступу. 
Спосіб розвитку музичного матеріалу – куплетно-варіаційний. Широко використані 
підголоскова поліфонія, імітаційна техніка, подвійні контрапункти. Прості ладо-гар-
монічні особливості пісні диктують спрощену акордику, яка досить доречна у швид-
кому танцювальному темпі. Вигуки «Гей, гей, гей!» вносять нові ритмічні конструкції 
у звичний плин дводольного метру, збагачуючи та поглиблюючи його. На прикладі 
даної обробки маємо наочний приклад дії значної «авторської контамінації» в музиці. 

Весільна пісня «Барвеночкі». Це типовий зразок пісень, які співають дівчата – 
дружки нареченої на дівич-вечорі, за день до весілля. Вони плетуть вінки з барвінку, 
співають журливих пісень про те, що наречена змушена буде покинути рідну оселю, 
дорогих батька й матір і йти в чужу сім’ю – часто далеко від дому, в інші села або 
міста, і невідомо, чи буде колись молода жінка мати нагоду провідати рідних. Як 
правило, пісні, котрі співають на дівич-вечорі, мають сумне мінорне забарвлення, 
проникливо-задушевні за характером, їх виконують у повільному темпі. Незважаючи 
на те що русини тепер живуть за сотні кілометрів від своєї прабатьківщини, обряд 
плетіння вінків на дівич-вечорі в них зберігся. І не лише це. Майже все весільне дійс-
тво ідентичне українському. 

«Барвеночкі» (а-moll, Andante, розмір ¾, лад – гармонічний мінор). В основі об-
робки лежить інваріантний спосіб викладу теми пісні. Перше і друге проведення – 
в партії альтів, надалі тема підхоплена групою сопрано. Тут сполучено куплетно-
варіаційний і поліфонічно-підголосковий принципи розвитку музичного матеріалу. 
Характерною для пісні є часта зміна метро-ритміки (¾ – ²⁄₄ і навпаки), що збагачує 
композиційну структуру і надає нових можливостей для її обробки. Гармонічна мова 
цікава своїми відхиленнями та співставленнями акордів, які прикрашають і конт-
растно поглиблюють ладове забарвлення пісні. Обробка має просту куплетну форму.

Наступна обробка пісні належить до жанру коломийки, досить поширеному в Кар-
патському регіоні України. Це – «Яка наша коломійка». Її створено вже після пересе-
лення русинів до Воєводини. У ній легко простежується вплив характерних інтонацій 
словацьких народних пісень на формування мелодики та метро-ритмічної структури. 
Ладова відмінність також характерна для цього жанру: в Карпатах коломийки, як 
правило, мають мінорне ладове забарвлення, часто це так званий гуцульський лад 
(гармонічний мінор з підвищеними четвертим і сьомим щаблями). Русинські коло-
мийки зазвичай мажорні, веселі, танцювальні. Як правило, – це жартівливі тексти-
діалоги між парубком і дівчиною, що вирізняються іскрометним народним гумором. 
Іноді їх виконують з поступовим прискоренням темпу до фіналу.

«Яка наша коломійка» (A-dur, Allegro, розмір ²⁄₄). Обробка починається своєрід-
ним 4-тактовим ритмічним вступом, який виконують усі учасники хору плесканням 
у долоні. Перший період теми викладений у сопрано, до яких у другому періоді при-
єднуються альти в терцію. Повтор другого періоду виконують сопрано, що співають 
у терцію, при хоровій педалі альтів, які потім сходяться із сопрано в унісон. Виклад 
теми у 2-му куплеті доручено сопрано в терцію, а альти ведуть утримане проти-
складення вісімками – basso continuo, що триває майже до завершення 2-го куплету. 
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3-й куплет викладено тими ж терціями в сопрано, але вже на фоні хорової педалі в 
перших альтів на звуці «e», що продовжується до кінця 3-го куплету. У 4-му куплеті 
тему викладено альтами в терцію, сопрано утримують хорову педаль. З’являється 
новий елемент фактури – соло сопрано на високих довгих нотах, що становить полі-
фонічний контрапункт. Таке співіснування всіх музичних компонентів обробки, їх 
поліфонічна взаємодія, значно динамізує фактуру твору і приводить до життєстверд-
ного фіналу. 

Як автор, який з любов’ю до першоджерел і творчим натхненням працював над об-
робками народних пісень своєї хорової збірки, я дозволив собі проаналізувати деякі 
прикметні зразки, виявити характерні особливості композиторського опрацювання 
фольклорного матеріалу, окреслити основні принципи власного митецького бачення. 
Наостанок вкотре наголошу: народна пісня – це національний «золотий фонд», який 
спільними зусиллями має бути збережений у віках, зокрема і у вигляді художніх об-
робок, здійснених сучасними українськими композиторами.
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SUmmary

the author approach to the folk song choral arrangements is described in the article. a brief 
overview of the historical development of Ukrainian folk song genre adaptation – from m. lysen-
ko and his followers to the twentieth century and till the present time is proposed. Nowadays, the 
choral arrangement genre is developing intensively in alexander yacovchuk works. it has appeared 
as an artistic field, where the new ways of the figurative revealing of the folk song emotional gene-
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rosity and charm. the author has composed 345 Ukrainian folk songs adaptations; the vast majo-
rity of musical samples has been recorded by him personally in folklore expeditions. a. yacovchuk 
has published six volumes of own folk song arrangements for different chorus ensembles. 

in this article, the newly published fifth volume of Ukrainian Folk Songs Arrangements for 
a Female Choir a Cappella by Alexander Yacovchuk (limited liability company Foliant Poly-
graphic center, kyiv, 2018, 240 p.) is provided for consideration. the material is interesting for 
the studying of choral arrangement modern development. the author, in addition to basic methods 
of composition (invariant, couplet-variational, mood-harmonic, polyphonic) uses the intonational 
richness of the song itself up to its reinterpretation into a new intonational quality. in this way, 
a certain symphonization of musical material occurs. it is considered as  a new positive phenome-
non. the composer attracts all available novations of contemporary composer writing, inherent for 
other genres, taking into consideration the specifics of female choir sounding. 

the first chapter of the proposed collection consists of calendar-ceremonial cycle songs as well 
as of family, chumak and humorous songs, recorded by the composer on the right-bank Ukraine. 
the second chapter includes songs collected in the transcarpathian region – on the territory of 
Ukrainian part of transcarpathia and also in Pres o҃v region (Slovakia) and Vojvodina (Serbia). 
found and arranged music is a unique one. the samples of transcarpathian folk songs have been  
recorded on a high professional level for the first time in the history of Ukrainian musicology and 
it has been joined to the song fund of continental Ukraine. 

the article author has made a little excursus into the history of the migration of a large part 
of transcarpathia population to the aforesaid territories during the reign of the empress maria 
theresia (XViii century). this ethnic group, realizing themselves as Ukrainians, is still named 
as rusyny. Volodymyr hnatyuk, an outstanding Ukrainian ethnographer and folklorist, has con-
tributed greatly into the research of rusyny folklore. onufriy tymko, the greek catholic priest 
from Verbas village (Vojvodina, Serbia), has put much effort into rusyny folk songs acquisition. 
his collection Our Song has been published in Serbia after the pastor death in 1989. alexander 
yacovchuk has been in luck to have creative communication and ideas exchange with this outstan-
ding person. 

a detailed analysis of the most interesting folk song adaptations, according to the author-com-
piler opinion, made on the basis of folklore material recorded in Ukraine and abroad, is proposed 
in the given article.

Keywords: chorus works, choral arrangements, Ukrainian song folklore, mykola lysenko, 
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УДК 781 Valentyna Kuzyk 
(Kyiv)

StyLe mOdiFiCatiOnS OF tHreePiOnS rHytHmOintOnеmА

Стаття присвячена виокремленню і проявам трипіонової ритмоінтонеми (ТРІ) як окремої 
формули музичного мислення в деяких творах К. Стеценка та Л. Ревуцького.

Ключові слова: К. Стеценко, Л. Ревуцький, трипіонова ритмоінтонема, українська музика.

the article is devoted to the isolation and manifestations of the threepionus rhythmointonеmа 
(tri) as a separate formula of musical thinking in some works of k. Stetsenko and l. revutsky.

Keywords: k. Stetsenko, l. revutsky, threepions rhythmointonеma, Ukrainian music.

in my thoughts, there are times when memories of how we were taught at the conserva-
tory in the past twentieth century. aesthetics – only marxist-leninist, all the rest – false. 
in studying the phenomena of culture, the main tool is the leninist theory of reflection, 
in the analysis of musical art – asafiev’s theory of intonation, of course, is socially de-
terministic. in all subjects, up to solfeggio, there was an ideological pressure of “norma-
tive socialist realism”, which managed science and creativity. although in parallel there 
were other theories, such as Bogdan-igor antonych, which was spoken in the 1930s: “art 
does not reproduce reality, nor does it transform <...>, but only creates a separate reali-
ty <...>” [underline mine. – V. K.] [1, p. 52]. another picture of the world is given by so-
phistic knowledge, even an in-depth study of hegel’s aesthetics. however, such knowledge 
for many decades has been closed to us, and the study and operation of them have become 
even dangerous. over time, you realize that such a materialist “toolkit” is not capable of 
answering key questions: how to explain the phenomenon of a human-musician (alone of a 
ingenious composer) and what is happening in the world of artistic trickery to fixing this 
socially determined intonation. and also, what role are played by unconscious phenomens 
that influence and shape the subconscious / consciousness of the individual.

from ancient times in music were recorded a number of special rhythm formations, 
which hide in their special power capacities and have a profound psychological influence 
(in particular, for an aesthetically prepared listener). in rhymed poetry, such similar 
formation from the time of the hellas have received the names: iambic, chorus, anapest, 
hexameter, etc. in the musical theoretical science such individual terms are not created 
and traditionally rely on the achievements of poetry.

from the whole spectrum of possible rhythm formations for analysis, we isolate the 
threepіons rhythmicformula – ♪♪♪ | ♩ – redefine three the wholes (eights) with an emphasis 
on the next quarter note. this rhythmic figure is like a kind of time-organized “frame”, 
that “overgrown” with sound vibrations – intonems. taken together, they become a dis-
tinct rhythmicintonemic that is used by composers to create an author’s intonation (ma-
terially fixed musical signs) 1. 

the energy of the threepіons rhythmicintonemic (tri) attracted the masters of the 
polyphonic era – J. S. Bach, g. f. handel, the era of classicism – especially bright her em-
bodiment in the famous “theme of fate” from the 1st part of Symphony No 5 by l. Beet-
hoven (dedicated brilliant article “alienation in music” by my conservative teacher, pro-
fessor N. goryukhinа [2]). in the work of composers, the dual nature of the tri appears: 
1) stylistic affiliation of tri; 2) author’s individual interpretation of the tri (different, 
depending on the creative idea).

let’s consider the existence of tri in the works of two Ukrainian composers of the 
neo-romantic style – kirill Stetsenko and lev revutsky.

in particular, in the romances of k. Stetsenko «Забудь мене» (“Zabud’ mene” / “forget 
me” in the poems of P. karmansky and «Нащо, нащо тобі питати» (“Nashcho, nashcho 
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tobi pytaty” / “Why, whу should you ask”) in verses o. olesya. they singled out various 
lyric and psychological plans for this grain. although in both works the meaningful rod 
is a love lyric, but its graduation is different: in the first one – the summers and frustra-
tions fell, in the second – the suffering of suffering and the cry of the wounded soul. in 
the romance “forget me”, the introductory intonationally prepares the vocal line of the 
soloist. all four motives – tri. it is logical to expect that after three pions accentuated 
strong fraction must be confirmed by all textuals in the full range. however, in the basis 
of harmony (bass), the first fate at this rather crucial moment – a pause (eight). and only 
the second fate sounds bass support. 

in the romance “Why, whу should you ask” singers tri already eight, grouped by the 
principle of “question – answer”. however, here we observe significant invoice and metric 
nuances. the first three pions in the upper case (question) do not end with a strong fate – 
also pause (eight), only a chord saturated tri in the lower case ends with a strong fate (sƒ). IM

FE
IM
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this same episode, textually strengthened (25–27 bars), marks the culmination of the 
romance, where, unlike the introduction, it is written with the full formula 2.

especially remarkably traceable tri in the works of l. revutsky – Prelude fis-moll, 
op. 4, «Думa про трьох вітрів» (“duma pro tr’okh vitriv” / “the duma of three Winds”) 
to the words of the young P. tychyna, the famous “Songs” for the piano. the analysis al-
lows to distinguish a peculiar “musical facsimile” (autograph) of the composer, which is 
marked by a number of works by maestro. 

1) feature of the sound of tri in Prelude, fis-moll, op. 4 (January 1915) lies in its 
tragic image load. this is a symbolic reduced quart – “cross-crucifixion”, whose tension 
is amplified by the rhythm-formula eis-a-a | fis . it is associated with hamlet’s question, 
“to be, or not to be?” (it is worth noting, that at that time the question sounded from the 
scene only in russian: «Быть иль не быть?» 3, which rhythmically matches tri), achieves 
a dynamic dramatic development in the widest register space, and it ends with the author’s 
decision of the tragic collision with the “Pikardian” tonic (that is, the major transceiver).

in the culmination of the Prelude, in essence, for the first time, we see the fixation of 
the tri as a “melismatic figure”, and this translates it into a “style sign” rank, which will 
be especially noticeable in the further most revealing works of the artist.
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2) in the “duma about three winds” (1923) in the introduction, all inter-periodic in-
terludes and the code sounds the original tri, built on the triplet of the tonic quartsixe-
chord (gis-moll) with the melismatic singing of the second degree dis-gis-h | а→gis-a . 
it is written in the traditions of banduras game (ukr.: «перегра»), which corresponds to 
the genre nature of the work (the content of the thought – the poetry of the young Pavlo 
tychyna – is amazingly consistent with the current political situation in Ukraine) 4.

IM
FE

IM
FE

bout three winds” (1923) in the introduction, all inter-periodic inIM
FE

bout three winds” (1923) in the introduction, all inter-periodic in
terludes and the code sounds the original IM

FE
terludes and the code sounds the original 

www.etnolog.org.ua



53    

3) We find tri and Symphony No 2 (1927), although not the initial manifestation. 
this is due to the fact, that the themes were based on the folklore source (objective reality, 
such as cantus firmus). in the second motive of the main theme (freckles, conducting 1st 
violin) used tri with “melismatic” the first sound e-fis→e-dis-fis→a, and while conduc-
ting in the next phrase, this “melismatic grain” is even more colorful (sextolе), adds new 
colors and strong musical flavor to the folk theme.

today it is difficult to establish how it was in the 1st edition of the symphony (notes 
are lost), but it is interesting that in the 2nd edition (1947) the original “lokrio penta-
chord” of the folklore source (as he wrote in 1919 l. revutsky and as he noted in 1927 at 

IM
FE

s due to the fact, that the themes were based on the folklore source (objective reality, 

IM
FE

s due to the fact, that the themes were based on the folklore source (objective reality, 
cond motive of the main theme (freckles, conducting 1st 

IM
FE

cond motive of the main theme (freckles, conducting 1st 
e-fis

IM
FEe-fis→

IM
FE→e-dis-fis

IM
FEe-dis-fis

IM
FE

IM
FE” is even more colorful (sextolе), adds new 

IM
FE” is even more colorful (sextolе), adds new 

colors and strong musical flavor to the folk theme.

IM
FEcolors and strong musical flavor to the folk theme.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



54    

his own analysis of the work [3]), it turns out in tri, and the beginning of “softened” by 
the quarter singing (from the 7th grade e-dur dis-gis  5). 

4) the arranging of the song “you’re listening, my Brother” to the words of Bohdan 
lepky (1 red. – 1926, 2-red. – 1942) composer ends with a piano code, full of sorrowful 
mood, connected with thoughts about the tragic death of brother dmitry. the final tonic 
l. revutsky “illuminates” tri with the eоliаns septa, hat in the descending figure-triol 
is combined with the iii – medianta e-a-e→fis, “shimmering” hint of the tonality of the 
parallel major. there is some kind of feeling of enlightened sorrow.
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5) the most insightful tri as a “musical facsimile” of the composer is heard in his 
piano “Songs” (1929, is dedicated to the son), which is recognized as a masterpiece of 
Ukrainian chamber music. the miniature begins with the triol figure of the eоliаns domi-
nant, which prepares a tonic d-f-a→g . in addition, for l. revutsky’s music it is organic 
to use the tonic triangular minority inclination with eоliаns septa hidden in the texture. 
the chord sounds enriched, but gently, adding to the sounds of some kind of elegant me-
lancholy. this custom palette is also highlighted in bringing up the last tonic chord. here 
we hear the tri realized as a double triplet (sextolе) a-c-f – d-f-a → g , where the first is 
recorded sextachord eоliаns stage, and the second – the eоliаns dominant.

thinking of different figures of tri, which is found in the key tricks of levko revut-
sky’s works, we can conclude that besides the individually chosen combinations – triols, 
double triols, the prevalence of folk-tuned intonational spheres, chains of charming paral-
lel quintas and “grumble” of gentle seconds – all of them have a deep psychological load, 
clearly outlined the fixation of author’s thoughts and melo-national content. they were 
both deeply meaningful and subconsciously revealed by the “musical autograph” of the 
prominent Ukrainian masters.
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1 at the present stage, i take for the analysis of the music of the signs-graphic fixation – from 
the old polyphonists to post-romanticism and Neo-gothicism. experiments with the articulation 
of such a figure in the works of a purely graphic record still await their time.

2 When i familiarization to musicologist and critic kirill Stetsenko (the grandson of the com-
poser) an interesting interpretation of tri in romance of his grandfather, he thought and told me: 
“and you know, it’s interesting! for kirill grigorovich, when he was worried, slightly stammer”. 
Perhaps the tempo-rhythmic breathing of the artist thus subconsciously appeared in the music of 
romance?

3 l. revutsky was well aware of Shakespeare’s dramatic works. i would like to remark, that his 
uncle Nikolai Storozhenko (1836–1906) – a professor at the moscow University, was the president 
of the all-russian Shakespeare Society.

4 the work is very difficult to perform.
5 for “fastidious gourmets” from music, the superb combination of three regular groups: 1) ge-

ne ral tone e-dur; 2) the theme began with “dis”, the introductory tone in relation to the main 
tonality, which is not quite typical and, as it were, should be dissociated, however 3) the very 
same theme sounds in the lokrio pentachord and begins with its fair setting (“dis-a”). Unique 
combination!
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РезЮме

Кілька десятиліть у вітчизняній музикознавчій думці неподільно панувала асаф’євська 
«теорія інтонації», яка найбільше відповідала теорії «нормативного соцреалізму», що керував 
і наукою, і творчістю. Альтернативні думки вважалися ідеологічно ворожими, зокрема, як у 
Б.-І. Антонича, що мистецтво здатне створювати власну дійсність. Проте панівний за радян-
ської доби матеріалістичний «інструментарій», як виявилося, був неспроможним дати відпо-
віді на ключові питання: як пояснити власне феномен людини-музиканта (осібно геніально-
го композитора) і що відбувається у світі художнього творення до фіксації отієї соціально 
детермінованої інтонації. А також, яку роль відіграють позасвідомі явища, що впливають і 
формують підсвідомість / свідомість особистості.

У пропонованій розвідці виокремлено характерне ритмоутворення – трипіонова ритмо-
формула – ♪♪♪ | ♩ – передіктові три долі з акцентом на наступній четвертній. Ця ритмічна 
фігура – ніби своєрідний часово організований «каркас», що «обростає» звуковими вібрація-
ми – інтонемами. У сукупності вони стають виразною ритмоінтонемою і використовуються 
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композиторами для творення авторської інтонації (матеріально фіксованої нотними знака-
ми). Енергетика трипіонової ритмоінтонеми (тРІ) приваблювала майстрів різних мистець-
ких епох, у творчості яких виявила свою дуалістичну природу: 1) стильова приналежність; 
2) авторсько-індивідуальне тлумачення (залежно від творчого задуму).

На конкретних зразках українських композиторів К. Стеценка та Л. Ревуцького показано 
особливості втілення ТРІ. Зокрема, при аналізі ТРІ у романсах К. Стеценка «Забудь мене» 
на слова П. Карманського та «Нащо, нащо тобі питати» на вірші Олександра Олеся виокрем-
люються різні лірико-психологічні плани цього зерна, що виявилося у своєрідному «прихову-
ванні» сильної долі (позначено паузою на вісімку першої долі такту). 

Особливо рельєфно простежується ТРІ у творах Л. Ревуцького – Прелюді fis-moll, ор. 4, 
«Думі про трьох вітрів» на слова П. Тичини, обробці солоспіву «Чуєш, брате мій» на слова 
Б. Лепкого, головній темі Симфонії № 2, знаменитій «Пісні» для фортепіано. У Прелюді 
fis-moll, ор. 4 (1915 р.) автор уперше вводить ТРІ в музичну тканину; наступний аналіз до-
зволяє простежити її трансформацію в «мелізматичну фігуру», що, зрештою, стає «стильовим 
знаком» композиторського письма Л. Ревуцького та своєрідним «музичним факсиміле» (авто-
графом) Майстра.

Ключові слова: К. Стеценко, Л. Ревуцький, трипіонова ритмоінтонема, українська музика.
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УДК 7.012+7.035.9 Євген Гула, Алла Осадча, Оксана Мазніченко  
(Київ)

дизАйН – КУлЬтУРА НАРодІв

У статті здійснено аналіз особливостей співвідношення дизайну й культури (національної, 
глобальної). Запропоновано визначення понять «дизайн» і «культура». Розглянуто сфери ди-
зайну, які пов’язані з культурою та інноваціями в ній. 

Ключові слова: дизайн, культура, культурологія, культуроніка, мистецтво, креативна еко-
номіка, креативний клас, культурні індустрії, твір, тренди, тенденції, концепт, технософія.

analysis of the peculiarities of design and culture (national, global one) correlation is presented 
in the article. definitions of the design and culture concepts are proposed. the scopes of design, 
connected with culture and innovations in it, are considered.

Keywords: design, culture, culturology, culturonics, art, creative economy, creative class, cul-
tural industries, work, trends, tendencies, concept, technosophy.

Постановка проблеми. Дизайн безпосередньо пов’язаний із численними трендами 
розвитку сучасної культури. Саме явище культури певного народу, нації, країни є 
настільки широким, що включає усі специфікації дизайну. Дефініцій культури у су-
часній науці нараховується понад чотирьох сотень. Нинішній діяльнісний підхід до 
розуміння культури розглядає її як прояв суспільного життя, що налаштоване на ін-
новації, які й визначають особливість діяльнісного ставлення до сьогодення (А. Ахіє-
зер, М. Каган, В. Гусєв, І. Панова тощо) і враховує особистісну сутність становлення 
культури. У процесі діяльності та взаємодії її суб’єктів зразки культури транслюють-
ся, зберігаються, сприймаються і використовуються [11, с. 190].

Діалоговий підхід до тлумачення сутності культури передбачає поєднання діяль-
нісного й аксіологічного підходів (В. Біблер, Ю. Верстакова, В. Воронін та ін.). Так, 
відповідно до концепції діалогового підходу, щоби бути інноваційно-культурною лю-
диною, треба піднятися над своїм сьогоденням із метою пошуку іншого, по-новому 
переусвідомленого досвіду минулого [15, с. 235]. Цьому власне і сприяє дизайнерська 
справа – діяльність із проектування естетичних властивостей різних виробів (худож-
нє конструювання), а також результат цієї діяльності. Центральною проблемою ди-
зайну є створення культурно- і антропоузгодженого предметного світу, що естетично 
оцінюється як гармонічний і цілісний.

Взаємопов’язаність даної дослідницької проблеми із важливими питаннями ін-
ших наук полягає у тому, що вивчення дизайну в контексті розвитку національних 
культур перебуває на перетині сфер компетентності двох великих наукових дисцип-
лін – дизайно- й культурознавства. Крім того, потрібно звернутися до наукового ін-
струментарію інших дисциплін, об’єктом вивчення яких є сфера культури. Особливо 
важливим для дизайну є використання поряд із інженерно-технічними й природничо-
науковими знаннями методології гуманітарних наук, а саме – філософії, культуроло-
гії, соціології, психології, семіотики тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри те, що дизайну й національним 
культурам присвячено безліч праць, поєднання цих визначних концептів сучасності ста-
ло об’єктом дослідження лише в окремих роботах вітчизняних і зарубіжних науковців. 
Зокрема, дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ґрунтовно 
досліджував В. Даниленко [2]. Взаємодія дизайну, культурології та естетики є предме-
том аналізу для Ю. Легенького [6]. Культурологічні аспекти етнічних мотивів у сучас-
них дизайнерських практиках українських модельєрів вивчала О. Наумкіна [8]. Моно-
графія Н. Барни присвячена дизайну в контексті художньої культури XX–XXi ст. [1].  
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Зрештою, дизайн у контексті таких культурних практик сучасності як мода, рек лама, 
шоу-бізнес, естрада, туристична діяльність, розглядався у збірнику матеріалів Всеукра-
їнської науково-практичної конференції (м. Київ, 25–26 березня 2015 р.) [7].

Метою статті є виявлення особливостей співвідношення дизайну й національної 
культури. Об’єктом дослідження є місце дизайнерських розробок у культурі певного 
народу.

Виклад основного матеріалу.  Зазвичай у широкому сенсі метою дизайну є не 
лише художнє конструювання, але й вирішення багатьох соціально-технічних проб-
лем функціонування виробництва, споживання, існування людей у предметному се-
редовищі шляхом раціональної побудови її візуальних і функціональних властивостей 
[3]. Дизайн зароджувався на перехресті кількох галузей розвитку проектної культу-
ри: художніх програм, масової промисловості, інженерного проектування, науки [9, 
с. 62]. Формування естетичних теорій матеріальної культури на межі ХІХ–ХХ ст. від-
бувається у період зародження дизайну як нового виду культури і супроводжується 
підвищенням інтересу в певних художніх колах до загальної теорії художніх форм.

У подальшому дизайн як самостійна проектно-художня культура отримує власну 
професійну мову – систему наукових принципів і проектних методів, що забезпечує 
весь творчий процес створення дизайнерського твору, починаючи від ескізного пред-
ставлення першопочаткового задуму окремого об’єкта, й завершуючи робочими крес-
леннями і діючими моделями [9, с. 229].

Як стверджує П. Ренд, значення дизайну можна зрозуміти лише простеживши 
сполучну ланку, що проходить через живопис, архітектуру, промисловий і графічний 
дизайн, лише побачивши, яку роль у заплутаному процесі створення дизайну віді-
грають зміст і форма, і усвідомивши, що в дизайні виражаються думка, точка зору й 
соціальна відповідальність [10, с. 14]. Робота дизайнера не обмежується створенням 
якоїсь ідеї або форми. Графічний дизайн охоплює будь-який різновид візуальної ко-
мунікації, чи-то оголошення у газеті, чи-то рекламний щит [10, с. 27].

Розглядаючи сфери дизайну, які пов’язані з культурою та інноваціями у культурі, 
варто звернутися до наукових праць таких дослідників як Д. Хезмондалш («Культур-
ні індустрії») [12] і Д. Хокінс («Креативна економіка») [13].

Д. Хезмондалш стверджує, що культурні індустрії упродовж останніх 30–35 років 
зазнали значних змін, зрушившись ближче до центру економічної активності у бага-
тьох країнах і в цілому у світі. Дослідник переконаний, що компанії, які працюють у 
цій сфері, більше не можуть розглядатися як вторинні стосовно «реальної» економі-
ки, в якій виробляються довгострокові, «корисні» товари. Деякі з цих компаній пере-
творилися на великі глобальні корпорації й широко обговорюються по всьому світові 
[12, с. 14]. Зазначене безпосередньо пов’язане із дизайнерською справою, оскільки 
саме від професійної компетенції дизайнерів залежить зовнішній вигляд цих товарів. 

У культурних індустріях зростає кількість малих і середніх компаній, і відносини 
між ними й великими компаніями дедалі ускладнюються. Розповсюджуються куль-
турні продукти, які перетинають кордони. Зображення, звуки й наративи у безпре-
цедентних обсягах із одних місць  впроваджуються в інші, формуючи нові гібриди, 
а також у деяких випадках по-новому затверджуючи цінність культурної дійсності. 
Стосовно дизайну це може знаходити свій вияв у динамічному поширенні провідних 
розробок, створених дизайнером у певній країні, – практично по всьому світу.

Д. Хокінс, увівши у науковий обіг поняття «креативна економіка» (серпень 2000 р., 
журнал «Busіness Week»), зараховує до неї й дизайн. Згодом автор у своїй книзі 
«Креативна економіка. Як перетворити ідеї в гроші» спробував простежити роль і ви-
значити місце креативної індустрії у світовому масштабі. Британський вчений виділяє 
у креативній економіці різні галузі, зокрема програмування, дослідницькі практики 
й конструкторські розробки, а також індустрії креативного змісту, такі як кіно й му-
зика. Ці індустрії формують інтелектуальну власність у вигляді патентів, авторських 
прав, торговельних марок і оригінальних розробок [13, с. 60–61].
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Закономірно, що креативну економіку формує креативний клас, ядро якого станов-
лять люди, зайняті у науковій і технічній сферах, дизайні, архітектурі, освіті, мис-
тецтві, музиці й індустрії розваг, чия економічна функція полягає у створенні нових 
ідей, технологій, нового креативного змісту.

При цьому дизайнери як представники креативного класу мають не лише власні 
атрибутивні особливості, але й свій стиль професійної діяльності або культуру під-
приємництва. Сучасним дизайнерам властиві такі якості як прихильність новаціям, 
амбіційність, мобільність, індивідуальна свобода, ліберальні цінності, прагматизм, 
мультикультурність, комунікабельність, космополітизм, уміння швидко приймати рі-
шення й адекватно відповідати викликам часу. За Д. Хокінсом, вони розділяють за-
гальний творчий етос, для якого важливі креативність, індивідуальні особливості й 
особисті заслуги. Для тих, хто входить до креативного класу, всі аспекти й усі прояви 
креативності – технологічні, культурні й економічні – взаємозалежні й нерозділь-
ні [13, с. 23–24, 90–91].

Розвиток дизайну в загальнокультурному контексті безпосередньо пов’язаний з ін-
новаціями у культурі та гуманітарній сфері в цілому. Зокрема, розглядаючи інновації 
у сфері гуманітарних наук, дослідник М. Епштейн закономірно ставить питання: як 
складеться доля гуманітарних дисциплін у XXІ ст. – «чи будуть вони поглинені тех-
нічними й соціальними дисциплінами або, навпаки, розширять сферу свого впливу 
слідом за олюдненням і удосконаленням самої техніки? Який зміст у новому контексті 
отримають такі традиційні гуманітарні поняття, як час, доля, слово, знак, текст, тіло, 
бажання, творчість, мудрість? І якими новими поняттями слід збагатити гуманістику 
(комплекс гуманітарних дисциплін, the humanіtіes), щоби вона гідно відповіла на ви-
клик часу, на метаморфози самої людини?» [14, с. 5]

У сфері існування інновацій, які одночасно пов’язані з технікою та гуманітарними 
галузями знання, тобто сферою функціонування дизайну, М. Епштейн виділяє техно-
софію. Технософія розкриває зв’язок техніки з іншими сенсами буття, які трактують-
ся метафізикою, теологією, софіологією. Технософія не є просто філософія техніки 
як один із тематичних розділів філософії; це теоретична й практична спроба з’єднати 
«техно» і «софію», суму теології із сумою технології. Технософія вивчає, як техніка, 
у тому числі розроблена згідно з дизайнерськими канонами, відповідає на духовні 
потреби людини і одночасно продукує нові духовні устремління, відкриває шляхи 
до створення колективного розуму, нейрокосмосу та нейросоціуму, які безпосередньо 
управлялися б мозковими процесами [14, с. 774–775].

За кордоном ідеї М. Епштейна щодо значення інновацій для культури, зокрема 
дизайну, розвиває американський антрополог Л. Уайт. Здійснюючи історико-культур-
ний аналіз фактологічного матеріалу, він демонструє, що культура є континуальним 
(гомогенним, неперервним) полем, унаслідок чого притаманні їй технології (пристрої, 
машини, сконструйовані за участю дизайнерів), соціальні системи (звичаї, інститу-
ти), уявлення (знання, філософія, наука) і види мистецтва детермінують соціальну 
поведінку, визначають структуру соціуму, інституюють усі форми суспільного буття 
[11, с. 362–363].

Новаторство – основа якісного дизайну й успішного бізнесу. Водночас культурні 
інновації далеко не завжди передбачають радикальні зміни. Якщо спрямувати це 
твердження на дизайн, то можливість неординарної й цікавої інтерпретації вже є при-
водом назвати дизайн інноваційним. Адже свіжі рішення часто-густо народжуються 
не завдяки цілковитій свободі творчості, а за умов певних обмежень (культурних 
табу, обмеженості засобів чи матеріалів, недосконалості технологій або специфічних 
запитів ринку). При цьому інноваційність у дизайні не передбачає тенденційності, 
претензійності та нерішучості. Натомість культурне новаторство в дизайні мотивує 
глядача, збуджує його розум та інтерес і стимулює пошук змістів [10, с. 164].

Розглядаючи культуру як вельми широку сферу нашої реальності, слід зауважити 
на потребі виокремлення саме того певного сегменту, який би стосувався дизайну. 

IM
FE

штейн закономірно ставить питання: як 

IM
FE

штейн закономірно ставить питання: як 
ст

IM
FE

ст.

IM
FE

. – «чи б

IM
FE

– «чи б
нічними й соціальними дисциплінами або, навпаки, розширять сферу свого впливу 

IM
FEнічними й соціальними дисциплінами або, навпаки, розширять сферу свого впливу 

слідом за олюдненням і удосконаленням самої техніки? Який зміст у новому контексті 

IM
FEслідом за олюдненням і удосконаленням самої техніки? Який зміст у новому контексті 

отримають такі традиційні гуманітарні поняття, як час, доля, слово, знак, текст, тіло, 

IM
FEотримають такі традиційні гуманітарні поняття, як час, доля, слово, знак, текст, тіло, 

ими новими поняттями слід збагатити гуманістику 

IM
FEими новими поняттями слід збагатити гуманістику 

(комплекс гуманітарних дисциплін, the humanіtіes), щоби вона гідно відповіла на ви

IM
FE(комплекс гуманітарних дисциплін, the humanіtіes), щоби вона гідно відповіла на ви

клик часу, на метаморфози самої людини?»

IM
FEклик часу, на метаморфози самої людини?» [1

IM
FE[14, с.

IM
FE4, с. 5]

IM
FE5]

ері існування інновацій, які одночасно пов’язані з технікою та гуманітарними 

IM
FEері існування інновацій, які одночасно пов’язані з технікою та гуманітарними 

галузями знання, тобто сферою функціонування дизайну, М.

IM
FE

галузями знання, тобто сферою функціонування дизайну, М.
софію. Технософія розкриває зв’язок техніки з іншими сенсами буття, які трактують

IM
FE

софію. Технософія розкриває зв’язок техніки з іншими сенсами буття, які трактують
ся метафізикою, теологією, софіологією. Технософія не є просто філософія техніки 

IM
FE

ся метафізикою, теологією, софіологією. Технософія не є просто філософія техніки 
як один із тематичних розділів філософії; це теоретична й практична спроба з’єднати 

IM
FE

як один із тематичних розділів філософії; це теоретична й практична спроба з’єднати 
«техно» і «софію», суму теології із сумою технології. Технософія вивчає, як техніка, 

IM
FE

«техно» і «софію», суму теології із сумою технології. Технософія вивчає, як техніка, 
у числі розроблена згідно з дизайнерськими канонами, відповідає на духовні 

IM
FE

у числі розроблена згідно з дизайнерськими канонами, відповідає на духовні 
потреби людини і IM

FE
потреби людини і одноIM

FE
одночасно продукує нові духовні устремління, відкриває шляхи IM

FE
часно продукує нові духовні устремління, відкриває шляхи 

до створення колективного розуму, нейрокосмосу та нейросоціуму, які безпосередньо IM
FE

до створення колективного розуму, нейрокосмосу та нейросоціуму, які безпосередньо 
управлялися б мозковими процесамиIM

FE
управлялися б мозковими процесами

За кордоном ідеї М.IM
FE

За кордоном ідеї М. ЕпIM
FE

Епштейна щодо значення інновацій для культури, зокрема IM
FE

штейна щодо значення інновацій для культури, зокрема 
дизайну, розвиває американський антрополог Л.IM

FE
дизайну, розвиває американський антрополог Л.
ний аналіз фактологічного матеріалу, він демонструє, що культура є континуальним IM

FE
ний аналіз фактологічного матеріалу, він демонструє, що культура є континуальним 
(гомогенним, неперервним) полем, унаслідок чого притаманні їй технології (пристрої, IM

FE
(гомогенним, неперервним) полем, унаслідок чого притаманні їй технології (пристрої, 

www.etnolog.org.ua



61    

Такою прикладною сферою культури й культурології могла б стати культуроніка, що 
має відмінності, з одного боку, від власне культурології як теоретичної та історичної 
дисципліни, а з другого – від техніки як практичної надбудови над природними й 
суспільними науками.

Відповідно до найпоширенішого визначення, культуроніка є гуманітарною тех-
нологією, винахідницькою й конструкторською діяльністю у галузі культури; ак-
тивним перетворенням культури як наслідку або передумови її теоретичних дослі-
джень [14, с. 614].

Культуроніка – це практична надбудова над науками про культуру, спроба втіли-
ти трансформативний потенціал гуманітарного мислення, не втрачаючи його специ-
фіки, не технологізуючи й не політизуючи феномену культури. Культуроніка – це 
конструювання нових форм дії в культурі, нових технік спілкування й пізнання, 
нових моделей сприйняття і творчості. Якщо культурологія – це наука про культуру, 
то культуроніка – сукупність технологій, заснованих на цій науці [14, с. 615]. Саме 
культуроніка як надбудова над науками культурологічного циклу безпосередньо сто-
сується сфери дизайну. Якщо культурологія мислить проекціями – переломленнями 
предметів у знакових системах різних культур, то культуроніка – проектами, тобто 
знаковими системами, які ще не стали практиками й інституціями якої-небудь культу-
ри й утворюють план можливих трансформацій усього культурного поля. До згаданих 
проектів зокрема відносяться дизайнерські проекти.

Серед інноваційних напрямів дизайну – стиль «хай-тек» (буквально – «високі тех-
нології»). Попри «модерну» назву, він з’явився на Заході ще у 1970-х роках. В основі 
цього стилю – своєрідна гра у підкреслено технологічні й технічні форми, а типовим 
прикладом упровадження в дизайні архітектури є Центр мистецтв ім. Ж. Помпіду 
в Парижі (іл. 1). Діяльність Центру присвячена вивченню й підтримці сучасного 
мистецтва й мистецтва XX ст. у різних його проявах (образотворче, танок, музика 
тощо). Під час відкриття (1977) оригінальне архітектурне рішення у стилі «хай-тек» 

Іл. 1. центр мистецтв ім. ж. помпіду.  
м. париж (франція)
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викликало неоднозначні оцінки сучасників, адже екстравагантний будинок критикам 
видався схожим на нафтоперегінний завод. Однак незабаром Центр Помпіду став од-
нією з візитівок Парижа та увійшов до найбільш відвідуваних французьких і світових 
визначних пам’яток.

Будинок представляє скляний паралелепіпед великого розміру як для центру Па-
рижа: його довжина – 166 м, ширина – 60 м і висота – 42 м. Оригінальна ідея архі-
текторів полягала у розташуванні всіх технічних конструкцій (арматурні з’єднання, 
усі трубопроводи, ліфти й ескалатори) зовні будинку, що дозволило визволити макси-
мум корисної площі у 40 тис. м2. Арматурні з’єднання пофарбовані білим кольором, 
вентиляційні труби – синім, водопровідні – зеленим, електропроводка – жовтим, 
а ескалатори й ліфти – червоним.

Під приводом забезпечення максимальної гнучкості функціонування несучі кон-
струкції будинку винесені за межі зовнішнього огородження й утворюють подобу 
будівельних конструкцій. Мережі інженерного устаткування винесені на фасади й 
вертикальні комунікації. Їх яскраво пофарбовані елементи визначають те, що сприй-
мається як будинок [9, с. 161].

Крім стилю «хай-тек», дизайн приніс у проектно-художню культуру цілу низку но-
вих понять. Одним із них є «фірмовий стиль», під яким розуміється стильова єдність 
змістовних форм усіх елементів промислової фірми – від середовища до продукції [9, 
с. 201]. Фірмовий стиль – це сукупність графічних, колірних, стилістичних і компо-
зиційних прийомів і елементів, спеціально й комплексно спроектованих для фірми з 
метою створення певного й постійного зорового образа, який запам’ятовується, усього, 
що пов’язане з певним виробничим підприємством, його діяльністю й продукцією.

Отже, для багатьох дизайнерів мистецтво й дизайн є культурною місією, при цьо-
му життя і творчість нероздільні. «Символи віри» для них – рівні поверхні, прості 
матеріали й стриманість виразних засобів. У дусі ідеалів модерністів початку XX ст. 
їх більше надихає аскетизм, ніж «гарне життя», а також тези, сформульовані в праці 
П. Ренда: «Гарний дизайн – це ретельне сполучення форми й функції, розуміння за-
гальнолюдських цінностей, яке реалізується в промисловому виробництві для потреб 
демократичного суспільства» [10, с. 38].

Дослідивши окремі аспекти співвідношення дизайну й культури народів, ми при-
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Дизайн у процесі свого розвитку не лише перетворився в самостійну проектно-худож-
ню культуру, але й став впливати на формоутворення в архітектурі, скульптурі, де-
коративно-прикладному мистецтві тощо – як на рівні окремих національних культур, 
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2. Для сучасного розуміння культури важливим є сприйняття та інтеріоризація 
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зайнерів – як «креативний клас». При цьому в дизайнерській творчості поширюється 
розповсюдження культурних продуктів, які динамічно перетинають кордони. 
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поняттям, постає потреба у виокремленні саме того певного сегменту культури, який 
би стосувався дизайну. Такою прикладною сферою культури й культурології могла 
б стати культуроніка – гуманітарна технологія, винахідницька й конструкторська 
діяльність у галузі культури; активне перетворення культури як наслідку або перед-
умови її теоретичних досліджень. На відміну від культурології, яка вивчає відомі 
культури, культуроніка проектує, моделює й продукує можливі культурні об’єкти і 
форми діяльності, включаючи нові дизайнерські знакові коди.

Оскільки роль дизайну у національній культурі є надзвичайно широким питан-
ням, кожен науковець може знайти власні об’єкти зацікавленості у цій проблематиці, 
що зумовлює значні перспективи для подальших досліджень, у тому числі:

– роль архаїчних форм традиційної культури (пов’язаних з етнографією) у сучас-
ному дизайні;

– можливості застосування здобутків постмодерного художнього мистецтва у про-
мисловому дизайні;

– взаємодія мотивів народної культури із біотехнологіями у сучасному еко-дизайні;
– національні культурно-художні особливості дизайну міських громадських про-

сторів у різних країнах світу тощо.
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SUmmary

analysis of the peculiarities of design and culture (national, global one) correlation is presented 
in the article. definitions of the design and culture concepts are proposed. it is ascertained that 
design as independent designing and artistic culture has own vernacular language – the system 
of scientific principles and design methods, which provides all creative processes of the designer’s 
work creation. the scopes of design, connected with culture and innovations in it, are considered. 
the leading foreign concepts on the specified question (cultural industries, creative economy) are 
analyzed. it is proved that such superstruction over sciences of culturological cycle as culturonics 
belongs directly to the sphere of design. culturological aspects of separate styles of design (hi-tech,  
firm style) are considered.
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УДК 791.633–051+791.221.4(477)"20" Тетяна Журавльова  
(Київ)

АвтоРСЬКий КІНемАтогРАф УКРАЇНи  
почАтКУ ххІ СтолІттЯ.  

ІНтеРпРетАцІЇ мелодРАми У твоРАх  
КІРи мУРАтовоЇ тА Єви НеймАН

У статті досліджено втілення поняття «мелодраматизм» в авторському кінематографі 
України початку ХХІ ст. На прикладі фільмів К. Муратової та Є. Нейман розглянуто роль 
та функціонування художніх особливостей мелодрами у творах оригінального світобачення, 
яке зазвичай не узгоджується з прийомам жанрового кіно.

Ключові слова: авторський кінематограф України, мелодрама, мелодраматизм, К. Мурато-
ва, Є. Нейман. 

Melodramatism concept in the Ukrainian auteur cinema of the early XXist century is investi-
gated in the article. Significance and functioning of the artistic characteristics of melodrama in the 
works of original worldview, which is usually not consistent with techniques of the genre cinema 
are considered by way of example of the films by k. muratova and e. Neymann.

Keywords: auteur cinema of Ukraine, melodrama, melodramatism, k. muratova, e. Neymann.

У пропонованій статті увагу зосереджено на творчості двох режисерів – Кіри Му-
ратової та Єви Нейман. Незважаючи на беззаперечне непересічне творче світобачення 
обох, на нашу думку, цілком логічним і коректним видається зіставлення цих мит-
ців на основі певної етичної та естетичної спорідненості. Автор статті розглядає такі 
стрічки, як «Настроювач» (2004), «Мелодія для шарманки» (2008) К. Муратової та 
«Біля річки» (2007), «Дім з башточкою» (2012) Є. Нейман, у яких зазначені режисе-
ри непрямо, застосовуючи окремі художні ознаки, звертаються до жанру мелодрами. 

Хронологічні межі дослідження – початок ХХІ ст., тобто від 2000-х років до 
2014 року. У дисертації («Мелодраматизм в українській екранній культурі», 2016 р.) 
ми акцентували увагу на фільмах авторського напряму у вітчизняному кінемато-
графі, відносячи згадані вище фільми до сучасного кіно України. Проте сьогодні 
означений часовий проміжок можна розглядати як період формування нових засадни-
чих аспектів сучасного українського кінематографа, зростання кількості вітчизняного 
екранного продукту, зорієнтованості його на широке коло глядачів. Тобто в нашому 
дослідженні ми орієнтуємося на 2014 рік, як дату певних, не лише політичних, а й 
соціокультурних змін в Україні. 

Період з 2000-х до 2014 року примітний творами визначних режисерів українсько-
го кінематографа – К. Муратової та Р. Балаяна. До плеяди українських кіномитців 
зазначеної творчої зорієнтованості (періоду до 2014 р.) фахівці відносять також режи-
серів молодшої генерації, таких як Є. Нейман та О. Санін.

Вітчизняна дослідниця Г. Погребняк, розмірковуючи про різні критичні підхо-
ди до авторського кіно, різні його моделі, резюмує: «Художня завершеність і оригі-
нальність авторської кіномоделі, її етична й естетична цінність є своєрідною фор-
мою само організації творчої особистості в прагненні самовизначитись у сприйнятті, 
пізнан ні та відтворенні власної картини світу» [9, с. 56]. Вона також наголошує, що 
подібна модель кінематографа не виключає «мистецького творення “на замовлення” 
або ж наявності колективного авторства <…> Не всі твори [авторського кіно. – Т. Ж.] 
потрапляють у царину так званого елітарного кіно <…> навмисне позбавлені усклад-
нених для сприйняття й розуміння прийомів» [9, с. 56].
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Авторське кіно в Україні завжди мало потужний потенціал. Без «ускладнених для 
сприйняття й розуміння прийомів», проте з чіткою «самовизначеністю у сприйнятті, 
пізнанні та відтворенні власної картини світу» – переважно такі фільми визначають 
модель українського авторського кінематографа початку ХХІ ст. Україна за період 
незалежності не виробила концепції власного комерційного кінематографа, тож митці-
автори не орієнтувались у своїй творчості на вузький сегмент аудиторії, намагаючись 
шукати однодумців серед поціновувачів жанрового кіно. Для К. Муратової звернення 
до широкого загалу глядачів було творчим експериментом (фільм «Настроювач»), 
Р. Балаян («Ніч світла» та «Райські птахи») у цей період продовжував творити в 
напрямі камерного кінематографа та намагався тримати баланс між кіно «для гля-
дача» та «для мистецтва». О. Санін та Є. Нейман, вибудовуючи у фільмах власну 
унікальну світомодель, є продовжувачами певних традицій вітчизняного авторського 
кінематографа, їхні роботи цікаві, зокрема, з погляду аналізу творчого синтезу із 
жанровим кіно.

Актуальність дослідження полягає в осмисленні впливу елементів мелодрами на 
кіноестетику К. Муратової та Є. Нейман, адже у вітчизняному кінознавстві досі спеці-
ально не вивчалося функціонування жанру мелодрами в авторському кінематографі.

основні результати дослідження полягають у доведенні спроможності мелодрами 
до дифузії з таким напрямом, як авторський кінематограф. Акцентовано на потенцій-
них можливостях мелодрами в кіномистецтві й урізноманітненні способів її функціо-
нування у вітчизняній екранній культурі, що може бути корисним для теоретиків та 
практиків кіносфери.

У зв’язку з тим, що український кінематограф на сучасному етапі набирає потуж-
ності, актуалізувалося питання про залучення до його засобів виразності жанрових 
ознак мелодрами, адже в ігровому кіно від початку його існування мелодрама була 
одним з провідних жанрів. Проблема опору жанровому кіно ще донедавна була серед 
основних у вітчизняному кіномистецтві. Сьогодні загальносвітову тенденцію в кінема-
тографі визначає симбіоз масового мистецтва з елітарним, авторським.

Обрані для дослідження стрічки К. Муратової та Є. Нейман примітні наявністю 
мелодраматичних мотивів у драматургічній основі. Прощення злочинця, поневіряння 
сиріт, шлях до примирення рідних людей – ці сюжетні компоненти, як повторювані 
елементи багатьох творів, найповніше проявилися в жанрі мелодрами. Як певні дра-
матичні чинники жанру – модуси, ці елементи можуть існувати й поза своєю жанро-
вою основою. Їхнє функціональне призначення у фільмах авторського спрямування 
буває полярним: від залучення заради заперечення, естетичного переосмислення че-
рез філософські концепції постмодернізму до дотримання канонів жанру, доведення 
спроможності мелодраматизму сполучатися з високими філософськими смислами. 

Видатний режисер К. Муратова, яка вже з перших робіт вирізнялася непересічним 
творчим мисленням, значну кількість фільмів зняла в Україні. Своєю творчістю вона 
збагатила стильову палітру українського кіномистецтва, додала до його здобутків 
особ ливу манеру викладу художнього матеріалу. Реальність у її режисерській інтер-
претації нерідко постає парадоксальною, абсурдною, що досягається завдяки поєд-
нанню філософського осмислення буття з естетикою гротеску. Звичні загальнохудож-
ні символи отримують нове трактування. До зазначених символів, смислових канонів 
належать і ті, які суголосні з естетичними принципами мелодрами, її елементи наявні 
в багатьох роботах К. Муратової. Вони по-різному інтерпретовані, задіяні у відповід-
ності до творчих завдань: у синтезі з іронічним ставленням до героїв чи ситуацій або, 
навпаки, для впливовості та емоційного забарвлення сцен чи епізодів. 

Морально-етичні, особистісні проблеми, з якими стикаються герої фільмів К. Му-
ратової, також дають підстави говорити про певні жанрові запозичення у створенні 
режисерської картини світу. Зокрема, мелодраматична сюжетика створила той дра-
матичний каркас, на який потім нашаровувалися інші елементи художнього світу, 
інші смисли.
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Ведучи надалі мову про мелодраму, зазначимо, що названі фільми К. Муратової, 
на нашу думку, об’єднує наявність у сюжеті такого компонента, як страждання. Як 
відомо, страждання в мелодрамі – це тема, метод впливу, основна характеристика 
героїв [10, с. 46]. Крім того, цей стан (який передано і в інших роботах митця) у за-
гальній драматургії фільму стверджується не лише через вихідну подію, а й через 
динаміку дії – певну кількість подій, їхню ритміку, колізії, які випробовують героя, 
надаючи йому змогу «виправити патологічну ситуацію, сюжет рухається в бік віднов-
лення справедливості» [11, с. 231]. Так, режисер «порушенням звичного зв’язку по-
бутових явищ скеровує волю глядача до відновлення цих порушених зв’язків» – саме 
в цьому відомий дослідник мелодрами С. Балухатий вбачає «емоційну телеологію», 
тобто основний естетичний принцип цього жанру [2, с. 44]. Необхідно зазначити, що 
в обох стрічках («Настроювач» і «Мелодія для шарманки») «страждання» є не лише 
сюжетним компонентом, але й рецептивною особливістю мелодрами, коли події чужо-
го життя стають близькими і, так би мовити, «привласнюються», глядач очищується 
через те, що чужі радості та печалі сприймаються й «проживаються», неначе власні. 

Ця емоційно-естетична домінанта мелодраматизму виявилася вже в перших трьох 
фільмах К. Муратової («Короткі зустрічі», «Довгі поводи», «Пізнаючи білий світ»), 
десь яскравіше, десь, навпаки, балансувала на межі пародії на цей жанр. Зазначені 
роботи К. Муратової засвідчують звернення режисера до аудиторії через мелодрама-
тичні стереотипи, які за своїм функціональним навантаженням спонукають до спів-
переживання. Картина світу в цих фільмах ще не безнадійна, до людей іще можна 
обізватися і можна бути почутим. У подальших фільмах, майже по висхідній, про-
являється мотив божевілля, абсурдної марноти буття, неможливості щастя в цьому 
шаленому світі. 

Відсутність любові, ледве не суцільний прагматизм, низька вартість людського 
життя – у рівнянні режисерки не міститься аргументів, щоб цій планеті поставити 
оцінку, більшу за «0» («Цій планеті я пославила б нуль», – слова героїні стрічки 
К. Муратової «Три історії» (1997)). 

Проте у 2004 році вийшов фільм «Настроювач», у якому несподівано було про-
демонстровано звичний, навіть банальний порядок речей: аферист, жертва, викриття 
злочину й прощення злочинця. Російський кінознавець В. Матізен висловився про 
цей фільм так: «Найбільш врівноважений і найбільш бездоганний фільм Муратової 
після “Коротких зустрічей”. Тут і <….> пара шахраїв, яка не поступається парі 
Биков – Санаєва в “Пригодах Буратіно”, і пара жертв – простувата Кабірія-Русла-
нова та бонтонна дама – Демидова, і “гуманне місце” (вираз Ейхенбаума про те, як 
зроблена “Шинель”) у кінці, сповнене авторської іронії і співчуття до героїні» [8]. 
На останньому вислові може ґрунтуватися твердження про мелодраматичне осердя 
цієї оповіді. У ставленні до головної героїні, обманутої шахраями заможної удови, 
К. Муратова вкотре балансує між іронією та жалістю до неї, тугою «за зникаючою на-
турою», епохою, яку сама авторка стрічки пов’язувала із порядними, милосердними, 
освіченими людьми, по-дитячому наївними та довірливими. 

«Гуманне місце» цього фільму, безперечно, містить дидактичну складову, можли-
во, саме через те, що відбулося звернення до жанру. Водевіль, комедія, мелодрама у 
своїх традиційних формах чітко окреслюють протагоніста й антагоніста, їхню взаємо-
дію, а у фіналі демонструють «зривання масок» і цілком конкретне чи прогнозоване, 
яке обов’язково відбудеться, покарання злочинця, інтригана чи лиходія. 

Аферист – настроювач піаніно (Г. Делієв), який віртуозно й безсоромно обманув 
літню даму (А. Демидову), видуривши в неї чималу суму грошей, у фінальній сцені 
цією ж дамою був виправданий. Майже втративши від нервування голос, Анна Сер-
гіївна, що їде в трамваї з відділку міліції, виступає з монологом на захист шахрая. 
Спочатку це виглядає досить комічно й абсурдно, але згодом великодушність цієї 
жінки спантеличує, як і її старомодне вбрання, великосвітські манери, які узгоджу-
ються лише із салонним інтер’єром її оселі. Як герой уже згадуваного гоголівського 
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оповідання шукав свою шинель, проте не знайшов, так й інтелігентка Анна Сергіївна 
спочатку шукає відповідь на питання, як узагалі таке можливо, чому люди так став-
ляться один до одного. І потім сама ж відповідає: «Не можна ставити людину перед 
спокусою. Це все одно, що покласти гроші на підлогу. Люди – вони слабкі, від них 
чогось чекаєш, а вони слабкі… Бідні, бідні люди. Я сама у всьому винувата!». Її хрис-
тиянське всепрощення ідейно суголосне із мелодраматичним світоглядом, який базу-
ється на збереженні й розповсюдженні традиційних духовних цінностей. Як зазначив 
американський дослідник масової культури Дж. Кавелті, мелодрама – це насамперед 
«світ, сповнений насильства, але керований моральним принципом винагороди. Голов-
на характеристика мелодрами – показати впорядкованість та справедливість світового 
порядку через демонстрацію притаманних аудиторії традиційних зразків правильної 
й неправильної поведінки» [7]. Самотня жінка так прагнула бути хоча б комусь по-
трібною, поділитися теплом, душевністю, що з легкістю стала жертвою обману. Саме 
в цьому – мелодрама. Навіть якщо ці високі почуття подано з іронією (хіба можна 
нині комусь довіряти?), наостанок у глядача має залишитися тверда впевненість, що 
довіряти варто. Анна Сергіївна втратила всі гроші, що мала, але залишилася собою – 
людиною, сповненою любові до всього людства, спроможною виправдати будь-який 
«негарний» вчинок. «Муратова проводить персонажів через гіркоту ошуканих надій 
до розуміння “обставин справи”. І – до співчуття. Чутливий режисер» [1].

Висхідна визначеність характерів у мелодрамі, її категоричність у судженнях, ди-
дактика створюють певні межі для реалізації власних світоглядних позицій в автор-
ському кіно, де головним критерієм є суб’єктивно-оцінювальна позиція. Проте спосіб 
утілення надскладних авторських концепцій часто потребує звернення до мелодрами, 
її сюжетів і мотивів. 

Своєрідно представлена мелодрама в іншій стрічці К. Муратової «Мелодія для 
шарманки» (2008). Несподівана гра з прийомами мелодрами в цьому фільмі переко-
нує, що К. Муратова добре знається на жанровому кінематографі. Чутливу різдвяну 
казку про двох сиріт, які розшукують батьків, вона вибудувала за хрестоматійними 
ознаками жанру: на бідолашних дітей на шляху до мети чатує небезпека, вони потер-
пають від голоду та холоду, людської байдужості, обману, зазнають несправедливого 
звинувачення. Щастя проходить повз у вигляді багатенької тітоньки (Р. Литвинова), 
що невдовзі мала взяти собі за сина хлопця-сироту, але випадок руйнує плани. Наве-
деного фактажу вистачило б не на одну мелодраму. К. Муратова творить для глядача, 
який не сприйматиме її буквально, розуміється на її «кодах» і підтекстах. Розчулення 
публіки в кінозалі не було режисерським надзавданням, навпаки, – сцени, які мали б 
пробуджувати жалість і співчуття, саме цих почуттів й не викликають. Абсурдність, 
амбівалентність викладу апелюють, безумовно, до інтелекту, через нього – до мораль-
ності й в останню чергу – до почуттів. Тілиста дівчинка з підмальованими під очима 
синцями не справляє враження же не манж па си жур, хлопча постійно свариться, 
репетує – ніяк не янгол із золотими кучерями. Потім голодні хлопчик з дівчинкою 
заглядають у вікна квартир, де граються інші діти, які отримують подарунки, їх 
пестять, на столах багато їжі (їжа зафільмована з майстерністю нідерландських жи-
вописців XVii ст.). Відусюди нещасних женуть, як собак. Женуть їх і багаті, ситі, 
женуть і жебраки, безпритульні. К. Муратова тут кепкує з мелодрами, іронізує над її 
формулою щастя: винагорода за терпіння має відбутися за життя, зло має бути пока-
ране тощо. Жанр мелодрами в цьому контексті є еквівалентом пересічного мислення. 
У фіналі всіма гнаний хлопчик помирає від голоду й холоду: «Заявивши структуру 
[різдвяного. – Т. Ж.] вертепу, Муратова піддає його деконструкції <…> як і лінійний 
сюжет своєї антиказки <…> Проте вона не “краде Різдво” – просто показує його ін-
ший бік, розвертає пафос свята діаметрально протилежно. І повертає йому первинний 
трагізм» [5, с. 52]. Мелодрама аж ніяк не заперечує фінальної загибелі героя, якщо 
ця смерть, за логікою сюжету, є спокутуванням гріха; якщо з життя йде персонаж – 
«безневинна душа», то обов’язково провина лягає на антагоніста, що персонально 
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відповідає за заподіяння лиха. Мелодраматична мораль запозичена з теологічного 
(християнського) контексту, з тієї його площини, що відповідає за безпосереднє, по-
чуттєве сприйняття сакрального. К. Муратова демонструє власне бачення християн-
ської соціології, виносить вирок лицемірному й цинічному суспільству: вона показує 
вертеп, де «місце живого немовляти Христа займає  мертвий, а насправді убитий ма-
люк, також син теслі. Ірод видалений із кадру (у глядацький зал?), проте знищення 
немовлят продовжуються» [5, с. 52].

Чи не вперше у творчості К. Муратової саме в цьому фільмі звучить українська 
мова: добірно, літературно нею висловлюються звичайні робітники, що задіяні на 
будівництві шикарного особняка. Можна припустити, що подібна абсурдність ав-
торського вислову дозволяє вбачати в цих образах (головно – у їхньому контексті) 
символ невід’ємності творчості режисера від української культури. Саме ці робітни-
ки-будівельники, за своєю суттю такі ж маргінали, як і діти-сироти, знаходять на 
верхньому поверсі замерзлого хлопчика… Півхвилини до фіналу – німа сцена, заці-
пеніння чоловіків від побаченого. Потім – титри, і нарочито контрапунктом звучить 
«Щедрик» – різдвяного дива не відбулося.

Дещо спорідненим із зазначеним є сюжет кінодрами Є. Нейман «Дім з башточ-
кою» (2012). У попередній стрічці діти шукали батька, у цій – хлопчик шукає маму. 
Тяжкохвору жінку прямо з потяга везуть до шпиталю, а її маленький син вирушає на 
пошуки «єдиної в містечку лікарні». Дія відбувається під час Другої світової війни 
на звільненій території, навкруги – розруха, черги за хлібом, злидні, а до цієї дитини 
всім байдуже. 

Мати хлопчика помирає, а він вирушає в нову подорож – до дідуся, до «дому з 
баш точкою» (імовірно, алюзія на церковну баню). Так само, як і у фільмі К. Мурато-
вої, дитину відусюди женуть, її використовують, їй брешуть. Мелодрама починає дія-
ти від самого початку, безпосередньо, коли включається механізм співпереживання 
й очікування дива. Кожен кадр, де з’являються діти (на вулиці, вокзалі чи в лікар-
ні), викликає зворушливі почуття, настільки фотографічно точно передано атмосферу 
часу вкраденого дитинства. Хлопчикові трапляються частіше злі, грубі, підступні 
люди, тому подарунком долі стають зустрічі з тими, хто може дати малому хоч крихту 
тепла. Таким є лікар, який дозволяє ночувати в лікарні поруч із мамою (а куди ще 
в чужому місті подітися дитині?); п’яниця-інвалід у вагоні потяга, що пропонує не-
хитрий скарб (портсигар та годинник) пасажирам, аби ті доглянули малого. У своєму 
«чистому» вигляді мелодрама передбачає гостру інтригу, підкреслене розділення на 
позитивних і негативних персонажів, однак у фільмі Є. Нейман цього немає. Проте 
мелодрама може проявлятися також і в «матеріалі побутових фактів і вчинків персо-
нажів, які обов’язково породжують у глядача незвичайні емоційні потрясіння – фак-
тами, що діють безпосередньо, експресивною своєю природою, на наше сприйняття» 
[2, с. 39].

Порівняння картини «Дім з башточкою» зі стрічкою К. Муратової «Мелодія для 
шарманки» не випадкове. Є. Нейман, як у цій роботі, так і в попередній, не прихо-
вує естетичної спорідненості зі знаменитою колегою, власний авторський світогляд 
вона сформувала під впливом художніх принципів, що притаманні стрічкам К. Му-
ратової: уповільнений темпоритм деяких епізодів, фокусування уваги на деталях, на 
особистостях – другорядних людях, дивакуватих, непристосованих до реалій часу, зі 
своїми фобіями та маніями. 

Біблійні сюжети із фільму «Мелодія для шарманки» також простежуються у стріч-
ці «Дім з башточкою». Усіма гнаний малюк з фільму Є. Нейман нарешті влаштову-
ється на верхній полиці вагона потяга й останнім шматком хліба ділиться з літнім 
чоловіком, також самотнім і голодним, який заступився за нього. Крихти хліба малий 
кладе йому до рота: вертикаль кадру – згори вниз – не залишає сумнівів, що перед 
нами алюзія на обряд причастя. Ця сцена виглядає надзвичайно зворушливою і, як 
цілком мелодраматична, може сприйматися поза контекстом християнської образності. 
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Ми намагалися довести попередніми прикладами той факт, що мелодрама може 
розповсюджувати свої особливості на сферу «нежанрового» кіно. Крім того, сама 
мелодрама набуває нових якостей, розширюючи тематичний діапазон, змінюючи ак-
центи в «класичних» конфліктах, тим самим руйнуючи сталі кліше та стереотипи. 
Як приклад можна навести фільм Є. Нейман «Біля річки». Єдиний ворог двох літ-
ніх жінок, героїнь фільму, матері й дочки, – це їхній вік. Вони давно живуть удвох, 
у старій квартирі, живуть хворобами і спогадами. Єдиний ковток свіжого повітря (як 
у переносному, так і в прямому значенні) – це прогулянка вздовж річки. Приготуван-
ня до цієї подорожі, саме катання на човні сповнені символічного осмислення плину 
часу, сенсу буття і фіналу нашого тілесного існування.

Побут, старий дім, трухляві меблі, якісь шкатулки і сувої є тими декораціями, на 
тлі яких дві жінки, що постійно між собою сваряться, виглядають по-дитячому роз-
губленими, самотніми й нещасними. Тут промайнуло їхнє життя і не збулися надії. 
«Використовуючи знахідки майстра [Кіри Муратової. – Т. Ж.] як своєрідний ка-
мертон, Єва Нейман знайшла власну щемливу ноту, наповнивши атмосферу картини 
прозорим смутком, печаллю про невблаганну швидкоплинність буття. Універсальні 
теми – те, що отримало назву “глокал” (тематичне поле, що поєднує глобальне з 
 локальним) – надійна перепустка до універсального кінематографічного простору» 
[6, с. 221]. Картина, безумовно, апелює до почуттів, мелодраматизм режисер вико-
ристовує в тих епізодах, які особливо розчулюють, а також закликають до цілком 
побутового розуміння таких понять, як любов, співчуття, терпіння.

Дві літні жінки, попри всю свою «несимпатичність», зрештою викликають співчут-
тя. Через деконструкцію жанру (саме мелодрами) у фіналі відбувається навмисно пе-
дальоване, немов із класичної «мильної опери» (саме мелодрами), примирення матері 
й доньки. Демонструється такий собі поступальний рух від антимелодрами до мело-
драми. Як тут не згадати фінал стрічки К. Муратової «Довгі проводи» (1971). Про-
тягом усього фільму молодого чоловіка, Сашу, дратує його мама, вона то надмірно 
опікується ним, то сама поводиться, мов безпорадна й беззахисна дитина. Йому часто 
соромно за її вчинки, за її бажання привернути до себе увагу. Проте, зрештою, хло-
пець розуміє, що змінити близьку людину – це марна справа, іще безглуздіше – тіка-
ти від ситуації, тож у фіналі він промовляє: «Мамо, я залишаюсь, я люблю тебе…».

Акцентуючи увагу на подібності стилю фільму «Біля річки» із творчою манерою 
К. Муратової, кінознавець О. Брюховецька зауважила, що справжніми, реальними 
людьми у стрічці є головні героїні, а решта «звичайних людей» – лише статисти в 
«театральному», «видовищному» дійстві, яке деконструює фільм [4]. Те ж саме від-
бувається, зокрема, й у стрічці «Настроювач»: справжня Анна Сергіївна, справж-
ня навіть її дивакувата подруга Люба, а решта – механічні ляльки, які виконують 
свою драматургічну функцію (шахрай – Г. Делієв, подруга та спільниця шахрая – 
Р. Литвинова). 

Мелодрама інтерпретується у розглянутих фільмах як певна схема зі стереотипами 
поведінки та оцінки дій персонажів. Надто в стрічках К. Муратової: жанрова умов-
ність, піднесена до N-го ступеня, дає протилежний результат – зникає безпосередня 
(як цього вимагає мелодрама) довіра до того, що відбувається. Деконструкція жанру 
має на меті не його руйнування, а радше переформатування наших сталих уявлень 
про його художні можливості. Мелодія для шарманки вийшла не надто сентимен-
тальною, інструмент видає фальшиві звуки – хтось сміятиметься, хтось пройде повз, 
а комусь від того ще більше стане шкода шарманщика та тих, про кого й для кого 
він грає… 

Для незначного кола небайдужих, імовірно, усе життя і знімала фільми видатний 
режисер. Кіри Георгіївни Муратової не стало 6 червня 2018 року. 
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SUmmary

the submitted article is dedicated to the analysis of the works by two film directors – k. mu-
ratova and e. Neymann. Besides the unquestioning presence of outstanding creative world-view of 
the both film directors, the comparison of these artists based on certain ethical and aesthetic kin-
ship, in our opinion, should be quite consequent and correct. the article authoress considers such 
films of the mentioned film directors as The Tuner (2004), Melody for a Street Organ (2009) by 
k. muratova and two films of e. Neymann – At the River (2007) and House with a Turret (2012). 
they appeal indirectly to the genre of melodrama using separate artistic features.

the research topicality consists in the comprehension of the impact of melodramatic elements 
on the cinema aesthetics of k. muratova and e. Neymann, since Ukrainian film studies have 
not investigated specially the functioning of melodrama genre in auteur filmmaking till the pre-
sent day.

the problem of the existence of the opposition to the genre cinema has been considered as one of 
the principal ones in the domestic cinematographic art until quite recently. Nowadays a worldwide 
trend in the cinema is determined by a symbiosis of the mass art and the elite, auteur one. the 
submitted investigation is aimed to attract attention of the practical workers and theoreticians of 
the cinema sphere to the potential possibilities of melodrama and the diversifying of its functioning 
in Ukrainian screen culture. 

the films of k. muratova and e. Neymann selected for our research are conspicuous for the 
presence of melodramatic elements in their dramaturgic origin. the condonation of an offender, 
the orphans distress, a path to relatives reconciliation – all these plot components, being repea-
table elements of numerous works, have become manifested in full in the genre of melodrama. as 
certain dramatic factors of the genre, these elements can exist outside their genre base as well. 
their functional mission in auteur-oriented films can be antipodal: from attraction for the sake of 
negation, aesthetic reinterpretation via philosophic Postmodernist conceptions up to adherence of 
genre ca nons, and the proving of melodramatism ability to be communicated with high philosophi-
cal senses.

the comparison of e. Neymann and k. muratova works is not accidental, since the repre-
sentative of a young generation does not conceal her own aesthetic affinity with the famous film 
director, and she has developed her auteur worldview under the influence of artistic principles, 
inherent for k. muratova films: slow tempo-rhythm of some episodes, the focusing on particulars, 
on personalities – minor people – strange, unadapted to time realities.

melodrama is treated in the above-said films as a certain stereotyped pattern containing man-
ners and appraisals of characters’ actions. first of all, in films of k. muratova: exaggerated genre 
conventionality rebounds, i.e. unconstrained (as it is required by melodrama) confidence in what 
is happening vanishes. deconstruction of genre is aimed not to destroy it, but rather reform our 
constant notions on its artistic possibilities.

Keywords: auteur cinema of Ukraine, melodrama, melodramatism, k. muratova, e. Neymann.IM
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УДК 78.071:780.614.331(477.41/.42) Ілля Фетисов  
(Київ)

леоНІд мАРчУК – СКРипАлЬ з волиНСЬКого полІССЯ

У статті розглянуто творчість автентичного західнополіського скрипаля Леоніда Степа-
новича Марчука (1941–2013), описано досвід спільного музикування з ним, досліджено його 
скрипкову гру – техніки правої та лівої рук. Також порушено питання щодо організації 
 ґруву 1 української народної танцювальної музики й висвітлено проблеми сучасного вторинно-
го виконавства на народній скрипці.

Ключові слова: скрипкове виконавство, народна скрипка, ґрув, Західне Полісся.

the figure of authentic violinist from Western Polissia leonid marchuk (1941–2013) is de-
scribed in the article. attention is paid to the experience of ensemble playing with him, style of 
his vio lin performance (technics of right and left hands). an issue concerning groove organiza-
tion in Ukrainian folk dance music, problems of modern secondary execution on folk violin are  
also raised.

Keywords: violin execution, folk violin, groove, Western Polissia.

Для мене постать Леоніда Степановича Марчука (1941–2013) є особливою, з огля-
ду на його роль у моєму формуванні як музиканта-інструменталіста й виконавця на-
родної танцювальної музики. Щаслива можливість спілкуватися, грати та виступати 
з ним як виконавець на гармоні «венці» дали значно більше для розуміння принципів 
організації танцювальної музики, аніж багаторічне слухання та розшифровування 
гри народних виконавців до знайомства з Л. Марчуком. Відтак я вважаю його одним 
з найкращих своїх учителів. 

Ті, хто знали Л. Марчука по роботі в Черкаському музичному училищі, а потім як 
викладача в одній з музичних шкіл м. Черкасів, здивуються, що він був автентичним 
скрипалем. Трудове життя Л. Марчука, після закінчення Донецької консерваторії 
ім. С. Прокоф’єва, було пов’язане з грою на валторні, викладанням гри на мідних 
духових інструментах та диригуванням духовими оркестрами. Однак за всім цим хо-
валася колосальна людська трагедія – палке бажання стати професійним скрипалем і 
неможливість здійснення цього бажання через отриману травму. Саме ця перешкода 
зберегла в Леонідові Степановичі навички гри на народній скрипці, отримані від сво-
го дядька Пилипа – традиційного скрипаля.

Л. Марчук навіть не міг згадати, коли він уперше взяв у руки скрипку. «Я наро-
дився зі скрипкою», – жартома казав він про себе. Однак сталося це, перше знайом-
ство з інструментом, у дядьковій хаті (у рідному с. Бірки Любомльського р-ну Волин-
ської обл.). Уже в 11 років дядько брав його грати на весіллі, де Леонід грав партію 
2-ї скрипки (локальне – «втура»). Коли досяг повноліття, – уже мав власну капелу, 
в якій грав партію 1-ї скрипки. У 17 років Л. Марчук розпочав працювати шахтарем 
на шахті в Нововолинську. (Надзвичайно важка праця в небезпечних умовах.) Якось 
Леонід Степанович ледве не загинув, коли опинився на шляху вагонетки, вантаженої 
вугіллям, яка відірвалася і безконтрольно летіла по нахиленій поверхні. На шахті він 
отримав серйозну травму лівої руки – вивих плечового суглоба, через що не міг три-
мати скрипку прямо, а притуляв лікоть до тулуба. Проте це не заважало грати, тому 
скрипаль вирішив здійснити свою давню мрію – учитися грати на скрипці професій-
но: у 20-річному віці він подав документи на вступ до класу скрипки Луцького му-
зичного училища. Леонід Степанович згадував, як ніяково йому було серед інших абі-
турієнтів, значно менших за віком. Ще оригінальнішим був спосіб, яким Л. Марчук 
готувався до вступу, адже нотної грамоти він не знав і не міг вивчити програмні твори 
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з нот. Для цього він найняв хлопця-цигана, який уже навчався в училищі, і той йому 
грав необхідні твори з нот, а Л. Марчук одразу завчав  їх напам’ять. Так був вивчений 
навіть один з каприсів Паганіні. Однак на іспиті викладач був безапеляційним: по-
бачивши чорні, після шахти, руки й короткі пальці абітурієнта (Леонід Степанович 
неодноразово дивувався з того, що йому вдається грати на скрипці такими короткими 
пальцями), сказав: «З такими руками на скрипці не грають». Водночас, врахувавши 
музичні здібності Л. Марчука, його зарахували на навчання до музучилища, проте 
до класу валторни. Попри такий вердикт, Л. Марчук не полишав надії перевестися 
до класу скрипки: він домовився з вчителем про приватні заняття і годинами грав на 
улюбленому інструменті. Одного разу, прийшовши на заняття, він узяв у руки інстру-
мент і не зміг зіграти жодної ноти – пальці не слухалися його. Це був вирок на все 
життя – він настільки сильно переграв руку, що будь-яка потім спроба відновити гру 
на скрипці була поєднана із сильним болем у лівій руці. Це поклало хрест на будь-
яку подальшу гру на скрипці, яка була закинута, за непотрібністю, на довгі 50 років.

Те, що трапилося далі, неможливо оцінити інакше, як з позиції дива, яке відбулося 
в його і моєму житті. Якось, почувши з радіотрансляції запис танцювальних награ-
вань у виконанні фольклорного ансамблю «Божичі», з виданих дисків, він загорівся 
ідеєю передати нам свій досвід гри народної танцювальної музики, оскільки наше 
виконання йому не сподобалося. Однак для цього треба було йому відновитись як 
скрипалеві. Леонід Степанович пробував кілька разів починати грати на інструменті, 
але біль заважав йому. Тоді, за його словами, він спитав поради у священика в церкві, 
у якій був парафіянином: «Я дуже хочу грати, але не можу. Що мені робити?». Ре-
цепт був очікуваним – священик сказав: «Просіть Бога». Л. Марчук випросив у Бога 
це чудо – біль почав відступати. Він грав, хоча й розтирав ліву руку спиртом перед 
кожним разом, як брав інструмент. 

За збігом обставин, Леонід Степанович подзвонив мені тоді, коли я був у Луцьку. 
Його донька знайшла мій телефон в Інтернеті. Це був січень 2012 року. Він сказав, 
що хотів би мені по телефону зіграти «варіації на теми українських, польських та 
російських мелодій». Зізнаюся, що таке формулювання мене де в чому напружило, бо 
подумав, що доведеться слухати якісь композиторські варіації на, можливо, не зовсім 
народні теми. Я пояснив, що зараз не маю можливості слухати (бо саме сідав у по-
тяг на луцькому вокзалі), проте пообіцяв зателефонувати. Я трохи затягнув із своєю 
обіцянкою, однак, нарешті, ми зідзвонилися. Телефон було під’єднано до диктофона, 
отже, я мав можливість «побувати в експедиції», не виходячи з дому. Я не мав ніяких 
особливих очікувань від цього сеансу. З мого боку, це було, більшою мірою, виконан-
ня обіцянки перед старшою людиною. Яким же було здивування, коли я почув не-
перевершеного, стильного автентичного скрипаля! Те, що Лео нід Степанович називав 
«варіаціями на теми», виявилося дуже багатим на варіанти традиційним виконанням 
танцювальних мелодій, котрі, як це властиво для Західного Полісся, були представ-
лені як українськими, так і напливовими мелодіями. 

Після першого телефонного знайомства не залишилося жодного сумніву, що необ-
хідно їхати в Черкаси і записувати гру Л. Марчука на професійне обладнання. Ця 
поїздка була здійснена 21 лютого 2012 року разом з моєю дружиною – Сусанною Кар-
пенко, яка підігравала Л. Марчуку на бубні. І в цьому виявилося перше «зіткнення» 
світів вторинного і первинного виконавства, оскільки Леоніда Степановича одразу 
не влаштувала організація ритму на бубні. Він зупинив гру і попросив грати «не по 
одному удару» (його не влаштував ритм, коли на кожну 1-шу вісімку наносився удар 
колотушкою, а на кожну 2-гу вісімку – рукою), запропонувавши грати прийом «удар 
колотушкою, три удари рукою» в ритмі ŒÂ ŒÂ, з акцентом на 1-й вісімці 2-ї чверті. 
Виконавиця на бубні почала дотримуватися цієї ритмоформули, але наприкінці кож-
ної частини вона грала в кадансі два удари чвертями. Довелося Л. Марчуку вдруге 
зупиняти свою гру і просити грати в кадансі ритм ŒÂ Œ, з акцентом на 2-гу чверть. Ці 
зауваження були висловлені під час виконання польки (порівняйте з анапестичним 
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закінченням метро-ритмічної формули козачкових танців (група ŒÂ Œ), змодельованої 
М. Грінченком [2, с. 68, 71], та думкою А. Гуменюка, що ця ж формула визначає, «як 
і в гопаках, ритмічну природу мелодій польок» [5, с. 23]). Думаю, що такий ритм 
притаманний танцювальній українській музиці загалом, оскільки відображає рух на 
2-гу чверть у музиці (яка стає «сильною часткою» в уявному такті розміром ²/₄; порів-
няйте з нотацією відомої танцювально-пісенної мелодії «Ой під вишнею, під череш-
нею», здійсненою 1807 року французьким композитором Ф. Боальдьйо з виконавця 
на гуслях і поданою Г. Хоткевичем [7, с. 94], у якій 1-ша чверть виписана як затакт і, 
відповідно, усі 2-гі чвертки опиняються на сильному часі, що відповідає метричному 
відчуттю виконаної мелодії нотатором, але зовсім не відповідає тому, як ця мелодія 
була занотована, наприклад, М. Лисенком в опері «Наталка-Полтавка» [3, с. 22]) і на 
«три» в танцювальному кроці «раз-два-три». Одразу зауважу, що цей крок, який на-
зивають «перемінним кроком» [5, с. 52], є надзвичайно давнім явищем, зафіксованим 
автором статті в експедиціях різними країнами – Грузією, Казахстаном, Киргизста-
ном і Таджикистаном. Цікаво, що Л. Марчук просив грати ритмічну формулу ŒÂ Œ 
тоді, коли він завершував частину танцю 2-ма чвертками. Це свідчить про те, що рит-
ми музиканта і виконавця на ударному інструменті (за В. Ярмолою, барабанщика не 
вважали музикантом [8, c. 36]) не повинні сліпо повторювати один одного. Звичайно, 
в автентичних виконавців на ударних трапляються випадки завершення танців, зо-
крема, польок, 2-ма чвертковими ударами, однак таке завершення має інший характер 
звучання, аніж у вторинних виконавців, для яких воно є результатом постійної гри 
«на першу чверть».

Під час першої нашої зустрічі від Л. Марчука було записано 2 польки – «Боро-
вичку» і «Городнянську» (перша отримала назву від с. Бірки – локальне «Борки», 
друга – від сусіднього с. Городна (тепер – с. Городнє)) 2, а також «Оберек», «Коза-
чок» (варіант загальнопоширеної мелодії «Українського гопака», зіграним у D-dur – 
A-dur у формі коліна 3 4×4), «Карапет», танцювально-пісенні мелодії «Понадився 
журавель» (у с. Осокорки м. Києва цю мелодію співали, пританцьовуючи, коровай-
ниці з порожньою діжкою в руках, коли посадили коровай у піч), «А кумушка, ти 
голубушка» (з російським текстом приспівки), награвання до необрядових весільних 
пісень «Бувайте здорові, товаришки мої» та «Ой, мамцю-мамцю, що то такоє», яку 
грав перший скрипаль сам, підійшовши до молодих (а жінки підспівували), коли 
гості хотіли, щоб молоді поцілувалися. За кожною наступною нашою зустріччю, а та-
кож телефоном (і він щоразу дивувався: «і як це я згадав?»), від Леоніда Степано-
вича було записано «Краков’як» (на 3 коліна; загальнопоширена версія цього танцю 
має тільки 2 коліна), 1-ше коліно «Єврейської польки» (2-ге коліно він так і не зміг 
пригадати; полька з тим самим 1-м коліном, з назвою «Полька “Шабасовка”» (що 
свідчить про її єврейське походження), опублікована В. Ярмолою за № 78 і № 79 [8, 
с. 148, 150]), «Падеспань» (цікаво, що Л. Марчук грав 1-ше мажорне і 2-ге мінорне 
коліна цього танцю в одноіменних тональностях, тоді як на гармоні його виконують 
у паралельних тональностях, тому що на гармоні відсутні одноіменні тональності) та 
«Лявоніху». Додам, що мінорний лад «Єврейської польки» Л. Марчук вважав саме 
притаманним музиці єврейського етносу, на відміну від мажорного ладу, притаманно-
го українським мелодіям його села. У цьому ключі показовим є той факт, що Леонід 
Степанович грав популярний напливовий танець «Карапет», який на інструментах з 
фіксованою висотою звуків (наприклад, гармонь, баян, кларнет) виконують у мінорі, 
у мажорному ладі (D-dur) – з відхиленням до мінорної субдомінанти в 2-му коліні 
(так само в мажорі «Карапет» виконували в оазі скрипкової традиції на Черкащині – 
у с. Зеленьків Тальнівського р-ну, запис М. Хая). 

Звичайно, давалася взнаки тривала відсутність виконавської практики, що епі-
зодично виявлялося в деякій несинхронності між правою та лівою руками (іноді 
«запліталися» пальці лівої руки), проте Л. Марчук грав у швидких, притаманних 
танцям, темпах.
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Дивовижним для Л. Марчука було поєднання двох світів музики, які ніяким чи-
ном у ньому не перетиналися, – традиційного селянського, у якому він перебував до 
1962 року, коли востаннє зіграв на весіллі як перший скрипаль, і професійного му-
зичного, включно з вищою музичною освітою і подальшою трудовою діяльністю. Ці 
світи, однозначно, зустрілися б і змішалися, якби Леонід Степанович став професій-
ним скрипалем. Однак його перебування у сфері гри на мідних духових інструментах 
зберегло його як автентичного скрипаля. Вплив професійної музичної освіти можна 
було спостерегти лише в застосуванні ним професійної термінології («каданс», «ва-
ріація»). Певний вплив на його виконавство мала деконтекстуалізація награвань. Я з 
ним довго сперечався щодо виконання «Городнянської польки»: чи зберігати періо-
дичну двочастинну форму (за що виступав я), чи «крутити» тривалий час лише одне 
1-ше коліно, чого хотів Л. Марчук (бо мав на нього багато варіацій), але це технічно 
було важко зробити на гармоні «венці». Сперечання закінчилося, зрештою, на мою 
користь. Цей самий підхід проявився в нього, коли він міг хвилинами крутити 1-ше 
коліно «Єврейської польки» в різних варіаціях і взагалі не відчував потреби зіграти 
2-ге коліно. Однак заради правди додам, що такий підхід до форми польок було за-
фіксовано мною у грі гармоніста Івана Яковича Ткача (1924 р. н.,  с. Кухарі Іванків-
ського р-ну Київської обл).

Після першої ж зустрічі з Л. Марчуком виникла ідея залучити його до інстру-
ментальної капели ансамблю «Божичі». У складі ансамблю він зіграв 2 концерти в 
Києві, концерти у містах Рівному й Хмельницькому та два весілля в Києві. Найбіль-
шою цінністю на той час для мене виявився не стільки запис репертуару Л. Марчука, 
скільки спільні репетиції та виступи з ним. Разом ми виконували 4 його награван-
ня – «Городнянську польку», «Польку “Боровичку”», «Козачок» та пісню «Бувайте 
здорові».

Леонід Степанович мав рису, яку часто не полюбляють інші – відверту прямолі-
нійність, що можна порівняти з хірургічним втручанням без анестезії. Я на все життя 
запам’ятав випадок, який, зрештою, мав колосальний вплив на мій подальший музич-
ний розвиток у плані пізнання законів автентичної танцювальної музики. Після того, 
як я з дружиною зіграли з ним перший концерт у Києві і репетирували у нас, удома, 
після концерту, розучуючи мелодію «Бувайте здорові», Л. Марчук раптом сказав: 
«Ілля, у Вас зовсім немає відчуття інструмента», ще й запитавши у моєї дружини: 
«Сусанна, як Ви думаєте, чому в Іллі немає відчуття інструмента?». Пам’ятаю, що 
в першу секунду я хотів щось різко відповісти, але в ту ж мить мені прийшла інша 
думка – «я ж бачу перед собою чудового автентичного скрипаля, у якого все гаразд із 
відчуттям інструмента, мабуть, він має рацію». Потрібно зауважити, що Л. Марчук, 
як справжній «автентик», не міг чітко пояснити, що саме він мав на увазі під слово-
сполученням «відчуття інструмента». Я абсолютно переконаний, що йшлося про моє 
відчуття народної музики загалом, яке Л. Марчук екстраполював на гармонь, на якій 
я грав. Цього разу він лише поцікавився, чому я ніколи не граю в лівій руці ритмо-
формулу ŒÂ ŒÂ, з яких 1-шу вісімку грають на басах, а три наступні – на підбасках 
(акордових кнопках), з акцентом на 1-й вісімці 2-ї чверті (це була та сама ритмофор-
мула, яку він до того хотів почути у виконанні на бубні). 

Одного разу він зателефонував мені, сказавши, що знайшов гармонь і хотів би, щоб 
я послухав, який має бути характер музики, спеціально, заради мене, відновивши свої 
навички гри на гармоні «хромці». 

Застосування у грі ритмоформули ŒÂ ŒÂ з акцентами, які зазначив Л. Марчук, при-
зводило до скорочення тривалості 1-ї чверті і виокремлення 2-ї чверті. Це вимагало 
від мене кардинального переосмислення ритмічної організації всіх танців, які я грав, 
оскільки до того я вважав, що танцювальну музику потрібно виконувати максимально 
рівно. Я розпочав з польок Л. Марчука, які ми грали разом, і при нашій наступній 
зустрічі Леонід Степанович був приємно здивований змінами в характері музики в 
моєму виконанні. Моя гра йому почала подобатися.
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Кульмінацією нашої співпраці стала участь Л. Марчука в сольному різдвяному 
концерті ансамблю «Божичі» в Національній філармонії України в січні 2013 року. 
Тоді Леонід Степанович зірвав шквал оплесків зали, двічі (у програмі і на «біс») 
вико навши з ансамблем «Божичі» весільну пісню «Бувайте здорові, товаришки мої». 
Так здійснилася головна мрія його життя – виступити на професійній сцені як скри-
паль-соліст. Через три місяці по тому Л. Марчука не стало.

У плідний рік нашої співпраці я захоплювався самим фактом ансамблевого вико-
навства з автентичним скрипалем та пізнанням законів будови музики, мало звер-
таючи увагу на скрипкову техніку Л. Марчука. Інтерес до неї прокинувся лише 
нещодавно, коли виникла нагода проаналізувати техніки вторинних виконавців на 
скрипці з автентичними. Такий інтерес зумовлений небезпечною тенденцією в сучас-
ному фольклористичному русі вважати будь-яке вторинне виконавство на скрипці на-
багато ближчим до традиційної музики, аніж, скажімо, виконання на гармоні. Проте 
саме по собі виконання народних мелодій на скрипці не гарантує того, що той, хто 
грає їх на скрипці, робить це так само, як автентичний виконавець. Це стосується 
як характеру музики, так і стилістики, зокрема фонізму. Своєю чергою і характер 
музики, і стилістика нерозривно пов’язані з технікою володіння інструментом. Гадаю, 
що у вторинному середовищі народних скрипалів м. Києва відсутнє осмислення пи-
тань, чому автентичний скрипаль тримає скрипку або смичок у такий, а не в інший 
спосіб,  які виконавські можливості це йому відкриває, а в чому його обмежує, як 
повинен звучати інструмент «по-сільському» і в чому відмінність цього звучання від 
академічного звучання скрипки. Вищеперераховане спонукало мене до аналізу техні-
ки гри Л. Марчука. 

Привертає до себе увагу смичкування Л. Марчука, яке, на жаль, свого часу не було 
оцінене ані мною, ані київськими вторинними скрипалями, які прийшли на майстер-
клас Леоніда Степановича в Музей Івана Гончара. Майстер-клас звівся до перейман-
ня мелодій танців, але техніка їх виконання залишилася непоміченою. Парадоксаль-
но, однак коли Леонід Степанович давав поради щодо перших кроків гри на скрипці, 
він рекомендував «тягнути смичок». Можливо, таку пораду він запозичив у своїх 
учителів із гри на скрипці в музичному училищі, тому що його смичковедення було 
кардинально далеке від визначення «тягнути смичок», тобто, по суті, грати legato. 
Особливості техніки смичка розглянемо на прикладі танцю «Полька “Боровичка”», 
яку він перейняв від свого дядька. (Один з варіантів виконання цієї польки ввійшов 
до «Регіональної антології українського музичного фольклору», кн. 3, тому «Народна 
інструментальна музика Волині та Західного Полісся» під № 105 (рукопис).)

Багатство техніки смичка виявляється вже на прикладі перших 4-х чвертей першого 
коліна «Польки “Боровички”». Нижче подаю три варіанти виконання цього фрагмента 
танцю. Виконавець повсякчас використовував одну й ту саму аплікатуру, лише змінюю-
чи техніку смичка. Варіант 1, який було прокоментовано виконавцем як «спрощений», 
полягає у використанні найпоширенішої техніки смичкування – деташе [4, с. 18], коли 
напрямок руху смичка змінюється на кожну вісімку. У цьому варіанті Л. Марчук грав 
серединою смичка. Однак тут виявився і його ключовий штрих гри – постійна акцентуа-
ція 2-ї вісімки, незалежно від того, чи вона припадала на рух смичка вгору, чи вниз.

Варіант 2 Л. Марчук виконував нижньою частиною смичка, дуже близько до ко-
лодки, що притаманне для виконавців на скрипці-«вторі». Якщо перші дві вісімки 
виконавець грав, змінюючи напрямок ведення смичка (починав гру смичком вниз) зі 
штрихом saltando, то 3-тю, 4-ту і 5-ту вісімки грав ним униз, з постійним відриван-
ням смичка і поверненням його до однієї й тієї самої точки. На 5-й вісімці викона-
вець, одночасно із сильним ударом по струнах, починав тягти смичок донизу, через 
що той дещо відскакував і утворював синкопу на 2-й шістнадцятій 5-ї вісімки. На 7-й 
вісімці виконавець використовував той самий прийом, але без утворення синкопи, бо 
напрямок смичка змінював на 8-му вісімку. Зауважу, що при цьому 1-ша шістнад-
цятка в Л. Марчука відчутно коротша за 2-гу. Загалом «скакання» смичка є одним 
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з базових прийомів виконавця, який дозволяв йому виконувати на один смичок два 
добре артикульовані звуки шістнадцятими.

Варіант 3 виконавець, навпаки, грав верхньою частиною смичка і використовував, 
у даному разі, цікавий прийом атакованого посування смичка, за транскрипцією, на 
4-ту шістнадцятку кожної чверті в тому ж напрямку. У підсумку, 4-та шістнадцятка 
звучала як акцентований затакт до наступної чверті. При цьому палець або відпус-
кався (і звучать відкриті струни, як на 2-й та 7-й вісімці), або на одну шістнадцяту 
швидше з’являвся палець, яким він видобував наступну ноту (на 4-й та 8-й вісімці). 
Відтак виникає своєрідний ефект виконання музики «перед ударом», який має специ-
фічну стилістику звучання. Цей прийом можливо виконати лише за умови акцентуа-
ції кожної 2-ї вісімки.

У цьому ж зразку виконавець використовував деташе на кожну шістнадцяту, що 
притаманне техніці гри скрипалів з різних регіонів України та загалом старовинному 
способу гри шістнадцятих професійними музикантами [1, c. 49]. У варіанті 3 скри-
паль грав деташе серединою смичка.

Штрих виконання legato Л. Марчук застосовував вкрай рідко, об’єднуючи на один 
смичок по 2 (у межах 1-ї або 2-ї восьмої чверті) або 3 шістнадцяті (перші 3 шістнад-
цятих в одній чверті грав смичком вниз, а 4-ту шістнадцяту – вгору). Траплялися ви-
падки, коли на один смичок він виконував 4 шістнадцяті, таким смичком об’єднуючи 
3-тю та 4-ту шістнадцяті попередньої чверті й 1-шу і 2-гу шістнадцяті наступної.

Ці прийоми він виконував у специфічних метро-ритмічних одиницях, які впли-
вають на силу притискання смичка до струн, що загалом створює своєрідність зву-
чання прийомів, спільних з академічною скрипковою технікою.

Зрозуміло, що під час виконання вищеперерахованих прийомів спосіб тримання 
смичка не змінювався. Для з’ясування цього способу автор статті провів його екс-
периментальний пошук. З відеозапису були зроблені фотографії, щоби побачити, як 
розміщуються пальці на смичку, і як змінюється їх розміщення під час гри в різних 
варіантах, як змінюється висота ліктя, і як розміщується кисть щодо руки загалом, 
яким чином музикант виконував деташе, а також, як нахилений смичок відносно 
виконавця. Мною також було використано сповільнений перегляд відеозаписів гри 
Л. Марчука. Було з’ясовано такі закономірності: 

1) смичок тримають, фактично, великий і середній пальці. Великий палець дещо 
заходить по діагоналі під тростину. Тримання смичка можна охарактеризувати як 
«м’яку фіксацію», тобто, з одного боку, смичок підтримується, однак, з другого боку, 
виконавець дає йому можливість вільно стрибати по струнах;

2) рука і кисть, незалежно від того, чи виконавець грає верхньою, чи нижньою 
частиною смичка, перебувають на одній прямій лінії (коли Л. Марчук грає верхньою 
частиною смичка, кисть ледве піднімається). Для збереження такого розміщення при 
грі верхньою частиною смичка виконавець опускає лікоть і «підтягує» пальці, а при 
грі біля колодки піднімає лікоть та опускає пальці; 

3) деташе шістнадцятими, як верхньою, так і нижньою частинами смичка, кисть 
робить униз-угору (а не вправо-вліво) дещо під кутом у напрямку мізинця;

4) фотографії продемонстрували, що тростина по-різному нахилена відносно вико-
навця. Вочевидь, виконавець намагається тримати смичок перпендикулярно до струн, 
однак тростина частіше була нахилена в напрямку «від нього».

Для перевірки можливостей поставленої правої руки (у системі шкільної музичної 
освіти) для виконання народної музики було проаналізовано постановку правої руки 
учениці 2-го класу (яка також займається у фольклорній студії і грає народні танці) 
однієї з київських музичних шкіл. Експериментально були перевірені технічні мож-
ливості виконання нею, з використанням техніки Л. Марчука, мелодій танців «Орли-
ця» і «Зайчик». Було з’ясовано такі особливості:

1) великий палець тримає тростину збоку, тому учениця мусить вигинати кисть, 
аби смичок перебував перпендикулярно до струн. Така постановка повністю позбав-
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ляє можливості рухати кистю в напрямку мізинця, відповідно, дозволяє грати деташе 
лише рухом всієї руки;

2) смичок тримається за рахунок того, що лежить на струнах, тому його неможливо 
відірвати, адже він випаде з рук. У підсумку, всі ноти вона грала лише деташе або 
legato. 

3) лікоть малорухливий, у результаті чого стає дуже рухливою кисть у напрямку 
вниз-вгору. При русі смичка вгору, кисть опускається і опиняється відносно руки 
майже на 90°. При русі смичка вниз – кисть, навпаки, піднімається. Такий рух кисті 
також унеможливлює виконання шістнадцятих тривалостей деташе кистю. Учениця 
могла виконати їх лише рухаючи всією рукою, проте виключно в повільному темпі. 
У результаті багаторазових спроб зіграти шістнадцяті штрихом деташе у швидкому 
темпі, вона сама, без підказки, перейшла на штрих виконання legato. 

Щодо техніки лівої руки Л. Марчука, виконавець вважав, що він грає «неправиль-
но», що при низхідних пасажах потрібно ставити всі пальці на струну, поступово під-
німаючи їх, а він, навпаки, притискає струну пальцем. Той спосіб гри, який Л. Марчук 
вважав «правильним», я знайшов у класичній скрипковій техніці [4, с. 43]. Вочевидь, 
його спосіб гри належить до автентичної скрипкової практики.

Шийка скрипки в майстра лежала не на долоні, а між великим і вказівним паль-
цями, зап’ястя її не підтримувало. Виконання звуків за межами першої позиції (най-
частіше – re2) він здійснював шляхом просування руки вгору вздовж шийки. Скрипку 
в цей момент підтримувало його підборіддя. Такий спосіб тримання не належить до 
поширених на рівненсько-волинському Поліссі (див: [8, с. 25]). Чи був такий спо-
сіб тримання скрипки привнесений у виконавську практику Л. Марчука в Луцькому 
музучи лищі, – дізнатися не вдалося.

Леонід Степанович Марчук за багатьма рисами своєї «скрипкової» творчої біо-
графії повторив шлях традиційного поліського скрипаля [8, с. 32]: знайомство з ін-
струментом у ранньому дитинстві, гра на весіллях у підлітковому віці (на 2-й скрип-
ці) – «турування», формування повноцінного керівника-виконавця весільної капели в 
19 років, уміння грати на всіх інструментах капели і здатність давати поради стосовно 
гри на них. Різноманітна техніка смичкування, зокрема і використання прийому де-
таше в «переборах» шістнадцятими тривалостями, вихід за межі 1-ї позиції (пор.: [8, 
с. 31–32]), багате на варіанти виконання мелодій засвідчують високий професійний 
рівень Л. Марчука як виконавця-скрипаля. Унікальним є факт відновлення виконав-
ської форми через 50 років – після припинення виконавської практики, що демон-
струє резерви пасивної пам’яті та волі людини.

Аналіз можливостей гри на скрипці, які дають різні способи тримання смичка, ста-
вить питання про зв’язок між постановкою правої руки і технічними можливостями 
виконання скрипкової народної музики у традиційній стилістиці.

1 Ґрувом (іноді – свінгом) називають специфічне відчуття часу в музиці.
2 Обидві польки доступні для перегляду на каналі Bozhychi в Youtube.
3 Про народний термін «коліно» та типи форм народної танцювальної музики див.: [6].

1. Арнонкур Н. Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки / пер. и вступ. 
статья Игоря Приходько (самвидав).

2. Грінченко М. О. Українська народна інструментальна музика. Грінченко М. О. Вибране / 
упоряд. і редакція М. Гордійчука. Київ, 1959. 

3. Лисенко М. Наталка Полтавка. Опера на 3 дії. Клавір. Київ, 1953.
4. Пистон У. Оркестровка. Москва, 1990.
5. Українські народні танці / упоряд., вступ. стаття та прим. А. І. Гуменюка, за редакцією 

народного артиста СРСР П. П. Вірського. Київ, 1969.
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SUmmary
leonid marchuk (1941–2013) is known as traditional wedding violinist from Volyn Polissia. he 

was born in the village of Birky, luboml district, Volyn region. his uncle has been a leader of tradi-
tional wedding band in the village of Birky. he has given first lessons of violin playing for leonid. 
leonid marchuk has started to play wedding together with his uncle at the age of eleven. he has 
played a part of the second violin.  he has started to play a part of the first violin at the age of 17 or 18. 

at the age of 17 leonid marchuk has gone to work as a miner at a coal mine in Novovolynsk. he 
has got a trauma of the left shoulder, so, it has become difficult for him to hold violin straight and 
he has been forced to use shoulder rest under the violin. at the age of 20 he has tried to enter lutsk 
musical college on professional violin playing. he hasn’t known music and studied musical program 
for examination listening to violin playing of gipsy-guy, who is a student of this college. But the 
examiner has said that leonid can’t be a violin player, because he has small fingers, and, besides, 
they are dirty after work in mine. however, the examination commission has decided that leonid 
marchuk can be a student of musical college like a french horn player. So, l. marchuk has started 
to study horn playing in musical college, taking private lessons of violin playing from college teacher. 

l. marchuk has played wedding like a first violinist in 1962 for the last time. during the 
studying at the college, l. marchuk has played a lot on violin himself (sometimes 12 hours per a 
day) and once he can’t play a single note – he has got a trauma of fingers. he hasn’t got practice 
of violin playing for the next 50 years, because all time he feels pain in hand, starting to play.

l. marchuk has finished S. Prokofiev donetsk musical academy like a horn player after lutsk 
musical college. he has worked in donetsk like a musician, and then in cherkasy musical col-
lege like a teacher of horn and trumpet, and like a conductor of student’s brass-band. last years of 
his life he has taught a french horn ant trumpet in one of musical schools in the city of cherkasy.

it is a miracle, but he has managed to restore his violin playing skills and recollect a part of 
traditional wedding repertoire at the end of 2011. the desire to be helpful for Bozhychi folklore 
ensemble from kyiv and an opportunity to play with them have become an incentive. the article 
author is a leader of this group. When i ask leonid marchuk, how it has become possible to restore 
violin playing, he has said: «i’ve asked a god to help me». in any case, he has greased his left 
hand with alcohol before playing every time.

leonid marchuk has played three concerts and two weddings with Bozhychi during 2012. he 
has played with us in January, 2013 in the National Philharmonic of Ukraine for the last time. 
his playing has a big success. Some of his works are available on Bozhychi youtube channel). it 
has been his main dream to play on violin on professional stage. he has died three months after 
his dream is realized.

during the rehearsals leonid marchuk has given advices for me about my diatonic accordion 
playing and also for percussionist about her tambourine playing. the main idea is to keep rhythm 
ŒÂ ŒÂ with accent on the 2nd beat (third 8th) during the execution and to finish every part of 
dance by rhythm ŒÂ Œ. on the practice it sounds, that each 1st beat must be shorter, than the 2nd 
one. it has given a new feeling of folk music for us, because before we have tried to play traditional 
dance music exactly, where all beats are executed equally.

leonid marchuk has a very interesting traditional playing skills on violin. in the basis of his 
playing there is a constant accent on every second 8th. he has done it with the bow up and down. 
Sometimes he has replaced this accent to forth 16th (when played first three 16th legato). mostly 
he has played non legato, also 16th. he has played 16th non legato by hand, not by arm. he has 
kept bow by big and middle fingers and sometimes used bow’s jumping on strings (when bow goes 
down) that has been controlled very well and given a possibility to do accent on second 16th, 
when first and second 16th are played on one bow (legato). also, when bow hasn’t jump and the 
performer changes bow’s direction for each 8th, he adds pressure on second 16th of each 8th, so it 
sounds like a variant with jumping, but with very soft articulation for each second 16th. leonid 
marchuk also likes to play 8th and 4th saltando in the same direction of bow.

We can see a wealth of his bow’s technique in the next three examples. in all of them a per-
former uses the same fingers for melody. all variants, that we can see, are done by bow. 

all listed means of groove and manner of playing on violin create traditional sounding of violin 
music of Volyn Polissia in leonid marchuk execution. 

Keywords: violin execution, folk violin, groove, Western Polissia.
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УДК 778.4+778.534.1 Євгенія Назаркевич 
(Київ)

СтеРеозоБРАжеННЯ в КоНтеКСтІ миСтецЬКих пРАКтиК: 
СтеРеофотогРАфІЯ І СтеРеоКІНо

У статті виявлено особливості стереофотографії та кіномистецтва в аспекті характеру змін, 
які відбулися в їх межах із застосуванням стереоскопічних технологій. Проаналізовано твор-
чі досягнення видатних художників, режисерів і науковців у розробці технік створення сте-
реокартин і прийомів їх перегляду (О. Фішінгер, С. Іванов). Зазначається, що стереозобра-
ження мають багату історію у фотографічній і кінематографічній формах із моменту їх появи 
у XiX ст. 

Ключові слова: стереофотографія, стереофільм, стереоскопічне кіномистецтво, стереопара.

the peculiarities of stereophotography and cinematographic art in the aspect of the changes na-
ture, which have taken place in their scopes with the use of stereoscopic technologies are revealed. 
creative achievements of outstanding artists, directors and scientists in the development of tech-
niques of stereoscopic films creation and the methods of their viewing (o. fischinger, S. ivanov) 
are analyzed. it is noted, that stereoscopy has a rich history in photographic and cinematographic 
forms since their appearance in the XiX century.

Keywords: stereoscopic photography, stereoscopic film, stereoscopic cinematography, stereopair.

Стереоскопічна фотографія виникла раніше за звичайну фотографію, але почала 
широко застосовуватися дизайнерами як новий художній засіб пізніше, унаслідок 
складності виготовлення. Особливе місце фотомистецтва в художній культурі визна-
чається тим, що воно стало першим в історії «технічним» мистецтвом, яке могло ви-
никнути лише на підвалинах певних досягнень у науці (фізиці, хімії, оптиці) й тех-
ніці [21; 22]. Звичайна фотографія відображає предмети і явища природи у двох 
вимірах. Для зображення предметів у трьох вимірах слугує стереоскопічна фотогра-
фія (стереофотографія).

Для отримання стереофотографії об’єкт фіксують за допомогою спеціального фото-
апарата, в якому два і більше об’єктиви. Дві фотографії не дають стереоефекту, якщо 
їх розглядати як звичайні знімки. Для перегляду стереофотографій використовується 
стереоскоп – прилад, в основі якого лежить отримання штучного зорового враження 
про об’ємність і просторовість явищ об’єктивної дійсності [21].

«Поєднання кольору і об’єму в стереофотографії породжує такий арсенал вира-
жальних засобів, якого не має у своєму розпорядженні жодне з відомих образотвор-
чих мистецтв» [2, с. 4]. «Тільки стереофотографія здатна відтворювати об’єктивну 
дійсність у всіх трьох вимірах. Тому вона має таке величезне значення для науки, 
техніки і мистецтва» [2, с. 5]. Із 1853 року стереофотографи почали використовувати 
фотоапарати з подвійними об’єктивами, що полегшило процес створення стереопар. 
У 1854 році «Лондонська стереоскопічна компанія» розпочала виробництво стерео-
графій, також відомих як бінокулярні фотографії [12]. На цю компанію працювали 
професійні фотографи Близького Сходу і Північної Америки. Вільям Інгленд, один 
із ключових фотографів, створив стереофотокраєвиди Ірландії (1858), Північної Аме-
рики (1859) та Парижа (1861). Як зазначає Х. Герншейм (Helmut Gernsheim), серія 
В. Інгленда «Америка в стереоскопі» привернула неабияку увагу до його фотографій, 
оскільки це був перший набір стереографічних краєвидів із пейзажами та архітекту-
рою, доступний для глядачів з Європи [9]. 

У 1856 році каталог Лондонської стереоскопічної компанії ілюстрував усю різно-
манітність, можливу для стереографії середини 1850-х років: пейзажі Уельсу, Шот-
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ландії, краєвиди Британських островів, Вайт і Джерсі, архітектуру Помпеї, Неаполя, 
Італії, Франції, Швейцарії. Близько 250 видів Кришталевого палацу в Сіденхемі та-
кож були в списку. Серед фотографів-стереоскопістів були й жінки. Крім краєвидів, 
доступною була велика кількість жанрових фотографій, наприклад, «Повернення з 
полювання», театральні сюжети «Вбивство Авеля», «Чарівні сцени із зимової казки» 
та сцени з життя різних соціальних класів – Miscellaneous Subjects of the «Wilkie» 
character.

З початком Громадянської війни в США основним об’єктом для фотографій та 
стереографій стала війна. Це була перша війна, події якої фотографували від початку 
і до кінця [6, с. 194]. На відміну від мальованих вручну ілюстрацій, стереографії 
можна було створювати майже миттєво. З цієї причини, а також через ілюзію глиби-
ни вважалося, що вони пропонують більш реалістичні, несентиментальні і правдиві 
візуальні описи війни, порівняно із суто графічним відтворенням [10]. Після завер-
шення війни головним об’єктом для американської стереографії стала Центральна 
Тихо океанська залізниця між Омахою і Сан-Франциско.

До методів безокулярної стереоскопії належить лінзово-растрова стереофотографія. 
Це сукупність методів і засобів одержання об’ємних (стереоскопічних) зображень, за-
снованих на використанні лінзово-растрових фотоматеріалів, які дозволяють спосте-
рігати об’ємні зображення за методом, що називається «автостереоскопічним» – тобто 
без індивідуальних допоміжних пристроїв (стереоскопів, спеціальних окулярів тощо).

Радянські вчені Ю. Дудніков, Б. Рижков, Е. Антонов у 1978 році чи не вперше в 
Сою зі виготовили серію кольорових інтегральних портретних фотографій [1, с. 55–56].  
При розгляданні цих стереопортретів було помічено, що враження від відчуття об’єму 
великої глибини різкості та правильної кольоропередачі підсилюється ефектною грою 
бліків на очах і зворотним розгортанням зображення в усіх напрямах, що додає 
портретам життєвості, яка недосяжна звичайним методам фотографії. Інтегральні 
фотографії форматом 120 x 140 мм, отримані описаним способом, демонструвалися в 
Ленінградському музеї Жовтневої революції у 80-х роках ХХ ст.

Стереозображення зі своєю унікальною можливістю занурювати глядача в простір 
зображуваного створюють особливе сприйняття художнього твору. Вони набули по-
ширення в різних дизайн-проектах і видах мистецтва, зокрема в кінематографі.

Відмовившись від системи традиційних засобів художнього впливу, лише небагато 
авторів змогли виробити форми, які справді володіли б особливою виразністю, були 
доступні для сприйняття без вербальних доповнень, як приклад, прийоми створення 
стереоскопічних картин перетворилися на потужній художній інструмент. Проблема 
використання художніх стереоскопічних технік у вітчизняному кінематографі є мало-
дослідженою, а тому й актуальною.

Значну кількість публікацій останніх років, присвячених історичним і сучасним 
стереофільмам, а також творчості митців у цій галузі різних історичних епох, можна 
знайти на сайтах і в наукових працях. Серед робіт, автори яких намагаються відтвори-
ти еволюцію мистецтва стереокіно, неабиякий інтерес викликають розвідки зарубіжних 
спеціалістів: книга, присвячена створенню 3d-кіно від сценарію до випуску на екран 
Бернарда Мандібуру (Bernard Mendiburu) [15]; низка публікацій про стереокінемато-
граф та експериментальний стереоживопис Ray Zone [22–24]; актуальні й цікаві статті 
зі стереокіно T. Elsaesser [7], M. Rоss [17], N. Wade [20], B. Klinger [14] тощо. Майже 
без уваги залишився в цих дослідженнях внесок вітчизняних науковців у процес ста-
новлення стереокіно. Звичайно, не всі стереофільми можна розглядати як видатні твори 
кіномистецтва, проте багато з них варті уваги, ретельного вивчення та популяризації 
серед широких верств глядачів. Сучасні художники кіно черпають натхнення в образах 
минулого. При цьому історичні прийоми створення стереокартин залишаються актуаль-
ними й продовжують використовуватися, однак уже на якісно новому рівні.

Стереоскопічне кіномистецтво – це форма образотворчого мистецтва, у межах 
якої характерні для візуального мистецтва художні методи й прийоми реалізуються 
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з  використанням стереоскопічних технологій. Сутність усіх технік створення стерео-
скопічних кінокартин зводиться до того, щоб показати кожному оку людини окремий 
кадр із так званої стереопари, створюючи імітацію спостереження сцени двома очима. 
Стереопара – це сукупність двох пласких зображень (кінокадрів) одного й того само-
го об’ємного предмета (предметів), отриманих у результаті зйомки з двох рівновід-
далених від предмета точок, відстань між якими (стереобаза) при стереофотозйомці 
зазвичай обирається рівною середній відстані між очима людини. Якщо стереопару 
розглядати таким способом, коли ліве око бачить одне із цих зображень, а праве – 
інше, то виникає відчуття об’ємності зображення [3, с. 311].

Існує дві технології для переглядання стереокартин: перша об’єднує способи пере-
гляду без приладів, так звані перехресний і паралельний перегляди; друга об’єднує 
способи, які для перегляду зображень передбачають застосування тих чи інших тех-
нічних засобів (стереоскоп, стереоокуляри, растр).

Перехресний і паралельний перегляди стереокартин. Багато стереокартин створю-
ються саме для одного з таких способів перегляду, як паралельний (так званий wall-
eyed) і перехресний (так званий cross-eyed), оскільки вони не потребують додаткових 
приладів перегляду.

Паралельний перегляд досягається, якщо обидва ока скосити під приблизно пара-
лельним кутом, а перехресний, відповідно, якщо скосити їх під конвергентним кутом. 
Зображення, створене для паралельного перегляду, при досягненні відповідного ба-
чення ніби виринатиме над фоном, тоді як зображення для перехресного перегляду 
виглядатиме вирізаним поза фоном і його буде важко повністю осягнути.

Паралельний метод перегляду був винайдений сером Д. Брюстером ще 1844 року 
[4], він також описав його у книзі On The Union of Similar Pictures in Binocular Vision 
у 1856 році [5]. Для цього він розробив принцип так званої ілюзії шпалер. Щоб по-
бачити цю ілюзію, пласку стіну покривали шпалерами з рівномірним, горизонтально 
повторюваним візерунком, при перегляді треба було звести очі разом на точці в про-
сторі, яка була ближче до спостерігача, ніж стіна. У певний момент одна частина 
візерунка, що повторюється, опиняється в полі зору лівого ока, а друга частина по-
трапляє в поле зору правого ока. Тепер візуальні візерунки, бачені очима, ідентичні, 
за винятком лише непарних частин візерунка у віддаленому периферійному баченні, 
але кут конвергенції ближче, ніж стіна. Шпалери виглядають нібито плаваючими у 
просторі перед їх справжнім положенням на стіні. Як альтернатива, можна розсла-
бити очі, щоб вони розійшлися так, щоб дивитися ніби поза стіною, у такому випад-
ку шпалери виглядатимуть ніби плаваючими у віддаленні, на більшій відстані, ніж 
насправді. 

Згодом, у 1960-х роках, американець угорського походження Бела Юлес (Bela Ju-
lesz) на основі цього методу перегляду винайшов одинарну стереограму з випадкових 
точок і розробив комп’ютеризований підхід її створення [13]. Японський графічний 
дизайнер Масаюкі Іто з 1970 року створював одинарні стереограми з випадкових то-
чок із чіткою глибиною на основі систематичних зміщень у горизонтальному положен-
ні суміжних елементів повторюваних візерунків ілюзії шпалер [11, с. 28].

У 1973 році Альфонс Шилінг (1934–2013), швейцарський художник, також захо-
пився стереомистецтвом. Він був одним із перших художників, що зацікавилися spin 
art; крім того, техніка і стиль аction painting мали вагомий вплив на його творчість 
і додали оригінальності. Що Колдер зробив для скульптури – скульптуру в русі, 
А. Шилінг зробив для картини, а саме: змусив поверхню рухатися. У 1960-х роках у 
Парижі він створив обертові картини rotationsbiler, або spin paintings (циліндричні 
картини, що рухалися). Для А. Шилінга скульптура, що рухається, стала карти-
ною, що рухається, або живописною циліндричною картиною в русі – відповідь на 
стробоскопічні диски Ж. А. Ф. Плато і Саймона Стампфера, кольорові гіроскопи 
Дж. Максвелла і Р. Делоне та роторельєфи М. Дюшана [18]. Працюючи з кінети-
кою та оп-артом, А. Шилінг звертав увагу на усвідомлення й когнітивні реакції на 
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 навколишнє середовище. Він конструював експериментальні композиції за допомогою 
таких приладів, як фото- та кінокамери, проектори стереослайдів, а також спеціаль-
них технік створення тривимірних зображень, як лентикулярні відбитки, стереограми 
з довільних точок, вектографії та голограми, де глядач залучений до активної участі. 

У 1967 році А. Шилінг проводив експерименти з голограмами разом із дослідни-
ком Доном Вайтом у лабораторіях у Нью-Йорку. Там він познайомився з візуальним 
неврологом Б. Джульцем, одним із розробників стереограми з довільних точок. Пе-
ред тим як почати створювати свої стереограми з довільним візерунком та free vi-
sion автостереограми (стереозображення, що не потребують додаткових пристроїв для 
перегляду), А. Шилінг спочатку створював лентикулярні відбитки. Останні можуть 
демонструвати до 30 різних зображень при зміні кута перегляду. Його лентикулярні 
відбитки звертаються до робіт Едварда Майбріджа та Етьєна-Жуля Маре 1880-х ро-
ків. Е. Майбрідж представив той самий знімок із різних ракурсів у одному зобра-
женні, а Е.-Ж. Маре об’єднав серію кадрів руху в одному зображенні. А. Шилінг 
1969 року створив лентикулярні відбитки схожого спрямування, де в одному відбитку 
відображалося дев’ять індивідуальних зображень Man Standing at Rifle Drill (for 
Muybridge), а в іншому – різні фази послідовного руху The Falling Man. Картина 
проявляється лише під час руху глядача. 

У 1970-х роках А. Шилінг проводив так звані бінокулярні перформанси, щоб озна-
йомити глядачів з його дослідженнями сприйняття. У 1973 р. він розробив гарніту-
ру для бінокулярної стереоскопічної відеосистеми, що випереджала його час і була 
технологічно невдалою. У 1983 році в Нью-Йорку він створив інсталяцію з видом на 
річку Гудзон, названу «Оптична система». Вона складалася з велетенських дзеркал, 
змонтованих як перебільшений стереоскоп. Таким чином, відстань між очима збіль-
шувалася, розширюючи відстань перегляду, але без ефекту збільшувального скла. 
Альтернативною назвою проекту стало висловлювання «Погляд гіганта». Його інста-
ляції показують, яким різним може бути досвід візуального сприйняття різних людей, 
навіть якщо вони лише різної статури [18; 23].

Для досягнення перехресного перегляду застосовується інший підхід. Наприклад, 
глядач може тримати один палець між очима й перемістити його повільно до картини, 
зберігаючи фокус на пальці весь час, поки очі не будуть правильно сфокусовані на 
тому місці, яке дозволить їм переглядати ілюзію.

Стереокартини, зокрема призначені для перехресного перегляду, у 1950-х роках 
створював Оскар Вільгельм Фішінгер (1900–1967), німецько-американський абстракт-
ний аніматор, режисер і художник, відомий створенням абстрактних музичних ані-
мацій за багато десятиліть до появи комп’ютерної графіки та музичних кліпів [8]. 
Він створив спеціальні ефекти для одного з перших науково-фантастичних фільмів 
«Жінка на місяці» (1929) Фріца Ланга. Фішінгер створив понад 50 короткометраж-
них фільмів. Серед його кіноробіт також motion Painting № 1 (1947), яку включено 
до Національного реєстру фільмів Бібліотеки Конгресу США [16]. О. Фішінгер у 
тексті до своєї виставки в Галереї Френка Перлза в Лос-Анджелесі писав, що його 
стереокартини є наслідком Motion Painting № 1, тобто його фільму, який 1949 року 
здобув Гран-прі на Міжнародному кінофестивалі в Брюсселі [16]. Цей фільм є безпе-
рервною олійною живописною картиною, звісно, не звичайною, а такою, що зроблена 
з уявленням кінематографічної форми, кольору, ритму і руху. Прогрес ідей і вина-
ходів у живописі був ретельно записаний покадрово за допомогою камери протягом 
понад року, хоча фільм пробігає перед очима впродовж десяти хвилин. Успіх його 
виконання був результатом безперервної роботи в цій галузі з 1919 року [16].

О. Фішінгер за своє життя створив понад 800 картин. Багато з них зберігають-
ся в найбільших музеях і колекціях по всьому світу, зокрема в Лос-Анджелеському 
Музеї мистецтв, Смітсонівському музеї американського мистецтва, Музеї Соломона 
Гуггенхайма в Нью-Йорку, Музеї Нортона Саймона в Пасадені (Каліфорнія), Худож-
ній галереї Єльського університету, Галереї Пейтон-Райт, Санта-Фе (Нью-Мексико). 
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Стереоскопічні й моноскопічні картини О. Фішінгера розкривають спорідненість із 
подібними абстрактними роботами В. Кандинського, П. Мондріана, К. Малевича та 
російських конструктивістів [19]. 

Часом його геометрія здається закляклою і неживою, але він доводить, що здатен із 
вражаючою делікатністю наповнювати свої форми легкістю і світлом. Серія темпера-
на-папері, у якій використано зелені й червоні прямокутники, що перекриваються, 
утримує увагу глядача завдяки поєднанню агресивного кольору та делікатно контро-
льованої композиції.

Технічні засоби для перегляду стереокінокартин підрозділяють на індивідуальні та 
колективні [3, с. 318]. Дія індивідуального обладнання ґрунтується на спектральному 
чи поляризаційному розділенні світлових променів, які створюють праве і ліве зобра-
ження стереопари. У стереокіно поширений поляризаційний метод, який базується 
на розділенні світлових променів за допомогою поляроїдних окулярів. У СРСР цей 
метод застосовувався в стереокіно з 1939 року. Колективним обладнанням для пере-
гляду стереокартин слугували так звані стереоскопічні растрові екрани, значний вне-
сок у створення й розвиток яких зробили радянські вчені та винахідники. Варто за-
значити, що на чотири роки раніше – 1935 року – С. Іванов запропонував радіальний 
растр, а 1937 року в СРСР уперше було продемонстровано стереофільм [3, с. 319]. 

О. Фішінгер. Circles in Circle. 
олія на мазоніті. 1949 р.

А. Шилінг. random Pattern Stereo. 1973 р. 
(Broadway Studio | Photography | © alfons Schilling)
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Перші фільми, що були зняті в СРСР за системою С. Іванова: «Концерт» (1940), 
«Робінзон Крузо» (1947) та ін. У 1976 році в Радянському союзі було здійснено показ 
короткометражного голографічного кінофільму [3, c. 67], а в 1980 році – організо-
вано планомірне виробництво й показ стереоскопічних фільмів (за Б. Івановим). Як 
наголошувалося у тогочасних публікаціях, у цьому напрямі СРСР тримала світову 
першість. 

Кожен із названих різновидів стереокартин має своє переважаюче тематичне коло, 
етапи історичної еволюції, періоди розквіту й періоди майже повного забуття, але за-
галом, якщо оглянути їхню цілісну панораму, вони завжди залишаються актуальни-
ми в тій чи іншій формі.

У живописі техніка створення стереокартин є найскладнішою. Накопичені мате-
ріали технологічних досліджень у створенні стереозображень дозволяють пояснити 
основні художні техніки побудови стереокартин, а водночас і особливості різних ви-
дів зазначених технік (на прикладі творчості С. Далі, Р. Феррагалло, Р. Росендаля).
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SUmmary

the peculiarities of stereophotography and cinematographic art in the aspect of the changes 
nature, which have taken place in their scopes with the use of stereoscopic technologies are re-
vealed. a three-dimensional art has imparted stereoscopic films with new artistic characteristics, 
determined a new character of interaction with the audience. creative achievements of outstanding 
artists, directors and scientists in the development of techniques of creation of stereoscopic films 
and the methods of their viewing (o. fischinger, S. ivanov) are analyzed. it is noted, that stereo-
scopy has a rich history in photographic and cinematographic forms since their appearance in the 
XiX century. in the USSr the first demonstration of a stereoscopic film has been proposed in 
1937. a holographic short film has been shown in 1976 for the first time in the world.

Possible aspects of formation of the stereoscopy in photography and stereoscopic cinemato-
graphy are considered. it is revealed that there are two dominant viewing technologies of stereo-
graphic films: the first of them combines ways of stereoscopy viewing without the use of devices, 
so-called parallel and cross-viewing (inventors: d. Brewster, B. Jultz); the second one combines 
the ways where viewing of stereoscopy involves the use of certain equipment, which are subdivided 
into individual and collective devices. individual equipment is based on the spectral or polarizing 
separation of the light rays, creating the right or left image of the stereopair. collective equipment 
for stereoscopy viewing includes screens, in particular, stereoscopic raster screens. Soviet scientists 
and inventors, especially S. ivanov, have made a significant contribution to the development of 
such screens. 

Keywords: stereoscopic photography, stereoscopic film, stereoscopic cinematography, stereopair.IM
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УДК 7.04(450+460)"11/15" Любов Бурковська 
(Київ)

житІйНА темАтиКА в ІтАлІйСЬКомУ  
тА ІСпАНСЬКомУ миСтецтвІ хІ–хv СтолІтЬ:  

оСоБливоСтІ хУдожНЬого втІлеННЯ 

У статті розглянуто художні особливості відображення житійної тематики в пам’ятках іта-
лійського та іспанського мистецтва ХІ–ХV ст. Проаналізовано структурні різновиди загальної 
композиції творів, принципи побудови і сюжетний склад житійних циклів. 

Ключові слова: ікона, вівтарний образ, фронталес, ретабло, розп’яття, іконографія, житійні 
цикл, клейма.

the artistic special features of the representation of living themes in the monuments of italian 
and Spanish arts of the Xi–XV centuries are considered in the article. the structural variants of 
general composition of the works, the principles of construction and the plot structure of the life 
cycles are analyzed.

Keywords: icon, altar image, frontales, reredos, crucifixion, iconography, life cycles, stamps.

Не дивлячись на виключне значення житійних творів для розвитку середньовічно-
го мистецтва Західної Європи, ця область художньої творчості до сьогодні не отри-
мала глибокого, всебічного висвітлення ні в науковій літературі, ні у виданнях аль-
бомного характеру. 

Особливості західноєвропейського сакрального живопису, його відмінність від 
християнських образів країн православного віросповідання, були зумовлені різним 
сприйняттям ікони на просторах візантійської ойкумени й на Заході. Богослов’я 
сакраль ного образу було в цілому розроблено на грецькомовному християнському 
Сході.  У Візантії та в країнах, що перебували під впливом її ортодоксальності та 
культури, ікона сприймалася як безпосередній учасник літургійної практики, яка 
надала їй статус духовного знамення, «сакральної присутності» в більшій мірі, аніж 
наративності та моральних настанов, які були більш характерними для католицизму. 
Східний образ пов’язаний із церковним культом у цілому: ікони вмонтовувалися в 
іконостас або ж розміщувалися на аналої посеред храму, у безпосередній близькості 
від віруючих, які могли до них прикластися. На латинському Заході, де основною 
ознакою сакрального образу була недосяжність, ікони зазвичай розміщувалися на 
грандіозних вівтарях, на висоті, інколи недосяжній навіть погляду віруючих, немов 
недоторканні реліквії, здебільшого ізольовані від решти декору храму. Очевидно, 
саме зміна функціональних парадигм щодо місця й ролі сакрального образу, що від-
булася близько 1200 року, змусила православний Схід і католицький Захід піти різ-
ними шляхами в цьому питанні.

Формування іконографії житійної тематики в західноєвропейському мистецтві 
припадає на ХІ–ХІІ ст. – час розквіту романського мистецтва. Середньовіччя – епоха 
панування теології в усіх сферах культури. Численні єресі та опозиційні течії, що 
поширилися країнами Західної Європи, змінювали вимоги церкви до мистецтва – 
його роль ставала дедалі активнішою. Складні суспільні обставини формують новий 
характер мистецтва – тепер воно має не тільки наставляти у вірі, але й застерігати 
віровідступників, формувати їхній світогляд [16, с. 121–123]. З біблійних і єван-
гельських історій живописці вибирають найдраматичніші теми. Нерідко сюжетами 
пам’яток стають наративні притчі, які змальовують гріховність людського життя і 
сили зла, які отримали в романському мистецтві наглядне втілення в зображеннях 
бісів [16, c. 125] 1. 
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Найдавніші житійні зображення тісно пов’язані з євангельською тематикою – 
вони змальовують історію життя Ісуса Христа і Богоматері. Поступове розширен-
ня тем житійних пам’яток відбувалося завдяки долученню до євангельського циклу 
сцен катувань Христа та створенню сюжетів, які відтворюють численні легенди про 
перших християнських мучеників і подвижників. Поширення культу святих зба-
гатило сакральне мистецтво новими темами, образами, іконографічними схемами і 
композиціями. 

Житійна тематика в мистецтві Франції та Англії ХІ–ХІІІ ст. представлена в по-
одиноких фрагментах фресок, рельєфах порталів романських храмів, зазвичай також 
збережених частково, та рідкісних взірцях книжкової мініатюри. Від ХІV cт. до ілю-
стрування агіографічних легенд звертаються художники Німеччини, Чехії і Польщі, 
відтворюючи їх у вівтарях-складнях. Скласти уявлення про динаміку розвитку і ха-
рактер тогочасних мистецьких процесів у згаданих країнах важко, оскільки твори 
цього періоду майже не збереглися. Найбільш значний корпус пам’яток із житійними 
циклами святих зберігся в італійському та іспанському мистецтві ХІ–ХV ст.

Мистецтво Італії в ХІ, ХІІ і першій половині ХІІІ ст. представляє надзвичайно 
строкату картину. Північно-східна частина півострова – Венеція та її околиці, так 
само як і південь із Сицилією – були форпостами візантійського мистецтва. Хрис-
тиянське мистецтво півдня Італії стало справжнім культурно-релігійним перехрес-
тям, де печать Візантії виявилася однією з найбільш глибоких і стійких. У більшій 
частині Північної Італії цілковито панував романський стиль, тоді як у Середній 
Італії поряд з ним спостерігаються й інші художні течії. Головним місцем перехрестя 
всіх стилістичних напрямів і течій був Рим, що до значної міри зумовлювалося його 
роллю центра західноєвропейського католицизму. Місцеві художні традиції, форми 
оттонівського мистецтва, проникненню яких суттєво сприяли політичні зв’язки з Ні-
меччиною, і, нарешті, візантійські впливи стали основою, на якій постала в другій 
половині ХІ ст. т. зв. «бенедиктинська» школа живопису.

Як правило, ікона традиційно сприймається як частина духовного досвіду 
православ’я, як мистецтво, що розвивається виключно в межах східного християн-
ства. Водночас ікона в її традиційному розумінні має власну історію в Італії, де 
вона виникла в давнину й активно розвивалася в середньовіччі. Присутність в Італії 
численних свідчень типової східної іконографії є не тільки безумовним наслідком 
історичних подій і відчутної, тривалої візантійської присутності на Апеннінському 
півострові, але також вказує на оригінальне й особисте сприйняття усвідомлення і 
засвоєння древніх зразків, у яких елементи й риси візантійського мистецтва виявля-
ються властивими і для латинської традиції, вливаючись у загальне, «кафоличне» 2, 
сприйняття сакрального образу. Ікони та фрески, що трапляються в храмах Італії, – 
різного походження. Багато з них створювалося під впливом традиції грецької Церк-
ви, однак специфіка місцевого сприйняття та шанування сакрального образу дала 
життя самостійним іконографічним схемам. Це свідчить про те, що за часів неподі-
леної Церкви ще не існувало двох окремих традицій і, відповідно, іконописці вільно 
черпали й змішували елементи обох культур, західної та східної, не сприймаючи жод-
ну з них, як чужорідну. Цьому сприяло і активне заселення Півдня Італії греками, 
албанцями і навіть сербами, які будували тут свої храми.

Найдавніші приклади втілення житійної тематики в італійському мистецтві зберег-
лись у нечисленних мініатюрах рукописів та у храмових розписах. Рукопис «Чудесні 
діяння св. Бенедикта» пов’язують зі скрипторієм монастиря Монтекассіно. Припус-
кають, що його мініатюри належать автору «Лекціонарія переписувача Лева» (1072) 
[6, с. 424]. У монастирі Монтекассіно, як і в інших бенедиктинських абатствах Пів-
денної Італії, переважали впливи візантійської школи, яка відтіснила на другий план 
місцеву традицію, близьку до каролінгського мистецтва [6, с. 424]. 

Легенди про життя святих Клемента й Алексія знайшли втілення в центральній 
пам’ятці італійського мистецтва епохи високого середньовіччя – фресковому ансамблі 
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римської (нижньої) церкви Сан Клементе (1073–1084) [16, c. 228]. Серед творів ро-
манського мистецтва фрески Сан Клементе вирізняються безпосередністю й емоцій-
ністю розповіді та багатством спостережених деталей і мотивів. У своїх композиціях 
майстер намагається максимально переконливо передати зміст агіографії святих Кле-
мента та Алексія. Особливою оригінальністю іконографії і композиційного вирішення 
вирізняється фреска «Чудесне спасіння дитяти», у якій змальовано чудесне врятуван-
ня дитини в церкві на дні моря. За легендою, храм побудували ангели на тому місці, 
де язичники втопили св. Клемента. Надзвичайно експресивно художник відтворює 
історію осліпленого язичника, покараного за відмову увірувати в Христа, який був 
зцілений завдяки заступництву Клемента [16, c. 228–230]. 

Житійна тематика широко представлена у творчості видатного майстра італій-
ського проторенесансу Джотто ді Бондоне (1267/76–1337) [7, с. 51]. До ранніх робіт 
Джотто відноситься фресковий ансамбль (верхньої) церкви Сан Франческо в Ассізі 
(між 1300–1304 рр.) 3. У композиціях живописного циклу храму подаються епізоди 
із життя св. Франциска Ассізького. Завдяки суворому відбору деталей Джотто зосе-
реджує увагу на головному, а саме замість відособлених сцен, що було характерним 
для середньовічного живопису, художник створив новелу з тісно пов’язаних сюжетів 
про складне внутрішнє життя героїв. Замість умовного золотого тла візантійських 
пам’яток Джотто вводить пейзажне тло. Постаті ще масивні і їхня статичність ще не 
до кінця подолана, проте вони вже набули об’ємності й природності руху. З’являється 
тривимірний простір, який досягається не перспективним поглибленням, а певним 
розташуванням фігур на віддалі одна від одної. Постаті візантійського живопису не-
наче ширяли, зависали в просторі, натомість дійові особи джоттівських композицій 
знаходять твердий ґрунт під ногами. Художник вводить у свої зображення риси по-
буту, що сприяє враженню достовірності оточення й настроєвості зображених сцен. 

У фресковому циклі капели дель Арена (капела Скровеньї) у Падуї (бл. 1305 р.) 
змальовані сцени із життя Марії та Христа. У розробці тематичної програми живо-
писного оформлення капели було використано, окрім канонічних Євангелій, апокри-
фічні тексти «Золотої легенди», протоєвангеліє Якова – «Історія Якова про наро-
дження Марії». 

У фрескових ансамблях капел Барді й Перуцці флорентійської базиліки Санта-
Кроче, створених художниками школи Джотто, під особистим керівництвом майстра, 
представлені численні сцени життя святих. Фресковий цикл «Життя св. Франциска 
Ассізького» 4 змальований Джотто у капелі Барді (друга половина 1320 – 1328 рр.), 
а життя Іоанна Богослова та Іоанна Хрестителя – у капелі Перуцці (1320–1325) 5. 

Базилікальний тип італійських храмів зумовив суттєві зміни класичної візантій-
ської декоративної системи оформлення храмового простору. Велика протяжність не-
фів вимагала заповнення розписами значних площин. Тому надзвичайно актуальним 
стало розширення традиційного репертуару фрескового живопису, що зазвичай скла-
дався з композицій на біблійні та євангельські теми, за рахунок житійних циклів 
святих. Потреба пов’язати окремі композиції між собою посилює роль пейзажу та 
архітектурного стафажу, за допомогою яких художники намагалися надати живопис-
ному циклу неперервності викладу агіографічних сюжетів. Житійні сцени набувають 
розповідності, стають більш розлогими, велемовними та доповнюються новими, не-
звичними для традиційної іконографії, мотивами.

Для усвідомлення шляхів формування іконографії страстей Христових в італій-
ському мистецтві суттєве значення мають надзвичайно своєрідні пам’ятки – складні 
за формами силуетні «Розп’яття». Ці оригінальні твори з’являються в першій полови-
ні ХІІ ст. на теренах Тоскани в Італії, а згодом поширюються на землях Балканських 
країн, зокрема в Хорватії [17, c. 260]. 

У загальній композиції пам’яток поєднані зображення розп’ятого Христа, пасійні 
сцени та сюжети празників, які подаються обабіч центрального зображення, під гори-
зонтальними раменами хреста, на його кінцях та підніжжі. Монументальні табличні 
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«Розп’яття» мали сталу іконографічну програму, а їхні пасійні та празникові сюжети 
розміщувалися у визначеному порядку. На думку дослідників, тематика, іконогра-
фія та композиція страсних клейм цих творів інспірована візантійськими іконами чи 
книжковою мініатюрою [17, с. 258].

Одне з найдавніших Розп’ять зі сценами страстей Христових (початок ХІІ ст.) 
створене в Тоскані (Флоренція, Галерея Уффіці) [24, с. 20, iл. 1]. Шість пасійних 
сюжетів розміщені під поперечиною хреста (по три клейма з кожного боку). Компози-
цію «Несення хреста на Голгофу» вміщено на продовгуватій табличці біля підніжжя 
розп’яття. На кінцях горизонтального рамена подаються маленькі зображення при-
стоячих Богородиці, Іоанна та мироносиць. На завершенні хреста є ще одна таблиця, 
значно більша від інших за розмірами, живопис на ній втрачено. Можна припустити, 
що тут було змальовано сцену «Вознесіння», оскільки саме ця композиція, зазви-
чай, завершує пам’ятки такого типу. Христа-тріумфатора змальовано з розплющеними 
очима, як на дуже давніх іконах, образ Ісуса надзвичайно спокійний і піднесений. 

З майстерні художника Джульємо походить датоване «Розп’яття» (1138) (Кафед-
ральний собор м. Сарцани) [17, c. 259]. Обабіч розп’ятого Христа зображено пристоя-
чих (чотири, подані силуетно, фігури) та шість, різних за формою, пасійних клейм. 
Бокові рамена хреста завершують зображення символів євангелістів, а на верхній 
таблиці, над головою Христа, розміщена композиція Вознесіння [20, iл. 20]. Подібне 
табличне Розп’яття зі страстями (кінець ХІІ ст.) зберігається у музеї м. Лукки. До 
композиції пам’ятки входять чотири постаті пристоячих та чотири пасійні сцени, які 
розміщені симетрично, обабіч центрального зображення [20, iл. 21]. 

«Розп’яття» з музею міста Пізи (початок ХІІ cт.) складається з десяти сюжетів 
страсного циклу. Масивні квадратні композиції пасійних сцен розміщуються за тра-
диційною схемою [20, iл. 22]. Серед великої групи мальованих Розп’ять з Пізи є 
кілька датованих і підписаних творів [20, iл. 20–22, 41–44]. Наприклад, «Розп’яття» 
(1220) іконописця Берлінгієра, що працював у м. Луцці 6. Обабіч розп’ятого Ісуса 
розміщено силуетні постаті пристоячих; на верхній перекладині хреста подано жи-
вописну композицію Моління (фігурно вирізана), а на закінченнях горизонтальних 
рамен розп’яття змальовано ангелів. В іконографії, композиції та образності твору 
відчутні ремінісценції візантійської мистецької традиції [20, iл. 23]. Майстром Джо-
нато Капітіні (1236) виконане монументальне «Розп’яття», що зберігається в Ассізі 
(Музей при костелі Санта Марія делії Анджелі) [17, c. 259]. У Національному музеї 
м. Пізи та в домініканському костелі м. Болоньї зберігаються табличні Розп’яття, які 
належать пензлю художника Капітіні (бл. 1250 р.) [17, c. 259]. Кілька живописних 
Розп’ять ХІІІ ст. із циклом надзвичайно драматично трактованих пасійних сюжетів 
пов’язують з ім’ям майстра Джунта Пізано [18, c. 160].

Страсний цикл монументального «Розп’яття», датованого 1230–1250 роками, скла-
дається з восьми пасійних сюжетів (Флоренція, Галерея Уффіці) [24, с. 21, iл. 2]. 
Твір вирізняється незвичним змалюванням образу Спасителя – здається, що дефор-
мований муками лик Ісуса, розпливається, втрачаючи форму. Дрібний геометрич-
ний орнамент, насичений кольорами, суцільним килимом вкриває розп’яття, плат-
набедреник на тілі Христа, численні деталі в клеймах.

Тематичний склад пасійних циклів табличних Розп’ять, структурно-композиційна 
побудова пам’яток та іконографія клейм мали доволі стійку, канонічно зумовлену 
систему, яка, проте, не підлягала буквальному тиражуванню. До сфери індивідуаль-
них творчих вирішень митців, очевидно, слід віднести: визначення образності, ком-
позицій і колориту клейм, їх кількості та розмірів, а також долучення до загальної 
композиції творів постатей пристоячих або ж відмова від їх змалювання другорядних 
персонажів. 

У середині ХІІІ ст. в італійському мистецтві складається новий тип збірної страс-
ної ікони. Італійські пасійні пам’ятки – надзвичайно своєрідна тематична група 
творів, забарвлена особливою самобутністю іконографічних і художньо-стилістич-
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них розв’язань. Монументальний двохсторонній вівтарний образ «Маєста» (Вели-
чання) (1308–1311), пензля видатного італійського художника Дуччо де Буонінсенья 
(бл. 1255–1319 рр.), змальована ним для головного вівтаря собору в м. Сієні – най-
більш видатна пам’ятка цього типу [23, с. 28–29]. У своєму грандіозному вівтарі 
Дуччо постає послідовником візантійських іконографічних традицій. Усю центральну 
частину лицевого боку вівтаря займало зображення Мадонни – покровительки міста 
Сієни з Дитям і ангелами. Пределли, стулки і верхня частина, а також зворотний бік 
ікони майстер відвів для сцен із життя Марії та Христа [7, іл. 18 а, б; 23; 25, іл. 77–
81] 7. Страсний цикл монументальної ікони складається з двадцяти шести композицій. 
Центральне поле ікони займає велика сцена Розп’яття, вдвоє більша за інші компо-
зиції, а навколо неї, по усьому периметру, розташовані пасійні сцени. Цикл страстей 
починається з композиції «В’їзд до Єрусалиму», а завершується сценою «Успіння 
Богородиці» [23, с. 25–48] 8. Розповідаючи про життя і страждання Христа в ба-
гатофігурних пасійних сценах ікони, майстер вводить реалістичні і навіть жанрові 
мотиви, проте перспектива зазвичай відсутня, а фігури позбавлені пластичності [23, 
с. 7–10]. У сюжетах пам’ятки немає складних релігійних алегорій, що були поширені 
в тогочасному мистецтві, усі численні сцени передані дуже наглядно й виразно.

Композиція Дуччо свідчить, що концепція пасійних циклів такого типу монумен-
тальних станкових зображень страстей Христових на той час була повністю сформо-
вана: велике клеймо із зображенням Розп’яття з пристоячими посередині, в оточенні 
менших за розміром пасійних сцен, кількість яких може бути різною. Такий принцип 
побудови загальної композиції збірної ікони страстей Христових набув поширення як 
у мистецтві західноєвропейських країн, так і в мистецтві східнохристиянського світу. 

Втілення житійної тематики в італійському іконопису має свої характерні риси. 
Очевидно, житійні ікони почали потрапляти в Італію в Xi ст. і набули широкої по-
пулярності в мистецтві всіх регіонів країни. У ранньому італійському станковому 
мистецтві ще доволі відчутні ознаки візантійських образотворчих концепцій. Проте 
вже на зламі ХІ–ХІІ cт. простежуються процеси адаптації візантійських взірців у 
романських традиціях, що поступово змінюють художню систему творів: посилюєть-
ся експресивність багатолюдних композицій, постаті дійових осіб стають важчими, 
форми архітектурного стафажу крупнішими, візантійська іконографія доповнюється 
західними, актуальними для тогочасного світогляду, елементами есхатологічного ха-
рактеру [18, с. 159]. Суттєво розширюється тематичний репертуар житійних творів, 
оскільки кожен католицький монаший орден, монастир і навіть невеликі релігійні 
спільноти бажали мати ікони свого святого з історією його духовного подвижництва 
[21, с. 12–14]. Помітно змінюється підхід до загального композиційного вирішення 
ікон – вони стають масивнішими й дедалі частіше набувають вигляду вівтарів зі 
складним різьбленим завершенням. У візантійських пам’ятках житійний цикл розмі-
щувався по усьому периметру іконної дошки (інколи навіть у два регістри), натомість 
в італійських творах сюжетні сцени подаються лише обабіч середника. Відповідно, 
клейм стає значно менше, їх розміри збільшуються, перетворюючись з невеличких 
мініатюр на самодостатні композиції. 

Ікона «Св. Марія Магдалина з історією життя» (1265–1290) – мабуть, найдавні-
ший приклад поєднання в житійному циклі сюжетів агіографії двох святих – Марії 
Магдалини та Марії Єгипетської (Флоренція, Галерея Уффіці) [24, с. 23, iл. 3]. Своє-
рідна «тематична контамінація» пов’язана з тим, що близько Х cт. окремі мотиви з 
«Житія» Марії Єгипетської перейшли в агіографію Марії Магдалини [18, c. 81–106]. 
У західноєвропейському мистецтві Марію Єгипетську часто ототожнювали з Марією 
Магдалиною [1, с. 137; 14, с. 29–45]. В іконографічній традиції католицького мистец-
тва Марію Магдалину зображували з непокритою головою, розпущеним волоссям, 
з невеличкою посудиною в руках (у якій Марія принесла пахучі натирання для ніг 
Христа) [22, с. 183]. Італійську ікону «Св. Марія Магдалина з історією життя» цент-
рує статична, строго фронтальна постать святої. Лик Магдалини підкреслено умов-
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но – гіпнотизуючий погляд, великі, тісно посаджені й різко підведені очі, неприродно 
маленький рот, плями яскравих рум’ян на щоках. Довге, густе волосся, спадаючи 
хвилями з плечей, неначе туніка вкриває постать святої. Права рука розкрита доло-
нею до глядача, у лівій – розгорнута бандероль з каліграфічно виписаними велики-
ми літерами латинського тексту. Обабіч центрального зображення змальовано вісім 
клейм житійного циклу. У чотирьох верхніх клеймах ікони розміщуються сюжети, 
пов’язані з життям рівноапостольної Марії Магдалини – «Марія помазує ноги Хрис-
та», «Воскресіння Лазаря», «Зустріч у Гетсиманському саду» («Не торкайся мене»), 
«Марія Магдалина проповідує благу вість у Римі (перед імператором Тиберієм)». 
Чотири нижні сюжети відтворюють агіографію преподобної пустельниці св. Марії 
Єгипетської: «Чудо молитви преподобної пустельниці», «Ангел годує Марію в пусте-
лі», «Зосима відпускає гріхи і причащає Марію», «Поховання Марії Єгипетської в 
м. Ефес» 9. Варто зазначити, що в католицькому мистецтві актуальнішим був образ 
Марії Магдалини, натомість у православній іконописній традиції найчастіше вдава-
лися до змалювання св. Марії Єгипетської, образ якої був уособленням ідеалу жіно-
чої святості [19, c. 89] 10.

Оригінальний композиційний та ідейний задум утілив художник Пачіно ді 
Бонадуі да в образі початку ХІІІ ст. «Історія життя Христа» (Флоренція, Галерея 
Уффіці) [24, с. 31, iл. 14]. Масивна прямокутна іконна дошка (248×151) має трикутне 
завершення, що надає їй схожості з вівтарем. Центр монументальної композиції за-
ймає Розп’яття у вигляді стилізованого розгалуженого дерева, на його гілках, нена-
че листя, розміщено сорок сім, круглих за формою, клейм із пасіями та сюжетами з 
життя Христа й Богородиці. Центральне зображення оточує цілий ряд доповнюючих 
композицій: угорі, у трикутному завершені ікони, подано тронні зображення Богоро-
диці й Христа; під ними змальовано символічний сюжет – «Пелікан», нижче – сонм 
католицьких святих з ангельськими крилами; внизу, під Розп’яттям, зображено мініа-
тюрний цикл сюжетів з історії праотців: створення Адама і Єви, їх спокуса дияволом, 
гріхопадіння й вигнання з Раю. 

Створена художником Джованні дель Бйондо між 1360–1365 роками ікона «Іоанн  
Хреститель з історією життя» оформлена також як великий вівтар (Флоренція, Га-
лерея Уффіці) [24, iл. 31]. Середник ікони має незвичне іконографічне вирішен-
ня – Предтеча, який попирає ногами диявола, зображений у вигляді молодого при-
вабливого юнака, зодягнутого у вишуканий одяг патриція 11. Поверх мілоті Предтечі 
накинутий елегантний плащ яскравого малинового кольору. Центральне зображення 
по всьому периметру оточене клеймами, що різняться за розмірами й формою – пря-
мокутні (видовжені по горизонталі та по вертикалі), квадратні. Кожен сюжет виріше-
ний як окрема маленька ікона, заведена у власну раму, усі композиції вмонтовані в 
кіот із трикутним завершенням. 

Майстер ікони «Апостол Матвій з історією життя» (середина ХІІІ ст.) Андреа 
Оркадна створив оригінальний житійний цикл – рідкісний приклад змалювання ді-
янь євангеліста як у західноєвропейському мистецтві, так і в східнохристиянській 
іконографічній традиції (Флоренція, Галерея Уффіці) [24, iл. 26]. У центрі ікони 
зображено євангеліста Матвія з книгою й пером у руках, а обабіч – чотири клейма зі 
сценами житія апостола. 

Житійна ікона «Мадонна з Дитям на троні» і євангельськими сценами в клеймах 
Xiii–XiV ст. (Санкт-Петербург, Державний Ермітаж) походить з Тоскани. Пам’ятка 
унікальна – вона неначе об’єднуюча ланка між західними і східними іконографічни-
ми й мистецькими традиціями. Автор ікони взяв за взірець візантійський тип Бого-
матері Одигітрії (Провідниці). Притримуючись традиційної іконографії, художник 
змальовує в середнику Мадонну з Дитям на масивному мармуровому троні, верхня 
частина якого виконана в готичному стилі. Трикутне завершення ікони займає сю-
жет Моління: у центрі – Христос Вседержитель, зліва – Мадонна, справа – Іоанн 
Хреститель. Обабіч середника розміщено по чотири клейма, над і під ними – постаті 
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євангелістів, кожен зі своїм символом. Майстер ще використовує візантійську форму 
та іконографію, проте ікону вирізняє тонкий ліризм, гнучкі контури, ритм однаково 
нахилених голів Матері й Сина. Колорит ікони також помітно відрізняється від ві-
зантійських пам’яток: замість традиційного вирішення доличного – червоного хітона 
й синього мафорія – художник зупиняється на пастельній гамі – рожевого та блакит-
ного, що в поєднанні із золотом додає картині світле, радісне звучання 12. 

Незважаючи на традиційну для візантійського іконопису побудову загальної ком-
позиції, трактування сюжетів багато в чому відповідає західнім стильовим нормам. 
Найбільшу свободу майстер відчуває в змалюванні клейм, оскільки тут канони не 
тяжіють над ним і не зв’язують його строгими приписами. Художник вбачає своє го-
ловне завдання в тому, щоб зробити сюжети наглядними, подаючи євангельські сцени 
реалістично й дохідливо. Розповідь ведеться без зайвих подробиць, проте надзви-
чайно виразно. Часто в сюжетах зберігаються візантійські схеми, однак у зображенні 
святих та у вирішенні композиційного простору яскраво виявлені західні підходи. 
Наприклад, у композиції «Різдво Христове», відсутня багатоплановість зображен-
ня, проте постаті дійових осіб вирішені в готичному ключі. У сцені «Благовіщення» 
пози й рухи Марії та Гавриїла подані у строгій відповідності до вимог візантійського 
іконопису. Утім простір, у якому вони знаходяться, представлено по-новому: інтер’єр 
вирішений як короб, перекритий стелею. Роль бокових куліс відіграють стіни з ві-
конними прорізами, які скорочуються в глибину. Саме приміщення, що подається в 
розрізі, завершує дах з гостроверхими готичними вежами. Художник експериментує 
з лінійною перспективою, однак не буквально дотримуючись її законів. У клеймі 
«Мироносиці біля гробу Христового» намічається спроба передачі простору, а пейзаж 
несе значне змістове навантаження. Ще більш сміливе вирішення майстер знаходить, 
змальовуючи «Вознесіння Мадонни»: ангел, який неначе каріатида підтримує знизу 
променисту глорію-мандорлу з постаттю Марії, подається в складному ракурсі 13.

Монументальна житійна пам’ятка «Св. Цецилія з історією життя» (перша половина 
ХІV ст.) має незвично видовжену по горизонталі форму, без традиційних декоратив-
них елементів обрамлення (Флоренція, Галерея Уффіці) [24, с. 30, iл. 13]. У центрі 
на великому троні ускладненої конструкції представлена мучениця у вигляді поваж-
ної матрони. У правиці святої – перо, лівою вона підтримує на коліні невеличкий 
кодекс, стягнутий ремінцями. Обабіч середника, у два ряди змальовано вісім житій-
них сюжетів. Святу Цецилію (Сесілію) Римську, мученицю ІІІ ст., як покровительку 
музики зазвичай зображували з музичними інструментами. Перо та книга в руках 
святої – незвичні іконографічні деталі. Завдяки характерній побудові архітектурного 
стафажу зображення релігійних сцен у клеймах наближаються до чисто жанрових 
композицій. Різноманітні за формами споруди уподібнюються декоративним кулісам, 
інтер’єри вибудовуються так, що, здається, ніби персонажі розміщуються в природно-
му для людини середовищі. Іконний простір поглиблюється, при цьому фігури стають 
значно менші і природно співіснують з оточуючим стафажем. Стрункі постаті неначе 
перегукуються з динамічним ритмом архітектурних форм, вітер розвіює одяг персо-
нажів, який розпадається на численні бганки, підкреслені різкими висвітленнями й 
напівтонами. Колорит пам’ятки м’який, делікатний, чому сприяє тональна єдність 
сірувато-перлистих і різних відтінків вохристих фарб. 

Вівтар майстра Маттео ді Пачіно (друга половина ХІV ст.) створений на замов-
лення ордену бернардинів (Флоренція, Галерея Уффіці) [24, с. 40, iл. 30]. Пам’ятка 
має оригінальну структуру і тематичну програму – у двох рівновеликих регістрах 
змальовано святих та сцени їх діянь. Верхній регістр вирішений у вигляді тристул-
кового складня з трикутними завершеннями. У центральному, найбільшому за роз-
міром, панно зображено жанрову сцену «Видіння св. Бернардина», а обабіч – чотири 
монументальні образи: св. Бенедикта, євангеліста Іоанна і ще трьох святих ордену 
бернардинів. У вузькому нижньому регістрі подано шість мініатюрних сцен, у яких 
відтворено сюжети із життя святих Бернардина, Бенедикта, апостола Іоанна.
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Св. цецилія із житійними сценами.  
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Амброджо Лоренцетті. 
Сцени життя св. миколи. 

1332 р. м. флоренція (Італія), 
галерея Уффіці

Бернат Марторель.  
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Жауме Уго. вівтар конетабля португальського (інша назва вівтаря 
«Богоявлення» – retablo de epifania). 1464–1465 рр. м. Барселона (Іспанія), 
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Своєрідний конструктивний задум притаманний також багатосюжетному вівтарю 
(друга половина ХІV ст.), що складається з шести великих, однакових за розміром, 
композицій на євангельські сюжети – «Явлення Христа апостолам», «Різдво Христо-
ве», «Втеча до Єрусалиму», «Стрітення», «Поклоніння волхвів» та «Успіння Богоро-
диці» (Флоренція, Галерея Академії) [24, с. 43, iл. 35]. Конструкція вівтаря нагадує 
величний портал готичного храму з використанням у різьбленому оздоблені характер-
них для цього стилю пластичних елементів. Трикутні завершення вівтаря заповнюють 
зображення «Благовіщеня» та сцена «Христос благословляє Діву Марію». 

Ранній розвиток елементів гуманістичного світогляду в культурі Італії, пробуджен-
ня уваги до людини, намагання проникнути у внутрішній світ особистості давали 
широкий простір для втілення у живописних циклах, сюжетів агіографії 14 святих 
мучеників, чудотворців, подвижників католицької церкви. Як свідчать розглянуті 
пам’ят ки, в італійському станковому живопису ХІІІ–ХV cт. житійна тематика знайшла  
відображення у значному корпусі станкових творів, які часто суттєво різняться за 
конструкцією, структурою загальної композиції, тематичним складом, підбором сю-
жетів клейм та їх іконографією.

В іспанському живопису ХІ–ХІІІ ст. перші житійні цикли трапляються у вівтар-
них образах, що отримали назву «фронталес» («фронталь») 15. Такого типу вівтарні 
образи змальовували на прямокутних дерев’яних дошках, що їх розміщували у хра-
мах перед престолом [6, с. 387]. Іконографія фронталесів ґрунтувалася на основних 
канонах середньовічних антепендіїв [18, с. 171]. Від кінця ХІ cт. набувають поширен-
ня фронталі, у центрі яких змальовували Христа в Славі або Богоматір у мандорлі в 
оточенні апостолів і пророків, які найчастіше розміщувались у два яруси [26, іл. 3, 
4] 16. Одна з ранніх пам’яток – «Пантократор і дванадцять апостолів» (кінець ХІ – 
початок ХІІ cт.) із церкви Ла-Сео-дел-Уржел (Барселона, Музей каталонського мис-
тецтва) [18, іл. 106; 10, іл. 25; 6, іл. 324].

Інший тип фронталесів – твори присвячені шанованим святим. Центрувало такі 
пам’ятки зображення святого в повен зріст, а обабіч розміщували сцени з його жит-
тя – муки, діяння, чудеса. До цього типу пам’яток належить вівтар Мартіна де Мон-
гроні (кінець ХІ ст.) та фронталь «Святі Кірік і Жулітта з житієм» (середина ХІІ cт.) 
із церкви в Дурро (Барселона, Музей каталонського мистецтва) [18, с. 171; 10, іл. 24]. 

Давні фронталес стилістично дуже близькі до сучасних їм настінних розписів, 
оскільки часто їх створювали ті ж майстри, які над настінними розписами. Водночас 
вони відрізняються від настінного живопису яскравим дзвінким колоритом, сміливим 
зіставленням тонів. У написанні вівтарних ікон використовували темперні фарби та 
особливі лаки. Техніка темпери не допускає змішування кольорів, отже, фарби збері-
гали чисті тони, а лак надавав фарбам блиску. 

Зберігаючи загальне відчуття монументальності, живопис фронталей виявляє впли-
ви мистецтва книжкової мініатюри, що особливо відчутні в їхній іконографії, а вико-
ристання ліпнини зі стуку зближує композиції фронталей із скульптурою [10, с. 61]. 

Давні фронталес мають ще доволі примітивний характер, вони прості за теоло-
гічною програмою та композиційним вирішенням, їхній живопис грубуватий і спро-
щений. Згодом в іспанському мистецтві з’являються складніші за ідейним задумом і 
декоративним оформленням вівтарні ікони з рельєфними фігурами й прикрасами зі 
стуку. На думку дослідників, фронталес були своєрідними попередниками ретабло 17. 
У видозміненому, збільшеному в розмірах вигляді завівтарні ікони-поліптихи поста-
ють в іспанських храмах наприкінці ХІІІ ст. 18 

Поступове ускладнення архітектурно-декоративних конструкцій, використання ба-
гатофігурних, барвисто розфарбованих рельєфів, фігурної та орнаментальної скульп-
тури перетворюють ретабло на грандіозні комплекси. Проте, незважаючи на велику 
роль пластики в загальній структурі ретабло, у їхній еволюції головна роль належала 
не скульптурі, а живопису. Уже в ХІV cт. розпис ретабло став основним полем для 
діяльності художників Валенсії, Арагону і Каталонії [6, c. 396]. 
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Свого класичного вигляду і найбільшого поширення пам’ятки цього типу набу-
вають в іспанському мистецтві ХV–ХVІ cт. [6, c. 396; 26, іл. 9, 10, 19]. Пишно 
оздоблені монументальні ретабло розміщуються біля східної стіни храму, у глибині 
вівтаря, вони цілком заповнюють апсиду, досягаючи склепіння 19. З тильного боку 
запрестольні вівтарі, зазвичай, також мають скульптурний декор, а інколи й живо-
писні зображення. У багатьох храмах зворотна стіна ретабло доступна для огляду [4, 
c. 128–163]. У виготовлені цих архітектурно-декоративних комплексів використовува-
ли дерево, мармур, алебастр, гіпс, які розфарбовували і покривали позолотою. 

Особливого поширення ретабло набули в церквах Каталонії. Провідником впли-
вів італійського мистецтва в каталонському живопису називають художника Феррера 
Басса (1285–1348). Його знамениті ретабло втрачені, їх описи відомі лише за писем-
ними джерелами. Про майстерність художника можна скласти уявлення за настін-
ними розписами, що збереглися в капелі Архангела Михаїла монастиря Педральбес 
у Барселоні (1345–1346) [6, c. 397, 10, с. 88]. Цикл страстей Христових, сюжети з 
історії життя Богородиці, св. Бонавентури та інших святих вкривають стіни й арки 
капели. Художник розмістив прямокутні й квадратні композиції за тією ж системою, 
яка застосовувалася для компонування житійних сюжетів у ретабло [10, с. 89]. 

У першій чверті XiV cт. з’являються дерев’яні й алебастрові розфарбовані та позо-
лочені вівтарі, для загальної композиції яких, значна роль відведена пластиці. У твор-
чості арагонського скульптора Жоана Пере Віладеканс із Вальфогони (1398–1458) 
запрестольний вівтар перетворений у своєрідну архітектурно-декоративну споруду з 
алебастру й дерева, прикрашену поліхромними рельєфами. Один із кращих творів 
майстра – алебастровий вівтарний образ у соборі Таррагони (1426–1436). Вдалою 
композицією й правдивим трактуванням вирізняються рельєфи предели, які змальо-
вують сцени з життя св. Текли [6, c. 397, 10, с. 91]. Ця пам’ятка належить до шедеврів 
середньовічної іспанської пластики. 

Початковий етап розвитку та формування структури живописного ретабло 
пов’язують з ім’ям каталонських художників братів Серра – арагонців за походжен-
ням. У творчості братів Серра відчутна близькість до мистецтва сієнських майстрів 
[6, c. 397] 20. У 1394 році Пере Серра створив багатосюжетне ретабло в соборі Святого 
Духа в Мапресе [10, с. 91, 92]. Характерною ознакою творів художника є надмірне за-
стосування позолоти в пластиці різьблення і яскравих кольорів у живопису, що надає 
їм посиленої декоративності. Значну увагу майстер приділяє образній характеристиці 
персонажів, наділяючи їх індивідуальністю та виразністю ликів [6, c. 397]. 

Наступний етап формування живописних ретабло зазвичай пов’язують з ім’ям Луїса 
Боррасси, уродженця Жирони, який працював у Барселоні (1388–1424). Луїс Боррас-
са – представник «інтернаціональної готики» – нової фази розвитку каталонського мис-
тецтва [10, с. 97] 21. Знайомство з мистецтвом «інтернаціональної готики» у Боррасса 
відбулося завдяки контактам з європейськими художниками, чимало з яких працювало 
при арагонському дворі з кінця ХІV ст. Велика майстерня митця вирізнялася активніс-
тю – твори майстра та його учнів поширювалися по всій Каталонії. Пензлю живописця 
належать панно вівтаря Сан Педро в церкві Санта Марія в Таррасі, в яких відчутно 
посилені елементи драматизму і своєрідної експресії [10, іл. 53]. 

Послідовником Боррасса вважають Берната Мортореля, творчість якого протікала 
між 1427–1452 роками 22. Найвидатніший твір Мортореля – монументальне ретабло 
«Преображення», створене на замовлення єпископа Сімо Сальвадо у 1449 році для со-
бору в Барселоні. У великих багатолюдних композиціях центральної частини вівтаря 
і в маленьких сценах предели відтворено євангельську історію. Майстер конкретизує 
середовище зображень, намагається надати об’ємності постатям і вибудувати просто-
рові композиції, індивідуалізує лики персонажів [10, с. 98, іл. 54] 23. 

Від другої половини ХV ст. у каталонському мистецтві дедалі помітнішими стають 
нідерландські впливи, що особливо посилилися після відвідин Піренейського півост-
рова в 1428–1429 роках Яном ван Ейком. В Іспанії у нього з’явилися послідовники, 
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зокрема, художник Луїс Далмау (1400–1460) з Валенсії – автор центральної вівтарної 
композиції «Мадонна і міські радники» для капели ратуші м. Барселони (Барселона, 
Музей каталонського мистецтва) [11, с. 124]. 

Цілий ряд житійних ретабло створив уродженець Таррагони Жауме Уго (бл. 1415–
1492 рр.). До ранніх робіт майстра відноситься вівтар Святого Георгія для храму Са-
рагоси, виконаний на замовлення сім’ї Кабрера (змальований до 1461 р.). У 1448 році 
художник переїздить до Барселони, де організовує велику майстерню, і йому як про-
відному майстру часто замовляють вівтарні образи для великих барселонських хра-
мів. Серед найбільш значних творів Жауме Уго – вівтар «Святі Абдон і Сенен» 
(1460), житійний цикл «Св. Антоній Абат» (втрачений під час пожежі 1909 р.), вівтар 
«Св. Вінцентій з історією житія» з храму в Саррії, ретабло «Св. Бернардин і Ангел-
охоронець», вівтар «Св. Августин» для барселонської церкви монахів-августинів [10, 
с. 110]. Етап зрілої творчості майстра презентує ретабло Коннетабля Португальського 
(1464–1466) – найвидатніший твір художника (вівтар створений для капели Санта 
Агеда) 24. Ретабло складається з восьми різних за розмірами композицій: центрують 
вівтар дві великі євангельські сцени «Розп’яття» та «Поклоніння волхвів», обабіч зма-
льовано менші за розмірами клейма – «Благовіщеня», «Обрізання», «Воскресіння», 
«Вознесіння», «Зішестя Святого Духа», «Успіння Богородиці» [10, с. 110, іл. 64]. 

Каталонські ретабло виявляють численні побутові подробиці та реалістичні моти-
ви, спостережені їх авторами в реальному житті. Живописці, змальовуючи групи пер-
сонажів, намагаються виділити окремі постаті позами, жестами, барвистим одягом, 
індивідуалізованим трактуванням ликів. Проте проникнення ренесансних форм не 
змогло докорінно змінити художню систему каталонського мистецтва – у них яскраво 
виявлені співіснування середньовічної традиції і нового художнього світосприйняття 
[11, c. 173]. Реалістичні підходи до передачі простору, пластики та об’ємності форм 
тут ще тільки намічені. Загалом у творах панує площинний принцип зображення: зо-
лоте тло оздоблене рельєфним рослинним орнаментом, масивні німби подаються у ви-
гляді концентричних кіл, чимало деталей виконано в техніці стукового позолоченого 
рельєфу [11, c. 173]. 

Найграндіозніше в Іспанії та всьому християнському світі ретабло було створене 
для собору Санта Марія де ла Седе в Севільї (1402–1506). Автором центральної най-
давнішої частини комплексу був фламандський скульптор Данкарт, який працював 
над його створенням упродовж 1482–1492 років. У 1526 році, після тривалої перерви, 
роботи над вівтарем поновилися за участю іспанських майстрів Хорхе Фернандеса, 
Санчеса Муньоса, Бернардо і Франциска де Ортег, а завершувала комплекс група 
художників під керівництвом Хуана Баутісти Васкеса у 1564 році 25. Ретабло севіль-
ського собору, незважаючи на брак стилістичної єдності, – справжній шедевр худож-
ньої культури Іспанії. Монументальний завівтарний образ складався з п’яти рядів 
прямокутних ніш, у яких розміщувалися живописні композиції в рамах, прикра-
шених витонченим позолоченим різьбленням. До складу багатосюжетного поліптиха 
входили композиції на біблійні та євангельські сюжети, діяння архієпископів Ісідора 
й Леандра cевільських та сцени житія й мученицької смерті святих Юсти (Іусти) і 
Руфіни 26. Більшість житійних клейм виконано у високому рельєфі, їх яскрава полі-
хромія, разом з барвистістю живописних композицій і позолотою пластичних деталей, 
поєднуються в сяючу декоративну цілісність. Живопис ретабло виконаний у харак-
терній для іспанського середньовічного мистецтва техніці «аль естофадо» – у якій 
живопис, поданий на золотому тлі, випромінює м’яке, глибоке сяйво [10, с. 149]. 

Завівтарний образ Королівської капели собору в Гранаді – яскравий приклад ре-
табло, виконаного засобами пластики. Величний гранадський собор був задуманий як 
монумент на честь перемоги над маврами. В архітектурі храму відобразилися цілі ета-
пи іспанського мистецтва, оскільки він зводився впродовж трьох століть (1523–1703) 
[15, с. 71]. Ретабло Королівської капели – видатна пам’ятка іспанської пластики й один 
із шедеврів скульптора Феліппе де Бігарні (1470–1542). У тематиці вівтаря поєднано 
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образи християнських святих і повелителів Іспанії, сюжети на біблійні та євангель-
ські теми й історичні події. До загальної структури ретабло входять статуї Ізабелли і 
Фердинанда, виконані з розфарбованого алебастру. Автор статуй, відомий сієнський 
скульптор Дієго де Сілое, надає образам правдиву й точну портретну характеристику. 
Цікаве оформлення цоколю ретабло, де розміщено поліхромні алебастрові рельєфи. 
У них подаються композиції на сюжети звільнення Гранади і хрещення маврів. Усім 
рельєфам ретабло притаманні точність і природність сцен, виразність поз і жестів, 
правдивість емоційних характеристик [15, c. 81]. 

Іспанські ретабло виявляють значну поліваріативність за формами, структурою, 
теологічними програмами та декоративним вирішенням. Завівтарні образи значно від-
різняються один від одного за розмірами – трапляються монументальні комплекси, 
які прикрашають апсиди величних соборів, і більш камерні, що їх створювали для 
невеликих храмів чи соборних капел. Тематичний склад таких творів зазвичай об-
межувався зображенням тільки одного святого, якому присвячувався вівтар, і сюже-
тами його житія [26, с. 9, 10, 13, 14, 39]. У багатьох іспанських ретабло основна увага 
зосереджена на живопису, а роль скульптури – не значна. Ретабло такого типу – це 
по суті величезна ікона-поліптих, розбита на різні за формою й величиною живописні 
зображення. До загальної композиції таких ретабло входили значні за розмірами ба-
гатофігурні панно й маленькі клейма з євангельськими сценами та сюжетами з житія 
святих. Позолота, вигадливість орнаментальних візерунків, блиск парчевого одягу 
дійових осіб надавали ретабло схожості з барвистими східними килимами [13, с. 18]. 
Віддаленість від глядача суттєво ускладнює процес огляду й сприйняття живописних 
поліптихів. Якщо відійти від вівтаря навіть на незначну відстань, – а саме на таке 
сприйняття вони й розраховані, – усі зображення зливаються воєдино і величезна 
живописна стіна перетворюється в різнобарвне мерехтіння яскравих фарб і позолоти 
[7, с. 164]. Численні сюжети ретабло, обертаючись на кольорові мінливі орнаменти, 
асоціюються з арабесками мавританських палаців і вигадливими візерунками ювелір-
них виробів 27. Як слушно зауважують науковці, «іспанські художники благочестиво 
прикрашаючи християнський вівтар, виявлялися в полоні філософії, яку проповіду-
вали люди Сходу» [7, с. 164]. 

Ще грандіознішими були скульптурні ретабло – складні за структурою архітектурно- 
декоративні комплекси, що поєднували живописні панно, композиції, виконані засо-
бами пластики, поліхромну скульптуру, різьблене позолочене обрамлення 28. Типове 
для середньовіччя панування архітектури над іншими видами мистецтва, особливо 
помітне в структурі скульптурних ретабло. Завівтарні образи цього типу нагадують 
портали храмів, оформлених за допомогою конструктивно-декоративних засобів, по-
ширеного в цю епоху архітектурного напряму «ісавеліно» (за ім’ям королеви Ісаве-
лії), який характеризується надзвичайним багатством орнаментальних прикрас, що 
гармонійно поєднують мотиви готики, мавританського зодчества й, пізніше, італій-
ського ренесансу [13, с. 18]. 

Ретабло – це своєрідні священні предмети, об’єкти поклоніння, покликані відкри-
вати перед віруючими надпочуттєвий божественний світ. Усі численні образи святих 
і багатолюдні композиції вівтаря звернуті до віруючих, існують у єдиному часовому 
вимірі. На відміну від німецьких чи нідерландських вівтарів, які переважно мають 
форму двостулкових чи тристулкових складнів, іспанське ретабло завжди вирішуєть-
ся як відкрита площина, що постає перед молільниками в розгорнутому цілісному 
вигляді. Здається, що в загальній структурі вівтарного образу немає ні головного, ні 
другорядного, а кожне зображення, втрачаючи самостійність, стає частиною єдиного 
комплексу [10, с. 178]. Проте це тільки перше враження, бо іспанське ретабло будуєть-
ся строго за принципом субординації, характерної для мистецтва середньовіччя [10, 
с. 178]. Структуру ретабло формували вертикальні тяги, які розчленовували вівтар на 
різні за розмірами поля. Більш широка, часто вища від бічних, центральна частина 
поліптиха включала найважливіші зображення: Розп’яття, образ Богородиці з Емма-
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нуїлом, головні євангельські сцени. Бокові поля займали менші за розмірами компо-
зиції із зображеннями святих та житійні цикли 29. Монументальна стіна вівтаря мон-
тувалася на цоколі. Зображення, які прикрашали цей своєрідний постамент називали 
пределлами, з часом пределлами почали називати усю цокольну частину ретабло 30. 
Пределла об’єднувала пасійні та біблійні сцени, а також, зрідка, історичні сюжети. 
Зазвичай сюжети пределл не залежать від зображень на самому вівтарі, проте інколи 
ці композиції тематично пов’язані з нижнім регістром центрального панно [11, с. 47]. 

Еволюція ретабло від простих форм до надзвичайно декоративно й тематично 
ускладнених комплексів охоплює майже два століття. Більшість пам’яток іспанського 
живопису ХІV–ХVІ cт., які нині зберігаються в музеях світу як самостійні компози-
ції, раніше входили до ансамблів ретабло [9, с. 32; 13, с. 18]. 

Житійна тематика як значне художнє явище мала непересічне значення для по-
дальшого розвитку західноєвропейського мистецтва. Поєднуючи духовні християн-
ські заповіді й світоглядну проблематику, житійні твори були дієвим фактором впли-
ву на формування системи духовних цінностей, привносили у сферу людського життя 
високі моральні ідеали [2, с. 105]. Розширення тематичного репертуару сакрально-
го живопису спонукало художників до пошуків незвичних трактувань традиційних 
іконо графічних формул та сприяло впровадженню в мистецтво незвичних компози-
ційних вирішень. Стрімке поширення пам’яток, що відтворюють численні легенди 
про святих, надало потужний поштовх виникненню нової іконографії та образної 
типології, збагативши живопис значною кількістю композиційних схем на нові сюже-
ти. У житійних пам’ятках італійського та іспанського мистецтва впродовж ХІ–ХV cт. 
відбувалися активні динамічні процеси, що знайшли відображення у варіативності 
композиційної побудови, різноманітності тематичних програм житійних циклів, у по-
шуку засобів гармонізації нової ренесансної художньої системи живопису та духовно-
го символізму релігійного мистецтва.

1 Уособленням сил зла стають чорти, часто в розповідях про бісів вчення церкви про 
сатану-антихриста поєднується з елементами прадавніх народних вірувань. Важливо заува-
жити, що мистецтво дороманського Заходу, як і візантійське, не знало зображень бісів [16, 
c. 124–125].

2 Кафоличність (грец. «всесвітність», «загальність», «соборність») – у християнському 
богослов’ї одна з істотних властивостей Церкви Христової.

3 Деякі науковці, на підставі порівняння з достовірними творами Джотто, приписують ці 
фрески групі майстрів пов’язаних з римською школою живопису [7, с. 51].

4 Св. Франциск Ассізький (1191–1226) – фундатор Ордену францисканців в Італії його   
роль помітна в культурі Проторенесансу і ХІІІ ст. [7, с. 51].

5 Виконані в техніці альсекко ці фрескові цикли погано збереглись, до того ж обидві 
пам’ятки пошкоджені невмілою реставрацію [7, с. 51].

6 Берлінгієр був уродженцем Мілану, у цьому ж місті він отримав освіту і набув творчого 
досвіду [20, с. 74].

7 Багатьох частин цього твору вже не існує, деякі розкидані по різних музейних збірках, 
лише реконструкція може дати уявлення про цей грандіозний вівтарний образ [7, c. 56–57].

8 Сюжетний склад пасійної ікони Дуччо ді Буонінсенья дуже схожий до страсного циклу 
фресок Софії Київської ХІ ст., до монументальних розписів новгородських храмів другої 
половини ХІV ст. (Успіння Богоматері на Волотовому полі, Спаса на Ковальові, Федора 
Стратілата) [3, c. 124] та до українських ікон «Страстi Христовi» ХV – початку ХVІІ ст. [8, 
іл. 39, 41, 81, 82, 105].

9 Перші згадки про св. Марію Єгипетську сягають VІ ст. Серед укладачів агіографії свя-
тої – патріарх Єрусалимський Софроній (VІ ст.) та візантійський письменник Симон Мета-
фраст (друга половина Х ст.) [5, c. 84–98].

10 Зображення преподобної пустельниці та сюжети житія святої знаходять відображен-
ня в пам’ятках українського мистецтва від ХV ст. Образи святої відображені в поодиноких 
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взірцях іконопису, настінних розписів та книжкової графіки. Дві житійні сцени «Причастя 
Марії Єгипетської», і «Поховання преподобної», збереглись у фресках каплиці Святої Трійці 
в Любліні (ХV ст.). Розлогий житійний цикл представлений в іконі другої половини ХVІІ ст. 
із церкви Різдва Богородиці с. Лісковатого (Національний музей у Львові імені Андрея Шеп-
тицького) [21, c. 20, 21; іл. на с. 18].

11 Варто зауважити, що зображення голови сатани зрізано рамою якраз на рівні ріг, оче-
видно майстер намагався уникнути їх зображання.

12 Зазначені стилістичні ознаки характерні в першу чергу для сієнської школи, до неї, 
очевидно, і належить художник, якого умовно можна назвати «Майстром голубої Мадонни».

13 Варто зазначити, що сюжет «Вознесіння Богородиці» – сформувався у західному 
мистецтві. 

14 Агіографія (грец. αγιοζ – святий і γραφο – пишу) – життєписи (житія) святих; різновид 
церковної літератури.

15 У країнах Піренейського півострова вівтарі-антепендіуми зберігали давні форми жер-
товного стола, передня дерев’яна стінка вівтаря називалася фронталем. Прямокутні дошки 
фронталей досягали приблизно одного метра у висоту, і півтора у довжину [10, с. 61].

16 Інколи у таких пам’ятках центральні зображення Ісуса Христа чи Богородиці з Дитям у 
середнику, поєднувалися з житійними сюжетами святих мучеників [26, іл. 4].

17 Ретабло (retablo – від лат. retro – за, позаду i tabula – дошка) – іспанський варіант вів-
тарного образу.

18 Деякі науковці пов’язують формування ретабло з початком реконкісти, коли похідний 
вівтар розміщували перед дерев’яним триптихом-складнем [6, c. 396; 10, с. 91].

19 Монументальні ретабло знаходять певну аналогію в структурі іконостасу, проте різниця 
суттєва – іконостас зводили перед вівтарем, а ретабло позаду нього; на відміну від іконоста-
су, в ретабло велика роль відводилася скульптурі; іконостас розвинувся з епістилю, що роз-
міщувався на балюстраді та відділяв вівтар від простору храму, а ретабло постали на місці 
розписів вівтарної апсиди [13, c. 187].

20 Чотири брати працювали разом, найбільш відомим з них був старший Жауме, а Пере  – 
найбільш обдарованим [6, c. 397].

21 Під умовним визначенням «інтернаціональна готика» мають на увазі своєрідний мис-
тецький напрям, який на початку ХV ст. був характерним для багатьох країн Європи. У ньо-
му перепліталися традиції різних, до цього часу вже ясно викристалізуваних національних 
культур – французької, італійської, нідерландсько-бургундської. Твори «інтернаціональної 
готики» тяжіли до вишуканого аристократизму, втілювали куртуазний дух епохи. Естетиза-
ція творів поєднувалася в них з посиленою увагою до побутових подробиць [10, с. 97].

22 До творчого спадку Берната Мортореля належать надзвичайно вишукані мініатюри 
часо слова, виконані у 1444 році (Барселона. Історичний архів) [10, с. 98].

23 Після смерті Берната Мортореля, його майстерню очолив уродженець Арагона Педро 
Гарсіа де Бенабарре, який завершив ряд незакінчених робіт Мортореля і упродовж трива-
лого часу працював над створенням вівтарних комплексів для багатьох каталонських хра-
мів [10, с. 99].

24 Вівтар часто називають «Епіфанія» (із давньогрецької – прояв, прояснення, вражаюча 
поява), за сюжетом центральної композиції, на якій змальовано сюжет «Поклоніння волхвів».

25 Деякі дослідники приписують авторство живописних панно вівтаря пензлю Алехо Фер-
нандеса. Алехо Фернандес (бл. 1475 р. (Кордова) – 1547 р. (Севілья)) – іспанський худож-
ник, німець за походженням, найвідоміший представник андалуської школи живопису першої 
третини ХVІ ст. [15, с. 135].

26 Святі мучениці Юста і Руфіна були надзвичайно популярними в Севільї, як покрови-
тельки цього міста. За легендою вони були дочками заможного севільського гончара з району 
Севільї Пуерта де Тріана де виробляли знамениту андалузьку люстровану кераміку. Коли в 
крамницю їхнього батька прийшов покупець за виробами для язичницького храму Венери, 
Юста і Руфіна розбили статую поганської богині. За святотатство римський намісник засудив 
їх до смерті. Як християнських мучениць, юних святих змальовували з пальмовими гілками 
і глиняними посудинами в руках [15, с. 135].

27 У пластичному оздобленні і вирішенні живопису ретабло даються взнаки впливи так 
званого «стилю платереск», що панував в іспанській архітектурі упродовж тривалого часу.

28 Робота над такою складною спорудою вимагала не тільки досвідченого колективу 
фахівців, але й тісної творчої співдружності скульпторів, майстрів-різьбярів, живописців 
[10, с. 149].
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29 У розміщенні ікон у загальній композиції ретабло могли виникати варіанти, проте за-
гальний їх порядок все ж мало змінювався [10, с. 91, 93, 95].

30 Пределла – від ломбардського «preti» – дошка.
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SUmmary

the formation of the iconography of life monuments in Western european art falls on the Xi–
Xii centuries. the oldest living images are closely related to the gospel themes. gradual expansion 
of the themes of life monuments has occurred due to the joining of scenes of christ’s tortures and 
the creation of plots, reproducing numerous legends on the first christian martyrs and ascetics to 
the gospel cycle. the most significant samples of ancient monuments with the life cycles of saints 
(ХІ–ХV centuries) are preserved in Spanish and italian arts. 

in the italian art of the ХІ–ХV centuries hagiographic themes are reflected in a significant col-
lection of easel works, which often differ significantly in design, structure of general composition, 
thematic structure, the selection of stamps plots and their iconography. it is important to note 
that in the early italian monuments the Byzantine iconographic and figurative-compositional tradi-
tions are felt distinctly. however, from the late Xith century in italian living icons and altars the 
processes of adaptation of the Byzantine models in romanesque traditions are followed: crowded 
compositions have gained intensified expressiveness, the figures of the persons become heavier, and 
the forms of architectural staffage are more massive, the Byzantine iconography is supplemented by 
western, relevant for the world outlook of that time, elements of eschatological character.

in the Spanish painting of the Xi–Xiii centuries the first life cycles occur in altar pieces called 
frontales (frontal). the altar images of such type have been created on rectangular wooden boards, 
placed in the temples before the altar. frontales have been peculiar predecessors of reredos. modi-
fied, enlarged in size, the alphanumeric icons-polyptyches appear in Spanish churches in the late 
ХІІІth century. the gradual complication of architectural and decorative constructions, the use of 
multi-figured, colorfully painted reliefs, figurative and ornamental sculptures change reredos into 
grandiose complexes. 

life themes, as a significant artistic phenomenon, have an outstanding importance for the fur-
ther development of Western european art. the rapid dissemination of monuments, reproducing 
numerous legends about the saints, have given a powerful impetus to the development of icono-
graphy and figurative typology, enriching the painting with a significant number of compositional 
schemes on new plots.

Keywords: icon, altar image, frontales, reredos, crucifixion, iconography, life cycles, stamps.
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УДК 745.52(=161.2) Зоя Чегусова 
(Київ)

УКРАЇНСЬКий РУКотвоРНий Килим: 
ІСтоРичНе миНУле тА пеРСпеКтиви

У статті розкрито проблеми і наведено фахові оцінки провідних українських науковців 
щодо сучасного стану художньо-промислового килима та авторського гобелена на тлі істо-
ричного минулого традиційного українського ткацтва. Окреслено шляхи відродження віт-
чизняного килимарства, намічено можливі перспективи розвитку рукотворного килима в еко-
номічних і  культурних умовах сучасної України.

Ключові слова: традиційне ткацтво, історичне минуле, період ХІХ – початку ХХІ ст., ки-
лим в Глинянах, професійний український гобелен, занепад сучасного художньо-промис-
лового килима, пошуки в напрямі вирішення проблем, майбутні перспективи українського 
килимарства. 

the article authoress covers the issues related to art-and-industry rugs and auctorial tapestries 
against the background of history of conventional Ukrainian weaving, as well as gives professional 
estimates of leading Ukrainian scholars concerning their modern state. the methods of Ukrai nian 
carpet weaving revival are revealed and feasible prospects of handmade rug development in eco-
nomic and cultural conditions of modern Ukraine are outlined.

Keywords: conventional weaving, history, period of the XiX – early XXist centuries, hlyniany 
rugs, professional Ukrainian tapestry, decline of modern art-and-industry rug, search for the prob-
lems solving, future prospects of Ukrainian carpet weaving.

Науковими розвідками провідних українських мистецтвознавців переконливо до-
ведено те, що Україна є класичною килимарською країною, яка поряд із сусідніми 
державами створила своє автентичне виразне мистецтво. Рукотворний килим упро-
довж століть був одним із найголовніших елементів повсякденного середовища укра-
їнця, що на рівні підсвідомості мав заповнювати його естетичний, духовний і соціаль-
ний простір красою й досконалістю форми. Проте на межі ХХ–ХХІ ст. килимарство 
в Україні як різновид художньої промисловості фактично занепало, що пов’язане як 
з економічними, так соціальними і культурними чинниками. Поступова втрата вели-
чезного унікального пласта нашої культури турбує істориків і зокрема художників 
текстилю, відданих цій царині українського мистецтва.

Восени 2018 року на Львівщині для національної культури і мистецтвознавчої нау-
ки України відбулась знаменна подія. За ініціативи Львівської національної академії 
мистецтв (ЛНАМ), завдячуючи блискучій організаційній роботі колективу КЗ ЛОР 
«Історико-краєзнавчий музей» у м. Винники Львівської області на чолі з його дирек-
тором, заслуженим працівником культури України п. Ігорем тимцем, за підтримки 
Міністерства культури України, Львівської обласної ради, Львівської обласної дер-
жавної адміністрації, Винниківської міської ради – 27–29 вересня 2018 року в межах 
проекту «Від енеоліту до сьогодення» проведено І Міжнародний симпозіум художньо-
го текстилю «Килим». 

У програму першочергових заходів симпозіуму увійшли міжнародна наукова кон-
ференція на тему: «Рукотворний килим: традиції, сучасність, перспективи», від-
криття виставок «глинянський килим: забуті імена. василь цьонь – митець і педа-
гог» і «Авторський килим» у Винниківському історико-краєзнавчому музеї. Також 
масштабна імпреза у залах відділу ткацтва і килимарства у м. Глиняни Золочівського 
району Львівської області (який теж є підрозділом у КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий 
музей» у м. Винниках) під девізом «відродимо глинянський килим». Автором ідеї 
та куратором усіх трьох виставок стала приват-професор, доцент кафедри художнього 
текстилю ЛНАМ п. зеновія Шульга.
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Організатори цього потужного Міжнародного симпозіуму поставили за мету при-
вернути увагу якнайширшого кола фахівців і влади до відродження рукотворного 
килимарства як національного продукту разом із відновленням у народній пам’яті 
забутих імен славетних авторів і виконавців тканих шедеврів, що сприятиме подаль-
шому розвитку культури на засадах кращих надбань українського мистецтва.

Нагальну необхідність до повернення достеменного вивчення історії ткацтва 
України і водночас ретельного аналізу проблем сучасного стану художньо-про-
мислового та авторського рукотворного килима з їхніми перспективами одностайно 
підтвердили провідні науковці і знані художники, відомі в царині професійного 
текстилю з України, Швейцарії, Польщі, Молдови, а також досвідчені у цій галузі 
педагоги вишів, керівники музеїв, високопрофесійні реставратори художніх тканин, 
які зголосилися взяти участь в науковій конференції у КЗ ЛОР «Історико-крає-
знавчий музей» у м. Винники. На секційних засіданнях конференції за два дні 
було виголошено 52 доповіді, в яких усебічно розглядалися проблеми відродження 
килимарства.

Модератор пленарного засідання конференції та секції «Історичне підґрунтя ви-
никнення та перспективи розвитку килимарства у глобалізованому світі. Авторський 
килим та мистецькі школи» кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з науко-
вої роботи ЛНАМ Роман Яців у своєму виступі приділив глибоку увагу генетичним 
основам явища українського килима, наголошував на духовній складовій орнамен-
тально-знакового килима, через символіку якого в минулих століттях представники 
усіх верств населення намагалися ідентифікувати себе з Україною.

Декан факультету історії та теорії мистецтва ЛНАМ, професор, доктор мистецтво-
знавства Ростислав Шмагало в своїй доповіді на тему: «Килимарство галичини і 
художньо-промислова освіта кінця хІх – початку хх століття: від ремесла до 
професійного мистецтва» розкрив мистецтвознавчі методи дослідження, які дово-
дять, що будь-яке «високе» та історично стійке мистецьке явище об’єктивно зведене 
на трьох стовпах. Це – люди, структури, процеси. Підкріплені народною мистецькою 
традицією ці головні фактори визнання мистецтва у світовому вимірі здатні вивести 
до міжнародного успіху навіть ті локально-територіальні явища, які у свій час майже 
занепали, зокрема килимарство Галичини кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

Особи, які долучилися до відродження та розвитку килимарства означеного періо-
ду у соціальному вимірі належали до різних верств: від народних ткачів, професійних 
митців до видатних письменників, учених-педагогів, графів і цісарів. Насамперед, 
вважає доповідач, це український шляхтич-меценат Володислав Федорович 1, граф 
Володимир Дідушицький 2, геніальний письменник Іван Франко, освітній радник 
імперського двору Австро-Угорщини Вільгельм Екснер 3, мистецтвознавці Климент 
Ганкевич, Алоїз Рігель, Володимир Пещанський 4, цісар Франц Йосиф, митці Олена 
Кульчицька, Св’ятослав Гординський, Павло Ковжун та багато інших, об’єднаних 
ідеєю відродження давнього килимарства. 

До структур, які стимулювали організаційно-творчі процеси довкола килимарства 
в Галичині, професор Р. Шмагало відносить художньо-промислові та ремісничі шко-
ли, навчальні майстерні, фабрики, виставки, творчі спілки, товариства, майстер-кла-
си, симпозіуми. І нарешті, третім «стовпом» у тріаді явища галицького килимарства 
стали «процеси». 

У столітній континуум «Текстильного літопису» мистецько-освітнього досвіду 
автор доповіді включив широкий спектр міжнародних зв’язків, виставок, пленерів, 
майс тер-класів, творчих лабораторій, заходів з відродження згаслих осередків народ-
них промислів. Сучасні трансгалузеві проекти у контексті цього руху за відродження 
ремесла охопили діалог або тріади понять: текстиль – екологія; текстиль – костюм – 
образ; костюм – рукотворність – сцена; фольклор – мода; розпис на склі – батик – 
писанкарство тощо. Бібліографія цих творчих дій є дороговказом гармонійного роз-
витку національних шкіл у багатоголосному світі сучасного мистецтва.
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Орієнтація на етнографічну основу у пошуку джерела творчості особливо яскраво 
простежується у всіх без винятку українських школах ткацтва, килимарства, вишив-
ки. Надзвичайно багатий діапазон регіональних народних традицій цих суміжних 
видів декоративно-ужиткового мистецтва спирався на велику кількість шкіл, що ство-
рювалися у місцях традиційних промислів на сході і заході України. 

У своєму виступі Р. Шмагало навів яскравий приклад означеної діяльності 120-літ-
ньої давнини, що запровадив В. Федорович у килимарській школі села Вікно. Глибо-
ка обізнаність В. Федоровича з історією подільського килимарства, з особливостями 
орнаментики і технології дозволяла успішно відроджувати промисел із застосуван-
ням виключно традиційних способів виробництва натуральної сировини та рослин-
них барвників. Висока мистецька якість і принципове ігнорування непрогресивних 
інновацій надали вікнянським килимам значну перевагу на європейському художньо-
му ринку над продукцією механізованих килимарських фабрик, які на той час уже 
поглинули традиційний промисел у більшості великих європейських країн. Досвід 
діяльності навчального закладу у Вікні викликав жваву зацікавленість у етнографів, 
істориків, мистецтвознавців того часу. 

Найкращі зразки килимів Вікнянської школи опинилися у Відні, а ті, що склада-
ли багату колекцію В. Федоровича, згоріли у його маєтку в 1917 році. Світова вій-
на вогнем знищила форпост «побідного походу українського килиму», а водночас і 
один із осередків розвитку української культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. Маєток 
В. Федоровича був підпалений російськими військами, які відступали з Галичини. 
Пожежа палала тиждень, знищивши величезну колекцію килимів, галерею картин, 
архів, бібліотеку. У 1917 році В. Федорович помер у Києві, а разом із його життям за-
кінчився славетний етап розвитку килимарського промислу на Поділлі та у Галичині.

Отже, була сформована перспективна і продуктивна структура, що об’єднувала на 
базі народного промислу дрібні навчальні курси, художньо-промислову освіту, про-
фесійну творчість і фабричне підприємництво. Завдяки їй видатні досягнення україн-
ського килимарства до і після Першої світової війни стали єдиним процесом розвитку 
традиції. На практиці відбулося остаточне «примирення» протилежних явищ – руко-
творних основ традиційного ремесла і фабричних принципів виробництва. 

У доповіді кандидата мистецтвознавства, доцента прикарпатського національ-
ного університету ім. в. Стефаника ольги Ямборко на тему: «Рух мистецтва і 
ремесел: світові практики та український досвід» йшлося про рух як міжнародне 
явище, де художній текстиль разом із килимарством представляли суттєвий напрям 
у художньо-дизайнерській діяльності ідеологів і провідних представників «Руху», 
а також у соціокультурному й економічному розвитку регіонів Європи і США, що 
стало поштовхом до розвитку інфраструктури килимарства на теренах України. Про-
відниками світових практик передусім стали художники Олена Кульчицька, Василь 
Кричевський та його учні Олександр Саєнко, Сергій Колос, у науковій і музейній 
сферах – Микола Біляшівський, Данило Щербаківський, Стефан Таранушенко, Во-
лодимир Пещанський, Марія Щепотьєва, у власне промислово-виробничій – Влади-
слав Федорович, Михайло Куриленко, Михайло Хамула, Варвара Ханенко. 

Дослідниця вбачає цей досвід першої третини ХХ ст. актуальним сьогодні в умо-
вах ринкової економіки, коли гостро стоїть питання про відновлення в Україні ху-
дожньо-промислових виробництв, що об’єктивно не можуть розвиватися за старими 
лекалами радянської системи. 

У другій доповіді о. Ямборко на тему «Український тематичний килим 1930–
1960-х рр. як різновид тоталітарного мистецтва і форма авторського художнього 
текстилю» наголошувалося, що з радянським періодом в українському художньому 
текстилі пов’язане формування такого явища як картинне шпалерне ткацтво – те-
матичний килим, що до 1930-х років в українській образотворчій культурі не мало 
традицій: раніше сюжетні зображення тільки фрагментарно з’являлись у народному 
ткацтві та в авторських розробках художників на початку ХХ ст. 
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Програма розвитку тематичного килима 1930–1950-х років була строго ідеологічно 
мотивованою і втілювалась під впливом академічного підходу, шляхом беззапереч-
ного уподібнення станковому малярству – від його жанрової структури до стиліс-
тично-образної. Тут задокументовані основні теми, сюжети та іконографічні моделі 
соцреалістичного канону, що призначені возвеличувати культ вождів і конструювати 
образ нової радянської дійсності. Водночас цілеспрямоване впровадження сюжетної 
композиції картинного типу у килимарстві 1930–1950-х років належить до хрестома-
тійних проявів тоталітарного мистецтва, будучи прикладом директивного втручання 
держави у мистецький процес. Тому ця практика якнайтісніше корелює з поняттям 
«соцреалістичного канону», ілюструючи цим підходи до декоративного мистецтва 
радянського періоду. З огляду на відсутність в українському художньому тексти-
лі традиції сюжетно-фігуративного ткацтва, тематичний килим 1930–1950-х років і 
1960-х років виявився тим явищем, яке уможливило широке й системне опанування 
цією образотворчою технологією і сприяло появі новаторських мистецьких практик у 
вітчизняному текстилі другої половини ХХ ст.

приват-професор, доцент лНАм зеновія Шульга, якій належала ідея організації 
і проведення цього міжнародного симпозіуму, у своїй ретроспективній доповіді на 
тему: «глинянське килимарство у контексті розвитку художньо-промислового тек-
стилю в хІх–хх ст.» нагадала, що у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. під 
впливом «Руху мистецтва і ремесел», спровокованого Вільямом Моррісом і Джоном 
Раскіном 5, почали виникати ткацькі майстерні по всій Європі. На цьому тлі в Украї-
ні яскраво вирізнялися центри, які розвинулися на підвалинах народних художніх 
промислів із залученням професійних мистців і мистецтвознавців, підтриманих та-
кими меценатами як Володислав Федорович, Володимир Дідушицький, Володимир 
Шухевич 6, Андрей Шептицький 7 та ін. Серед таких підприємств було «Ткацьке то-
вариство в Глинянах», засноване Фелимоном Решетиловичем у 1885 році, яке ініцію-
вало відкриття ткацької школи, що сприяло вихованню висококваліфікованих ткачів, 
залученню грона відомих мистців до проектування художніх тканин, а також запо-
чаткуванню машинного жакардового виробництва. Після Першої світової війни по-
ряд із дрібними підприємствами особливо вирізнялися фабрики Михайла Хамули, 
Теодора Ладичка, Стефана Галана, ткацька майстерня Державної школи килимових 
рисунків у Глинянах тощо. На розвиток глинянського килимарства великий вплив 
мали українські художники-модерністи, учні фінансованої митрополитом Андреєм 
Шептицьким школи Олекси Новаківського, а також польські мистці, які долучилися 
до формування так званого закоп’янського стилю, за проектами яких випускалися 
килими в Глинянах.

У зв’язку з окупацією в 1940-х роках Західної України більшовиками, ткацькі 
підприємства були націоналізовані, а на їхній основі виникла артіль «Визволення», 
перейменована після Другої світової війни на Глинянську фабрику художніх виробів 
«Перемога». І якщо у першій третині ХХ ст. килимарство розвивалося як конкуренто-
спроможне і задовольняло найширший діапазон вподобань покупців, завдячуючи за-
лученню до створення килимів найвидатніших мистців того часу разом із ретельним 
дотриманням технічних правил їх виготовлення і великою увагою до фарбування пря-
жі, починаючи від 1952 року і до знищення фабрики в кінці 1990-х років глинянські 
килими були дуже подібні між собою, а рисунки максимально спрощені. Зазвичай 
переважали килими смугастого типу – «гуцули», для виготовлення яких не завжди 
використовували високоякісну пряжу. На колористику на фабриці взагалі більш не 
звертали увагу, що перетворило глинянські килими на малохудожні тканини. Якоюсь 
мірою вирівнювало ситуацію в період 1970–1980-х років виконання на фабриці вели-
ких гобеленів на замовлення і дипломних робіт випускників Львівського державного 
інституту прикладного і декоративного мистецтва, а також залучення до проекту-
вання килимів молодих на той час художників: Орисі Шпитковської, Зеновії Галан 
(Шульги), Ганни Славінської, Лілії Голютяк, які працювали тут у 1974–1984 роках. 
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Однак соціалістичний спосіб виробництва килимів, який вимірював їх квадратними 
метрами килимової продукції, не сприяв їх модернізації та адаптації до сучасних ви-
мог і смаків. 

Доповідачка нагадала, що першою мистецькою спробою модернізувати глинянський 
килим були авторські тканини за проектами З. Шульги, Г. Славінської, Л. Голютяк, 
виготовлені на фабриці під час підготовки до Республіканської виставки «Текстиль, 
кераміка, шкло», яка з великим успіхом відбулася у Львові у 1989 році, а потім 
частково експонована в Українському музеї у Філадельфії (США) в 1990 році. По-
дібні виставки у Львові були організовані і в наступні роки, а саме: «Гобелен-1991», 
«Декоративне мистецтво Львова» (1992). У 1993 році відбулася широкомасштабна ви-
ставка «Глинянський килим», основу якої склали зібрані подружжям Ігоря та Зеновії 
Шульги в навколишніх селах килими, виготовлені в Глинянах до 1939 року, які після 
проведення виставки у кількості понад 50 одиниць доповнили фонди Національного 
музею у Львові ім. Андрея Шептицького.

Наступним етапом у цьому процесі була мистецька акція «Відродимо глинянський 
килим» у 1996–1997 роках, основний акцент в якій було зроблено на залучення про-
фесійних мистців до проектування художніх тканин, а також проведення творчих 
лабораторій з навчання учасників проекту фарбування текстильних матеріалів рос-
линними барвниками, влаштування наукових конференцій, художніх виставок у 
Львові, Коломиї, Києві, Сургуті (РФ) з метою популяризації національного мистец-
тва, пошуку шляхів до розвитку художніх промислів, – відзначила організатор і 
учасниця наукової конференції п. З. Шульга. Вона підкреслила, що особливо ці ідеї 
були втілені у межах Міжнародного етномистецького проекту «Екологічний ракурс» 
(автор і керівник проекту З. Шульга), починаючи від 1998 року і дотепер. За період 
реалізації цього проекту було проведено 21 міжнародний пленер художнього тексти-
лю у с. Яворів Косівського району і в с. Дора поблизу Яремча Івано-Франківської 
області, в с. Кривка Турківського району і в м. Глиняни Золочівського району Львів-
ської області, в с. Світязь Шацького району Волинської області, в с. Старий Орхей 
біля Кишинева в Молдові. Організовано біля ста художніх виставок як в Україні, 
так і за кордоном (Польща, РФ, Канада, Франція, Угорщина, Республіка Молдова), 
а також проведено 14 міжнародних наукових конференцій, круглих столів, майстер-
класів тощо. Ліжниковим ткацтвом зацікавилося багато українських мистців, а також 
художників з-за кордону. Серед них Наталія Борисенко, Валентина Роєнко, Ганна 
Славінська, Мамут Чурлу, Ніна Саєнко, Галина Забашта, Наталія Дяченко-Забашта, 
Стефанія Шабатура тощо. Авторський ліжник став основою персональних виставок, 
проведених в Україні та за кордоном для таких мистців як Зеновія Шульга (в Украї-
ні, РФ, Угорщині, Польщі, Республіці Молдова), Марта Токар (в Україні та Польщі), 
Наталія Пікуш (в Україні та Канаді), Світлана Ярич та Оксана Миронович (в Украї-
ні та у Франції), творчого тандему Оксана Литвин та Ярослав Сахро (в Україні, 
РФ, Республіці Молдова, Польщі), а також мистців з Молдови: Ірина Шух, Ельвіра 
Чемортан-Волошин, Ольга Іванчук, польських художників: Єнджей Стенпак, Єва-
Марія Порадовська-Вершлєр, Дорота Сак. Застосовуючи технологію ліжникарства, 
вони створюють сучасні тканини-гобелени, популяризуючи їх у Польщі, Чехії, Литві, 
Україні, Республіці Молдові тощо. 
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2006 році та в с. Яворів Косівського району Івано-Франківської області у 2012 році.
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тивно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука з України і Академії обра-
зотворчого мистецтва ім. Владислава Стшемінського в Лодзі (Польща), під час якого 
студенти і педагоги мали можливість оглянути фонди музеїв, провести етнографічні 
дослідження в Карпатах, відвідати майстер-класи з ліжникарства і килимарства, зго-
дом застосовуючи набуті знання в процесі курсового і дипломного проектування.

У виступі заслуженого діяча мистецтв України, наукового співробітника Імфе 
ім. м. т. Рильського НАН України зої чегусової розглядався глинянський килим 
першої третини ХХ ст. у контексті мистецького поступу українського гобелена ХХ–
ХХІ ст. на основі скарбів музейних колекцій: Національного музею українського на-
родного декоративного мистецтва у Києві, Національного музею у Львові ім. Андрея 
Шептицького, Музею етнографії і художнього промислу, Львівської національної га-
лереї мистецтва ім. Б. Возницького тощо, які дозволяють глибше усвідомити і проана-
лізувати особливості образно-пластичної та стильової еволюції художнього текстилю 
ХХ – початку ХХІ ст.

Доповідачка зупинилася докладно на історії м. Глинян, яке є одним із найменших 
містечок не лише на Львівщині, а й в Україні, проте від ХVІІ ст. було одним із ва-
гомих центрів розвитку ткацького промислу. Доленосним для Глинян став 1921 рік, 
коли галицький промисловець Михайло Хамула створив на основі збанкрутілого і 
занепалого художньо-промислового «Ткацького товариства» модернізовану відповідно 
тому часу килимову фабрику, яка згодом – у 1930-х роках мала свої торгові представ-
ництва у багатьох містах Європи і США. Ескізи килимів і гобеленів М. Хамулою за-
мовлялися і проектувалися в мистецькій академії Кракова, в Художньо-промисловій 
школі у Львові, а також виконувалися такими українськими митцями як Василь Дя-
динюк, Северин Борачек, Дмитро Бутович тощо. Фабрика мала своїх рисувальників, 
які розмножували картони гобеленів, по яких ткали килимарниці 8. 

Вже на початку 1920-х років М. Хамула влаштував курси техніки килимарства не 
тільки в Глинянах, а й в найближчих селах, а саме: в Лагодові, Якторові, Балучині 
і Борікові, на яких вишколились сотні робітників, переважно жінок. Випускниці-
курсантки отримували станки та сировину й виконували роботу вдома. У власних 
будинках приміщували невеликі килимові станки – шириною від 1 до 2 м, а більші – 
до 4 м – встановлювали у фабричних приміщеннях 9. 

У 1925 році М. Хамула закупив механічну прядильню вовни, на якій виробля-
лися потрібні для килимів нитки. При цьому сиру вовну власник фабрики спрова-
джував із Аргентини або Австралії за посередництвом датської фірми Блох-Бегренс 
у Копенгагені. Хамула, щоб заснувати сталий ринок збуту килимів, відкрив власні 
крамниці в містах Польщі й Західної України: у Львові, Кракові, Варшаві, Вільні, 
 Станіславові 10. 

Глинянські килими фабрики Хамули здобули світову славу, завдячуючи їх експо-
нуванню на численних виставках: у Варшаві, Празі, Познані, Відні, Мілані, Пари-
жі та в Нью-Йорку, де незмінно отримували визнання й золоті медалі. На початку 
1939 року, за відомостями самого М. Хамули, на фабриці працювало близько 500 тка-
чів, було задіяно 360 станків. Вартість цього підприємства у вересні 1939 року до при-
ходу більшовиків до Галичини становила кругла сума – 1 млн польських золотих 11. 

Глиняни для фахівців дотепер залишаються містом килимових мрій. Проте їхня 
реалізація вимагає пошуку неординарних рішень. На цьому наполягала у своїй до-
повіді «перспективи розвитку килимарства України як креативної індустрії» кан-
дидат економічних наук, кандидат технічних наук, доцент лНАм олеся дацко. 
Доволі жорстка констатація нею наукових фактів була безрадісною для аудиторії 
однодумців-«мрійників», закоханих у мистецтво килима і щиро захоплених шляхет-
ною ідеєю його відродження. Проте об’єктивність погляду науковця О. Дацко на су-
часну реальну ситуацію викликала глибоку повагу учасників конференції. 

Справді, розвиток декоративно-ужиткового мистецтва тісно пов’язаний з трансфор-
мацією попиту суспільства, що зумовило відмирання масової потреби людей у великій 
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кількості поширених раніше декоративно-ужиткових виробів: вишиваних рушників, 
окремих видів традиційного одягу і взуття, зокрема вагомої частки килимів. Кили-
марство як індустрія фактично занепала, що пов’язане в Україні як з економічними, 
так соціальними і культурними причинами. 

У 2018 році в Закон України «Про культуру» вперше внесено офіційне визначення 
поняття «креативні індустрії», у програмах розвитку культури передбачено пріори-
тетність розвитку цих індустрій. Килимарство як креативна індустрія повинна перед-
бачати систематичне продукування та збут килимових виробів. А також задоволення 
вже існуючої чи формування нової потреби населення у килимах.

Втім, очевидно, що основні функції килимів, які вони виконували у попередні 
століття, відмерли (термоізоляційна, статусна). Тому відроджуючи килимарство, слід 
чітко дати відповідь: навіщо і для кого? 

Сьогодні український серійний килим як винятково утилітарний продукт, ствер-
джувала О. Дацко, не може конкурувати із зарубіжними виробниками за продуктив-
ністю, гнучкістю, собівартістю виробництва, оскільки в Україні фактично зруйнова-
на художня промисловість разом з інфраструктурою виробництва килимів.

Тому перспективу розвитку килимарства в Україні слід розцінювати винятково 
як культурного продукту, який на відміну від комерційного призначення інших про-
дуктів на ринку створюється для самореалізації творця, його визнання, отримання 
прибутку чи суспільного блага.

Вочевидь, що на даному етапі говорити про прибутковість килимарства як галузі 
масового виробництва в Україні практично недоцільно: зруйнована виробнича інфра-
структура, обмаль професійних кадрів, висока конкуренція на внутрішньому ринку, 
трансформована потреба у килимовій продукції. Оскільки масове виробництво кили-
мів активно розвивається за кордоном, особливо у Азійському регіоні, чий збут на-
лагоджений по всьому світу, доцільно відроджувати лише те килимарство, яке може 
забезпечити унікальні конкурентні переваги.

Винятковість вітчизняного виробництва килимів забезпечується завдяки творчим 
особистостям, які здатні продукувати їх унікальний дизайн, а також поєднувати ки-
лимарство з освітніми, туристичними, фестивальними та іншими послугами, що зу-
мовлює включення у процес продукування килимів низки послуг, які не можуть бути 
копійовані зарубіжними конкурентами.

Також великий потенціал мають унікальні технології виробництва, такі як напів-
валяння в ліжникарстві, авторські техніки у створенні килимів.

Сьогодні істотну частку вартості складає саме вартість дизайну виробів. Унікаль-
ний дизайн, базований на розвитку традиційних шкіл промислового дизайну, може 
сформувати важливу перевагу українського килимарства, яка забезпечить вижива-
ність і прибутковість цієї галузі.

Тому, щоб не втратити великий унікальний пласт нашої культури, окрім дослі-
джень істориків мистецтва, необхідні, у першу чергу, рішучі дії влади та усіх енту-
зіастів у цій ділянці для збереження і розвитку унікальних осередків килимарства. 
І передусім з урахуванням пріоритетів культурної політики, через систему освіти 
держава повинна прививати молоді знання про історію вітчизняного килимарства, 
розуміння цінності килимів, а також потребу їхнього споживання у сучасному вияві. 
І тоді попит стимулюватиме виробництво українського, ідентичного та унікального 
килима, впевнена О. Дацко.

Невтішною за численними сумними відомостями сприймалася і доповідь заслу-
женого діяча мистецтв України, доцента Київської академії декоративно-приклад-
ного мистецтва і дизайну ім. м. Бойчука (КАдпмд) олени владимирової під 
назвою «Український національний килим – традиції і сучасність». З історії нам 
відомо, – нагадала доповідачка, що на території України килимами користувались ще 
з далеких княжих часів, а сам процес ткання і виготовлення тканих виробів відомі 
з трипільських часів. Передання і розповсюдження традиції – було символом часу, 

IM
FE

Тому перспективу розвитку килимарства в Україні слід розцінювати винятково 

IM
FE

Тому перспективу розвитку килимарства в Україні слід розцінювати винятково 
як культурного продукту, який на відміну від комерційного призначення інших про

IM
FE

як культурного продукту, який на відміну від комерційного призначення інших про
дуктів на ринку створюється для самореалізації творця, його визнання, отримання 

IM
FEдуктів на ринку створюється для самореалізації творця, його визнання, отримання 

Вочевидь, що на даному етапі говорити про прибутковість килимарства як галузі 

IM
FEВочевидь, що на даному етапі говорити про прибутковість килимарства як галузі 

масового виробництва в Україні практично недоцільно: зруйнована виробнича інфра

IM
FEмасового виробництва в Україні практично недоцільно: зруйнована виробнича інфра

структура, обмаль професійних кадрів, висока конкуренція на внутрішньому ринку, 

IM
FEструктура, обмаль професійних кадрів, висока конкуренція на внутрішньому ринку, 

трансформована потреба у килимовій продукції. Оскільки масове виробництво кили

IM
FEтрансформована потреба у килимовій продукції. Оскільки масове виробництво кили

мів активно розвивається за кордоном, особливо у Азійському регіоні, чий збут на

IM
FEмів активно розвивається за кордоном, особливо у Азійському регіоні, чий збут на

лагоджений по всьому світу, доцільно відроджувати лише те килимарство, яке може 

IM
FE

лагоджений по всьому світу, доцільно відроджувати лише те килимарство, яке може 
забезпечити унікальні конкурентні переваги.

IM
FE

забезпечити унікальні конкурентні переваги.
Винятковість вітчизняного виробництва килимів забезпечується завдяки творчим 

IM
FE

Винятковість вітчизняного виробництва килимів забезпечується завдяки творчим 
особистостям, які здатні продукувати їх унікальний дизайн, а

IM
FE

особистостям, які здатні продукувати їх унікальний дизайн, а
лимарство з освітніми, туристичними, фестивальними та іншими послугами, що зу

IM
FE

лимарство з освітніми, туристичними, фестивальними та іншими послугами, що зу
мовлює включення у процес продукування килимів низки послуг, які не можуть бути 

IM
FE

мовлює включення у процес продукування килимів низки послуг, які не можуть бути 
копійовані зарубіжними конкурентами.IM

FE
копійовані зарубіжними конкурентами.IM

FE
Також великий потенціал мають унікальні технології виробництва, такі як напівIM

FE
Також великий потенціал мають унікальні технології виробництва, такі як напів

валяння в ліжникарстві, авторські техніки у створенні килимів.IM
FE

валяння в ліжникарстві, авторські техніки у створенні килимів.
Сьогодні істотну частку вартості складає саме вартість дизайну виробів. УнікальIM

FE
Сьогодні істотну частку вартості складає саме вартість дизайну виробів. Унікаль

ний дизайн, базований на розвитку традиційних шкіл промислового дизайну, може IM
FE

ний дизайн, базований на розвитку традиційних шкіл промислового дизайну, може IM
FE

сформувати важливу перевагу українського килимарства, яка забезпечить виживаIM
FE

сформувати важливу перевагу українського килимарства, яка забезпечить вижива

www.etnolog.org.ua



118    

регіону, цивілізаційних чинників фахівця. У перетинах багатьох ремесел у взаємодії 
різних релігій зароджувались етнічні та культурні традиції. У килимарських тради-
ціях існувало декілька типів орнаментів, які збереглися в Україні, як-то рослинний 
орнамент композиції – ткався на вертикальних кроснах, та геометрично-орнаменталь-
ний – зазвичай горизонтальний верстат – техніка рахункова. Це гладке ткацтво, яке 
дозволяє виконувати дуже складні дрібні деталі рисунка.

У ХХ ст. Україна мала потужну індустрію килимарства: працювали художньо-
промислові фабрики, існувало кустарне виробництво килимів, а також розвинене жа-
кардове виробництво. Потреби внутрішнього ринку були повністю заповненими та був 
розвинений експорт за кордон. Величезна розгалужена система художньо-промисло-
вих шкіл готувала висококласних майстрів килимарства, чимало меценатів-підприєм-
ців розвивали цю галузь промисловості. Кожний центр і регіон мали свої, притаманні 
лише йому, напрацьовані віками характерні особливості виготовлення, декорування, 
колористичного рішення.

Сучасне суспільство намагається не загубити ці традиції, але поки-що ми втрачає-
мо один центр ткацтва за іншим. Водночас, на сьогодні в Україні численні підприєм-
ства художньої промисловості знищені. «Ми впали в прірву позаетнічного культурно-
го простору, хоча пишаємося тим, що створили наші предки. Але що ми залишаємо 
нащадкам – руїну?!?», – слушно ставила питання О. Владимирова.

Позитивну реакцію аудиторії викликала ретроспективна доповідь заступника ге-
нерального директора Національного музею українського народного декоративно-
го мистецтва (НмУНдм) людмили Білоус, присвячена питанню тривалої історії 
формування колекції килимів у зібранні НМУНДМ, що отримала початок у складі 
першого в м. Києві загальнодоступного музею – Міського музею старожитностей і 
мистецтв, відкритого у 1899 році, завдяки першому директорові музею М. Біляшів-
ському та вченому-етнографу Д. Щербаківському, їхнім численним експедиціям по 
Україні. 

Долучалися до цієї справи також меценати, власники поміщицьких маєтків, небай-
дужі громадяни. Велика кількість килимів була показана на Першій південно-руській 
кустарній виставці 1906 року. Колекція постійно зростала. Це дало змогу відкрити у 
1924 році потужну виставку килимових виробів. 

У наступні десятиліття завдяки значному підйому в розвитку народних худож-
ніх промислів із численних республіканських і всесоюзних виставок, зокрема 1936, 
1949, 1951, 1954, 1960, 1967 років, до музейної колекції через закупівлі Міністерства 
культури України надійшли кращі твори килимового мистецтва. У період з 1970 по 
1990 роки зібрання збагатилося на 55 килимів з експедицій, здійснених по Україні 
працівниками музею.

Серед творів ХVІІІ – початку ХХ ст. найбільшу групу складають килими Пол-
тавщини, де килимарство було найрозвинутішим промислом. З 1920-х років набуває 
розвитку авторський килим, як орнаментальний, так і тематичний. Їх авторами є 
М. Дерегус, Д. Шавикін, О. Саєнко. Друга половина ХХ ст. представлена творами 
Л. Товстухи, Н. Бабенко, Л. Жоголь, О. Машкевича, М. Шнайдер-Сенюк, Н. Грон-
ської, М. Базак та багатьох інших талановитих майстрів і художників.

Сьогодні фондова збірка НМУНДМ у Києві складає понад 1000 творів художньо-
го текстилю ХV – початку ХХІ ст.

Захоплюючою «мандрівкою» в історичне минуле була доповідь дійсного члена 
НАмУ, доктора мистецтвознавства, професора олександра федорука на тему 
«Килими Іванни Нижник-винників як унікальні витвори окцидентальної модернос-
ті в українському дискурсі». Затамувавши подих слухали присутні зворушливі спо-
мини доповідача про його особисті дружні стосунки і творче спілкування з видатною 
українсько-польсько-французькою художницею, ученицею Школи Олекси Новаків-
ського у Львові в кінці 1920-х років, членом Асоціації незалежних українських мист-
ців (АНУМ) у Львові від 1938 року, упорядницею архіву Володимира Винниченка 
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у м. Мужен на півдні Франції – Іванною Нижник-Винників (1912–1993). Таким же 
цікавим виявився і ретельний аналіз О. К. Федорука художньо-стильових особливос-
тей надзвичайно самобутніх килимів-гобеленів авторства цієї мисткині. 

Старший викладач КАдпмд ім. м. Бойчука Наталія дяченко-забашта як член 
авторського колективу презентувала видання «Квіти і птахи в дизайні українських 
килимів», що вийшло друком у 2013 році у відомому київському видавництві «Родо-
від». Книга постала у процесі реалізації проекту «Культурна спадщина Украї ни», 
основна ідея якого полягає у сприянні відновленню втрачених зв’язків між поко-
ліннями і «реанімування» відчуття своєї причетності до розмаїття мистецького й 
культурного спадку нашого народу. У цій книзі-альбомі уперше надруковано руко-
пис незавершеної фундаментальної праці видатного вітчизняного мистецтвознавця 
Стефана Таранушенка «Українські килими», датованої 1960-м роком і підготовленої 
до друку Сергієм Білоконем. Своєрідним продовженням цього наукового досліджен-
ня – основною частиною книжки є альбом репродукцій кращих зразків вітчизняних 
килимових виробів із фондових колекцій тринадцяти музеїв України та зі збірки 
Українського музею у Нью-Йорку в супроводі статей про історію виникнення збірок 
колекцій килимів й власне самих музеїв з уточненими даними каталогів та описами 
музейних експонатів. Цей альбом дає рідкісну можливість щиро подивуватись сві-
жості, неповторності й вишуканості зразків килимарства, щедрій палітрі природних 
барв і суголоссю їхніх поєднань, розмаїттю способів і прийомів декоративної стилі-
зації біоморфних і абстрактних геометричних мотивів, поетичності та винахідливості 
майст рів-виконавців у створенні художнього образу кожного тканого виробу. 

У виступі наголошувалося: за кожним килимом, що презентує це видання – своя 
«біографія» (місце й обставини створення) і доля. Виконувалися вони майстрами-ки-
лимарями і у сільській хаті, й у панському маєтку, чи то на спеціалізованих фабри-
ках, облаштованих магнатами, чи у майстернях, організованих земськими управами. 
У них знайшли відображення естетичні пріоритети певної епохи і приватні смаки 
замовників, віяння моди й уподобання авторів. У одних прочитується рука само-
діяльного виконавця, а за другими вгадується упевнена рука фахового художника. 
Але кожний килим заворожує виразністю пластичної мови монументальних тканих 
композицій.

Архівні документи свідчать про те, що деякі власники маєтків «володіли» неймо-
вірною кількістю килимів (мова йде про сотні творів). І справа не лише у вартості 
тканих виробів: важко переоцінити значення таких вагомих колористичних домінант, 
якими є килими, для формування життєвого простору людини, а також їх вплив на 
створення художнього образного середовища. Приватне житло, у якому килимові ви-
роби разом з іншими витворами ужиткового мистецтва сприяли формуванню естетич-
них ідеалів сучасників і нащадків, перетворювалось на власний «музей». Це стосуєть-
ся не лише інтер’єрів панських маєтків чи садиб міщан, але й селянської хати. З тією 
лише різницею, що «хатній музей» здебільшого створювався власноруч, із покоління 
в покоління, плекаючи художній смак його власників, розвиваючи чуття краси й гар-
монії його творців, що мали бажання її творити, знали як та вміли це зробити. 

Враховуючи генетично закладений «сентимент» до килима, який упродовж століть 
супроводжував українців у радості й горі, був традиційною складовою важливих 
життєвих ритуалів, символом заможності, щастя й долі, – вихід у світ альбому-ката-
логу музейних колекцій килимів, переконувала Н. Дяченко-Забашта, був уже давно 
на часі. Знайомство зі взірцями килимового мистецтва України є корисним як для на-
уковців, художників, педагогів, так і для ширшого кола зацікавленої громадськості. 
Ці взірці засвідчують живий творчий процес і складний синтез авторських знахідок 
й інтерпретацій запозичених мотивів, розвиток та яскраво виражену самобутність 
місцевих осередків килимарства й переосмислення традицій Сходу і Заходу, вагомі 
й очевидні взаємовпливи і приклади взаємозбагачення культур. Проте таких видань 
бракує викладачам і студентам профільних мистецьких навчальних закладів. Адже 
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метода здобуття фахової освіти й розвиток творчих здібностей молоді ґрунтуються 
на засадах вивчення, переосмислення та інтерпретації надбань народного й профе-
сійного мистецтва, зокрема й килимарського. Подібні альбоми вкрай необхідні й для 
дослідників – етнологів, мистецтвознавців, істориків, позаяк вони слугують джерель-
ною базою для наступних наукових досліджень. З цими твердженнями доповідачки 
складно не погодитися.

Доповідь кандидата мистецтвознавства, в. о. професора олени майданець-Бар-
гилевич, заслуженого діяча мистецтв України Ніни Саєнко «художній текстиль 
мистецької родини Саєнків у контексті української образотворчості першої по-
ловини хх – початку ххІ ст.» була присвячена мистецькому поступу в царині 
художнього текстилю творчої династії Саєнків, яка працює у цій ділянці майже 
століття. Це три покоління роду Саєнків, першоджерелом якої був славетний укра-
їнський митець Олександр Саєнко, ім’я якого занесене Міжнародною організацією 
ЮНЕСКО  до списку видатних діячів світової культури (1899–1985). Донька Ніна 
Саєнко (1944 р. н.), онука Леся Майданець-Саєнко (1969 р. н.), які, працюючи в 
галузі монументально- декоративного мистецтва, створили сотні гобеленів і килимів, 
призначених для оформлення громадських споруд і приватних помешкань.

Підсумовуючи вищезгадані виступи українських науковців, напрошується загаль-
ний висновок: роль народного мистецтва, зокрема килимарства, була і залишається 
на зламі ХХ–ХХІ ст. надзвичайно важливою, тому що є джерелом національної само-
ідентифікації, даючи ґрунт для подальшої еволюції, модернізації формотворення су-
часного килима, і, зрештою, перетворюється на благодатний вербальний матеріал для 
глибоко асоціативного символічного українського мистецтва ХХІ ст. Народний килим 
для авторського гобелена як жанру декоративного мистецтва є своєрідною матрицею з 
власною програмою ткацтва техніки і  композиційної структури, що наділена своїми 
принципами організації ритму, кольору, орнаменту.

 Прикро, але неможливо навіть тезисно розкрити суть самобутніх наукових роз-
відок усіх шановних учасників Міжнародної наукової конференції симпозіуму 
«Килим». Проте не можна оминути імена, чиї повідомлення викликали найбільше 
зацікавлення слухачів. Це Аннемарія фрасколі (м. цюріх, Швейцарія), Анна лей-
польд (м. лодзь, польща), Анна Свєнтек (м. лодзь, польща), Єнджей Стенпак 
(м. познань, польща), мамут чурлу (Крим, Україна), ельвіра чемортан-волошин 
(м. Кишинів, молдова), василь лосюк (с. Яворів Івано-франківської обл.), мар-
гарита жиліна (лНАм), Ірина гаюк (лНАм), Наталія левкович (лНАм), Анна 
Славінська (львівська національна галерея мистецтв ім. Б. возницького), ганна 
литвин (м. Сургут тюменської обл., Рф). 

Отже, і Міжнародний симпозіум художнього текстилю «Килим», що проходив у 
давніх історичних містечках Винники і Глиняни на Львівщині, відбувся на високому 
представницькому, науковому та художньому рівнях, перетворившись у потужну мис-
тецьку акцію національного та міжнародного значення.

Утім, треба визнати, ніхто з вельмишановних доповідачів не зміг дати ствердну по-
зитивну відповідь на найважливіше питання симпозіуму: чи є можливим на початку 
ХХІ ст. відродження килиму в Глинянах та загалом – у масштабах усієї України?! 
Безперечно, в Глинянах перший крок до цього вже зроблено: тут відкрито відділ 
ткац тва і килимарства, який хоча і є підрозділом КЗ ЛОР «Історико-крає знавчий 
музей» у м. Винники, але по-суті – це окремий «музей в музеї», який має на меті 
записати історію місцевого текстильного промислу та створити підґрунтя для його 
відродження.

Безумовно, це дуже складне питання, що залишається поки що риторичним, але 
насамперед вельми дякуємо доценту кафедри художнього текстилю лНАм зеновії 
Шульзі, що вона його підіймає і б’є на сполох. Проте шукати відповіді на це пи-
тання потрібно усім, хто досліджує і любить килим – це неперевершене традиційне 
мистецтво. 
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1 Володислав Іванович Федорович (1845–1917) – український галицький земельний маг-
нат, культурно-просвітницький, громадсько-політичний діяч, публіцист, меценат, дійсний 
член НТШ, голова товариства «Просвіта» у Львові (1873–1877). Йому належали маєтки у 
селах Вікно, Товсте, Шляхтинці нині Гусятинського району Тернопільської області. Запро-
вадив ткацьку майстерню, заснував школу килимарства з виробництвом килимів у с. Вікно, 
зібрав там колекцію скарбів народного мистецтва у 1870-х роках. Справа килимарства згодом 
досягла високого мистецького рівня. Вже у 1873 році на виставці у Відні в Австрії вироби вік-
нянських килимарів користувалися великим успіхом і здобули загальне визнання. У с. Вік но, 
окрім місцевих майстрів, працював відомий килимар з Кобилля на Збаражчині Іван Івахів, 
який виткав понад 600 високомистецьких килимів.

2 Володимир Ксаверій Тадеуш Дідушицький (1825–1899) – спольщений граф українського 
походження, меценат, колекціонер, природознавець, зоолог, етнограф, археолог, засновник 
Природознавчого музею у Львові, член-кореспондент Академії наук у Кракові, політичний 
діяч у Галичині.

3 Вільгельм Франц Екснер (1840–1931) – австрійський технолог. Особливі його заслуги 
у справі ремісничої освіти у якості урядового інспектора професійних училищ (від 1874 р.) 
і віце-президента Нижнього австрійського ремісничого союзу. У 1879 році взяв участь у за-
снуванні ремісничого музею у Відні.

4 Володимир Павлович Пещанський (1873–1926) – український архітектор, реставратор, 
педагог, дослідник української старовини. Працював у Києві, Харкові, Львові. Проводив рес-
таврацію та археологічні дослідження пам’яток у Києві, керував реставрацією старовинного 
іконопису та упорядкуванням пам’яток народного мистецтва в Національному музеї у Львові. 
Залишив у спадок цьому музею унікальну збірку українських килимів ХVІІ–ХVІІІ ст. із 
Київ щини, Полтавщини, Поділля, Переяславщини. Проводив наукові дослідження, опубліку-
вав низку наукових праць, зокрема «Давні килими України» (1925).

5  Рух мистецтв і ремесел (англ. arts and crafts) – започаткований в Англії у ХІХ ст. анг-
лійським письменником-фантастом, художником і теоретиком мистецтва Вільямом Моррісом 
(1834–1896) та письменником, теоретиком мистецтва, літературним критиком і поетом Джо-
ном Раскіним (1819–1900) як рух за збереження та розвиток мистецтв і ремесел, що первісно 
пов’язаний з прагненням буржуазно-просвітницьких і соціальних змін. В. Морріс у 1861 році 
заснував фірму «Морріс Маршал, Фолкнер і Ко». Пізніше назву було змінено на «Морріс і 
Ко». У період, коли Британія пережила першу хвилю індустріалізації, фірма почала виготов-
ляти рукотворні килими, меблі, вітражі як спротив стандартизованому, одноманітному потоку 
виробів. За зразки були взято старовинні предмети сільської Англії. В. Морріс і Д. Раскін 
ідеалізували добу британського середньовіччя і ремесла, вважаючи, що тільки ремісниче ви-
робництво зберігає творчість. Тому відродження ремесел і ручного мануфактурного виробниц- 
тва стало ідеологічною програмою і метою цього руху.

6 Володимир Осипович Шухевич (1849–1915) – український громадський діяч, етнограф, 
педагог і публіцист, дійсний член НТШ. Збирав разом із графом В. Дідушицьким і Л. Веж-
бицьким етнографічні матеріали і мистецькі предмети домашнього промислу на Гуцульщині, 
що стало підґрунтям для написання і друку його 5-томної праці «Гуцульщина (Львів: НТШ, 
1897–1908). Свою етнографічну збірку з Гуцульщини передав Національному музею у Львові.

7 Андрей Шептицький (1865–1944) – митрополит (мирське ім’я Роман Марія Алексан-
дер Шептицький), видатний український релігійний діяч, меценат. Від 17 січня 1901 року 
до смерті – Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський – предстоятель Української 
греко-католицької церкви. Належав до шляхетного русинського (українського) роду графів 
Шептицьких. Доктор права. Щедро спонсорував українські культурно-просвітницькі товари-
ства, надавав стипендії молодим митцям. У 1905 році заснував Національний музей у Львові, 
придбавши для нього численну кількість експонатів.

8 Хамула М. Глиняни – місто моїх килимів : книга спогадів. – New-york : Українська ви-
давнича Спілка в Лондоні, 1969. С. 129.

9 Там само. С. 129.
10 Там само. С. 130.
11 Там само.
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SUmmary

the article authoress covers the issues of modern development of art-and-industry and auctorial 
rugs in Ukraine against the background of history of conventional Ukrainian weaving. the work 
contains professional estimates of leading art critics – participants of the international Scientific 
conference titled Handmade Rugs: History, Contemporaneity and Prospects within the schedule 
of the first international Symposium of artistic textiles Carpets initiated by the lviv National 
academy of arts and held at the history and regional ethnography museum in Vynnyky (lviv 
region) in September, 2018.

Basing on lectures of the conference participants, the article’s authoress has to state that at 
the turn of the XX and XXi centuries carpet weaving, as a kind of art industry, is declining 
in Ukraine. the latter one is considered in the world as a classical carpet-making nation with a 
distinct authentic artistic pasture. handmade rugs, which have constituted almost the most sig-
nificant component of Ukrainians’ ordinary environment in course of centuries and are called to 
fill aesthetic, spiritual and social areas with their beauty and perfect appearance at the level of 
Ukrainians’ subconsciousness, are endangered nowadays.

gradual loss of this huge original layer of our culture related to both economic and social, 
cultural factors in the XXi century disquiets utterly art historians and textile artists devoted to 
this kind of Ukrainian art.

feasible methods of Ukrainian carpet weaving revival and prospects of handmade rug develop-
ment in modern economic and cultural conditions of independent Ukraine are outlined.

Keywords: conventional weaving, history, period of the XiX – early XXist centuries, hlyniany 
rugs, professional Ukrainian tapestry, decline of modern art-and-industry rug, search for the prob-
lems solving, future prospects of Ukrainian carpet weaving.
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УДК 792.071.2.028.4:82–2(=161.2) Віктор Гуменюк  
(Сімферополь)

РолІ вАлеРІЯ КАРповА У виСтАвАх  
зА твоРАми УКРАЇНСЬКоЇ лІтеРАтУРНоЇ КлАСиКи

У багатогранному репертуарі Кримського академічного українського музичного театру 
 завжди посідали чільне місце вистави за творами української літературної класики. Чимало 
кращих ролей провідних акторів сценічного колективу пов’язані з виставами національного 
класичного репертуару. Не виняток – і ролі народного артиста України Валерія Карпова, 
які розглядаються в цій статті. Детально проаналізовано сценічні образи митця, зокрема, 
сільського дяка Афанасія Івановича з вистави «Сорочинський ярмарок» за Миколою Гого-
лем, невдатного ловеласа Голохвостого зі славетної комедії Михайла Старицького «За двома 
зайцями», відважного ватажка козацького товариства Енея з рок-опери Сергія Бедусенка за 
поемою Івана Котляревського «Енеїда».

Яскрава ексцентричність інтонаційного й пластичного малюнку ролі, невіддільна від про-
никливого психологізму, тонкого відчуття складних внутрішніх порухів персонажа, а відтак 
ефектне підпорядкування комедійної розкутості розкриттю драматичних глибин людської 
душі, поєднане зі зворушливим ліризмом, – основні прикмети небуденного акторського хисту 
В. Карпова, що виразно розкриваються в сценічних інтерпретаціях української літературної 
класики.

Ключові слова: Кримський український театр, Валерій Карпов, літературна класика, сце-
нічне прочитання, акторська інтерпретація, жанр, стиль.   

 the performances by the works of Ukrainian literary classics have always possessed a notable 
place in the multiform repertoire of crimean academical Ukrainian musical theatre. therefore, 
many best parts of the leading actors of this theatre are connected with the performances of na-
tional classics repertoire. the characters of People’s artist of Ukraine Valeriy karpov are not an 
exception. the stage images of the artist are analyzed in details. attention is paid in particular to 
the parts of the village deacon afanasiy ivanovych in the Sorochyntsi Fair performance by mykola 
hohol, unsuccessful lovelace holokhvostyi from a well-known Chasing Two Hares comedy  by 
m. Starytskyi, aeneas, a brave leader of cossack companions in Aeneid rock-opera by the com-
poser Serhiy Bedusenko after ivan kotliarevskyi poem of the same name. 

Bright eccentricity of intonation and plastic sketch of the part, which is inseparable from pe-
netrative psychologism, delicate sensation of complex inner tints of personage and therefore the ef-
fective subordination of comedy unconstraint to the uncovering of dramatic profundities of human 
soul, connected with the touching lyricism are considered as the main features of unusual artistic 
skill of Valeriy karpov. they are revealed distinctly in the stage interpretations of Ukrainian 
literary classics.

Keywords: crimean Ukrainian theatre, Valeriy karpov, literary classics, stage interpretation, 
genre, style. 

Кримський український театр, створений на основі переведеного на півострів Київ-
ського обласного пересувного драматичного театру, розпочав  творчу діяльність у 
червні 1955 року. У 1956 році він отримав офіційну назву Кримський український 
музично-драматичний театр, у 1980 році – Кримський український театр драми і му-
зичної комедії, у 1991-му – Кримський український музичний театр (утім драматичні 
вистави тут і надалі продовжували ставитися), у 2006 році отримав статус академіч-
ного. З початку 2015 року його назва знову змінюється і слово «український» зникає, 
як і українські вистави. Остання з них – «Назар Стодоля», підготовлена до 200-річчя 
Тараса Шевченка.

Протягом багатьох десятиліть українська літературна класика займала чільне місце 
в репертуарі театру, а саме: «Наталка Полтавка», «Шельменко-денщик», «Запорожець 
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за Дунаєм», «Циганка Аза», «За двома зайцями», «У неділю рано зілля копала» 
тощо. Серед останніх вистав за творами української літературної класики, які з успі-
хом йшли на кримській сцені – «Енеїда» за поемою І. Котляревського, «Майська ніч» 
М. Старицького, «Брехня» В. Винниченка, «Оргія» Лесі Українки. Можна з певністю 
твердити, що театр плідно продовжував відповідні традиції українського театру кори-
феїв, митці якого в останні десятиліття ХІХ й на початку ХХ ст. з тріумфом виступа-
ли і в Криму. Про успішні гастролі українських театральних труп у Сімферополі, Єв-
паторії, Севастополі, Ялті, Феодосії, Керчі та інших містах Криму детально йдеться в 
працях Петра й Максима Киричків [1; 2; 3; 4], Сніжани Шендрикової [6, с. 348–407].

У другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. на кримській сцені розкрився небуден-
ний творчий хист багатьох акторів, серед яких Жанна Фадєєва, Марія Мар’яновська, 
Валентина Бойко, Микола Андрусенко, Борис Жадановський, Віктор Навроцький, 
Микола Бондаревський, Валерій Тюленєв тощо. Протягом кількох десятиліть не-
змінним улюбленцем кримської публіки лишається народний артист України Валерій 
Карпов –  блискучий комедійний актор, незрівнянний майстер легкого жанру, лицар 
оперети. Можна й далі вишукувати (зокрема в численних присвячених йому журна-
лістських публікаціях) чи вигадувати словесні кліше, які чітко вказують на провідну 
спрямованість творчості талановитого митця. Актор В. Карпов сповідує й утверджує 
мистецтво як свято, котре запалює, надихає, підносить і водночас розважає й тішить, 
що за всієї урочистості аж ніяк не казенно-патетичне, а задушевно-лагідне, якесь 
дуже своє, близьке й рідне.   

Його традиційна біографія може вкластися у кілька рядків: після закінчення сту-
дії Київського театру оперети він прибув у 1984 році до Сімферополя, в Кримський 
український театр, де сповна розкрилася його неабияка акторська індивідуальність. 
А от творчу біографію артиста вже ніяк неможливо вкласти в кілька рядків. Навіть 
численні газетні публікації не дають про неї достатнього уявлення. Тут потрібна ко-
пітка театрознавча робота, яка ще попереду. Адже зіграно більше ста ролей, які при-
несли славу й визнання, а головне – вдячну прихильність, щире захоплення глядачів. 

Серед найяскравіших ролей актора – зіграні у виставах за творами української 
літературної класики. Зокрема згадаємо Писаря з гоголівської «Майської ночі», Сул-
тана із «Запорожця за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, Оверка з «Фараонів» 
О. Коломійця і багато інших ролей. Одна з найбільш характерних – із вистави «Со-
рочинський ярмарок». 

Виразна пластика, міміка, ексцентричність, що продиктовано особливостями коме-
дійного жанру, – в його творчій манері невід’ємне від особливої легкості й невимуше-
ності, що вражає і зворушує глядача. Сповна ці риси виявилися в образі дячка Афа-
насія Івановича у виставі «Сорочинський ярмарок» за М. Гоголем (п’єса Л. Юхвіда 
та М. Аваха, музика О. Рябова). Поставлена на кримській сцені режисером Сергієм 
Сміяном ще у 1990 році, ця вистава протягом десятиліть лишалася в діючому репер-
туарі, йшла понад півтораста разів і своїм успіхом зокрема завдячує й майстерному 
виконанню однієї з провідних ролей В. Карповим. 

Полохливий, сторожкий, але водночас наполегливий у досягненні своєї мети, 
невго монний залицяльник, – так можна визначити сутність характеру його героя. 
Цей «праведник» із наївно-жалісливими, найневиннішими великими очима, які ні-
бито переконливо свідчать про його безсумнівну побожність і благочестя, насправді 
вельми полюбляє звичайні земні принади й тілесні втіхи. Особливо це виявляється 
в його стосунках із дружиною Солопія Черевика – Хіврею, вже не юною, але ще 
доволі привабливою молодицею (цю роль багато років блискуче виконувала Марія 
Мар’яновська). Ось Афанасій Іванович під прикриттям пізньої темряви крадеться до 
дверей шинку, в якому обраниця його серця чаркує зі своїми кумами. Потерпаючи, 
що його, духовну особу, можуть побачити біля «врат непотребного вертепа», він ви-
правдовує себе тим, що його тягне сюди нездоланна сила. Тож звідси й підкреслена 
невинність погляду, і надто прониклива стражденність інтонацій, і нібито аж ніяк не 
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вдаване осудження пиятики, водночас із яким його персонаж зі солодким замилуван-
ням принюхується до запаморочливого духу, яким віє від дверей, куди увійти він усе 
ж таки не наважується. Тож йому лишається тільки сподіватися, що мила його серцю 
Хівря нарешті вийде на таємне побачення. Зворушлива гама почуттів просякає його 
бентежне очікування, розкриваючись у глибоких зітханнях і монологічних тирадах 
на кшталт «Ох любов, любов!.. Сколь ти прекрасна, столь же ти огнеопасна…». 

Коли ж Хівря невдовзі з’являється, то зіщулений Афанасій Іванович миттєво ви-
струнчується, його обличчя осявається світлою радістю, голос набуває ніжної лагід-
ності. І навіть безцеремонні кпини цигана Хвенька (Олексій Бегас), який не в пору 
нагодившись, то підставить вуста молодиці для поцілунку, то ще якогось незугарного 
коника втне, – сприймаються дячком як тимчасові прикрощі, яких можна позбутись 
і які не здатні притлумити його несказанну втіху від зустрічі з Хіврею. 

Актор виразно й делікатно наголошує на тому, що покликана і вразити, й розважи-
ти чудернацька «вчена» мова Афанасія Івановича, і його пов’язані з латиною лінгвіс-
тичні дотепи («До кожного слова я прибавляю ус і латина готова») лише відтіняють 
запальний потяг до принадної молодиці. І ось вже Афанасій Іванович забуває про 
будь-які остороги, прагне обійняти її та вмить знічується й зітхає, наражаючись на 
непоступливість Хіврі, котра відчуває небезпеку. Але швидко вертається до благосно-
го настрою, коли Хівря призначає побачення «після смерку», обіцяючи спровадити 
свого старого стерегти воза з ярмарковим крамом. 

І вже цілком зникає полохливість і стурбованість, коли в умовлений час Афана-
сій Іванович знову зустрічається з любою Хіврею. Усі попередні прикрощі, зокрема 
«зміє подібне зілля кропиви», й сусідський собака, від якого ледве вдалося врятува-
тися (адже довелося крастися городами й задвірками), лишилися позаду. Усе це ніщо 
у порівнянні з невимовною насолодою, яку сподівається пізнати цей зовні смиренний 
і полохливий, а насправді кмітливий і схильний до вишуканих дотепів залицяльник. 
Тож і вишнівочка, і наїдки, завбачливо приготовлені Хіврею, а особливо її жіночі 
принади сповнюють його п’янкою млостю, яку виказують посоловілі очі, м’які котячі 
рухи, теплий густий голос, плин якого час від часу переривають багатозначні зітхан-
ня. Зрештою, смачно начастувашись, наворкувавшись, Афанасій Іванович водночас 
із зростаючою жагою і незмінною галантністю промовляє найзаповітніше: «…серце 
моє жадає від вас поживи солодшої за всі ці пампушечки й галушечки». Подальший 
запальний співочий дует утаємниченої пари (Афанасій Іванович завзято витанцьовує, 
однією рукою припіднявши рясу, а другою обійнявши Хіврю за талію) віщує раюван-
ня, якому здійснитися не судилося. 

Раптово хвиля полохливості знову поглинає дячка, коли стукають у двері й чутно 
голос Хівриного чоловіка. Афанасій Іванович безпорадно розводить руки, хитає голо-
вою, бігає по хаті, не знаючи, в якому кутку сховатися, аж поки з допомогою молодиці 
не опиняється в мішку. І коли зрештою кмітливій Хіврі вдається спекатись чоловіка, 
персонажеві В. Карпова вже не таланить повернутися до попередньої солодкої без-
журності, жвавої бадьорості. Актор наголошує на тому, що Афанасія Івановича, як і 
раніше, дуже вабить пишна молодиця і він не в змозі протистояти її чарам, але мимо-
волі згадується заповідь «Не побажай жони ближнього свого», а у хвилини, здавалося 
б, найвищих утіх, коли він  близький до поцілунку, несподівано дається взнаки гірке 
передчуття – на якусь мить перериваючи залицяння, наш герой з непроханою триво-
гою промовляє: «Зараз знову щось стрясеться». І коли Хівря, по-своєму трак туючи 
цю збентеженість, з кокетливим вередуванням зауважує: «Оце ви, мабуть, знову по-
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 переконливості. Глядач мимоволі щиро симпатизує цьому сум’ятливому, але водночас 
кмітливому й делікатному залицяльнику. Навіть попри яскраву комедійність означе-
ного образу співчуваєш зворушливо донесеним потерпанням і переживанням. Певний 
сатиричний сенс сценічної постаті цього Афанасія Івановича сприймається не так у 
сценах за безпосередньої його участі, як у контексті загальних подій, згідно з яким 
викриття сільською молоддю на чолі зі спритним циганом Хвеньком амурного зв’язку 
непоступливої й затятої Парасиної мачухи з дячком уможливлює щасливе одруження 
дівчини з коханим Грицем.

Одна з найяскравіших ролей актора – Голохвостий-Голохвастов з вистави за п’єсою 
Михайла Старицького «За двома зайцями» (режисер Володимир Аносов). Цей га-
лантний кавалер загадковим поглядом проймає об’єкт своєї уваги і люб’язно цілує ді-
вочу руку, робить запопадливий вихиляс, ніби прагнучи обійняти співрозмовницю за 
талію, але все ж не зважуючись на це. Коли ж темпераментна героїня (актриса Лілія 
Єгорочкіна), байдужа до всіляких церемоніальних тонкощів, заохочена несподіваним 
виявом уваги сама його міцно притискає до себе, Голохвостий якусь мить виглядає 
безпорадним. Він вочевидь не задоволений таким навальним вибухом почуттів, але 
все ж доволі швидко опановує себе, ніби ненавмисно вивертається і продовжує грай-
ливе залицяння, спрямоване на здобуття прихильності багатої нареченої. Зрештою 
збіднілий перукар так захоплюється своєю роллю, що вже й сам починає вірити у 
щирість власних почуттів до Проні Прокопівни. І хтозна, ймовірно, таки повірив би 
і переконав себе в чарівливості її сумнівних принад, якби не пізніша мимовільна 
зустріч із Галею, вгледівши яку, Голохвостий В. Карпова ніби скидає з себе оману 
й проймається справді щирим хвилюванням,  зворушливо лагідним замилуванням 
юною вродливицею, яке лише посилюється внаслідок Галиної норовливості. Він знову 
на якусь мить стає безпорадним (в очах розгубленість і страх), зненацька застуканий 
під час цих залицянь Галиною матір’ю. Та зрештою, ніби сам чекав такого повороту 
подій, безоглядно і стрімголов поринає у вир влаштованого кмітливою перекупкою 
бенкету з приводу несподіваних заручин.

Після раптово розладнаного весілля з Пронею Прокопівною, зневажений і освис-
таний, Голохвостий лише на мить прикро вражений невдачею, а врешті-решт, швидко 
опановує себе і зі звичною бравурністю  витанцьовує та виспівує разом із приятелями, 
бо впевнений, що як не сьогодні, то завтра йому неодмінно пощастить. Не втрачаючи 
сатиричного забарвлення, постать Голохвостого у трактуванні В. Карпова набуває 
психологічної правдивості, актор ненав’язливо, але виразно наголошує на неоднознач-
ності натури свого бідового відчайдушного персонажа. 

Яскрава та колоритна постать мандрівника Енея виявилася вельми відповідною 
творчому хисту актора, який зустрівся з цією роллю у здійсненій Володимиром Ано-
совим постановці рок-опери Сергія Бедусенка «Енеїда», створеній на основі славет-
ної поеми Івана Котляревського (прем’єра відбулася на початку 2003 року). Варто 
зауважити, що у цій барвистій, феєричній виставі, позначеній високим художнім 
смаком і неабиякою постановочною культурою, насамперед акцентуються героїчні, 
а не бурлескні мотиви. Текстова партитура починається не звичним задушевно-жар-
тівливим «Еней був парубок моторний…», а піднесено-героїчним «Любов к отчизні 
де героїть, / Там сила вража не устоїть, / Там дух сильніший од гармат…». І цей по-
чаток, нібито камертон, визначає провідну тональність усієї вистави. Ходором ходить 
сценічне коло, грають світлотіні, тріпочуть блакитні полотнища, знаменуючи шторми, 
мигочуть, перекриваючи їх, широкі козацькі шаровари й ладно скроєні жупани, здій-
маються весла, виблискують шаблі. Уся ця веремія чітко впорядкована, спрямована 
на невпинні пошуки притулку для вцілілого після грізних битв троянського козацтва, 
не схильного впадати в розпач чи зневіру навіть у найскрутніших обставинах.

Приборкує цю стихію передусім Еней, сміливий досвідчений ватажок, який веде за 
собою товариство, запалює й підносить його дух. Еней В. Карпова стрімкий, енергій-
ний, рішучий, він завжди там, де найбільша небезпека, він здатен її передбачити  – 
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на морі, у бою, в підступних діях мешканців Олімпу, а відтак згуртувати товаришів, 
аби запобігти лиху. Певна плакатність, монументальність вистави, яка увиразнюється 
піднесеною музикою, продуманою кольоровою гамою (переважають червоні, чорні й 
білі барви), відточеністю пластики, – доволі переконлива, бо сповнена жвавою ритмі-
кою, мелодійністю, виразними світловими ефектами, запальністю акторського вико-
нання. Усі ці особливості сценічного твору своєрідно концентруються в постаті Енея, 
утілюваного В. Карповим, схильним до ефектного поєднання героїки й задушевності, 
високої патетики й принадної щирості. 

Проте, на наш погляд, і композитор, і постановник не звернули належної уваги на 
те, що мають справу насамперед із бурлескним матеріалом, тож важливі в поетиці 
І. Котляревського жартівливі аспекти виявилися затіненими згаданою героїкою, хай 
навіть не казенною, а зворушливо щирою. Суттєво рятує становище виконавець про-
відної ролі. Саме Еней В. Карпова вносить у виставу такі доречні тут комедійні барви. 
Впевнений у доланні труднощів, він сприймає їх здебільшого безжурно й грайливо, 
більше того – з упевненістю, що саме дотеп і жарт є чудовими засобами того долання. 
Відтак його суголосна загальній стилістиці вистави чітка пластика розкута й гнучка, 
спрямована на викриття й пародіювання полохливості окремих троянців, осміяння 
затятості й захланності богів, приміром Нептуна, який «іздавна був дряпічка». Такі 
акторські пристосування надають провідній ролі, а відтак і усій виставі не лише жит-
тєвої переконливості, а й особливої змістовності, позбавляють поверхової помпезності. 

Отже, яскравість, ексцентричність інтонаційного й пластичного малюнку ролі, 
невід’ємні від тонкого психологізму, внутрішньої рефлексії персонажа, а відтак ефект-
не підпорядкування комедійної розкутості розкриттю драматичних глибин людської 
душі, поєднане зі зворушливим ліризмом, – основні прикмети непересічного актор-
ського хисту Валерія Карпова, що виразно розкриваються у сценічних інтерпретаціях 
творів української літературної класики. 
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SUmmary

crimean Ukrainian theatre has been found in 1955. it has changed its official names for seve-
ral times. from 2006 till 2014 it is mentioned as the crimean academic Ukrainian musical theat-
re. the performances by the works of Ukrainian literary classics have always possessed a notable 
place in its multiform repertoire. Such works as Natalka Poltavka by ivan kotliarevskyi, Shelmen-
ko, the Batman by hryhoriy kvitka-osnovianenko, Zaporozhets za Dunayem by Semen hulak-
artemovskyi, Gipsy Aza and Chasing Two Hares by mykhailo Starytskyi, In Sunday Morning 
the Girl has Dug the Herbs by olha kobylianska and some others even if they have disappeared 
from the repertoire playbill, in one-two years they appear again. among the last works, which have 
been produced successfully on the crimean stage one can mark out such as Aeneid by the poem of 
ivan kotliarevskyi, May Night by mykhailo Starytskyi, Lie by Volodymyr Vynnychenko, Orgy 
by lesia Ukrainka. therefore, it is not strangely that many best parts of the leading actors of this 
theatre are connected with the performances of the national classic repertoire. the characters of 
People’s artist of Ukraine Valeriy karpov are not an exception. they are considered in this article. 

the art is like a holiday, which not only inspires, exalts, but also amuses, entertains, rejoices. 
despite of its solemnity, it is not officially-emotional, but it is sincerely-mild, lyrically penetrative 
and playfully ironic. Just such art is confirmed by Valeriy karpov. he has created particularly 
such prominent parts as the Scribe in the May Night performance after m. hohol, Sultan in 
S. hulak-artemovskyi Zaporozhets za Dunayem opera, overko in the Pharaohs comedy by o. ko-
lomiyets, etc. the stage images of the artist are analyzed in details. attention is paid in particular 
to the parts of the village deacon afanasiy ivanovych in the Sorochyntsi Fair performance by 
mykola hohol, unsuccessful lovelace holokhvostyi from a well-known Chasing Two Hares come-
dy by m. Starytskyi, aeneas, a brave leader of cossack companions in Aeneid rock-opera by the 
composer Serhiy Bedusenko after ivan kotliarevskyi poem of the same name. 

Bright eccentricity of intonation and plastic sketch of the part, which is inseparable from pene-
trative psychologism, delicate sensation of complex inner tints of personage and therefore the ef-
fective subordination of comedy unconstraint to the uncovering of dramatic profundities of human 
soul, connected with the touching lyricism are considered as the main features of unusual artistic 
skill of Valeriy karpov. they are revealed distinctly in the stage interpretations of Ukrainian 
literary classics.

Keywords: crimean Ukrainian theatre, Valeriy karpov, literary classics, stage interpretation, 
actor interpretation, genre, style.IM
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УДК 7.071.1(477)"197/198"Чеб Оксана Ламонова 
(Київ)

РАННЯ твоРчІСтЬ АНдРІЯ чеБиКІНА  
(1970–1980-ті роки) 

У статті проаналізовано ранні офорти та літографії українського художника Андрія 
Чебикіна. 

Ключові слова: Андрій Чебикін, українська графіка 1970–1980-х років, станкова графіка, 
офорт, літографія.

early etchings and lithographies of the Ukrainian artist andriy chebykin are analyzed in the 
article.

Keywords: andriy chebykin, Ukrainian graphic arts of the 1970s–1980s, easel graphic arts, 
etchings, lithography.

Якщо розпочинати відлік «самостійної», «справжньої» творчості Андрія Володи-
мировича Чебикіна від офорта-триптиха «Село Обрадове», то художник увійшов в 
українську графіку якраз на грані двох десятиліть – у 1970 році. Звичайно, ідеї шіст-
десятництва як явища вичерпали себе значно раніше, а те, що може бути об’єднане 
визначенням «мистецтво 70-х», у 1970 році ще тільки формувалося, можливо, лише 
зароджувалося. В українській графіці однією із «зовнішніх», «поверхових», але одно-
часно чи не найпомітніших ознак початку нового етапу стала зміна технік. Закінчило-
ся «тотальне захоплення ліноритом» – і це помітили не лише мистецтвознавці, але й 
рядові відвідувачі виставок. Розпочалася епоха офорта, причому навіть не так офорта 
класичного, як складних, нерідко «авторських» його різновидів.

Утім, на початку своєї творчої діяльності А. Чебикін все ж таки встиг віддати да-
нину знаковій для української графіки техніці, причому відбулося це не в епоху «то-
тального захоплення», а дещо пізніше, коли, якщо можна так сказати, пристрасті вже 
трохи вгамувалися. Проте художник звернувся до іншої техніки «високого друку» – 
деревориту, у якій і створив «Автопортрет» (1977) і перший варіант ілюстрацій до 
вірша І. Франка «Каменярі» (1980–1981). Що ж до лінориту, то існує аркуш «Мати» 
(1977), задум і настрій якого передбачають пізнішу серію «Під мирним небом». 

Якщо звернення до високого друку для А. Чебикіна – скоріше епізод, то захоплен-
ня офортом, у тому числі офортом кольоровим, – характерна ознака його творчості 
1970–1980-х років. Художник навіть став співавтором підручника із цієї графічної 
техніки 1. Активно звертався А. Чебикін також до різновидів офорта (м’який лак, 
акватинта, мецо-тинто, суха голка, резерваж та ін.).

Проте графічний триптих «Село Обрадове» («Село Обрадове», «Моя бабуся», 
«Пісня») є класичним офортом. Створений під час одного зі славетних Сенезьких 
пленерів, він одразу привернув до себе увагу і зробив молодого художника «по-
мітним», у тому числі й для старших колег. Д. Жилінський «прочитав» у «Пісні» 
захоплення А. Чебикіна італійським Відродженням [17, с. 41] 2. Але при цьому – мож-
ливо, поза волею самого автора – «Село Обрадове» містить не зовсім зрозумілі, «під-
свідомі», але безсумнівні зв’язки з мистецтвом попереднього десятиліття, зокрема, 
із живописом того-таки Д. Жилінського чи навіть В. Попкова. Звичайно, це можна 
пояснити просто близькістю «сюжетних ходів» (північне село, пісня), які викликають 
певні спогади й алюзії, або мистецькими враженнями й уподобаннями автора, проте 
це можна трактувати, як вияв пошани до шістдесятництва, що вже перетворилося на 
історію і класику й одночасно – як прощання з ним. 

Безумовно, мистецтву 1970-х років належить той відтінок навіть не просто інтим-
ності, а певної суб’єктивності, який характеризує вже загальний задум графічного 
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триптиха. Адже село Обрадове – мала батьківщина Володимира Чебикіна, батька 
художника, і тому подорож на північ стає не просто екзотичною мандрівкою в пошу-
ках «давнини» і якихось загальнолюдських «першоджерел». Це передусім подорож 
до себе і в себе, спроба розібратися в собі, як завгодно, навіть дослідивши власне ко-
ріння. Не випадково центральним у триптиху постає офорт «Моя бабуся», зовнішня 
побутовість і гранична камерність якого (онук-художник малює портрет бабусі) здатні 
викликати навіть певне здивування (якщо не розчарування), з огляду на бокові час-
тини, трактовані значно піднесеніше, символічно-умовно й майже монументально (за-
гальна панорама села із церквою, стривожені коні, процесія співаючих дівчат тощо). 

Хоча суто сюжетно кожен з офортів «Села Обрадове» є цілком самостійним, у ком-
позиційному відношенні це саме триптих, і його бокові частини, якщо розглядати їх 
окремо, здаються трохи «перевантаженими» там, де мають «стикатися» із централь-
ним офортом. До того ж «Село Обрадове» (ліва частина триптиха) і «Пісня» побу-
довані на русі, що нібито спрямований до центру, але одночасно «діє» і в протилеж-
ному напрямі – туди дивляться стривожені коні, туди збирається повернути перша із 
процесії дівчат. Така непроста й певною мірою загадкова динаміка наповнює офорти 
неспокоєм і навіть тривогою. Правда, це стосується головним чином бокових частин 
триптиха. Утім, і офорт «Моя бабуся» може здатися безхмарним лише на перший 
погляд. Його герої – стара жінка та її онук-художник – знаходяться в різних «гео-
метричних просторах» – отже, їхнє співіснування в одній хаті – лише ілюзія (у всіх 
значеннях цього слова). Тому мотив реального відвідування та реального позування 
(хоча насправді все, імовірно, саме так і відбувалося) сприймається як спогад, овія-
ний ніжністю й сумом. Численні побутові деталі (ікони, гасова лампа на одному столі, 
«сільський натюрморт» на другому, дзеркало з фіранками, що відбиває інший кут 
кімнати, нарешті, вікно, знов-таки з фіранкою (до речі, таке близьке сусідство двох 
фіранок свідчить про те, що кімната саме «копіювалася в усіх деталях», а не кон ст-
рую валася штучно)) лише посилюють щемний настрій ностальгії за чимось, втраче-
ним назавжди, а тепер ретельно, дбайливо відтвореним. 

Зазначимо також, що вже у триптиху «Село Обрадове» з’явилися теми й образи, 
до яких А. Чебикін буде потім неодноразово повертатися – камерні й навіть інтимні 
«сімейні сцени» пізніше утворять цикл «Під мирним небом», стривожені коні виник-
нуть у кількох «космічних офортах», а прекрасні й загадкові дівчата стануть колись 
чи не символом чебикінської графіки. 

Серія «Солдатські будні», наступна велика робота А. Чебикіна, створювалася про-
тягом 1972–1975 років і в закінченому вигляді складається з п’яти офортів 3 і трьох 
рисунків, у тому числі «Учбова рота» (1972), «На навчання», «Військова музика», 
«Листи» (усі – 1973 р.), «Армійський художник» (1975). Передусім ця серія є пошу-
ком сюжетного компромісу між камерним, особистим і громадсько значущим і тому 
стає ніби несподіваним попередником «космічних офортів» 4. 

Безумовно, більшість творів із серії «Солдатські будні» – це саме фіксація вражен-
ня, іноді просто «цікавого візуального образу». Правда, подальша робота полягала 
значною мірою в добудові й навіть перебудові цього враження за законами компози-
ції, майже академічної у своїй геометричній «правильності». При цьому існування за 
законами дисципліни, матеріалізованої в суворому, одноманітному ритмі, є основою 
офортів «На навчання» і «Військова музика», тоді як «Листи» трактовано в інтимно-
ліричній манері, що нагадує про офорт «Моя бабуся» і передбачає цикл «Під мирним 
небом». 

Дещо окремо стоїть у серії офорт «Учбова рота». Імовірно, у його основі також 
лежить реальне враження або навіть замальовка з натури. Утім, результат (можливо, 
всупереч волі самого А. Чебикіна) створює несподіване враження моторошнуватого 
абсурду. Герої «Учбової роти» зайняті звичайними та логічними військовими спра-
вами – збирають-розбирають зброю, шикуються перед мішенями, строєм залишають 
поле, де проводилися навчання, але це стає зрозумілим лише після уважного й пев-
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ною мірою настійного розглядування аркуша. На перший погляд, рух постатей справ-
ляє враження хаотичного та безглуздого, три групи персонажів – ізольовані одна 
від одної, а самі зображені постаті здаються занадто маленькими у великому й неза-
тишно-порожньому просторі, затіненому гігантськими темними горами. Цей настрій 
(узагалі нетиповий для творчості А. Чебикіна) підсилюється несподіваним, майже 
зловісним освітленням (можливо, вранішнім або, скоріше, вечірнім), у якому сусідять 
сліпучо-світлі й силуетно-темні постаті. Батальна сцена набуває недоброї загадковості 
й навіть своєрідної містичності. 

У 1976 році розпочалася робота А. Чебикіна над «космічними офортами». Це ви-
значення охоплює кілька графічних серій і циклів, так чи інакше пов’язаних із кос-
мічною тематикою – «Космічні офорти», «Планети», «Всесвіт», «Космос – Земля», 
а також окремі аркуші – «Мрія здійснилась», «Тепла зустріч», «До зірок» та ін. Ро-
бота над ними тривала близько десяти років 5. 

Сам художник неодноразово говорив і писав про своє звернення саме до космічної 
тематики: «Поїздка в Зоряне, музей Космонавтики, зустріч із Леоновим, знайомство з 
його картинами… Завдяки цьому розворушилися й власні роздуми. Хотілося в ком-
позиції продумати усе до найдрібніших деталей, показати космонавтів по-своєму, але 
такими, як є насправді, з їх земними клопотами в космосі. В моєму трактуванні вони 
романтичні і реальні водночас, їх багатогранні натури захоплені і космосом, і літе-
ратурою, і мистецтвом… Нарешті, ще один мотив у цій же серії, необхідність якого 
я відчув так гостро у зв’язку з великим міжнародним резонансом наших космічних 
досліджень, – “Космос – для миру”. Так стверджують всі нові відкриття радянських 
вчених, це ж прагнув висловити і я в офорті з такою назвою» [12, с. 122]. Але такий 
традиційний, певною мірою «офіційний» задум привів до несподіваних результатів, 
на що саме звернув увагу у своєму нарисі про А. Чебикіна письменник-публіцист 
Ф. Зубанич: «Навіть в серії його космічних офортів глядачам вчувається камерна і 
лірична, сповнена романтики і філософських узагальнень поезія. Для нього не існує 
корпусу космічного корабля: художник бачить землю, космос, зорі й людину як одне 
ціле. Чи ж дивно, що астронавт, ширяючи у космічному просторі, тримає в руках роз-
горнуту книгу віршів?!» [17, с. 99].

Якщо перші з «космічних офортів» («Вірші», «Весна», «Космос для миру») можна 
визначити як поетичні, то досить несподіваною рисою наступних творів на космічну 
тематику стала їхня не просто інтимність і камерність, а суб’єктивність, яка іноді 
межує майже зі сповідальністю. Про це говорив і сам А. Чебикін: «Якими б не були 
складними, якими б відверненими не здавалися думки про космос, про космічний 
світ, космічне майбутнє, у них багато особистого: адже належать вони кожному з нас 
і в кожного вони – свої. Це повинно, мабуть, відбитися і в мистецтві. Ось причина, 
з якої я в аркуш “Мрія здійснилась” із циклу “Мрія” вводжу спогади про свої осо-
бисті враження від польоту Юрія Гагаріна, “зображую” їх. І, мабуть, тому образи, 
пов’язані з моїм життям, з моїм домом, зберігаючи документальність, вплітаються в 
художню тканину офорта “Повернення Ш” із циклу “Всесвіт”» [19, с. 50]. Одночасно 
офорт «Мрія здійснилася» характеризується використанням окремих прийомів мон-
тажної графіки, а цикл «Всесвіт» і серія «Космос – Земля» – застосуванням асоціа-
тивно-метафоричної мови, популярність якої в 1970–1980-х роках постійно зростала 6. 

Цикл «Всесвіт» (1976 р., офорт, мецо-тинто), який складається з трьох аркушів – 
«Повернення І», «Повернення ІІ» і «Повернення ІІІ», є одним з найвиразніших 
прикладів у творчості А. Чебикіна, що мають саме асоціативно-метафоричну мову. 
Л. Бондар запропонувала таке «прочитання» цього графічного триптиха: «“Всесвіт”, 
де кожний аркуш – роздум художника про космос, про вічний біг часу, про його вла-
ду над людиною. Ліва частина присвячена боротьбі людського духу, творчого генія з 
нестримною силою забуття і смерті. В центральній частині народжується образ землі, 
до якої, як до рідного дому, вертається людина. Легкі табуни коней, як символи віт-
ру, поля, стихії природи, стрімким рухом відтіняють експресію зламів парашута, що 
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падає  з гондолою космонавтів. Та і сам парашут, що наче не бажає підкорятися зем-
ному тяжінню, сприймається як вітрило мрії, наповнене подихом космічних шляхів. 
Третя частина вражає пластикою форм. Світлий, піднесений і водночас такий земний 
образ материнства, вічний космічний біг планети, увінчаний фігурою Ніки Самофра-
кійської, – все в єдиному русі ритмів підпорядковано задуму» [5, с. 26] 7. 

Чи не найбільш несподіваним у циклі «Всесвіт» є його настрій, дуже нетиповий 
для творчості А. Чебикіна, особливо для його «космічних офортів», які можуть зда-
тися суто позитивними й оптимістичними вже за задумом. Динаміка цього твору є 
дисгармонійною, його пронизують ідеї руйнації і небезпеки, більше того – загибелі 
та смерті. Уламки статуї, поглинуті водою чи землею, посадка космічного корабля, 
яка здається невдалою, уже ніким не керованим «падінням», коні, що ніби перетво-
рюються якоюсь страшною і ворожою силою на власні тіні – усе це робить «Всесвіт» 
(зазначимо, можливо, усупереч намірам самого художника) простором не зовсім зро-
зумілої, але фатальної катастрофи й справжньої трагедії. Навіть образ жінки з дити-
ною втрачає свій традиційний життєстверджуючий зміст і здається «останнім спога-
дом» людини на межі загибелі, тим більше, що його супроводжує символ, схожий на 
графік кардіограми. Повторимо – можливо, ідеться лише про «межу небезпеки», яку 
вдасться відвернути, хоча, триваючи лише частину секунди, вона й встигла утворити 
всі ці моторошнуваті образи. Але доти графіка мистця ніколи не викликала таких 
болісних асоціацій. 

Завершенням «космічної тематики» у творчості А. Чебикіна стала серія «Космос – 
Земля» (1986 р., офорт, акватинта), побудована не лише на складних асоціаціях і 
метафорах, але й на простих і ясних зіставленнях «космічного» і «земного» – сузір’я 
Тельця зі старовинної карти зоряного неба та власні дитячі спогади про величезного 
бика на пасовиську, людина у відкритому космосі та поетичний пейзаж у тиху мі-
сячну ніч… «Космічна» тематика в цій серії ще нібито зберігається, але її поступово 
«витісняє» тематика вже створеного диптиха «Літо» («Мир»). 

Дещо вирізняються серед «космічних офортів» аркуші «Венера» і «Земля» (1976 р., 
кольорове мецо-тинто), які утворюють цикл «Планети» 8. Виконані одночасно з «Вір-
ша ми» і «Космосом для миру», вони передбачають скоріше напівалегоричних красунь,  
які з’являться у творчості художника ще через півтора десятиліття.

Паралельно з «космічними офортами» було створено аркуші «Струмок» і «Жай-
воронок» (обидва – 1978 р., кольоровий офорт), які утворили диптих «Літо» і стали 
найвиразнішою частиною циклу «Мир». Сам А. Чебикін розповідав про них: «У мене 
є цикл робіт під назвою “Літо”. Диптих “Струмок” і “Жайворонок” мав колись дуже 
великий успіх <…> Про них згодом спеціалісти говорили, як про роботи довженків-
ського плану, що вони перегукуються з творчістю Довженка, і навіть чогось думали, 
що це його Десна на картинах. Насправді ж це гайсинське Посіббя [річка Соб у 
м. Гайсині Вінницької обл. – О. Л.], і ці картини найяскравіше говорять про мої дитя-
чі враження. Як правило, я роблю більш узагальнені речі, а такі конкретні краєвиди, 
етюди – я їх не виставляю. Це кухня моєї роботи» [17, с. 87]. Л. Бондар зазначила ще 
одну особливість нових творів: «Серія кольорових офортів “Мир” чітко побудована в 
різних регістрах. Так, один з аркушів – “Джерело” звучить, як мелодія самої юності, 
самої чистоти. Розвиток теми заснований на ритмічному зіставленні різнопланових 
масштабних елементів» [5, с. 25]. 

Порівняно з трагічно напруженим «Всесвітом», «Літо» може здатися демонстратив-
но позитивним й оптимістичним, «занадто кольоровим», навіть дещо пересолодженим. 
Можливо, це дійсно є результат своєрідної емоційної реакції – із космосу, який рап-
том виявився зовсім не таким уже й поетичним, а холодним, порожнім, незатишним і 
небезпечним, художник повернувся на землю, яка здалася йому неймовірно прекрас-
ною і значно цікавішою, ніж темні глибини «Всесвіту». Утім, повернення відбулося не 
лише в просторі, але й у часі, адже «Літо» є ще й спогадом про дитинство й ранню 
юність, спогадом, схожим на щасливий кольоровий сон. Подібне «ненаукове» жанрове 
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визначення – спогад, сон, мрія тощо – здається в цьому випадку більш вдалим, аніж 
традиційне – «побутовий жанр» чи «пейзаж», бо пояснює свободу, розкутість, певну 
«необов’язковість», що панує в аркушах «Жайворонок» та «Струмок» і складає важ-
ливу частину їхньої безсумнівної чарівності, – це простір, у якому вільно дихається, 
а за бажання – майже літається. 

«Втомлене від гри в суворі стилі, <…> воно (українське малярство) зраділо 
прийня ло стилістику, за якою насправді тужило і струмені якої були зоб’єктизо вані 
загальнолюдськими цінностями, наприклад спогадами про дитинство, родинними сто-
сунками, спогляданням природи тощо», – пише О. Федорук у своїй монографії про 
А. Чебикіна [17, с. 98]. Здається, ці слова відносяться передусім до диптиха «Літо», 
а також до створеної через кілька років серії «Під мирним небом» (1984–1985). 

Ця серія включає аркуші «Веселий дощ» (1984), «Літо» (1984), «Канікули» (1985), 
«На балконі» (1985) і «Спекотний день» (1985). Цікавим є вибір графічної техніки. 
А. Чебикін нечасто звертався до літографії, вона доти цікавила його виключно як 
експеримент, демонстрація і перевірка можливостей (саме техніки, а не майстра). 
Здається, увагу художника на цей раз привернули саме м’якість, оксамитовість літо-
графії, її така собі «пухнастість», що асоціюється у глядачів з теплом і затишком. 
Адже йдеться про найінтимніше й найдорожче – сім’ю, причому трагічні інтонації 
«Всесвіту», де також зображена жінка з дитиною на руках, у згаданих аркушах пере-
творилися на майже ідилічні. 

Герої серії «Під мирним небом» – молода жінка та двоє хлопчаків. Але якщо 
жінка – безсумнівна попередниця дівчат-красунь, які стануть символом подальшої 
графіки майстра, то з хлопцями (один – ще зовсім малюк, другий – трохи старший) 
справа складніша. Вони – поєднання спогадів мистця про власне дитинство (оспіване 
в «Жайворонку» та «космічному офорті» «З дитинства») та його спостережень за 
свої ми синами, інакше кажучи, – бажання (щире) і спроба (дещо обережна) зрозу-
міти інше дитинство через призму свого. У найцікавішому з аркушів серії – «Кані-
кули», виконаному на основі малюнка «Канікули. Очаків» (1980), це певною мірою 
вдалося, хоча важко сказати, що саме становить безсумнівну чарівність цієї літогра-
фії – проникнення в душу дитини чи вдале відтворення самої атмосфери чудового, 
нескінченного, сповненого пригод літнього дня на березі моря. Маленький хлопчик, 
герой літографій «Веселий дощ» і «Спекотний день», ніякого «зазирання в душу» не 
потребує. Проте в аркушах «Літо» і «На балконі» спроба художника не лише поба-
чити, але й почути, відчути свого юного героя стає абсолютно очевидною. Звичайно, 
можна поміркувати про те, що хлопець на балконі мріє про Космос або згадує щось 
відоме йому з історії (адже за ним – розкішний краєвид старого Києва), але це лише 
дещо абстрактні та зайві припущення. Насправді, душа дитини залишається закри-
тою, навіть якось демонстративно закритою, що привносить у композицію дещо неспо-
дівані нюанси неспокою та конфлікту. При зовнішній беззахисності (хоча А. Чебикін 
подав певні натяки – розкрита книжка) закритим сприймається і сплячий герой арку-
ша «Літо», за яким художник спостерігає не лише з ніжністю, але й з певним неспо-
коєм. Зазначимо також, що це звернення до теми дитинства залишилося унікальним 
у творчості А. Чебикіна. 

Досить рідко звертався художник до пейзажного жанру. У його доробку 1980-х ро-
ків можна згадати роботи «Тиха ніч» (1984 р., м’який лак) і своєрідний диптих «Ра-
нок» – «Вечір» (1988 р., офорт, акватинта), який був створений уже наприкінці деся-
тиліття і поєднує в собі якості пейзажу та натюрморту 9. Проте саме в жанрі пейзажу і 
саме в 1980-х роках виконана одна з найсильніших і одночасно найзагадковіших робіт 
А. Чебикіна – диптих «Зимовий сад уночі» (1985 р., м’який лак, акватинта).

Якщо в триптиху «Село Обрадове» дещо несподівано матеріалізувалася атмосфера 
Сенезьких пленерів, то диптих присвячений іншому культовому серед митців (пе-
редусім українських) місцю – Седневу. Власне кажучи, «Зимовий сад уночі» – вид 
з веранди Будинку творчості Спілки художників України. Однак ця «деталь» стає 

IM
FE

фії, її така собі «пухнастість», що асоціюється у глядачів з теплом і затишком. 

IM
FE

фії, її така собі «пухнастість», що асоціюється у глядачів з теплом і затишком. 
– сі

IM
FE
– сім’ю, причому трагічні інтонації 

IM
FE

м’ю, причому трагічні інтонації 
«Всесвіту», де також зображена жінка з дитиною на руках, у

IM
FE«Всесвіту», де також зображена жінка з дитиною на руках, у зг

IM
FEзг

лода жінка та двоє хлопчаків. Але якщо 

IM
FEлода жінка та двоє хлопчаків. Але якщо 

зсумнівна попередниця дівчат-красунь, які стануть символом подальшої 

IM
FEзсумнівна попередниця дівчат-красунь, які стануть символом подальшої 

– ще з

IM
FE– ще зовсім малюк, другий

IM
FEовсім малюк, другий

єднання спогадів мистця про власне дитинство (оспіване 

IM
FEєднання спогадів мистця про власне дитинство (оспіване 

в «Жайворонку» та «космічному офорті» «З

IM
FEв «Жайворонку» та «космічному офорті» «З ди

IM
FEдитинства») та його спостережень за 

IM
FEтинства») та його спостережень за 

– ба

IM
FE

– ба

IM
FE

жання (щире) і спроба (дещо обережна) зрозу

IM
FE

жання (щире) і спроба (дещо обережна) зрозу
міти інше дитинство через призму свого. У

IM
FE

міти інше дитинство через призму свого. У на

IM
FE

найцікавішому з аркушів серії

IM
FE

йцікавішому з аркушів серії
кули», виконаному на основі малюнка «Канікули. Очаків» (1980), це певною мірою 

IM
FE

кули», виконаному на основі малюнка «Канікули. Очаків» (1980), це певною мірою 
вдалося, хоча важко сказати, що саме становить безсумнівну чарівність цієї літогра

IM
FE

вдалося, хоча важко сказати, що саме становить безсумнівну чарівність цієї літогра
оникнення в душу дитини чи вдале відтворення самої атмосфери чудового, 

IM
FE

оникнення в душу дитини чи вдале відтворення самої атмосфери чудового, 
нескінченного, сповненого пригод літнього дня на березі моря. Маленький хлопчик, 

IM
FE

нескінченного, сповненого пригод літнього дня на березі моря. Маленький хлопчик, 

IM
FE

герой літографій «Веселий дощ» і «Спекотний день», ніякого «зазирання в душу» не IM
FE

герой літографій «Веселий дощ» і «Спекотний день», ніякого «зазирання в душу» не 
потребує. Проте в аркушах «Літо» і «На балконі» спроба художника не лише побаIM

FE
потребує. Проте в аркушах «Літо» і «На балконі» спроба художника не лише поба
чити, але й почути, відчути свого юного героя стає абсолютно очевидною. Звичайно, IM

FE
чити, але й почути, відчути свого юного героя стає абсолютно очевидною. Звичайно, 
можна поміркувати про те, що хлопець на балконі мріє про Космос або згадує щось IM

FE
можна поміркувати про те, що хлопець на балконі мріє про Космос або згадує щось IM

FE
відоме йому з історії (адже за нимIM

FE
відоме йому з історії (адже за ним
дещо абстрактні та зайві припущення. Насправді, душа дитини залишається закриIM

FE
дещо абстрактні та зайві припущення. Насправді, душа дитини залишається закри

www.etnolog.org.ua



134    

неважливою і нецікавою, адже немає значення, де саме, у якій країні, на якій плане-
ті чи навіть у якій галактиці, у реальності чи уві сні побачив художник те, що від-
творив. Саме процес перетворення симпатичного, але звичайного, комусь, можливо, 
і добре відомого зимового краєвиду на такий собі «портал у вічність» і складає, по 
суті, сюжет диптиха: майже на очах, непомітно, але безсумнівно відбувається щось, 
що можна визначити словом навіть не «таємниця», а «таїнство», і відбувається це десь 
між «Зимовим садом уночі І» і «Зимовим садом уночі ІІ», у невловиму мить, яку не 
помітив, тому що моргнув 10.

Поступово седнівський краєвид починає наповнюватися не те щоб містичними чи 
сюрреалістичними, але дивними деталями – це і суто умовна, напівпрозора вже в 
першому і майже непомітна в другому аркуші диптиха рама вікон веранди; і надмір-
на моторошність маси дерев, яка надалі стає значно густішою і, так би мовити, агре-
сивнішою, наповнюючись світловим мерехтінням, схожим уже не на місячне сяйво, 
а на недобрі погляди; і пляма місяця – тьмава, якась «приглушена», що дає, однак, 
море холодного сліпучого світла; урешті-решт, і снігові кучугури, з яких починають 
«матеріалізуватися» образи прекрасних оголених жінок – таких собі зимових «мавок- 
русалок», загадково-привабливих, але недобрих і небезпечних… Пейзаж стає не прос-
то емоційно-насиченим, але й суто суб’єктивним, навіть інтимним. Його повне, оста-
точне прочитання є, таким чином, справою неможливою, але зашифровані в диптиху 
емоції передаються глядачеві одразу й у повному обсязі, чому максимально сприяють 
і самі образи, максимально прості та ємні. 

Цикл «Перехожі» (1987 р., офорт, акватинта) не є хронологічно останнім у доробку 
А. Чебикіна періоду 1980-х років, але є логічним його завершенням. О. Федорук вба-
чає в циклі «Перехожі» враження художника від чорнобильських подій [17, с. 108]. 

Цикл складається з трьох «диптихів», права, менша, частина яких (де й зобра-
жено власне «перехожих») є незмінною, а ліва відповідає назві кожної з компози-
цій – «Гриби», «Зрубали дерево», «Вбили птаха». «Екологічна» проблематика циклу 
є безсумнівною, при цьому саме звичайність, буденність, пересічність того, що відбу-
вається, дивним чином посилює емоційну напругу твору. Перший із диптихів – «Гри-
би» – нібито й не містить у собі нічого трагічного. Насправді, що страшного може 
бути в «тихому полюванні»? Але, незважаючи на «безболісність», «нешкодливість» 
такого (поки такого!) «втручання в природу», аркуш сповнений щемного ліризму та 
якогось осіннього за настроєм суму: монументальний стовбур вікового дерева й ніжні 
стеблини трави біля нього на тлі туманного неба, а поряд – зібрані гриби на світлій 
тканині, уже вийняті з гармонійного природного простору й, отже, чужі для нього, 
вже натюрморт, «мертва натура», причому «мертва» тут – ключове слово. А. Чебикін 
неодноразово зображував квіти чи фрукти (наприклад, у тому ж диптиху «Ранок» – 
«Вечір» (1988) або в мецо-тинто «Яблука» (1992)), але ніколи досі не акцентував саме 
на «безжиттєвості» своїх «натур». 

У центральному диптиху циклу – «Зрубали дерево» – відбувається вже безсумнів-
на трагедія. Зазначимо, що місцем подій є вже не ліс (як у «Грибах»), а місто – обкла-
дена з усіх боків плитами, маленька лунка для дерева означає парк чи навіть вулицю. 
Одночасно дещо загадкове тло, темне і сповнене такого собі «зоряного мерехтіння», 
надає тому, що відбувається, грандіозного масштабу – дерево стає нібито останнім у 
Всесвіті, отже, катастрофа сприймається як космічна (дещо несподівано перегукую-
чись при цьому з тематикою «космічних офортів», передусім «Всесвіту»). При цьому 
розрубаний на частини стовбур починає нагадувати вже не дерево, а якусь іншу іс-
тоту, стародавню й грізну – велетенського змія чи навіть дракона, але «перемога» над 
ним чомусь не викликає жодних позитивних відчуттів. 

У диптиху «Вбили птаха» будь-які подробиці щодо простору й часу зникають 
узагалі – аркуш знаменує собою графічну тишу, у якій існують лише вбитий птах і 
досить умовний натяк на якусь водну поверхню. Імовірно, відбулося полювання на 
качок, але його подробиці є для художника абсолютно нецікавими. Мертвий птах, 
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напівзанурений у воду, над яким ширяють дві сліпучо-білі пір’їни, стає втіленням 
чогось страшного, безглуздого і надзвичайно сумного. 

Права частина диптихів, що зображує власне «перехожих», байдужих до трагедій, 
які відбуваються, в усіх трьох випадках є однаковою. Задум художника цілком зро-
зумілий. Водночас композиція з «перехожими» справляє дещо подвійне й не зовсім 
зрозуміле враження, адже її персонажі – не просто «наші городяни на відпочинку». 
Навушники, темні окуляри (їх мають троє з восьми персонажів, до того ж, найпо-
мітніші з них), розкута поведінка – усе це нагадує скоріше графічне викривання на 
тему «Их нравы», ніж заклик задуматися над проблемами екології. Утім, поєднання 
саме такої, галасливої, самовпевненої, розбещеної і надзвичайно (не по-нашому!) ци-
вілізованої юрби зі зрубаним деревом та вбитим птахом помітно підсилює потрібний 
художнику ефект 11.

Дещо символічним здається те, що остаточну межу під графікою А. Чебикіна 
1970–1980-х років підвела подорож у США 12. Створені після неї численні роботи 
(«В американських каньйонах», «Каньйон» (обидві – 1989 р., папір, туш, сангвіна), 
«Аризона», «На річці Колорадо» (обидві – 1990 р., папір, м’який лак), «У долині 
Колорадо» (1990 р., папір, акварель)) свідчать про пошук художником нової для себе 
графічної мови. Це ж підтверджує і аркуш «Вигнання з раю» (1990 р., кольоровий 
офорт, високий друк), за тематикою унікальний у доробку майстра. 

Одночасно в 1980-х роках виникає група творів, тематика яких передбачає доро-
бок А. Чебикіна вже наступного десятиліття. Оспівування жіночої (дівочої) краси 
розпочинається 13 в малюнку «Без назви» (1984 р., папір, сангвіна), продовжується 
у творах «Оголена з піднятими руками» (1987 р., папір, сепія) і «Оголена в кріслі» 
(1989 р., папір, олівець, сангвіна). У 1990 році відбувається справжній творчий ви-
бух – роботи «Тривожний сон» (монотипія), «Оголена» (папір, сангвіна), «Аю-Даг» 
(папір, перо, кольоровий олівець), «Черешня» (папір, туш) та ін. При цьому тема 
виявляється лише розпочатою і не вичерпана досі. 

У 1985 році в Центральному будинку художника (Москва) відбулася велика ви-
ставка восьми київських митців – Сергія Базилєва, Володимира Будникова, Валенти-
на Гордійчука, Валерія Ласкаржевського, Сергія Одайника, Тіберія Сільваші, Сергія 
Якутовича та Андрія Чебикіна. У статті в журналі «Творчество» з приводу цієї екс-
позиції Н. Михайлов писав: «Чебикін, пройшовши етап “монтажної графіки”, деда-
лі більше схиляється до емоційності безпосередньої передачі оточуючого світу і до 
найбільш принадної для цього техніки – малюнка. Але й композиційні, “монтажні” 
аркуші Чебикіна забарвлюються ліризмом, задушевністю. Притаманна художникові 
широта бачення знаходить відображення і в розмаїтті сюжетів, і в багатій палітрі 
технічних прийомів. Його характерна риса – вміння обмежувати себе в різноманітті 
прийомів, наданих графікою. Кожного разу він знаходить необхідний, органічний 
для даного конкретного образу художній хід» [10, с. 29]. Ці слова – стисла й точна 
характеристика доробку Андрія Чебикіна 1970–1980-х років. 

1 Техніка офорта : навчальний посібник для студентів художніх інститутів / Н. Я. Бого-
мольний, А. В. Чебикін. Київ : Вища школа, 1978.

2 Майже одразу «Пісня» отримала «стихійну» другу назву «Німфи». 
3 У більшості творів серії «Солдатські будні» («Учбова рота», «Військова музика», «Листи»)   

застосовано резерваж – один із прийомів офорта. 
4 Сам А. Чебикін присвятив серії «Солдатські будні» досить велику статтю, у якій писав: 

«Мне прежде всего хотелось выразить свое отношение к миру, к Родине, к  своим сверстни-
кам, которые не забыли войну с фашизмом, хотя знают о ней только по книгам, фильмам и 
рассказам очевидцев. Служба в армии нелегка. Но организованность, дружба, взаимовыруч-
ка, постоянная учеба и умение позволили ребятам со временем забыть о трудностях. Высокая 
сознательность воспитана в советских воинах. Их служба – это большое патриотическое дело, 
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почетная обязанность гражданина. И плата одна – счастье родного края. А награда – мир 
вечный и нерушимый. Эту тему, может быть, можно было решать более символично… Но 
тогда чувствовал, что сердечность и искренность можно выразить только через конкретно 
виденное <…>. Работать было очень трудно, особенно потому, что времени почти не было. 
Наброски приходилось делать в основном по памяти, по впечатлению и даже по настроению. 
С натуры рисовать возможности не было, разве что в минуты привала и отдыха. Альбом был 
постоянно при себе <…>. Эскизы будущих композиций рождались почти каждый день, но 
были слишком репортажны, не хватало глубины. Возникали очень интересные, чисто визу-
альные образы» [18, с. 23]. «Саме після повернення з лав Радянської Армії виникла серія 
“Солдатські будні” – як підсумок побаченого і пережитого, що викристалізувалося в уяві на 
відстані часу», – розповідав художник А. Носовій. А вона вже від себе додала: «Пригадайте 
репродуковані не раз в періодиці “Листи”, “На навчання”. Так просто і звично: солдати, ко-
жен заглибившись у свої думки, читають пошту, їдуть на полігон. Воістину, “що обличчя – 
то й характер, і хоч риси різні, але – близькі”. Всіх їх, вчорашніх і майбутніх трудівників, 
поєднує єдина турбота – захист рідної Вітчизни. Бо вона для кожного – це завод і поле, 
майстерня і сцена, рідний батьківський поріг, усмішка коханої дружини, сина. Всеосяжність 
цього поняття відбилася в думках і характерах героїв “Солдатських буднів”, а йде вона від 
переконань автора – художника і громадянина» [12, с. 120–122].

5 А. Чебикін присвятив «космічним офортам» власну статтю «Космос у моїй творчості», 
у якій писав: «Мне хочется передать в моих “космических” циклах <…> масштабы Вселен-
ной, ее цельность, то, что увидено человеком на пороге космической эры с начала освоения 
космоса. Размышления о Вселенной, обретенная ныне возможность особенно ярко предста-
вить Землю как планету, как частицу космоса, объять ее всю целиком, составляют важную 
часть духовного мира современного человека <…>. Предстояло, да и предстоит еще, найти 
художественно достоверную, убедительную интерпретацию событий, в которых сам художник 
не участвует, точно, выразительно воплотить навеянные этими событиями художественные 
образы, отражающие мысли и чувства современников. Ведь во второй половине нашего века 
по-новому увиделись не только масштабы космических пространств, но и единство, недели-
мость времени, в котором существуют Вселенная, космос, Земля. Меня это заставило с новой 
силой ощутить связь времен, представить прошлое как бы непроходящим, длящимся, со-
храняющим свое живое значение и сегодня. Поэтому в моих офортах планеты олицетворены 
образами, которые хотелось максимально приблизить к миру античной пластики, античному 
идеалу красоты. Таковы листы “Венера”, “Земля”» [19, с. 49]. 

6 При цьому мистецтвознавці підкреслюють «зрозумілість» метафор і образів, застосова-
них А. Чебикіним: «Романтик і мрійник, він з великою щирістю і задушевністю відтворив світ 
мрій і світ вічно живої природи. Його твори чарують поетичністю, трепетною чистотою. <…> 
Йому не властиве споглядання взагалі, віддалене від життя поетичним флером. Навпаки, він 
відзначається спокійною енергією і ясністю <…> об’єднуюче начало творів – прагнення до 
багатозначності образу, до внутрішньої змістовності. <…> Багатство смислових асоціацій до-
сягається майстерним технічним прийомом. І справа навіть не в експресії фактури, в додатко-
вих колірних планах, не в чіткості відбору натурного матеріалу, а в глибині одухотвореності 
кожного втіленого задуму. Така емоціональна поетика образів при логічній композиційній 
побудові приходить до кожного художника не відразу, не випадково. За цим стоїть величез-
на праця, постійне творче горіння. Твори А. Чебикіна високоінтелектуальні. Саме інтелект, 
культура майстерності вберегли його від формалістичного трюкацтва. Поетика неможлива без 
метафор. Є вони і у Чебикіна. Але це не ті метафори, що подеколи зустрічаються у творах 
художників-графіків, які, подібно до древніх криптограм, важко розшифровувати. Чебикін 
завжди пам’ятає про об’єкт, не розчиняє його у власному “я”. <…> автору підвладне пере-
втілення поезії оточуючого світу в образний лад художнього твору. Внутрішня мелодійність, 
музикальність – ще одна якість творів Чебикіна» [5, с. 25]. 

7 Зазначимо також, що О. Федорук у своїй монографії про художника, аналізуючи трип-
тих «Всесвіт», відмовляється від його «трактування», зосереджуючись виключно на «формі» 
твору: «Семантичне поле аркушів охоплює вузли алегоричного значення, де тканина єдиного 
простору немовби розщеплюється на конкретні географічні відстані землі, при тім матерія 
аркуша перетворюється у вузол складних (у межах часу) переплетень сюжетної інтриги. 
Пластика форми стає дедалі витонченіша, сама форма регулює просторові ритми, наповнені 
динамічними сплесками ліній, – то прямих, то закорінені на рухах вертикалі-горизонталі, то 
скручених у тугий жмуток, то невгамовно заокруглених у спіральні кола. Фактично простір 
аркуша є визначальним стосовно суті пластичної форми, перетворюючи її рух у знаково-емо-
ційні мотивації метафоричного характеру. Отже, у просторі аркуша не залишається “білих 
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порожнин” сцени, події, образи, які виникають на площині, вступають у взаємозв’язок, часто 
опосередкований» [17, с. 81]. 

8 Л. Бондар пише про них: «Могутнім фігурам-алегоріям тісно у просторі кола. Гра форм 
кола і прямокутника підкріплена в русі м’якими переходами яскравих кольорів сонячного 
спектра» [5, с. 26] 

9 На відміну від пейзажу, натюрморт у 1970–1980-х роках був дуже популярним у творчос-
ті художника. Правда, йшлося лише про один його вид – зображення квітів. Назвемо хоч би 
такі роботи, як «Лілеї» (1974 р., папір, суха голка), «Півонії» (папір, туш, пензель), «Піво-
нії» (обидві – 1980 р., папір, туш, пензель), «Суха квітка» (папір, вуглина, сангвіна), «Куль-
баба» (обидві – 1983 р., папір, кулькова ручка), «Біла азалія» (папір, вуглина, сангвіна), 
«Волошки» (обидві – 1984 р., папір, олівець), «Екзотична квітка» (1989 р., папір, туш, перо).

10 О. Федорук у монографії про А. Чебикіна дає диптиху «Зимовий сад уночі» розгор-
нуту й захоплену характеристику [див.: 17, с. 89–98]. Дещо інші інтонації вбачає в дипти-
ху Ю. Белічко: «Сповнені драматизму і філософсько сумного роздуму два варіанти одного 
мотиву “Зимовий сад уночі” (1985), на якому безжальне місячне коливо світиться над по-
крученими часом, благально здійнятими вгору стовбурами яблунь, жорстко перехрещеними 
лініями віконниць. Це теж седнівський сад, дерева якого ніби зримо тримають тягар пам’ять 
про минуле» [4, с. 7]. 

11 О. Іваненко зараховує «Перехожих» до відносних, але невдач графіка: «В творчості 
А. Чебикіна відчутне боріння. Але тут протиборствують начала – ліричне і драматичне. 
Художник намагається поєднати їх, звертаючись до серйозних, суспільно значущих тем. Але 
поки що більше впевненості і проникливості він виявляє на імпровізаційно-чуттєвому, лі-
ричному рівні, ніж на умоглядному, конструктивно-драматизованому. І тому, незважаючи 
на публіцистичність, актуальність проблеми – загибель природи і байдужість людей в серії 
“Перехожі”, де автор традиційно постає чудово оснащеним технічно, – аркуші загалом не 
викликають необхідної сили впливу через надмірну відвертість, дидактичність сюжетної і 
графічної драматургії» [7, с. 8]. 

12 О. Федорук говорить про її «виняткове значення в житті» художника [17, с. 109]. «Поїзд-
ка була організована Спілкою художників СРСР та американською організацією мистців, що 
працювали над темою космосу. Вона виконувалася в рамках ідеї космічних досліджень ра-
дянсько-американських програм з освоєння космічного ландшафту. Група побувала в косміч-
ному центрі в Пасадені – у знаменитому центрі НАСА». Результатом поїздки стали «десятки 
офортів, акварелей, малюнків сангіною» [17, с. 109]. 

13 Як «пролог» чи навіть «епіграф» можна згадати також малюнок «Автопортрет з музою» 
(1973 р., папір, олівець).
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4. Белічко Ю. Одкровення. Образотворче мистецтво. 1991. № 3. С. 5–8.
5. Бондар Л. Світ образів А. Чебикіна. Образотворче мистецтво. 1984. № 5. С. 25–26.
6. Веселка над горизонтом. Вінницька правда. 1984. 9 лютого.
7. Іваненко О. Естамп: тенденції образно-пластичних рішень. Образотворче мистецтво. 

1987. № 3. С. 8–10. 
8. Котрих він знає і любить. Культура і життя. 1987. 16 березня.
9. Лагутенко О. Феномен творчості Андрія Чебикіна: мистецтвознавче дослідження. Київ : 

Криниця, 2016. 376 с. 
10. Михайлов Н. О времени и о себе. Творчество. 1985. № 7. С. 27–29.
11. Морозова В. Графические образы. Днепр вечерний. 1984. 8 июля.
12. Носова А. Світ його ровесників. Дніпро. 1978. № 9. С. 118–122.
13. Площанська П. Сплав ліричності і романтики. Вінницька правда. 1987. 24 березня.
14. Розанова Н. Поезія космосу. Вечірній Київ. 1986. 24 квітня.
15. Сатаєва Т. Таємниці Всесвіту. Вечірній Київ. 1978. 3 березня.
16. Світлицький О. Всесвіт Андрія Чебикіна. Літературна Україна. 1987. 23 квітня.

IM
FE

Іваненко зараховує «Перехожих» до відносних, але невдач графіка: «В

IM
FE

Іваненко зараховує «Перехожих» до відносних, але невдач графіка: «В
бикіна відчутне боріння. Але тут протиборствують начала

IM
FE

бикіна відчутне боріння. Але тут протиборствують начала
Художник намагається поєднати їх, звертаючись до серйозних, суспільно значущих тем. Але 

IM
FEХудожник намагається поєднати їх, звертаючись до серйозних, суспільно значущих тем. Але 

поки що більше впевненості і проникливості він виявляє на імпровізаційно-чуттєвому, лі

IM
FEпоки що більше впевненості і проникливості він виявляє на імпровізаційно-чуттєвому, лі

ричному рівні, ніж на умоглядному, конструктивно-драматизованому. І

IM
FEричному рівні, ніж на умоглядному, конструктивно-драматизованому. І

– за

IM
FE– загибель природи і байдужість людей в серії 

IM
FEгибель природи і байдужість людей в серії 

“Перехожі”, де автор традиційно постає чудово оснащеним технічно,

IM
FE“Перехожі”, де автор традиційно постає чудово оснащеним технічно,

викликають необхідної сили впливу через надмірну відвертість, дидактичність сюжетної і 

IM
FEвикликають необхідної сили впливу через надмірну відвертість, дидактичність сюжетної і 

Федорук говорить про її «виняткове значення в житті» художника [17, с.

IM
FEФедорук говорить про її «виняткове значення в житті» художника [17, с.

ла організована Спілкою художників СРСР та американською організацією мистців, що 

IM
FE

ла організована Спілкою художників СРСР та американською організацією мистців, що 
працювали над темою космосу. Вона виконувалася в рамках ідеї космічних досліджень ра

IM
FE

працювали над темою космосу. Вона виконувалася в рамках ідеї космічних досліджень ра
дянсько-американських програм з освоєння космічного ландшафту. Група побувала в косміч

IM
FE

дянсько-американських програм з освоєння космічного ландшафту. Група побувала в косміч
зн

IM
FE

знаменитому центрі НАСА». Результатом поїздки стали «десятки 

IM
FE

аменитому центрі НАСА». Результатом поїздки стали «десятки 
офортів, акварелей, малюнків сангіною» [17, с.

IM
FE

офортів, акварелей, малюнків сангіною» [17, с.

IM
FE

10

IM
FE

109]. 

IM
FE

9]. 
Як «пролог» чи навіть «епіграф» можна згадати також малюнок «Автопортрет з музою» 

IM
FE

Як «пролог» чи навіть «епіграф» можна згадати також малюнок «Автопортрет з музою» 
, папір, олівець). IM

FE
, папір, олівець). IM

FE
ричетність. IM

FE
ричетність. Прапор комунізмуIM

FE
Прапор комунізму

к річка починається з струмків. IM
FE

к річка починається з струмків. 

www.etnolog.org.ua



138    

17. Федорук О. Андрій Чебикін – крила щедрої душі. Київ, 2004. 287 с.
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SUmmary

the article is dedicated to the early (the 1970s–1980s) works of the famous Ukrainian graphic 
artist, the People’s Painter of Ukraine, rector of the National academy of fine arts and archi-
tecture, president of the National Ukrainian academy of arts andriy chebykin. at that time the 
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artist has worked mainly in the etching technique (including coloured eau-forte), as well as the 
latter’s varieties – aquatint and soft lacquer. a. chebykin is a co-author of a textbook The Etching 
Technique (1978). however, the artist has appealed equally to lithography and drawing. triptych 
The Village of Obradove (1970) is known as his first success. traditions of the Sixties have run 
through it. the series Soldiers’ Everyday Life (1972–1975) and numerous cosmic-themed works 
(series Space Etchings (1970s), Planets and Universe (both – in 1976), Space – Earth (1986)) 
have appeared in the following years. the work has lasted for almost a decade. it should be noted 
that the poetic character has become the most significant feature of a. chebykin cosmic works, 
while unexpected and already completely informal disturbance and even genuine tragic element 
have emerged on separate sheets. active use of symbols, sometimes very subjective ones, is also 
typical for him. the series Under Peaceful Sky (1984–1985) is distinguished by both its some-
what demonstrative renunciation of monumental themes and attention to intimate, small-scale, 
solely family plots. Both these trends are the peculiarities of the 1970s–1980s Ukrainian art. 
the diptychs Summer (1978), which consists of the etchings Brook and Lark with perceivable 
Dovzhenko intonations, as well as Winter Garden at Night (1985) are the works of exalted and 
lyrical character. the artist’s disquietude with environmental problems is appreciable in the cycle 
Passers-By (1987) as a trace of chornobyl events. the turn of the next decade has become for the 
artist a period of active search for fresh methods, new plots and new artistic language. however, it 
is impossible to comprehend a. chebykin modern works without the analysis of his early etchings 
and lithographies.

Keywords: andriy chebykin, Ukrainian graphic arts of the 1970s–1980s, easel graphic arts, 
etchings, lithography.
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УДК 792.071.2.028Зан:7.041.5 Любов Ільницька 
 (Київ)

зоБРАжеННЯ АКтоРСЬКого пІдНеСеННЯ 
мАРІЇ зАНЬКовецЬКоЇ: 

еСтетичНий АНАлІз поРтРетНих твоРІв 
петРА оССовСЬКого тА володимиРА СлЄпчеНКА

У статті висвітлено міждисциплінарний науковий намір дослідити внутрішню духов ну 
основу художнього зображення постаті видатної української акторки, театрального діяча Ма-
рії Заньковецької на полотнах Петра Оссовського та Володимира Слєпченка. На думку ав-
торки, за допомогою чинників естетичного аналізу існує можливість обміркувати здатність 
образотворчої мови виявляти природу акторського піднесення.

Ключові слова: портретне зображення, естетичний аналіз, піднесення, акторська діяль-
ність, художня творчість.

interdisciplinary scientific intention to study inner spiritual base of the artistic image of an 
outstanding Ukrainian actress, theatre figure mariya Zankovetska on the canvases by Petro os-
sovskyi and Volodymyr Sliepchenko is revealed in the article. on the authoress opinion, there is 
a possibility to ruminate the ability of the descriptive language to reveal the nature of dramatic 
raising with the help of the aesthetic analysis factors. 

Keywords: portrait image, aesthetic analysis, raising, actor’s activities, artistic works.

Зародження українського театру – піднесений магнетизм започаткованої видо-
вищності, становлення якого пов’язано зі значними культурно-мистецькими внесками 
видатних постатей. Яскраве коло діячів сформувало у тогочасному суспільстві при-
страсне бажання відвідувати диво, відчувати драматичну напругу, переносити плас-
тику сценічної образності на власне складне життя, та неабияке вміння відкритого 
спілкування публіки із майстерним акторським перевтіленням. 

Служіння Мельпомені вимагало і вимагає жертовної відданості. Відтак, театральна 
справа об’єднала активних і цілеспрямованих особистостей, котрі здійснювали впро-
вадження сценічного винаходу – масштабного явища колективного руху, що спонукав 
відходити від самодіяльного розвитку та досягати мети – створювати професіо нальні 
трупи. Захоплива фундаторська діяльність відкрила світові легендарні імена перших 
засновників українського театру – Марка Кропивницького, Миколу Садовського, Ми-
хайла Старицького, Івана Карпенка-Карого, Панаса Саксаганського.

Вирішальна ланка видовищної світоглядності – сценічний інваріант всезагально-
го усвідомлення потрібної джерельності у сяйві театрального мистецтва – надає до-
мінантні приклади для утвердження національної самобутності. Постаті видатних 
майст рів сцени – творців нового театрального світу і дотепер залишаються кумирами 
не одного покоління. Вони, як першовідкривачі української театральної традиції, 
набули статусу провісників самобутнього акторського висловлювання. Згадки про 
нову стилістику творчого осмислення при розкритті свого призначення на сцені за-
карбовані і в образотворчий спосіб. Художні тлумачення акторської майстерності не 
ви яв ляють запрограмованих контекстів, а збирають у суцільний наративний альянс 
ґрунтовні символічні усвідомлення про хвилювання і страждання від обраного шля-
ху, про присмак успіху, про настановчі парадигми творчої цілісності.

Спроба зрозуміти природу людської геніальності спирається на виважені законо-
мірності естетичного аналізу. Позиціонування сутності видовищності акторської гри 
традиційно підкреслюється відновленими чинниками античних понять краси та доско-
налості. Хоча, змістовність умовиводу піднесеності применшується пошуками опри-
люднення естетичних рис прекрасного у різноманітних проявах насиченого людського 
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життя. Проте, окрема характеристика творчого здобутку та природа талановитого об-
дарування тяжіють до надання окреслених значень творчим чинникам піднесеності. 
Зокрема, гармонійні ритми творчої душі виплескують назовні прекрасні образи влас-
ного емоційно-активного простору життєствердного особистого рівня світоспрйняття. 

Слушно зауважити, що проблема розкриття специфіки акторського піднесення – 
доволі складна платформа для обговорення. Відтак, перевагами використання об-
разотворчих засобів виразності є те, що вони мають наочну можливість зосередже-
но зазирнути у внутрішнє середовище театрально-імпровізаційного самовираження, 
зрозуміти особливий комплекс взаємопов’язаних явищ професійного становлення ви-
датного діяча. Пам’ятний серпанок збережених уявлень і вражень завжди співвідно-
сить культурні виміри сьогодення із символами духовного оприлюднення найвищого 
поступу піднесення. Безпосередньо такою взірцевою віссю окриленого українського 
театрального магнетизму є постать Марії Заньковецької (1854–1934).

Якщо порівнювати сенс піднесеності із величчю, то варто звернути увагу на комен-
туючі висловлювання С. Пєткової щодо поглядів Н. Буало, «який вбачав значення ве-
личі у простому і ясному незворушному усвідомленні свого призначення і у рішучості 
крокувати за ним» [1, с. 125]. Спалах безмежного захоплення театральною справою 
привідкрив у Марії Костянтинівни внутрішній  намір душі прагнути до усвідомлено-
го волевиявлення власного обдарування, що дає підстави для тлумачення естетичної 
природи акторського піднесення і прикладами портретного жанру.

Вершина людського духу – урочистий монумент незламного творчого служіння, 
як наскрізна площина змісту портретного дива надає глядачам можливість вести діа-
лог із гармонійним віддзеркаленням образу, а саме – випромінюванням акторської 
майстерності Марії Заньковецької. Портретні роботи двох уславлених українських 
митців Петра Оссовського (1925–2015) та Володимира Слєпченка (1947) засвідчують 
невичерпну глибину акторської харизми першої народної артистки України.

Портрети видатних особистотей відрізняються шанобливим поглядом художника до 
впізнаваних рис обличчя моделі. Камерні нюанси кольору підкреслюють особливість 
просвітленого шляху запортретованої постаті. Урочиста піднесеність будь-якого порт-
рету, як п’єдесталу, підкреслює художнє завдання – досконало відтворити зображу-
ваний характер, настрій, становище. Влучність пензля має зафіксувати і світоглядні 
площини мовчазних роздумів особистості. Індивідуальна статика моделі має бути для 
глядачів емоційно привабливою, а ствердний акорд портретного виміру – говірким і 
промовистим. Отже, «прямокутник полотна у суворій рамці перетворюється на підне-
сену згадку» [2, с. 4]. Крізь роки проноситься піднесений портретний образ видатної 
української легендарної театральної діячки – Марії Костянтинівни Заньковецької.

Віддаючи належне широко визнаній майстерності Петра Оссовського, варто наголо-
сити на тому, що портрет М. Заньковецької у його виконанні висловлює апологетику 
театральної стилістики світовідчуття Марії Костянтинівни. Класичне опрацювання 
деталізованої урочистості демонструє нібито заздалегідь підготовлене звернення-про-
мову діячки до глядачів. Незвична форма овального розміщення постаті стверджує 
безкінечне коло театрально-акторського ритму святкової видовищності, що було запо-
чатковано зокрема і Марією Заньковецькою. Портретна розповідь Петра Оссовського 
нагадує ностальгійний погляд на повсякчасне шанування примадонни української 
сцени, адже саме цей портрет був виконаний на замовлення колективу київського 
меморіального Будинку-музею Марії Заньковецької, де з 1989 року і дотепер він при-
крашає експозицію.

Наснага творити цікаві художні імпровізаційні пошуки та акценти рідко знаходить 
прояв у портретних творах. Естетика академічного ґатунку звертається до аскетичних 
рис реалістичного багатошарового живопису, який обґрунтовує природну красу жі-
ночого обличчя складним колоритом, концентрує увагу на централізованому вигуку 
очей. Відтак, Петром Оссовським передбачалося, що Марія Заньковецька кине реп-
ліку до глядацької зали. Підготовлена та зібрана вона у темних фалдах костюмного 
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ретро-стилю силуетно  позначає епоху славетного часу, коли піднесене полум’я зігра-
них ролей викарбує її ім’я у вічності дорогоцінними літерами, адже по орбіті картини 
художник залишив пронизливий, золотосяйний напис: «Пам’яті Марії Костянтинівни 
Заньковецької, доброму другу мого діда, Дмитра Гайдамаки з глибокою пошаною до 
її світлого таланту».

Справедливі зерна вдячності трепетного поклоніння спокутують сучасну інертність 
і байдужість. Зрештою, монументальність струнких літер оформлює образ актриси у 
виразах ореолу священного дійства давнини. Напис, як на мармуровому камені ме-
моріалу-некрополю, образотворчим чином підкорює традиційну портретну магістраль 
канонічних правил. Додаткова плакатно-текстова вибагливість є доречним умовиво-
дом, знову ж таки, естетики піднесеного. Художник заздалегідь передбачив співмір-
ність майже монохромного портретного звучання – живописної сповіді української 
примадонни із вишуканим блиском мудрого речення. Варто підкреслити, що саме 
пластичне коло літер відбиває пафосну красу видовищних традицій Мельпомени – 
створювати кульмінаційні акценти світоглядного обрію могутнього впливу сцени на 
суспільний розвиток. Від прадідівської згадки про диво-талант Марії Заньковецької 
крокує земний, художній поклон її надзвичайному професійному внескові у первинні 
виміри своєрідного українського театрально-культурного ритму.
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глибина тризни аскетичних лицарських театральних обладунків – темного костюмно-
го ансамблю, який з мінорною тональністю супроводжує відкриту душу театральної 
діви. Врода, тендітність демонструють чарівність природної краси Марії Костянтинів-
ни, звісно – ці риси і є основним елементом виконавської майстерності.

Портретна розповідальність через категорію піднесеності лине до захопленого сяй-
ва у позачасові межі доленосного малюнка. Абсолютизація досконалості динамічних 
висловлювань образотворчого опрацювання повноцінного олюднення символічного 
коду, навіть будь-якої представленої особи, оновлюється винятковим інтуїтивним 
чуттям митця. Індексація знакового коду величі – це не вірогідно змальована суб-
станція кольорового оформлення природних переваг своєрідностей того чи іншого 
обличчя. Урешті-решт, це монументальне священнодійство щодо поступового процесу 
образотворчої персоніфікації здібностей, звичок, душевних якостей внутрішньої, але 
не прихованої на портреті, довготривалої краси. Петро Оссовський вміло продемон-
стрував цей неосяжний пошук магнетичного впливу на свідомість глядача блискавки 
незворушної млості щирої і привабливої, ледь помітної посмішки мудрого звернення 
«з вершин і до низин» прогресивного сучасного буття.

Переконливо відчувається на полотні уявна славетна доба визнання Марії Зань-
ковецької, адже актриса впевнено дивиться на нас з-під портретних куліс, бо вона 
ніби відійшла від оприлюдненої епічності драматичного амплуа і сходить до публіки 
у натхненному настрої, немовби на п’єдесталі театрального піднесення. Тому виникає 
слушне запитання: яким же чином митцю вдалося охарактеризувати свою улюблену 
героїню, якщо художня спроба здійснювалася на відстані різних культурних про-
грам? Оживлення законсервованої проекції зачиненого часу виконувалося Петром 
Оссовським за рахунок реалістичного нанесення не тільки живописних шарів ви-
важеної стриманої барвистості, композиційної вигадливості вертикально-овального 
чарунку, а й неперервно вдалих психологічних домінант, які допомагають сприймати 
і сполучати людяні високоморальні риси одухотвореної гуманістичної жіночності з 
самотньо-трагедійним наголосом доленосної жертовності творчої професії актора.

Турботлива ніжність виринає з душі примадонни легким мотивом доброзичливо-
го виразу крізь нюансові відтінки кольорового формотипу. Вертикальна значимість 
композиційного наративу допомагає уявити постійну зібраність постаті, яка, нібито у 
застиглій прямолінійній рішучості розкриває темпераментну прерогативу своєї над-
звичайної особистісної основи. Отже, лідерські якості культової природи впевненої 
ортодоксальності – зазначені на портреті центральною симетрією проникливої сутнос-
ті ретельно окреслених очей великої актриси. Відтак, відправний ментальний ресурс 
творчої досвідченості обирає уподобаний зріз витонченої загальної образної цілісності 
при допомозі майже однотонного кольорового темного супроводу. Автор досягає сер-
йозної мети: вивести на передній план не художній зміст майстерного виконання порт-
ретного рішення, а внутрішнє зібрання психологічного навантаження. Адже, нібито 
і не полишає відчуття оприлюднення трагедійного представлення небесної обранос-
ті – грандіозного дару жертовного призначення Марії Заньковецької – залишитися 
надовго у серцях і споминах завдяки майстерно зіграним відомим ролям, маючи право 
не просто швидко стати популярною акторкою, а й пройти на сцені крізь драматичні 
терени не одного гіркого життя. Варто приділити увагу і кмітливо переданому Петром 
Оссовським необхідному компоненту здібної акторської роботи, а саме – вишуканій 
граційності Марії Заньковецької. Жестова кульмінація гнучко зібраних пальців рук 
засвідчує хвилюючу мить художнього спостереження за мимоволі розгорнутою книгою 
театральної душі, де лунає солоспів відповідального відношення обраного призначення 
непересічної особистості. Відтворений ракурс зануреного милування насиченою порт-
ретною будовою відображає шляхетну конструкцію найвищих моральних сенсів, бо 
модулюється зазначена портретна розповідь рухомим пензлем митця широко та епічно. 

Водночас, не слід забувати, що «портрет – це можливість залишитися на землі, 
увічнити персоналію у віках, як би продовжити його або її земне буття» [2, с. 6]. 
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Здійсненні риси узгодженого ритму безсмертного піднесення через портретний кон-
текст фундаментального нанесення духовних витоків відтісняють первинне розуміння 
портретного жанру – ідентифікації індивідуальних рис обличчя і вказують на худож-
ню цінність духовно-особистісної структури запортретованої людини. Вміння образо-
творчою мовою розмежувати центральні та похідні контексти твору за відновленим 
станом намальованої душі є віртуозною здатністю персоніфікувати велич особи чарів-
ним оволодінням живописною технікою градаційного поступу об’ємного сприйняття 
творів станкового мистецтва. Ніби жива людина прояснює перед нами свій стан під-
несеного намагання зберегти наданий улюбленою справою перевірений код споконвіч-
ного самоствердження. Такий захопливий мотив невіддаленої театральної могутності 
з’яв ляється при спогляданні акторської сутності Марії Заньковецької.

Ще одним портретним відкриттям творчої натури Марії Костянтинівни Занько-
вецької є видатна робота Володимира Павловича Слєпченка, яка була виконана у 
2015 році. Упізнавана портретна стилістика художника дозволяє осягнути кришта-
леве відлуння мерехтливого гомону театрального успіху відомої діячки. Втім, поза-
академічна конструктивність художнього мислення українського митця відновлює 
посічений відрізок споминів про актрису. Реалістичний канон ґрунтовної портретної 
розповіді відступає при виразному виконанні вертикально обраної взаємодії довго-
частинних ліній, пластичність яких дає підстави і для аналізу намальованого симво-
лічного піднесення, темпераментно-психологічній складовій видовищності. Кольорові 
смужки багатобарвного поєднання не розчинені у повітрі даремних сподівань на поза-
актуальність схематичності, а здіймають колосальний підтекст найвищих закономір-
ностей до спрямування у векторну площину поліфонічного малюнка.

Смужкова доріжка декоративного опису і є самостійним композиційним водограєм 
безперервної монохромної течії. Відтак, розпрямований килим вертикальних дорі-
жок невимушено відображає динамічний напрям олюдненої структури індивідуальної 
привабливості Марії Заньковецької. Щільність концентрованого покриття лаконіч-
ної завершеності спрямовує геометричну площину слухняної лінійної вибагливості 
до проникнення у культурно-світоглядний вимір запортретованої актриси. Лінійні 
пекторалі, начебто видовжено стискають глибинні уявлення головного імпульсу кар-
тини – пройтися по містку історії та встановити ритмічний взаємозв’язок абсолютних 
художніх можливостей часу. Урешті-решт, здобуток М. К. Заньковецької дозволяє 
через портрет В. П. Слєпченка відчути оприлюднення епопейної дещиці творчого 
світла, що розпрямляє браму натхнення перед видатними образотворчими спробами 
закодифікувати наголоси присутнього піднесення.

Акрилове нанесення кольорових стрічок викарбовує водночас живописний інно-
ваційний дороговказ для розширення традиційного сприйняття портретного жанру. 
Саме науково-творче мислення В. Слєпченка підказало йому відчути захопливий 
простір власного відкриття необмеженої стилістики незвичної одночасної диференціа-
ції та систематизації абсорбованих невід’ємних частин створеного ним портретного 
середовища. Органіка цього творчого методу демонструє рушійну силу прогресивного 
відношення до інноваційних законів наукової потужності, яка впливовою геометрич-
ністю підкорює й образотворчі вершини. 

Портрет Марії Заньковецької пензля Володимира Слєпченка, написаний за сло-
вами самого автора: «у новій авторській живописній манері, назва якій “арт-лайн” 
або мистецтво лінії» [3, с. 4]. За задумом митця, свідоме відображення віддзеркале-
них фрагментів певного ритму створює розширену кольорову комбінацію суголосного 
динамічного портретного відбитку. Діалогічна зональність лінійно посіченої компо-
зиційної системи узагальнює певний образний портретний ландшафт до рівня онов-
леної дійсності метапіднесеного обсягу. «Іншими словами – писання твору засобами 
паралельних кольорових ліній, смужок, стрічок, прямокутників, плінф, з яких скла-
дається задуманий мною образ. Це далеко не просте завдання – згаданими засобами 
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зображеної людини» [3, с. 4]. Фактурна стилістика окремих наголосів створює ефект 
замріяної плинності. Поетична модальність не вибіркових часток, нібито самостійно 
обирає художнє розташування уподобаної стійкої вертикальної доріжки. Щільна ме-
режка пензлевого маневрування – запрограмовано нанесених плакатних акрилових 
вальорів – тяжіє до декоративного призначення, але вже на рівні співставлення ко-
льорових бажань відточується «рух, в якому ми бачимо надзвичайні космічні, циф-
рові та інтернетні швидкості» [3, с. 4]. Інертність досконало усвідомленої академічної 
платформи розвитку портретного жанру яскраво відрізняється від лінійної шкали 
векторного письма «арт-лайну» Володимира Слєпченка, де вдало просувається по-
тяг до неозорого зчитування закодованого особистісного німбу Марії Заньковецької. 
«Я зрозумів, що образ можна розбити, подрібнити на більші і менші частки, ніби на 
молекули і атоми, з яких складаються живі клітини чи предмети» [3, с. 4]. Акумуля-
ція художнього простору реалізує не випадково підібрану кольорову градацію, а за-
вершує оприлюднення магнітного опису ланкового комплексу – почергового перед-
бачення певної лінійної драматургії. Безперервний вертикальний рух струменевої 
закомпонованості – «це намагання відтворити матрицю часу, його швидкоплинність» 
[3, с. 4], у якому не загубився під дією зазначеного кольорово-лінійного напруження 
зворушливий вираз обличчя Марії Костянтинівни Заньковецької. 

Встановлену зрозумілу реалістичність портретної вишуканості важко порівняти із 
вигадливою розкутістю осучаснених творчих роздумів Володимира Слєпченка. Тим 
не менш, динамічно представлений образ Марії Заньковецької виглядає ніжно та 
романтично. За вказаним художнім методом лінійного магнетизму барельєфно роз-
роблений профіль актриси демонструє настрій величавої мрійливості, замисленого 
усвідомлення вірної впевненості власних переконань. Поважний погляд не спостерігає 
за глядачами, бо далечінь відбивається у гордовитій ствердності м’якої усміхненості, 
щирість якої відображена залученою об’ємною теплотою вохристого вальору. Деталі-
зація жіночності театрального образу української примадонни оприлюднена доречно 
намальованими вишуканими прикрасами – декількома горизонтальними доріжками 
багряного намиста, що підкреслюють худорляву стрункість актриси та бутоньєрним 
змістом пелюсткової мелодики оригінальної світлої троянди, що вдало відтіняє пі-
дібраний до гори елегантний сувій каштанового волосся. Драматичного піднесення 
створеному образу надає і спущена вертикаль завіси, що має вигляд ніби театрального 
прапора, на фоні якої і зображений видатний профіль Марії Заньковецької. 

Вагомий образотворчий здобуток Володимира Павловича саме піднесеним чином 
демонструє канву славетної величі видатних українських діячів. Цілеспрямована пра-
ця над циклом портретних творів, присвячених оновленню поіменної пошани грандіоз-
ним внескам олімпу геніальних постатей надає можливість насолоджуватися «галерею 
портретів обраних часом». Цей проект здійснювався народним художником України 
Володимиром Слєпченком до ювілейної дати – двохсотліття з дня народження Тараса 
Шевченка. За твердженням самого художника: «Серед великої кількості імен, посила-
ючись на архівні, історичні і літературні, а також електронні джерела, Я обираю тих, 
які все своє життя, розум і талант присвятили розвитку науки, культури, мистецтва, 
філософії, державотворенню і просвітництва в Україні та за її межами, що можуть 
слугувати прикладом для теперішнього і наступних поколінь українців» [3, с. 2]. Саме 
до цієї плеяди широковідомих особистостей належить і видатне театральне служіння 
українській сцені – піднесене акторське життя Марії Костянтинівни Заньковецької.

Нелегка справа тлумачити людську природу талановитого піднесення через орто-
доксальні портретні зазначення. Проте, проаналізовані полотна двох визнаних 
майстрів Петра Оссовського та Володимира Слєпченка, на яких зображена Марія 
Заньковецька, допомагають зрозуміти масштабні якості світоглядного злету душі, 
глибинність емоційного світу, здатність до акторського перевтілення. Пам’ятний об-
раз Марії Костянтинівни свідомо зображений обома митцями велично та натхненно. 
Порт ретний світ, як явище образотворчої сповіді, висловлює безперервний зв’язок 
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епох, традицій та поколінь. Таким чином, портрети М. К. Заньковецької вельми 
влучно вказують на внутрішні виміри ціннісних еквівалентів пафосної символіки її 
самовідданої жертовної діяльності, в якій цілісно відображена уславлена вершина 
театральної хвилі неймовірно вражаючого акторського піднесення.
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SUmmary

it is rather difficult theoretically to explain the internal nature of a talented person through 
initial portrait values. But, the portrait canvases of two outstanding painters – Petro ossovskyi 
and Volodymyr Sliepchenko, on which mariya Zankovetska is represented, can help to understand 
artistic values of world-outlook scale, namely the flight of theatrical soul, depth of the emotional 
world, ability to actress transformation. m. Zankovetska prominent images are represented mainly 
by these artists monumentally and majestically. thus, a portrait as the phenomenon of an artistic 
memory has a possibility to show boundless link of times, traditions and generations. that is, 
portraits of Ukrainian prima donna specify precisely the internal sources of valuable aesthetic 
equivalents of pathos symbolizing her sacrificial activity, in which the outstanding top of theatre 
life of a surprising actor’s eminence is shown completely.

Keywords: portrait image, aesthetic analysis, raising, actor’s activities, artistic works.IM
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Степан Максимюк 
(Вашингтон, США)

до 100-лІттЯ УКРАЇНСЬКоЇ КАпели БАНдУРиСтІв 
ім. т. ШевчеНКА в детРойтІ

У 2018 році українська діаспора в Сполучених Штатах Америки відзначила два 
100-річні ювілеї: один релігійний, а другий мистецький.

Перший – це 100-ліття існування Української Православної Церкви в США. У ві-
дозві Церкви йдеться: «Протягом цих перших 100 років нашої історії засновники й 
благодійники пожертвували усім найкращим, щоб запевнити збереження свого існу-
вання в місці, де вони могли це зробити, не побоюючись репресій або вимирання на-
шої багатої духовної спадщини, успадкованої від наших предків... Готуючись до цього 
великого святкування та згадуючи наших предків з України й США, ми закликаємо 
кожного українського православного християнина приєднатися до усіх святкувань, 
розділити нашу велику радість з своїми друзями та близькими» [4].

Другий ювілей американської України є хорово-музичного характеру, а саме 
100-ліття існування Української капели бандуристів ім. Т. Шевченка в Детройті, аб-
солютно рідкісна подія в житті якої-небудь мистецької одиниці. Офіційного повідом-
лення як Капела відзначатиме своє століття ще немає. Однак вже є припущення, що 
вона відзначатиме це своїми концертами по українських поселеннях тут в США та 
Канаді.

Детройтська капела бандуристів веде свій родовід від капели «Кобзарський хор» 
під вправним керівництвом Василя Ємця. Її перший концерт відбувся за часів Геть-
манату, 3-го листопада 1918-го року, у київському театрі «Борґоньє». Дуже шкода, що 
цього концерту не записала на платівки київська фірма «Екстрафон», яка на Шулявці 
мала своє підприємство, на якому виготовляли шелакові платівки. Ця фірма, яку 
засну вав чех за походженням, випускала на ринок платівки відомих тоді співаків, на-
приклад Ніни Кошиць та інших, київських церковних хорів чи сліпого кобзаря Петра 
Древченка (думка Козак Морозенко, жартівлива пісня Чічітка). 

Капела бандуристів Василя Ємця фактично дала початок усім наступним капелам, 
учасники яких продовжували цю справу аж до капели в Детройті, що свідчить про 
тяглість музичної традиції. 

Завдання цієї статті – подати не обширну історію детройтської капели, це вже зро-
били поважні дослідники, як наприклад Улас Самчук, а її звукозаписну діяльність. 
На мою думку, вона є, найбільшою серед українських виконавців, бо такого звуко-
записного доробку не має, мабуть, ніхто ні в Україні, ні в діаспорі. Капела здійснюва-
ла відео- та аудіофіксацію свого репертуару на платівках, касетках, компакт-дисках. 
Записи капели, зроблені після її приїзду до Сполучених Штатів, описані різними до-
слідниками. Проте, я ніде не зустрічав матеріалів чи каталогів, у яких йшлося б про 
звукозаписи капел бандуристів за радянських часів, а такі є, починаючи з 1933 року.

мУзтРеСт 1933
АНСАмБлЬ полтАвСЬКих КоБзАРІв, дир. в. А. Кабачок

число платівки назва пісні, композитор
2581
2583

Посіяла огірочки, обр. В. Ступницького
В місяці юлі випала пороша

Якось незвично й дивно, що тоді було записано тільки дві пісні? Перед ученими з 
України постає завдання дослідити це питання.

IM
FE

кожного українського православного християнина приєднатися до усіх святкувань, 

IM
FE

кожного українського православного християнина приєднатися до усіх святкувань, 
розділити нашу велику радість з своїми друзями та близькими»

IM
FE

розділити нашу велику радість з своїми друзями та близькими»
Другий ювілей американської України є хорово-музичного характеру, а

IM
FE

Другий ювілей американської України є хорово-музичного характеру, а
100-ліття існування Української капели бандуристів ім.

IM
FE100-ліття існування Української капели бандуристів ім. Т.

IM
FEТ. Ше

IM
FEШевченка в Детройті, аб

IM
FEвченка в Детройті, аб

солютно рідкісна подія в житті якої-небудь мистецької одиниці. Офіційного повідом

IM
FEсолютно рідкісна подія в житті якої-небудь мистецької одиниці. Офіційного повідом

ня як Капела відзначатиме своє століття ще немає. Однак вже є припущення, що 

IM
FEня як Капела відзначатиме своє століття ще немає. Однак вже є припущення, що 

вона відзначатиме це своїми концертами по українських поселеннях тут в США та 

IM
FEвона відзначатиме це своїми концертами по українських поселеннях тут в США та 

Детройтська капела бандуристів веде свій родовід від капели «Кобзарський хор» 

IM
FEДетройтська капела бандуристів веде свій родовід від капели «Кобзарський хор» 

під вправним керівництвом Василя Ємця. Її перший концерт відбувся за часів Геть

IM
FEпід вправним керівництвом Василя Ємця. Її перший концерт відбувся за часів Геть

Детройтська капела бандуристів веде свій родовід від капели «Кобзарський хор» 
під вправним керівництвом Василя Ємця. Її перший концерт відбувся за часів Геть

Детройтська капела бандуристів веде свій родовід від капели «Кобзарський хор» 

IM
FEДетройтська капела бандуристів веде свій родовід від капели «Кобзарський хор» 

під вправним керівництвом Василя Ємця. Її перший концерт відбувся за часів Геть
Детройтська капела бандуристів веде свій родовід від капели «Кобзарський хор» 

ро

IM
FE

року, у

IM
FE

ку, у ки

IM
FE

київському театрі «Борґоньє». Дуже шкода, що 

IM
FE

ївському театрі «Борґоньє». Дуже шкода, що 

IM
FE

цього концерту не записала на платівки київська фірма «Екстрафон», яка на Шулявці 

IM
FE

цього концерту не записала на платівки київська фірма «Екстрафон», яка на Шулявці 
мала своє підприємство, на якому виготовляли шелакові платівки. Ця фірма, яку 

IM
FE

мала своє підприємство, на якому виготовляли шелакові платівки. Ця фірма, яку 
ех за походженням, випускала на ринок платівки відомих тоді співаків, на

IM
FE

ех за походженням, випускала на ринок платівки відомих тоді співаків, на
приклад Ніни Кошиць та інших, київських церковних хорів чи сліпого кобзаря Петра 

IM
FE

приклад Ніни Кошиць та інших, київських церковних хорів чи сліпого кобзаря Петра 
Козак МорозенкоIM

FE
Козак Морозенко, жартівлива пісня IM

FE
, жартівлива пісня 

Капела бандуристів Василя Ємця фактично дала початок усім наступним капелам, IM
FE

Капела бандуристів Василя Ємця фактично дала початок усім наступним капелам, 
учасники яких продовжували цю справу аж до капели в Детройті, що свідчить про IM

FE
учасники яких продовжували цю справу аж до капели в Детройті, що свідчить про 
тяглість музичної традиції. IM

FE
тяглість музичної традиції. 

Завдання цієї статті IM
FE

Завдання цієї статті – поIM
FE

– подати не обширну історію детройтської капели, це вже зроIM
FE

дати не обширну історію детройтської капели, це вже зроIM
FE

били поважні дослідники, як наприклад Улас Самчук, а її звукозаписну діяльність. IM
FE

били поважні дослідники, як наприклад Улас Самчук, а її звукозаписну діяльність. 
айбільшою серед українських виконавців, бо такого звукоIM

FE
айбільшою серед українських виконавців, бо такого звуко

www.etnolog.org.ua



148    

Про звукозаписну справу  того часу (травень 1935 року)  у своїй автобіографії 
Григорій Китастий розповідає таке: «Десь на початку 1935 року на посаду заступника 
наркома освіти було призначено А. Хвилю», який тоді «почав акцію грамзаписів з 
участю всіх кращих мистецьких одиниць, як хору “Думка”, Капели бандуристів та 
видатних солістів України... Він визначав учасників запису, переслуховував та за-
тверджував ті чи інші твори, подбав, щоб запросити видатного українського співака 
Івана С. Козловського»  [2, с. 21–22].

Ще перед тим, у  березні, за пропозицією Хвилі було засновано Київську та Пол-
тавську капели бандуристів і створено Державну капелу бандуристів. Диригентом 
призначено Миколу Михайлова, а заступником – Данила Піку. Крім ідеологічно-
мистецької діяльності чи контролю А. Хвилі, у грамзаписах 1935-го року є ще ці-
кава згадка про суто технічну сторону звукозапису, а саме: «У травні 1935 року до 
Києва прибула бригада спеціалістів Всесоюзного радіокомітету під командою Анни 
Багичевої із завданням записати виступи кращих українських артистів..., звукозапис 
робився оптичним способом на спеціальній стрічці шириною в 4 міліметри під назвою 
тонфільм, яку зразу проявляли для провірення якості» [1, с. 126]. Подаю список за-
писаних пісень:

гРАмплАСттРеСт, травень 1935
УКР. деРж. зРАзКовА КАпелА БАНдУРиСтІв У.С.С.Р., 

дир. м. м. михайлів

число пла-
тівки

назва пісні, композитор, виконавець

602 В
605 В
617 В
618 В
619 В
622 В
623 В
632 В
647 В
664 В
666 В
667 В

Ой, наступила та чорна хмара
Ой, важу я важу, козачок
Ой, ходила дівчина бережком, обр. укр. нар. пісні
Кину кужіль, гопак
Ревуть, стогнуть гори-хвилі
І шумить, і гуде, обр. укр. нар. пісні, Капела з держ. жін. анс. УССР
Трепак
Взяв би я бандуру, із засл. арт. І. С. Паторжинським
Думи мої, думи мої, сл. Т. Шевченка
Пісня про Байду, з арт. Харк. Держ. театру опери та балету М. С. Гришко
Їхав козак на війноньку, з арт. Держ. Вел. Театру І. С. Козловським
Сонце низенько, з І. С. Козловським

Докладніше про перебіг праці бригади Всесоюзного радіокомітету пише у своїй 
книзі А. Желєзний  [1, с. 126].

Про внутрішні обставини в Державній капелі бандуристів того часу є надзвичайно 
важлива й трагічна згадка Г. Китастого в його автобіографії. Директором капели був 
тоді призначений З. Аронський, член партії, відзначений орденом. Г. Китастий згадує: 
«про Аронського залишилося найбільше спогадів серед капелян... за час його праці в 
капелі найбільше було арештів серед бандуристів». З 1935 року по 1941 в капелі було 
заарештовано п’ятьох директорів, з них двох українців і трьох іншої національнос-
ті [2, с. 23–24].

Звукозаписи Державної капели бандуристів зроблено ще в 1937 і 1939 роках, на 
жаль, точної інформації про них я ніде не знайшов. Тому подаю тільки списки пісень, 
записаних Капелою під диригентурою Д. Балацького та Д. Піки. 
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гРАмплАСттРеСт 1937 та НогиНСЬКий зАвод – НАРКоммАШ СССР
УКР. деРж. зРАзКовА КАпелА БАНдУРиСтІв, дир. д. е. Балацький

число пла-
тівки

назва пісні, композитор, виконавець

В 5144
В 51 45
В 5149 

В 51 68 

В 5169 

В 51 73
   5174 Г

   5175 Г

   5178 Г
   5183
   5184 В
В 5188
В 5189

В 5199
В 5215

Від Києва до Лубен, укр. нар. пісня, обр. М. Лисенка
Гей, гук, мати, гук, обр. укр. нар. пісні
Полька, квінтет: Д. Піка, Савченко, С. Міняйло, Г. Китастий, 
О. Костецький
Кучерява Катерина, квартет: С. Міняйло, Я. Кладовий, О. Костецький, 
Д. Піка
Полька, обр. Д. Піки, квартет: Д. Піка, С. Міняйло, Я. Кладовий, 
О. Костецький
Журавлі, укр. нар. пісня, обр. Д. Піки
Гопак, укр. нар. танець, обр. Д. Піки, квартет: Д. Піка, С. Міняйло, 
Я. Кладовий, О. Костецький
Стукалка, укр. нар. танець, обр. Д. Піки, квартет: Д. Піка, С. Міняйло, 
Я. Кладовий, О. Костецький
Ой, гиля, гиля, обр. Г. Назаренка
Та внадився журавель, обр. М. Михайлова
За річкою, за Дунаєм, укр. нар. пісня, обр. М. Леонтовича
Та болять ручки, та болять ніжки, обр. укр. нар. пісні Д. Піки
1. Ой, ходила дівчина бережком
2. Кину кужіль на полицю
3. Дощик, дощик, укр. нар. пісні в обр. Д. Піки
Взяв би я бандуру, укр. нар. пісня, обр. Д. Піки, І. С. Паторжинський
Гречаники, укр. нар. пісня, І. С. Паторжинський

АпРелевСКий зАвод 1939
деРж. КАпелА БАНдУРиСтІв УРСР, дир. д. ф. піка

число 
платівки назва пісні, композитор, виконавець

В 8691
В 8692
   8693
   8694

Ой, наступила та чорна хмара, укр. нар. пісня, обр. Г. Китастого
Ой, з-за гори, ой, да за Лиману, укр. нар. пісня, обр. М. Михайлова
І хліб пекти й по теля йти, укр. нар. пісня
Ой, гоп, ти-ни-ни, укр. танц. пісня

У результаті Другої світової війни, у якій Україна потерпіла найбільше, значна 
кількість її громадян тікає на Захід, щоб схоронити себе перед «совєтською» на-
валою. Спочатку люди перебували в таборах утікачів у західних зонах Німеччини, 
а потім переїздили в нові країни на постійне проживання. Найбільше українських 
утікачів приїхали до США й до Канади. Це була так звана третя хвиля українських 
емігрантів до Америки, радикально інша, ніж дві попередні. Тут були професійні 
співаки, актори, інженери, лікарі, літератори, мовознавці та інші інтелектуали. Між 
ними було багато греко-католицьких та православних священиків.

Платівки, які були випущені в Америці в 1920-х – 1930-х роках, цю нову хви-
лю емігрантів не дуже задовольняли, бо здебільшого вони були побутового та сіль-
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сько-заробітчанського характеру з деякими винятками. Це скоро помітила відома тоді 
українська книгарня «Сурма» та нововідкриті крамниці підприємців, які нещодавно  
прибули в Нью-Йорк, такі як «Арка», зокрема й «Арка» в Торонто. Вони почали ко-
піювати українські радянські платівки, які можна було тоді купити в крамницях, що 
продавали книжки та інший товар, привезений з СРСР. До цього бізнесу долучилися 
виробники платівок, такі як «Стінсон», «Арджі», «Боян» та інші. Усі вони продуку-
вали копії записів пісень українських, російських та інших підрадянських народів. 
З українських бачимо чимало копій записів Івана Паторжинського, але найбільше 
копій зроблено з записів Державної капели бандуристів. Видно, що на них був най-
більший попит серед прибулих емігрантів. Тут подаю їх список.

Копії записів
УКРАЇНСЬКоЇ деРжАвНоЇ зРАзКовоЇ КАпелІ БАНдУРиСтІв

у Сполучених Штатах 1939–1950-х років

фірма число платівки назва пісні, композитор, виконавець
keyNote
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1939
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SUrma-N.y.

BoyaN

СССР-АПР. 
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k-214a (B-5215)
k-214B (B-5199)

Uk 67B (5175Г)

5144-a (В-5144)
5092-В (В-5188)

Uk-34B (647)
Uk-52a (B-5215)
Uk-144-B (B5188)
3060-a (B-5215)

SU-604B (B5188)

B 501 (647-B)

B 503a (617-18B)
B 503B (5174Г)

В 5144

В 5188
В 5169
В 5175
В 8693

В 8694

SU 106-А

SU 106-В

Гречаники, укр. нар. пісня, І. Паторжинський з кап.
Взяв би я бандуру, –"– –"– –"– –"– –"– –"– –"– –" "–

Стукалка, квартет укр. бандуристів

Від Києва до Лубен, обр. Лисенка, укр. держ. зразк.
Та болять ручки, та болять ніжки, обр. Д. Піки

Думи мої, ансамбль бандуристів
Гречаники, укр. нар. пісня, І. Паторжинський, бандур.
Та болять ручки, та болять ніжки, хор бандуристів
Гречаники, укр. нар. пісня, І. Паторжинський та укр. 
держ. ансамбль бандуристів УССР

Та болять ручки, та болять ніжки, укр. нар. пісня, 
ансамбль бандуристів
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М. Михайлів
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Полька, квартет сол. укр. капели бандуристів
Стукалка, укр. нар. танець, –"– –"– –"– –"– –"–
І хліб пекти й по телята йти, укр. нар. пісня, 
капела бандуристів
Ой. Гоп ти-ни-ни, танкова пісня. –"– –"– –"– –"– –"–

І хліб пекти й по телята йти, укр. нар. пісня, 
капела бандуристів
Ой. Гоп ти-ни-ни, капела бандуристів
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З часу перебування Української капели бандуристів у таборах в Західній Німеччи-
ні по Другій світовій війні є два натяки на можливі звукозаписи репертуару Капели. 
Перший – це 15-ти хвилинний запис зроблений Богданом Солуком, відомим україн-
ським кінорежисером, який перебував у Голівуді. Другий – це запис західнонімець-
кого радіо з призначенням для своїх радіопрограм. Нібито обидва було зроблено в 
1948 році. У щоденнику «Свобода» за 4 березня 1970 року є коротенька замітка про 
Богдана Солука, у якій мовиться, що він зняв фільм про українських Ді-Пі (пере-
міщені особи) в Німеччині та про хор бандуристів. На мій лист до Солука з березня 
2017 року й повторну пригадку з червня я не отримав відповіді, тому й не зовсім пе-
вен, чи в нього цей фільм про бандуристів можна було купити. Про записи Капели на 
західнонімецькому радіо досі я не знайшов достовірних відомостей.

Укінці впарто ще раз зазначити, що ніяка мистецька одиниця чи колектив не тіль-
ки тут в діаспорі, а й також в Україні, не може похвалитися такою кількістю записів 
та виступів на американському та європейському континентах і увіковічненням укра-
їнської музичної культури у світі, як наша славна Українська капела бандуристів 
з Детройту. «Це є найпотужніша професійна музично-хорова корпорація українців 
у світі, яка піднесла до вищого щабля свою майстерність без меценатів, без субсидій, 
без спеціяльно створених для мистецької праці умов – без відриву від тяжкої фізич-
ної праці для заробітку на життя. Капеля весь час живе за рахунок власного покли-
кання і бажання кожного артиста-бандуриста, за рахунок власного відпочинку протя-
гом довгих десятків років. Все це робиться з обов’язку перед рідним народом і перед 
Великим Кобзарем, ім’я якого вона записала собі в серці ще в 1923 році» [3, с. 13].

1. Железный А. Наш друг – пластинка. Киев : Музична Україна, 1989. 279 с.
2. Китастий Г. Автобіографія. Збірник на пошану Григорія Китастого у 70-річчя з дня 

народження / упоряд. і ред. Якова Гурського. Нью-Йорк, 1980. c. 7–38. (УВАН. Музико-
логічна Секція).

3. Костюк О. Сорок років з ім’ям великого Кобзаря в серці. Вісті. Міннеаполіс, США, 1963. 
Чис. 7 (грудень). С. 9–13.

4. УПЦ США відзначатиме 100-річчя. Свобода. 2017. 22 вересня. Url : http://svoboda-news.
com/svwp/%d1%83%d0%Bf%d1%86-%d1%81%d1%88%d0%B0-%d0%B2%d1%96%d0%
B4%d0%B7%d0%Bd%d0%B0%d1%87%d0%B0%d1%82%d0%B8%d0%Bc%d0%B5-100-
%d1%80%d1%96%d1%87%d1%87%d1%8f/.
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УДК 75+76]:745.52(477)"195/199" Ольга Луковська 
(Львів)

Творчі пошуки київських живописців і графіків 
у галузі арТТексТилю другої половини хх сТоліТТя

У статті проаналізовано творчі пошуки провідних київських живописців і графіків, які 
творили також у галузі арттекстилю. Простежено роль національних традицій, розглянуто 
монументальні тенденції, проаналізовано прикметні риси та художні особливості декоратив-
них текстильних творів. 

Ключові слова: художній текстиль, митець, традиції, монументальність, декоративність.

creative searches of the leading kyiv painters and graphic artists, who also have worked in 
the field of arttextile are analyzed in the article. National traditions significance and monumen-
tal tends are considered, typical features and artistic peculiarities of decorative textile works are 
analyzed.

Keywords: artistic textile, artist, traditions, monumentality, decorative effect. 

Тенденція радянського мистецтва до синтезу архітектури й декоративного мистец-
тва у другій половині ХХ ст. ставила перед художниками важливе завдання комп-
лексного оформлення середовища. Середовище – це не лише матеріальне поняття, 
а простір, наповнений взаємовідносинами людей, це формування культури, єдиний 
духовний і матеріальний світ, створений спільними творчими зусиллями мистецтва.

Епоха декоративно-монументального мистецтва залишила після себе унікальні 
зразки мистецьких творів, зокрема художнього текстилю. На превеликий жаль, біль-
шість із них сьогодні існують лише на фотографіях, зіпсовані, зникли або знищені. 
Отже, зафіксувати та узагальнити спадщину, яка залишилася, є надзвичайно важли-
вим мистецтвознавчим завданням.

Метою публікації є простежити творчі пошуки знакових українських живописців 
і графіків, які створили також низку творів арттекстилю.

У роботі над статтею приділено увагу дослідженням і мистецтвознавчим працям 
Л. Жоголь, Н. Гассанової, В. Савицької. У цих розвідках художній текстиль проана-
лізовано у зіставленні з іншими видами художньої творчості. У контексті проблема-
тики монументально-декоративного мистецтва України художній текстиль досліджу-
вали мистецтвознавці А. Жук, Я. Запаско, Н. Велігоцька, О. Голубець, Г. Скляренко 
та багато інших. Аналіз мистецтвознавчої літератури допомагає простежити головні 
тенденції творчості професійних митців при виконанні творів арттекстилю. 

У радянський період нерозривний зв’язок з архітектурою був головним якісним 
показником творів монументально-декоративного арттекстилю, адже тектонічні ха-
рактеристики архітектури інтер’єру безпосередньо взаємодіяли з художньою формою 
творів монументального мистецтва, зокрема її масштабністю і пропорціями, ритмом, 
кольором і фактурою. 

Монументальні тенденції найбільше проявилися у створенні сюжетно-тематичних 
килимів, гобеленів і завіс, оскільки вони містять великі можливості образного та 
змістового впливу на оточення, часто відіграючи провідну роль у створенні емоційно-
го настрою інтер’єру. Як живопис та інші види монументального мистецтва, текстиль-
ні твори розкривали та пропагували ідеї поетичними узагальненнями й метафорами, 
а також виражальними художніми засобами [2]. 

Існує декілька особливостей монументалізму в художньому текстилі. Це відсут-
ність прийнятих у мозаїці та фресці грандіозних розмірів, наявність людського масш-
табу, домінування емоційно-ліричної інтерпретації мотивів, активні пошуки компо-
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зиційної динаміки. Художники, створюючи текстильні твори для інтер’єру, повинні 
були враховувати ці правила.

Справжні монументальні текстильні шедеври виникають тільки тоді, коли вони, 
з одного боку, мають характер широких філософських узагальнень, глибоких су-
спільно-значущих ідей, виражених мовою монументальних форм, а з другого боку, 
створюються з урахуванням правил, обумовлених закономірностями й технічними 
прийомами текстилю, точно знайденим виразом задуму.

Специфіка текстильних творів полягає і в тому, що велика увага акцентується 
на виявленні краси матеріалу, властивостях фактури й тонкощах структури, на ви-
тонченості форми. Якщо в минулі століття гобелен у свої функції включав і життєву 
утилітарність, а саме зберігати тепло в холодних, погано опалюваних приміщеннях 
кам’яних палаців і замків, то в радянську епоху йому відводилася роль у піднятті 
психологічної температури стандартного інтер’єру.

Дослідники радянського текстилю зауважували, що завдання визначити функції 
гобелена в інтер’єрі полягає в точному формулюванні: в якому середовищі фізичному 
й психологічному він буде розміщений. Такий підхід визначав напрям пошуків про-
фесійних художників текстилю. Адже одного підходу вимагало рішення гобелена для 
ресторану або будинку відпочинку, де вже заздалегідь запрограмований ритм відпо-
чинку, іншого – святково-піднесений настрій захопливого видовища в театрі, й зовсім 
інакшого – урочистий зал для різного роду засідань чи зборів [7, с. 7–8]. 

Як уже зазначалося, перед текстильними творами відкривалися широкі перспек-
тиви долучитися до світу мистецтва монументального. Зберігаючи всі особливості 
декоративного твору, арттекстиль отримував можливість звертатися до кола образів 
значного суспільного змісту, до мови одухотвореної узагальненості, до символів і але-
горій і, не переступаючи небезпечної межі ілюстративності, звертатися до вирішення 
завдань монументально-декоративного мистецтва. 

Протиставляючи м’якість своєї структури холодній нерухомості стіни, текстильні 
твори створювали своє «мікросередовище» в сфері архітектури, зберігали живий до-
тик людської руки. Саме тому текстильним творам відводилася така важлива роль у 
формуванні матеріально-духовного середовища: вони були покликані не просто при-
красити його, але й пом’якшити, наблизити до людини, внести в нього гуманістичне 
начало [7, с. 9].

Широкі можливості образно-пластичних шукань у галузі художнього текстилю 
та тісна взаємодія і взаємозбагачення окремих жанрів і видів декоративної творчості 
радянського періоду спричинилися до того, що до практики створення декоративних 
гобеленів, завіс, килимів, панно, крім художників-текстильників із фаховою відпо-
відною освітою, активно звернулися також живописці, графіки, художники-мону-
менталісти, котрі вміло використовували у своїх творах специфіку саме художнього 
текстилю. 

До виконання текстильних композицій зверталися київські митці-монументалісти 
А. Гайдамака, О. Гнєдаш, О. Мединський, О. Мельник, Л. Міщенко, Е. Котков, 
В. Гри горов, В. Прядка, В. Романщак, О. Хівренко та ін.

Для монументалістів музеї часто ставали тим типом споруд, який відкривав можли-
вість для вільніших формально-просторових експериментів, пошуків нових принци-
пів зв’язку з архітектурою. В умовах естетичної регламентації та ідеологічної цензури 
у суспільний простір знаходили вихід «заборонені» традиції та знахідки новітнього 
мистецтва [8, с. 7–8]. 

Приміром, для історико-етнографічного музею-заповідника «Переяслав» художник 
О. Мельник створив оригінальні монументальні ткані гобелени «Повчання Володи-
мира Мономаха», «Григорій Сковорода», «Іван Котляревський», «Тарас Шевченко. 
Думи мої...». Монументалісти О. Гнєдаш і О. Мединський блискуче втілили тему 
козацтва у гобелені, який чудово сформував один із представницьких інтер’єрів Пре-
зидента України [4, с. 88]. 
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У радянський період митці київського художнього осередку виконували надзвичай-
но багато монументальних текстильних творів, здебільшого це були декоративні гобе-
лени. В. Андріяшко, досліджуючи провідні тенденції розвитку художнього текстилю 
Києва, зазначає, що київській школі гобелена 1970–1980-х років властива наявність 
сюжету, епічність, масштабність, монументальність, що дещо відрізняє її від львівської 
чи прибалтійської шкіл [1, с. 96]. Як ми вже згадували, в цих осередках переважало 
яскраве формально-декоративне трактування мотивів та абстрактно-асоціативне образ-
не мислення. 

В. Андріяшко також зауважує, що перелічені ознаки київська школа мала тому, що 
переважна більшість митців, які створювали композиції на замовлення громадських 
закладів, підприємств та інших організацій, це були художники монументально- 
декоративного мистецтва, які, крім гобелена, працювали з іншими матеріалами й 
техніками, зокрема мозаїкою (площинною, рельєфною, об’ємно-просторовою), керамі-
кою, робили вітражі, настінні розписи (графіто, фрески, енкаустику) тощо [1, с. 94]. 

Аналізу текстильних творів, створених майстрами монументального мистецтва, 
присвячено багато наукових праць. Натомість, ми закцентуємо нашу увагу на роз-
гляді творчості декількох талановитих живописців і графіків, які звертались і до 
текстильного мистецтва, проте ця ділянка їхньої творчості малодосліджена або зовсім 
невідома. Зокрема, це київські художники О. Дубовик, А. Чебикін, І. Задорожний.

Одним із найбільш визначних живописців, у творчому доробку якого бачимо текс-
тильні твори – є О. Дубовик. Митець «шістдесятник» із властивою авторською аб-
страктно-конструктивною художньою мовою, унікальним світоглядом та філософ-
ською концепцією життя.

Мистецтвознавці, досліджуючи творчий шлях О. Дубовика, відзначають, що він 
«проходив по канві осмислення художніх процесів у мистецтві, філософських кон-
цепцій картини світу й сутності людини в ньому, у побудові власної системи інтер-
претації людського буття через вияв індивідуального, неповторного, мінливого у гло-
бальному. Такий дуалізм притаманний усім періодам творчості майстра, в яких би 
видах, жанрах чи техніках він не працював у живописі чи графіці, монументальних 
розписах чи мозаїці, вітражі чи гобелені» [9, с. 69]. 

Творчість художника вражає багатством формальних рішень. Він зосередився на 
пошуку власної умовної знакової системи та її виразу в просторі, перетворивши об-
разотворчу спадщину національного мистецтва в унікальний світ символів, у діалог 
із різними мистецькими культурами, у власну потаємну символічну систему, у якій 
перетинаються традиції національної, європейської та східної культур.

Митець торкається широкого пласта візуального та вербального фольклору різних 
етнокультурних спільнот з їх багатим образним, орнаментальним і колористичним 
звучанням, відшукуючи те особливе, що розкриває сутність тієї чи іншої культури. 
І саме знак у цьому контексті є найбільш показовим для художника. За К. Малеви-
чем, знак – це першоелемент, а в творах О. Дубовика він амбівалентний і трансфор-
мується чи наповнюється різними елементами, залежно від змісту [9, с. 70].

У роботах митця завжди присутня індивідуальна візуалізація знаків-символів, 
піктограм, ідеограм, пошук їх окреслень та прочитання, вони сповнені високої емо-
ційної напруги. Абстрактно-символічні й метафоричні риси властиві декоративним 
гобеленам автора «Пастораль», «Тріумфатор», «Хода». Ці композиції виконані на 
основі абстрактного геометризму. Геометричні фігури, зокрема супрематичне коло, 
є помітною домінантою у творах митця та зустрічаються майже у кожній роботі. 

Магічне коло виступає акцентом у декоративному гобелені «Хода». Чітка, зла-
годжена композиція побудована на зіставленні ахроматичних кольорів та яскравих 
жовто-оранжевих, синьо-блакитних та фіолетових відтінків.

У гобеленах, як і в інших декоративно-монументальних роботах (мозаїках, віт-
ражах, розписах), художник розвиває єдину художню мову, той самий образний 
ряд [3, с. 57; 72]. 
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О. Дубовику властиве тонке відчуття кольору «чистого, чесного, відкритого й теп-
лого. Люблю активні: червоний, помаранчевий, синій», зазначає художник. Він зо-
середжується на змістовних можливостях форми й кольору, їх зіставленні у просторі 
та на площині.

Слід зазначити, що гобелени О. Дубовика це не живопис, механічно перенесе-
ний у текстильний матеріал. Художник ретельно продумував і враховував специфіку 
гобелена, створюючи відповідні саме для цього текстильного різновиду декоративні 
композиції. Творчість митця вражає універсальністю та сучасністю на кожному етапі 
його творчості.

У контексті дослідження неможливо оминути творчість відомого художника, гра-
фіка А. Чебикіна, який створив низку оригінальних декоративних гобеленів. Ху-
дожник володіє широкою палітрою засобів ритмічної організації, що проявилося 
у серії гобеленів для інтер’єрів Донецького академічного театру опери та балету 
ім. А. Солов’яненка.

Створюючи декоративні композиції «Балет», «Вічне», «Танок», «Два звіра», «Му-
зика», митець збагачує їх формами та прийомами графічного мистецтва, що є при-
мітною рисою стилю автора та робить твори впізнаваними.

Гнучка пластика ліній, гра світлотіньових контрастів, поєднання лінії з плямами, 
м’якими переходами колірних нюансів сповнюють гобелени пульсуючою життєвою 
енергією [6]. 

У творах художника яскраво домінує жіночий образ – його Муза, його героїня, 
символ краси й любові, кохана Жінка. У композиціях А. Чебикіна вони легкі та грай-
ливі, а навіть ефемерні та полонять еротизмом. Як і в графічних роботах художника, 
де в гнучкій пластиці рухів народжується образ грації, богині, в кожному тканому 
творі бачимо виразні ознаки ідеальності, досконалості жіночого тіла. Музичний ритм 
барв переплітається з динамікою лінійного танцю, який передає філігранний вигін 
жіночого тіла.

Тонка стилізація та граціозна вишуканість ліній, які, незважаючи на імпровізацій-
ний характер фігуративних композицій, несуть певне змістовне й пластичне наванта-
ження, притаманна, зокрема, ліричним гобеленам «Балет» і «Танок».

Твір «Танок» вирішений у стриманій кольоровій гамі, з використанням світлих 
рожево-фіолетових нюансів та вохристо-бежевих кольорових зіставлень. Для підси-
лення образності автор використовує світлотіньові та лінійні контрасти. Загальне ви-
рішення твору робить його схожим на пастельний живопис.

Подібним є вирішення композиції «Балет», у якій автор теж використовує м’які 
переходи світлих кольорів, проте лише в зображенні постаті танцівниці. Навколишнє 
тло виконане в притамованих синіх, фіолетово-рожевих кольорах із незначним додат-
ком чорного. Світлі легкі лінійні обриси балерини на притемненому тлі підсилюють 
емоційність образу. Використання білого кольору для зображення лінійних контурів 
тіла є характерною рисою авторської манери художника-графіка. 

Оригінальним рішенням вирізняється декоративний гобелен «Музика»: три жіночі 
постаті сидять, граючи на бандурах. Вони органічно вписуються в загальне тло, на-
пов нене ліричними зображеннями рослин і птахів. У композиції художник викорис-
тав поєднання відтінків рожевого, зеленого та світло-жовтого кольорів із контраст-
ним лінійним контуром, який, на відміну від попередніх робіт, виконаний чорним 
кольором. 

Як бачимо, талант графіка А. Чебикін вдало застосував у текстильному мистецтві, 
а декоративні гобелени, створені художником, виділяються виразною авторською 
манерою. 

Ще один київський митець, який вражає своєю багатогранною творчістю, – це 
І. Задорожний. Попри потужний мистецький доробок, сьогодні не надто помітними є 
спроби осягнути спадок автора, який сформував істотні риси сучасного національного 
мистецтва. Вірогідно тому, що «Задорожний у своїх мистецьких пошуках виступав 
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не тільки як самодостатній та неординарний творець, а як носій чітко окресленого 
світосприйняття, ідеї українства, що й нині не для всіх є прийнятним» [5, с. 7]. Сам 
художник казав, що «національна форма єдиний шлях для митця. Бо це головне, що 
дає перспективу піднятися до світової культури».

Поряд з іншими видами мистецтв (живопис, графіка, вітраж, енкаустика, різьб-
лення) важливою сферою діяльності В. Задорожного постає художній текстиль: це 
добре відомий гобелен «Кий» для готелю «Либідь» у Києві, «Сім’я» та «Пісня» для 
Палацу культури с. Рогізка на Вінниччині, «Засійся, чорна ниво, волею ясною» для 
Київського державного музею Т. Шевченка.

Гобелени-килими В. Задорожного надзвичайно багатообразні. Його твори – це се-
мантичне поле, в якому сконцентровано авторське бачення України. Килими асоцію-
ються з рікою життя, де кожна постать, рослинний чи зооморфний знак, згідно з твор-
чим кредо майстра, несе в собі компонент українського архетипу. Зазвичай художник 
не змінює килимову структуру, навпаки, він демонструє заповнену орнаментальними 
мотивами та сюжетними вставками традиційну фризову горизонталь із верхньою та 
нижньою каймою (гобелени «Пісня», «Сім’я») [10, с. 81–82]. 

Орнаментальні інтерпретації митця завжди виглядають невимушено,  виступаючи 
не етнографічною вставкою, а існуючи у композиціях на рівні з персонажами. Ви-
користовуючи мотиви української вишивки, кахлярства, народних розписів, килимів, 
В. Задорожний завжди трансформує їх, залишаючи радше знак традиційних візерун-
ків, яким надає незвичного вигляду й підкресленої монументальності. Вельми слушно 
визначає це й сам митець: «…постаті ультрасучасні, орнамент асоціативно-народний».

Автор використовує світле тло та незамкнені композиції, завдяки чому зображува-
ний ним сюжет існує в просторі. Оригінальністю позначений гобелен-килим «Кий», 
створений у комплексі з розписами та різьбленням, для оформлення інтер’єру київ-
ського готелю «Либідь». Аналізуючи підготовчі ескізи В. Задорожного, бачимо, що 
на початку роботи твір мав бути кольоровим. Проте згодом автор обрав стриманий 
ахроматичний колорит. По центру гобелена зображено братів Кия, Щека та Хорива, 
їх сестру Либідь, що мчать на конях, а також символічні три декоративні дерева. 
Мистецтвознавці стверджують, що серед головних персонажів можна помітити порт-
ретні риси самого художника та його дружини. По обидва боки головної композиції 
автор розміщує зображення людей, тварин, рослин [5, с. 10–13]. 

Стиль гобелена, як і всіх інших, ґрунтується на графічних засадах. Колір, який є 
основою в живописних полотнах митця, рідко зустрічається в гобеленах. Роль барви 
тут відводиться контуру та лінії. Мальовниче поєднання сріблясто-сірих відтінків та 
оксамитово-чорного кольору, що окреслює силуети, накладені одна на одну графічні 
лінії, ахроматична гама тонів – усе це створює враження фрески та єднається в гар-
монійну цілісність сприйняття декоративної композиції. 

Авторське трактування версії козака Мамая спостерігаємо у композиції «Пісня». 
Поруч із традиційним зображенням козака з’являються зовсім несподівані персона-
жі зі сучасного життя: родина та молода пара з книгою та гітарою. Усе поле килима 
вкрите написами відомих пісенних рядків. Літери, з яких складаються слова, виткані 
різнокольоровими нитками й, завдяки відмінностям тону, видаються напівпрозорими, 
рухливими й розташованими на різних рівнях. Використання тексту в текстильному 
творі було характерною рисою досліджуваного періоду. 

Практично в усіх творах В. Задорожного відчувається глибинне розуміння сут-
ності буття, філософські уявлення про різні сторони існування світу й людини. Син-
тезуючи пластичні елементи різновидів візуального мистецтва в одній роботі, пере-
плавляючи у власній уяві розмаїття стилів і культурних епох, митець визбирує з них 
найбільш суттєве, те, що відповідає задуму. Традиція у його творах, чи то живопис, 
графіка або гобелен, завжди трансформована, в ній проглядається світогляд і сприй-
няття людини модерної доби та парадоксальне поєднання чуттєвого й раціонально-
інтелектуального начал [5, с. 7–8]. 
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У всіх гобеленах художник додає неодмінний іконографічний компонент, як, на-
приклад, квітуче дерево, що символізує життя. Таким чином, В. Задорожний у про-
фесійному мистецтві наслідує кращі традиції української народної іконографії подіб-
но митцям-бойчукістам, які звели мотив дерева у своїх композиціях до рівня канону 
[10, с. 86–87]. 

Підсумовуючи матеріал, доходимо висновку, що безмежні можливості текстильного 
мистецтва зробили його привабливим для живописців, графіків і художників-мону-
менталістів. Активними у цій галузі в другій половині ХХ ст. були київські художни-
ки, які використовували специфіку художнього текстилю для створення оригінальних 
художніх творів. Знаменними для цих робіт, виконаних для конкретного архітектур-
ного середовища, були риси монументальності, що їх твори текстилю перейняли від 
монументально-декоративного мистецтва з його масштабністю та ідейними якостями.
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SUmmary

creative searches of the leading kyiv painters and graphic artists, who also have worked in 
the field of arttextile are analyzed in the article. National traditions significance and monumen-
tal tends are considered, typical features and artistic peculiarities of decorative textile works are 
analyzed.

it is noted that the connection of the monumental-decorative arttextile works with architecture 
has been important during the Soviet period. monumental tendencies have become apparent mostly 
in the creation of story-thematic rugs, tapestries and curtains, as they contain great possibilities of 
figurative and meaningful influence on the encirclement, often playing a leading part in the crea-
tion of the emotional mood of the interior. as painting and other types of monumental art, textile 
works have revealed and propagandizeted the ideas with poetic generalizations and metaphors, as 
well as expressive means.

it is investigated that the wide artistic possibilities of artistic textile have been used not only 
by textile artists with specialized textile education, but also graphic artists and painters, as well as 
artists of monumental art creating decorative tapestries, curtains, rugs, panels. Professional artists 
have used skillfully the specificity of artistic textile in decorative works.

during the Soviet period many monumental textile works have been presented just by the 
artists of kyiv artistic center, such as a. haidamaka, l. mishchenko, V. Priadka, a. chebykin, 
o. dubovyk, i. V. Zadorozhnyi, О. hniedash, О. medynskyi, o. melnyk, V. hryhorov.

it is proved, that the works of kyiv artists are characterized by the presence of the plot, epic, 
scale, emphasized monumentality distinguishing them from lviv or Baltic schools. Such features 
are typical for kyiv school as the prevailing majority of the artists creating compositions accor-
ding to the order of public institutions and organizations have been the artists of monumental and 
decorative art, who work with other materials and techniques besides tapestry, including mosaics, 
ceramics, stained-glass windows, wall paintings.

the works of each artist impress with the author’s richness of formal decisions. they have 
sought their own conditional system changing traditional heritage of national art into a unique 
world of decorative spots, symbols and images.

Keywords: artistic textile, artist, traditions, monumentality, decorative effect.IM
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УДК 904:726(477.44)� Ростислав�Забашта 
(Київ)

до питАННЯ ІСтоРиКо-КУлЬтУРНого КоНтеКСтУ 
й оБСтАвиН поЯви БУШАНСЬКого РелЬЄфУ

У статті порушується питання причинно-наслідкового зв’язку між самобутнім (західно-
християнським за походженням) іконографічним ладом, латино-польськомовним / польсько-
мовним інскрипційним супроводом наскельного зображення в с. Буша Вінницької області та 
обставинами історико-культурного розвитку названого поселення впродовж кінця XVi – по-
чатку XViii ст.

Ключові слова: бушанський рельєф, поселення Буша, історико-культурний контекст,  автор / 
виконавець.

an issue of the cause-and-effect relationship between the specific (Western-christian by origin)  
icono graphic system, inscriptional accompaniment of the petroglyphic image in the latin-Polish /  
Polish- language in the village of Busha of the Vinnytsia region and the circumstances of the histori-
cal and cultural development of the named settlement during the late XVith – early  XViiith cen-
turies is raised in the article.

Keywords: Busha bas-relief, Busha settlement, historical and cultural context, author / executor.

Як показують останні історико-порівняльні студії іконографічного ладу наскель-
ного рельєфного зображення в с. Буша на Вінниччині, він позначений виразними ри-
сами західнохристиянської мистецької традиції [10]. Воднораз найновіші епіграфічні 
дослідження обґрунтовують існування на поверхні обрамленої таблиці названого мо-
нументального витвору латинсько-польськомовного чи лише польськомовного напису 
[11; 12], що також виказує зв’язок аналізованого рельєфу з культурним середовищем 
Західної Європи (щонайменше сув’язь із католицькою Польщею). Такий стан речей 
зумовлює, вочевидь, потребу висвітлення причин і обставин, а також – можливого 
способу появи західних рис у формальній структурі бушанської пам’ятки. Інакше ка-
жучи, слід звернутися до питання її історичного й етнокультурного контексту (а отже, 
і всього скельного архітектурного комплексу, складовою частиною якого вона є), аби 
з’ясувати конкретні умови й можливі чинники, за яких досліджуваний рельєфний 
образ св. Онуфрія Великого (властиво, сцени моління в пустелі названого святого 
пустельника) набув питомих для нього композиційно-іконографічних прикмет та ін-
скрипційного супроводу.

Щодо обставин. Цілком зрозуміло, аби з’явилося таке прозахідне (за своїм іконо-
графічним – а отже, і змістовим – та інскрипційним ладом) зображення, необхідно 
було відповідне культурно-релігійне середовище, яке могло дати насамперед запит 
на його появу й було, що не менш важливо, його безпосереднім «споживачем». Таке 
середовище в історії Буші фіксується двічі: а) упродовж історичного відрізку, по-
чинаючи від 70-х років XVi ст. й завершуючи початком 50-х років XVii ст., коли 
цим поселенням володів – спершу у співласності з попередніми місцевими (руськи-
ми / литовськими) землевласниками (зосібна з представниками роду зем’ян Брацлав-
ського воєводства – Бушинських), а перегодом одноосібно – рід польських магнатів 
і державних діячів Замойських, коли воно (поселення) активно розбудовувалося, 
набуло статусу міста й важливого стратегічного (передусім у військово-оборонному 
сенсі) пункту всього Східного Поділля [39, s. 444–446; 4, с. 16–17; 17, с. 55, 115; 3, 
с. 40, 41, 43; 2, с. 39, 41, 43. 46–48] і коли в ньому відповідно сформувалася й діяла 
польська (польськомовна і римо-католицька) громада, переважно з вищих, владних 
і найзаможніших верств місцевого люду; б) упродовж початку / середини першого 
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десятиліття – середини 90-х років XViiІ ст., коли територія Брацлавщини фактич-
но повернулася (на початку названого століття) до складу Речі Посполитої 1, коли в 
усьому краю і конкретно в Буші відновилися повноваження польської адміністрації 
та правоволодіння польської шляхти і коли з’явилися та масово поширилися різні 
інституції Греко-Католицької Церкви (монастирі, храми, духовні навчальні заклади); 
Церкви, яка в цей період під тиском польської світської влади та Римо-Католицької 
церкви набула виразних прозахідних рис, що виявилися, зокрема, у наслідуванні 
західнохристиянських зразків культового образотворення та архітектури [3, с. 60–61; 
27, с. 107–108; 6, с. 131–132, 177, 193–195; 31, с. 251–270; 7, с. 118; 29, с. 170–172; 22, 
с. 58; 5, с. 253–256] 2. Як засвідчують факти, найближчі до бушанської скульптури 
твори західнохристиянського образотворчого мистецтва датуються XV–XVi ст., тобто 
належать до епохи Ренесансу й Маньєризму [10, с. 112, 114–120, 133–136]. З огля-
ду на це версія датування досліджуваної пам’ятки в межах кінця XVi – середини 
XVii ст. (одна з двох найвірогідніших версій хронологічної атрибуції [9, с. 172–174, 
214, 217, 221]) видається правдоподібнішою, адже це час поширення на вітчизняних 
теренах саме ренесансних, точніше – пізньоренесансних і маньєристичних художніх 
традицій. Воднораз доступні (принаймні нині) документальні факти вказують і на 
те, що культ св. Онуфрія Великого на теренах Поділля поширився лише в XViii cт. 
Тим-то наразі не доводиться відкидати можливості появи досліджуваного твору й на 
початку чи впродовж перших десятиліть означеного столітнього відтинку історії. До 
речі, цій версії не суперечать принципово й риси певної архаїчності зображення.

Щодо конкретного /-их чинника /-ів привнесення західнохристиянських рис у 
систе му бушанського скульптурного зображення, то тут найреальніше апелювати до 
індивідуального творчого первня автора досліджуваного рельєфу (принаймні авто-
ра його ідейно-образної та іконографічної концепції), хоча він (цей первень) сповна 
вписується в загальну для епохи Бароко тенденцію оновлення, а почасти й розширен-
ня новотворами іконографічного репертуару церковного мистецтва, в особливу сим-
волічність та «емблематичність» мислення (світосприйняття та світовіддзеркалення) 
тогочасних людей [20, с. 13 та ін.; 28, с. 36] 3 , що своєю чергою ґрунтувалося на тра-
диційній символічності, метафоричності та, подекуди, алегоричності мови біблійних, 
богословських текстів і / чи форм церковного образотворення 4. До такої думки на-
вертає незвична, багато в чому нетипова для традиційного іконографічного представ-
лення Онуфрія Великого комбінація іконічних мотивів, яку демонструє бушанський 
рельєф; комбінація, яка й робить із нього самобутній витвір культового мистецтва. 
Лише сам автор, гадається, здатен був замислити й зреалізувати таке зображення, 
покладаючись у цій справі на свою обізнаність і власні пріоритети / уподобання 
в ділянці західнохристиянської іконографії, властиво іконографії сюжету моління / 
покутування в пустелі свв. Ієроніма / Онуфрія Великого. З-поміж підручних мате-
ріалів йому могли слугувати певні зображення (насамперед графічні як найдоступ-
ніші 5), що відтворювали моління фіваїдського анахорета-пустельника з численних 
видань (зокрема, житійного і релігійно-дидактичного жанру), присвячених названому 
ранньохристиянському подвижнику віри 6, а також окремих іконічних мотивів (без-
листого / всохлого дерева, птаха / півня, оленя-роганя / олениці) та їхніх комбінацій 
зі збірників емблематики та символіки; збірників, що набули значного поширення в 
християнському світі Європи (зокрема на теренах Речі Посполитої) в кінці Середньо-
віччя й упродовж раннього Нового часу [20, с. 13–17 і наступ.; 40, s. 98, 99, 102–103, 
112–113] і мали помітний вплив як на різні види образотворчого мистецтва (зокре-
ма, малярство, скульптуру), архітектуру (передусім «оказіональну») і архітектурний 
декор 7, так і на літературу, зокрема філософського характеру [20, с. 29–38; 33, 
с. 31, 34–49]. При цьому, зважаючи на певний архаїзм композиційно-іконографічної 
структури аналізованого наскельного зображення, його першоджерела доречно шу-
кати в культурній спадщині країн Північно-Західної Європи, передусім Німеччини, 
Нідерландів, Фландрії, де дух Середньовіччя зберігався – як спостеріг свого часу 
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О. Бенеш – значно довше, аніж на Півдні, в Італії, де впродовж ХV ст. [а значною 
мірою і в XVi ст. – Р. З.] традиційні християнські теми, сюжети й мотиви відігравали 
першорядну роль, де художні твори призначалися для повчань, а духовне життя було 
ще перейняте благочестивою релігійністю [1, с. 56–57 і наступ.].

Стосовно самої персони автора, то жодними відомостями про неї наука наразі не 
володіє і, правду кажучи, мало ймовірно, аби вдалося розшукати їх у майбутньому 
(вони могли зникнути в часовому потоці безслідно). За такого стану речей можли-
ві різні припущення як щодо походження і статусу автора, так і обставин постання 
досліджуваного наскельного рельєфу. Автором міг бути, скажімо, 1) заїжджий цер-
ковник / монах 8, який лише уклав змістову програму рельєфу, а згодом замовив 
місцевим різьбярам утілити її в камені, або 2) заїжджий знавець іконографії і симво-
ліки Західної Церкви, який, проте, поєднував у собі ще й художні (різьбярські) на-
вички, і сам виконав аналізоване зображення, урешті, 3) місцевий служитель культу 
чи / і різьбяр, який /-і взорувався /-лися на певне коло доступних візуальних взірців 
західно європейського походження. Так чи так, але автором ідейно-тематичної програ-
ми рельєфу була, безсумнівно, особа, обізнана на тонкощах християнської (головно 
західнохристиянської) символіки та іконографії, зокрема, іконографії святих пус-
тельників. На це опосередковано вказує і карбований супровідний напис латиницею, 
викарбуваний на обрамленій таблиці (саrtellini), що видніється при верхньому краю 
бушанської композиції; напис, який – згідно з результатами епіграфічного аналізу – 
відтворював білінгвістичний латино-польськомовний чи монолінгвістичний польсько-
мовний текст пояснювального змісту, в якому зазначалося ім’я ранньохристиянського 
святого-пустельника Онуфрія Великого (у польськомовній редакції та в родовому 
відмінку): …Swi[ę]t[ego] onu[fre]go [11, с. 17–24; 12, с. 20–39].

1 Остаточно після «поразки державницьких змагань на Правобережжі, результатом якої 
було скасування козацького устрою (1712 р.) та відступ на територію Туреччини останніх за-
гонів гетьмана Пилипа Орлика (1713–1714 рр.)» [6, с. 125].

2 Латинізація Греко-Католицької церкви і відповідно культурного середовища, пов’язаного 
з нею, особливо посилилася після Замойського синоду (собору) 1720 року [19, с. 247].

3 Додатково див. публікації: [32, с. 326–379; 33, с. 18–59, 70–119 і наступ.; 16, с. 61–62, 
69–70, 71–96, 244–247; 15, с. 94–97; 35; ін.].

4 Принагідно див. публікацію: [14].
5 Як свідчить історія європейського мистецтва, робота за взірцями була поширеним ме-

тодом різьбярів-скульпторів упродовж усього Середньовіччя й раннього Нового часу, на-
самперед майстрів, які працювали на замовлення Церкви. Починаючи з епохи Відродження, 
з піднесенням граверного мистецтва, за взірці часто слугували саме графічні зображення, 
особливо книжкові ілюстрації, а також естампи. Цьому не в останню чергу сприяла їхня чи-
сельність (тиражованість) і мобільність переміщення, а отже, і порівняно більша доступність. 
Такий процес був поширений по всій новочасній Європі. Про помітний вплив граверного 
мистецтва на розвиток скульптури, головно рельєфу, наприклад, Німеччини, див., зокрема 
[18, с. 22–40]. Тема причинно-наслідкового зв’язку між розвитком тримірного образотворення 
в Україні та поширенням творів графічного мистецтва, серед них і зарубіжного походження, 
дотепер лишається невивченою, у кожнім разі цілеспрямовані дослідження чи окремі розвід-
ки із цього питання нам лишаються невідомими. Натомість відповідний міжвидовий зв’язок 
малярства та графіки, насамперед іконопису (станкового й монументального), давно вже фік-
сується й почасти конкретно розробляється у вітчизняному мистецтвознавстві [див., наприк-
лад, роботи: 23, c. 37–41; 25, c. 27; 24, c. 84–90, іл.; 30, c. 37, 92, 117, 125, 158, 159, 190; 8, 
c. 35–37; 34, s. 791–816; 13, c. 99–104; 21, c. 46–53; ін.]. У цьому зв’язку (і в руслі порушеної 
теми) показовим є твердження М. Петрова щодо рівня впливу зразків західноєвропейської 
графіки (властиво, гравюрних зображень) на вітчизняне церковне мистецтво: «Отдельные за-
падно-европейские гравюры могли попадать даже и в захолустья Малороссии и производить 
здесь соответствующие иконописные подражания. Так объясняем мы появление в XVii в. 
в нынешней Киевской губернии иконы Триипостастного Божества с одним лицом, но с тремя 
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носами и четырьмя глазами, представляющей собою, по-видимому, воспроизведение какой-
нибудь западно-европейской гравюры» [23, c. 37].

6 У шерезі таких видань насамперед вкажемо на два італійські друки: «Життя персид-
ського принца Св. Онофрія блаженного анахорета» пера Паоло Реджіо (Вітербо, 1653 р.) та 
«Духовні вправи з медитаціями для семи п’ятниць на честь чудового анахорета Св. Онофрія, 
щоб отримати від Бога благодать…» (Лорето, 1772 р.), на шмуцтитулах яких представлено 
графічне зображення (мідерит) сцени моління вкляклого св. Онуфрія (у профіль), позад яко-
го видніється пальма і фігура (властиво, півфігура) олениці / оленя-роганя на виструнчених 
ногах [43, p. [1], [іl.]; 37, р. [1], [іl.]]. До речі, ці два зображення «генетично» пов’язані між 
собою: другий мідерит є близьким повтором першого.

7 З-поміж останніх беремо до уваги переважно ілюстровані видання (насамперед з ембле-
матики та християнської символіки), в яких представлені відповідні іконографічні образи і 
мотиви. Так, образ безлистого / всохлого дерева з гаслом «mori ens reviviscit / Смерть є відро-
дження» знаходимо в першому ілюстрованому виданні книги Цезаро Ріпа «Іконологія» (Рим, 
1603) [38, р. 65], цей-таки образ (у вигляді поваленого стовбура) відтворено в книзі Даніеля 
де ля Феоле «Знаки і емблеми старі і сучасні…» (Амстердам, 1691) [36, tabl. 15:12] та не-
одноразово відтворено в похідній від неї книзі «Символіка та емблематика» (Амстердам, 1705) 
[41, p. 95, 99, 131, 147, іl. 281, 293, 385, 437]; образ півня (самостійно і в поєднанні з іншими 
фігурами) присутній в книзі Тома Третеро «Символіка християнського життя» (Брунсбергер, 
1612) [42, p. 134], у згаданих виданнях: «Іконологія…» Цезаро Ріпа (у композиції «Заздрість») 
[38, p. 182], «Знаки і емблеми старі і сучасні…» Даніеля де ля Феоле (Амстердам, 1691) [36, 
tabl. 15:14, 47:14] та «Символіка та емблематика» (Амстердам, 1705) [41, p. 67, 113, 219, 261, 
il. 197, 335, 651, 778], зокрема образ півня на безлистій гілці дерева [41, p. 113, il. 335]; мотив 
птаха на гілці безлистого / всохлого дерева представлено в згаданій книзі Даніеля де ля Феоле 
«Знаки і емблеми старі і сучасні…». (Амстердам, 1691) [36, tabl. 7:3, 8:15, 23:2, 47:2, 51:9] і в 
книзі «Символи і емблеми…» (Амстердам, 1705) [41, p. 25, 35, 101, іl. 72, 99, 299]; образ оленя 
(самостійно і в поєднанні з іншими фігурами у різних сюжетах, зокрема – гонитви / полюван-
ня) можна бачити в книгах: Цезаро Ріпа «Іконологія» (Рим, 1603) [38, p. 6, 102, 416], Томаса 
Третера «Символіка християнського життя» (1612) [42, р. 60], Даніеля де ля Феоле «Знаки і 
емблеми старі і сучасні» (aмстердам, 1691) [36, tabl. 16:13, 25:6, 35:11, 39:13, 43:6], «Символіка 
та емблематика…» (1705) [41, p. 121, 161, 187, 279, 281, il. 356, 478, 587, 834, 835].

8 За спостереженням М. Сімашкевича, особливо багато мандрівних монахів-католиків 
було на Поділлі в першій половині XViii ст.: «Монахи <…> не держались монастырей, 
а бродили везде по целой Подолии, служили мессы в неосвященных, частных каплицах и ора-
ториях <…> не спрашивая позволения <…> Различные частные каплицы и оратории <…> 
тогда слишком много намножились в Подолии» [26, с. 335].
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SUmmary

a cause-and-effect relationship between the nature of the petroglyphic monumental bas-relief 
in the village of Busha, Vinnytsia region and the circumstances of historical and cultural deve-
lopment of the named settlement during the late XVith – early XViiith centuries is analyzed in 
the article. as the iconography of the sculptural image under consideration demonstrates distinct 
features of the Western origin and the accessory inscription has recreated bilingual latin and 
Polish or monolingual text in Polish, there are the grounds to refer its emergence to one of two 
periods of Busha history, namely: a) the time of the 1570s – late 1640s, when the settlement has 
been possessed (partly at first and completely afterwards) by Zamojscy family, known as Polish 
magnates and state figures.  the settlement has been built up actively and Polish (roman catho-
lic) community (mainly from the superior and the most prosperous strata of the local people) has 
been formed and worked there; b) to the period of the beginning / middle of the first decade – 
middle of the 1730s, when the territory of Bratslavshchyna has reverted to the Polish-lithuanian 
commonwealth. the power of Polish administration has been resumed all over the region, various 
establishments of greek-catholic church (abbeys, temples, clerical educational establishments) has 
started to extend in mass. the church has gained distinct Western features under the pressure of 
Polish secular authority and roman catholic church in the indicated period.  

concerning the author of the idea and thematic program of the bas-relief, the facts about him 
are unknown. however, he has been undoubtedly the person versed in the fine points of christian 
(mainly West christian) symbols and iconography, especially the iconography of the saint hermits. 

Keywords: Busha bas-relief, Busha settlement, historical and cultural context, author / executor.
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УДК 784.4:781.7](=161.2=162.1) Антоніна Азарова 
(Київ)

ДУМКА в УКРАЇНСЬКо-полЬСЬКих мУзичНих зв’ЯзКАх

У статті розглянуто деякі аспекти українсько-польських культурних взаємин ХІХ ст. на 
прикладі думки як музичного та музично-поетичного твору.

Ключові слова: історія, культурні взаємини, поезія, музична культура, природа жанру, 
вокальні збірки. 

Some aspects of Ukrainian-Polish cultural interrelation in the XiX century by way of example 
of dumka as musical and musical-poetic work are considered in the article.

Keywords: history, cultural interrelation, poetry, musical culture, features of the genre, vocal 
collections.

Зв’язки української та польської культур мають багатовікову історію, зумовлену гео-
графічним і етнічним факторами близькості народів, їхнім культурним розвитком. Ці 
відносини знайшли своє відображення в різних видах мистецтва, зокрема музичному, 
і стали предметом дослідження відомих учених: М. Дашкевича, І. Франка, В. Щу-
рата, М. Возняка, Ф. Колесси, Т. Пачовського, Р. Кирчіва, В. Юзвенко, Г. Нудьги 
та ін. Особливого значення українсько-польські взаємодії набули в добу романтизму, 
що стала важливим етапом відродження духовності слов’янських народів. І хоча в той 
період український і польський народи були позбавлені своєї державності (перебували 
у складі Російської імперії), проживання на спільних теренах спонукало їх шукати 
шляхи до взаємопорозуміння і взаємопідтримки. На початку XiX ст. одним з чинни-
ків зацікавлення польської інтелігенції українською історією стало підсилення анти-
російських настроїв, яке вилилося в повстання польсько-українських сил 1830 року, 
що довгий час замовчувалося як імперськими, так і радянськими істориками. Варто 
додати, що багато польських діячів були вихідцями з українських земель, і їхній світо-
гляд формувався під безпосереднім впливом українського оточення. І хоча таку єдність 
представники польського народу розуміли по-різному, було загальне захоплення укра-
їнською тематикою, волелюбним козацьким духом та його відображенням в українській 
народній поезії та музиці. Свідчення того знаходимо у висловлюваннях письменників-
романтиків, зокрема В. Поля, критика М. Грабовського та ін. Українська пісня і дума, 
як народномистецькі явища, мали значний вплив на творчість групи польських митців 
1820-х років, відомої під назвою «Українська школа в польській літературі», її пред-
ставниками були: Ян Чечот, Б. Залеський, С. Гощинський, М. Грабовський, А. Маль-
чевський, О. Гроза та ін. Хоча І. Франко вважав, що їхня діяльність не була чимось 
новим, а початок таких взаємин відносив до ХVІ–ХVІІІ ст. (на прикладі творчості 
Б. Папроцького, С. Кльоновича, С. Шимановського та ін.), це стало новим диханням 
у тогочасному польському літературному слові. Діяльність цієї групи митців ґрунтува-
лася на естетиці романтизму, вони брали снагу з української народної поезії, музики, 
намагаючись знайти спільні об’єднуючі моменти в польсько-українській історії та куль-
турі. Деякі писали свої літературно-поетичні твори українською (Т. Падура, К. Цен-
глевич, М. Комарницький, Б. Залеський та ін.). Проте в цілому думи та пісні в їхній 
творчості ставали лише тлом для історичних картин або фольклорною стилізацією. 

На початку століття, 1805 року, з’явилися праці польських етнографів про Украї-
ну, публікації української народної поезії в низці польських видань. Першу в Га-
личині публікацію українських народних пісень з нотами теж польськими видав-
цями було здійснено у Львові в 1821 році в нотному додатку до часопису-календаря 
«Pielgrzym lwowski…» («Львівський пілігрим…»). У ньому було вміщено краков’як, 
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мазурку і дві українські пісні («Ой не ходи, Грицю» та «Козак і Дзюба»). Уже ширше 
було представлено український фольклор у перших збірках українських дум і пісень 
(М. Цертелєва, 1819 р., М. Максимовича, 1827 р., 1834 р., 1848 р., Вацлава з Олесь-
ка, 1833 р., Ж. Паулі, 1839 р. тощо), що, зокрема, підсилило цікавість поляків до 
українського етномистецтва. У збірках було вміщено не тільки думи і пісні, а також 
думки, шумки, мазурки, краков’яки тощо. Проте принцип розподілення цих творів за 
жанровими ознаками не завжди зрозумілий: існує певна плутанина і неузгодженість 
із критеріями заявлених мистецьких форм. Однак ми маємо можливість прослідку-
вати початки або зародження деяких з них. Із цього погляду викликає цікавість саме 
поняття «думка», яким позначено окремі твори в цих збірках. 

Вважається, що термін «думка» належить польському романтику Б. Залеському, 
який умовно виокремив чотири типи творів цього жанру: «боянова, в якій поет зда-
тен піднестися до духовного осяяння пророка (народного вєща); русалки, виповнені 
еротичними мотивами; ліричні рефлексії аніми та анімуса; наслідування українських 
народних пісень» [3, с. 308]. У сучасному літературознавстві цей термін визначаєть-
ся як вид невеликої медитативно-елегійної поезії, подекуди баладного змісту. У лі-
тературі існують як окремі твори з назвою «думка» («Нісся місяць ясним небом» 
М. Шашкевича, «Дружили ми, а як пройдуть літа» П. Грабовського, «Як ранок 
осипле квіточки росою» О. Афанасьєва-Чужбинського, «Думка українська» Ю. Сло-
вацького тощо), так і цикли та збірки («Думки» Ю. Федьковича, «Думки і пісні та 
ще дещо» А. Могили (псевдонім А. Метлинського). Звертався до жанру думки у своїй 
творчості й Т. Шевченко («Тече вода в синє море», «Вітре буйний, вітре буйний!», 
«Тяжко-важко в світі жити», «Нащо мені чорні брови», «Вітер з гаєм розмовляє», 
«Дівичії ночі», «Не женися на багатій», «Не завидуй багатому»). «Якщо у ліриці 
термін “Думка”, зважаючи на його дефінітивну невиразність, не прищепився, то у 
музиці став жанрово- стильовою основою інструментальної та вокальної творчості» 
[3, с. 308]. Можна констатувати, що у XViii–XiX ст. думка стає синонімом україн-
ської ліричної пісні. У «Словнику польських музикантів» А. Совінського, виданому 
в Парижі 1847 року, зазначено, що «Думи, Думки» – пісні, поширені «на цілій Русі, 
то значить на Украї ні, на Волині, на Подолі, в Галичині, а також в Малопольщі», 
характеризуються «м’яким і сумовитим» настроєм [14, s. 86].

У відомій збірці В. Залеського «Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego» («Пісні 
польські і російські народу галицького», 1833 р.) один з розділів присвячений, у тому 
числі, думкам (Розділ Е «Pieśni miłosne, w szezególności dumki, i inne rozmaitéj treści i 
róžnego składu» («Пісні про любов, зокрема думки, та інший різноманітний зміст і ком-
позиції»)), однак визначення цього терміна він не подає. Частину думок з нотами вмі-
щено в додатку К. Ліпінського («muzyka do pieśni polskich i ruskich ludu galicyjskiego, 
zebranych i wydanych przez Waclawa z oleska», 1833 р.). Образний зміст цих творів до-
сить широкий. Для музичної мови характерно перемінний мажоро-мінор, розміри ¾, ⁶⁄₈, 
С, ²⁄₄, широкий вокальний діапазон (октава й більше), у деяких зразках спостерігається 
пунктирна ритміка, близькість до таких жанрів, як мазурка, полонез, краков’як тощо.

У пізнішому збірнику «Писни, думки и шумки руського народа на Подоли, Украи-
ни и в Малороссии (Полный сборникъ малороссийских народных песенъ) Антона 
Коципинского», найбільшому за обсягом виданні українських пісень з мелодіями 
50–60-х років ХІХ ст., знаходимо твори, уже означені як думки. Вони представлені 
текстом українською мовою і варіантом гармонізації, наприклад, «Хожу-нужу ручкы 
ломлю» (Думка зъ Подоля). 

Цікаво порівняти два музичні зразки цієї  думки (див. приклад 1, 2). Залишивши 
ту саму тональність (перемінний мі-бемоль мажор) та темп, А. Коціпінський змінив 
фактуру фортепіанного супроводу: замість «пульсуючих» шістнадцяток у лівій руці, 
що мають свою лінію голосоведення, і наповнених акордів у правій, композитор вивів 
легкий прозорий гомофонний варіант супроводу, що зробило твір більш камерним і 
ліричним. Можна припустити, що така гармонізація мала на меті спрощення тексту 
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для аматорського домашнього музикування, але гортаючи збірку, знаходимо досить 
розвинуті фортепіанні фактури, що відкидає таке припущення. Можливо, це все-таки 
авторський погляд на опрацювання джерела. І навпаки, порівнюючи зразок «Їхав 
казак за Дунай», що в збірці А. Коціпінського підписано як «Думка з Волыни, з-пид 
Жытомира» [7, с. 52], і цей же твір у музичному додатку К. Ліпінського [12, s. 88], 
бачимо насичену хвилеподібну фактуру шістнадцяток супроводу і настирливе (ості-
натне) повторення однієї ноти («ля») у верхньому регістрі на ²⁄₄ у «схвильованому» 
Andante sostenuto в А. Коціпінського на противагу більш розміреній ході (з повто-
ренням ноти) вісімок, довгим октавам супроводу в розмірі бревіс, більш розспівній 
мелодії з квартовими ходами (що збільшують її діапазон) у темпі Andante в К. Ліпін-
ського (див. приклад 3, 4).

Варто зазначити, що «Їхав козак за Дунай» чи не найвідоміша думка XViii–
XiX ст. Імовірно, вона була створена С. Климовським у першій половині XViii ст. 
Свою версію її походження, розповсюдження і побутування виклав Г. Нудьга в книзі 
«Українська дума і пісня в світі» [6, c. 26–40]. Зокрема, він зазначив, що попри різні 
припущення про шляхи, якими цей твір поширився, не виникає розбіжностей щодо 
того, що вперше його почули саме німці. Відомим є факт наявності цього твору в зо-
шиті Л. Бетховена (з написом на перший сторінці «Шотландські пісні з супроводом. 
Березень, 1816»), у якому було вміщено 6 пісень (ноти без слів). 

Зі ста творів збірки А. Коціпінського 34 означені автором як думки. Серед них «Ох, 
я нещасний, що маю діяти!» (Думка з пид Цилкавець), «Ой зійди, зійди, ти зиронько 
та вечирняя» (Думка з Украины), «Ой чиж бо я, на свити одна?» (Думка з Подоля), 
«Горе-ж мени, горе, несчаслыва доле» (Думка з Подоля), «Ой ходыв чумак сим рик 
по Дону» (Думка чумацька), «Виють витры, виють буйны, аж деревъя гнутся» (Дум-
ка з Украи ны), «Ой, як тужыть серце мое за тобою, мыла!» (Думка з пид Овруча), 
«Ой, пид вышнею, пид черешнею!» (Думка з пид Новограда-Волыньского. Звягля), 
одна з найвідоміших – «Ихав козак за Дунай» (Думка з Волыни, з пид Жы то мы-
ра). Представлені й інші жанри – пісня, подвійна пісня, шумка, хорова пісня, коло-
мийка, козак, пісня з танцем, дума. Жанрова відмінність між піснею і думкою тут 
дещо умовна. Хіба що в піснях, можливо, трохи більший звуковий діапазон, поряд з 
мінором вживається мажор і часом танцювальна ритміка, зокрема, у мажорі «Ой, пид 
вышнею, пид черешнею!» (Думка з пид Новограда-Волыньского. Звягля) [7, с. 56] 
і танцювальній «У сусида хата била» (Думка з Волыни. З пид Жытомыра) [7, с. 85].

Таким чином, порівнюючи думки цього видання зі зразками, гармонізованими 
К. Ліпінським, можемо зазначити: образна сфера думки вирізнилася чіткіше в бік 
лірично-тужливої, подекуди навіть мелодраматичної. У музичній мові окреслилися 
такі ознаки, як гармонічний мінор (з відхиленням у паралельний мажор), розмір 
зазвичай – ²⁄₄, іноді – ¾, рідко – ⁶⁄₈, звуковий діапазон – у межах октави, у мелодич-
ній лінії – плавна кантилена, що поєднується з ходами по тризвуку, обспівування в 
кадансах, менша кількість пунктирних фігур у ритміці тощо. Проте, як завжди, за-
лишаються і винятки.

Розглядаючи збірки, у яких уміщено думки, варто згадати відому працю Я. Голо-
вацького «Народні пісні Галицької та Угорської Русі», цілий розділ якої присвячений 
думкам і складається з двох підрозділів: «Думки народные» і «Думки образованного 
сословия» [4, с. 237–388].

Деякі думки взято зі збірки В. Залеського, що зазначено у відповідних примітках. 
У виданні представлено тільки тексти, що дає уявлення про образний ряд цих творів, 
які здебільшого ліричні або лірико-драматичні. Із цього приводу цікава рецензія О. По-
тебні на згадану збірку. У ній він зазначив: «Для мовознавства й етнографії може бути 
корисним тільки поділ пісень за говорами й місцевостями, почасти прийня тий в “Систе-
матическом оглавлении песен” Я. Ф. Головацьким. Місцевість, говір повинні бути відо-
бражені в кожному зразку так, що такий поділ можно було зробити й з усякого іншого, 
але, будучи взято за головну, етнографічна основа роз’єднує сімейства пісень <…> 
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Приклад 1 [12, s. 89]
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Приклад 2 [7, с. 5]
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Приклад 3 [7, с. 52]
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 Приклад 4 [12, s. 88]
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Встановлення генеалогії наспівів повинно б іти рука в руку з дослідженням генетич-
них відношень розмірів та іншого. Якщо це правильно, то тепер у нас про задовільний 
генетичний поділ пісень нічого і думати. Для нього немає ні достатніх матеріалів, ні 
потрібного поєднання знань у дослідників.

Не можна звинуватити наших збирачів у тому, що у них відносно легке запису-
вання слів не супроводжується записуванням наспівів, яке у багатьох випадках одне 
тільки й може запобігти неточностям і помилкам у передачі розміру. Ми бачимо, що 
й за більшого, ніж у нас, поширення знання і музики, й за ясного усвідомлення того, 
що пісня, особливо лірична, без наспіву втрачає половину життя і ціни, що слова, 
напевно, незначні дістають іноді глибоке, іноді зовсім несподіване значення від на-
співу» [8, с. 80].

Таким чином, О. Потебня зауважив, що дослідження пісень без музичного ряду є 
неповним (мабуть, і некоректним), утім, через брак потрібних знань і досвіду, це не 
завжди  було виною дослідників.

Слід зазначити, що цікавість до думки зберігалася в Польщі й наприкінці XiX – 
на початку XX ст. Це засвідчує навіть той факт, що в Кракові в означений період 
принаймні тричі у двох зошитах було видано 86 народних і авторських думок у 
форте піанному викладі, зі словами (на вірші Ю. Б. і С. Залеських, Ф. Карпінсько-
го, Ю. Коженьовського, М. Конопницької, А. Міцкевича, В. Сирокомлі, Я. Чечота 
та інших відомих польських поетів), упорядкованих О. Жуковським. Серед авторів 
музики – С. Монюшко, К. Любомирський, Ф. Шопен, М. Завадський та ін.

Незважаючи на загальну назву «думки», у цих збірниках було представлено шир-
шу палітру жанрових різновидів. Стосовно власне думок можна сказати, що вони на-
були характерних ознак, які наблизили їх до поняття жанру. Насамперед це досить 
чітко окреслена образна сфера, лірико-елегійна, журливо-сентиментального характе-
ру, монологічність викладу, пісенно-романсова мелодика, ритміка, гармонія, помір-
ний темп, гармонічний мінор з ладовим паралелізмом, переважно 2-, іноді 3-дольний 
розмір і, як правило, куплетна, квадратно-періодична форма. Також, порівняно з 
романсом, дещо вужчий діапазон і менш розвинена мелодична лінія. У цих збірках 
були представлені вокальні твори із супроводом фортепіано, розраховані на широке 
коло любителів музики. Крім того, тоді вже були відомі й думки для різних складів 
(як-то: для голосу з торбаном або фортепіано, для гітари, фортепіано, скрипки або 
віолончелі з фортепіано, фортепіанних тріо, квартету, квінтету, секстету, камерного 
та симфонічного оркестрів, іноді – з сольним інструментом, або як оперний вокаль-
ний номер тощо). Часто до цього жанру у своїй творчості зверталися композитори-
аматори.

Варто згадати польських і польсько-українських композиторів, які писали думки, 
а саме: Я. Камінського «Вийшов хлопець на берег струмка», Ю. Зарембського (думка 
із сюїти «З Польщі»), А. Совінського (думка перед вступом до симфонічної «Увер-
тюри Мазепи»), Ф. Яронського («Запорозь ка думка», «9 Думок» для фортепіано), 
М. Ясінського (Думки для скрипки або віо лончелі), А. Коритинського («Думка про 
гетьмана Жевуського», «Думка про гетьмана Косинського» для голосу і фортепіано), 
Г. Кшижановську (Думка для фортепіано), К. Любомирського (думка «У нас інакше» 
для голосу і фортепіано), К. Кратцера (думка «У голос думка сердечна» для голосу і 
фортепіано), С. Обниського (Думка ор. 8 для голосу і фортепіано), А. Мюнхгаймера 
(думка «Скарга дівчини»), В. Трошеля (вокальні думки «На західний дивлюся бік» 
і «Тужливо пісенька бринить довкола»), Ф. Тимольського (Думки для фортепіано), 
Ю. Крогульського (Думки для фортепіано), А. Вронського (думка «Стояла хатка» на 
фрагмент з «Чортової лави» Галасевича). Також відомо, що польський гітарист і ком-
позитор С. Щепановський включав до своїх концертів у різних країнах світу імпро-
візації на теми думок. Однак найбільше до цього жанру у своїй творчості звертався 
відомий польський композитор, чільний представник польської національної компо-
зиторської школи С. Монюшко. Він написав близько 15 камерно-вокальних думок: 
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«Золота рибка», «Сни й тумани» та «Якби ранковим сонечком» на слова Я. Захаріа-
севича, «Доля», «Рада» та «Коралі» на слова В. Сирокомлі, «Перелітна пташка», 
«Приходь, милий», «Прилетіли соколи» та «Козак» на слова Я. Чечота (остання – 
імовірно), «Сільський музика» і «Серце моє» на слова А. Колянковського, «Від’їзд 
з України» на слова Е. Тарші з повісті «Станиця Гуляйдуша», «Квітка» (автор слів 
невідомий) тощо. Проте найвідомішими стали думки Йонтека (опера «Галька») та 
Ядвіги (опера «Зачарований замок»). 

Таким чином, можна припустити, що жанр думки зародився, очевидно, у Право-
бережній Україні та Галичині, а невдовзі дістав широке розповсюдження в Україні і 
тих регіонах Польщі, які після її поділу ввійшли до складу Росії й Австрії (згодом – 
Австро-Угорщини). Думка була популярною в побутовому домашньому та салонному 
музикуванні, а також до цього жанру зверталися у своїй творчості композитори-ама-
тори. Звернення до «народного» було проявом романтичної течії тогочасної епохи, 
при цьому і в професійній композиторській творчості думка посіла достойне місце, 
про що свідчать зразки високохудожніх творів світової класики (зокрема, у мистець-
кій спадщині С. Монюшка).
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SUmmary

Ukrainian-Polish connections have a centuries-old history. it is conditioned with geographical, 
ethnic and cultural factors. these relations have been reflected in various genres of art, in particu-
lar – musical one. Such interactions have gained peculiar significance in the romanticism epoch, 
which has become the era of Slavic people revival with its attention to national life, language, 
customs, art. the strengthening of anti-russian views caused with the annexation of the part of 
Polish and Ukrainian lands to the russian empire in the late ХVІІІth century has assisted the 
interest in Ukrainian history, the cossacks and art.

in Polish literature Ukrainian themes have been shown the most clearly in the works of the so-
called Ukrainian School in Polish Literature. in music it has been manifested with the emergence 
of folk songs collections, that has increased the interest of the general public.

it is thought that the term Dumka itself belongs to Polish romantic B. Zalieskyi. it is defined 
in modern literary criticism as a kind of a small meditative-elegiac poetry, sometimes of a ballad 
contents. this term has not become established in literature, taking into consideration its definitive 
inaudibility. it has become the genre-stylish origin of instrumental and vocal works in music.

Songs and dumas, also dumka, Shumka, mazurka, krakoviyak, etc. have been presented in 
well-known collections of folk songs. having distinguished dumka, we can follow the initial stage 
of its development.

in the famous collection Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego .... 1933 by Waclaw z oleska 
one part is dedicated to dumka. Some of them are presented with music in the supplement of 
k. lipinskyi (Muzyka do piełśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego zebranych i wydanych przez 
Waclawa z Oleska, 1933 р.). 

however, there is no definition of dumka in the texts and music of these collections. these 
works have been defined just as dumka in a later work by anton kotsypynskyi Piesni, Dumki 
i Shumki Ruskoho Naroda na Podoli, Ukraini I v Malorossii (Polnyi Sbornik Malorossiiskykh 
Narodnykh Pesen, 2 vydannia 1891) (Songs, Dumki and Shumki of Ukrainians in Podoliya, 
Ukraine and Malorossiya (A Total Collection of Ukrainian Folk Songs, the 2nd edition of 1891)). 
there we have Ukrainian text and another variant of harmonization. comparing, we note a dif-
ferent author approach.
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While considering the collections with dumka, another famous work – Narodnyia Pesni Ha-
litskoi i Uhorskoi Rusi, Sobrannyia Ya. Holovatskim (Folk Songs of Halytska and Uhorska Rus, 
Collected by Ya. Holovatskyi) should be mentioned. 

Part i. dumas and dumkas (1878). the whole part is dedicated to dumka (P. 237–388). it 
consists of subdivisions Folk Dumky and Dumkas of Educated Class. it contains only the texts, 
which complicate greatly the idea of the works musical features. it should be noted that the inte-
rest in dumka has been persisted in Poland and in the late XiXth – early XXth centuries. it has 
been especially popular in home salon music. 

it is confirmed with the fact that in krakow in the mid to late XiXth – early XXth centuries 
at least for three times in two notebooks 86 folk and author dumkas have been published in a pia-
no presentation with the words (including the poems by yu. B. and S. Zaleski, f. karpinskyi, 
yu.kozheniovskyi, m. konopnytska, a. mickiewicz, V. Syrokomlia, ya. chechot and other famous 
Polish poets), composed by o. Zhukovskyi. these collections music is written by S. moniush-
ko, k. liubomyrskyi, f. chopin, m. Zavadskyi, etc. a number of Polish composers, including 
amateurs, have written dumkas for various executing staffs. dumkas in the works of prominent 
representative of the Polish national composer’s school S. moniuszko are considered as the most 
famous of them.

Keywords: history, cultural interrelation, poetry, musical culture, features of the genre, vocal 
collections.
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УДК 763:7.071.1(477–25)"1935/1950" Катерина Попович 
(Київ)

лІтогРАфІЇ КиЇвСЬКих хУдожНиКІв-гРАфІКІв  
дРУгоЇ половиНи 1930-х – 1950-х РоКІв

Статтю присвячено творчості київських художників-графіків, які працювали в літограф-
ській техніці в період 1930–1950-х років. Досліджено тематику та жанровий діапазон естам-
пів майстрів-літографів. Також здійснено спробу описати композиційні прийоми та образно-
стилістичні особливості графічних творів мистців Києва.

Ключові слова: літографія, асфальт, естамп, плоский друк.

this article is dedicated to the works of kyiv graphic artists, who have worked in lithography 
technique in the 1930s–1950s. Subjects and genre range of the prints by the masters of lithography 
are investigated. an attempt to describe composition methods, figurative and stylistic peculiarities 
of the graphic drawings of artists from kyiv is realized.

Keywords: lithography, asphalt, printmaking, flatbed print.

постановка проблеми. Автор вважає за необхідне зауважити, що в дослідженнях, 
присвячених творчості українських художників-графіків 30–50-х років ХХ ст. недо-
статньо уваги приділено літографіям, які є невід’ємним складником графічного мис-
тецтва, та вивченню їхніх особливостей в образно-художньому та мистецтвознавчому 
аспектах.

Актуальність дослідження про діяльність київської школи літографії зумовлена 
тим, що в науковій літературі мало комплексних монографічних досліджень, які б 
вивчали саме цю тему в повному обсязі. На сьогодні літографії, які є частиною твор-
чої спадщини низки київських художників-графіків, потребують усебічного вивчення 
та ґрунтовного аналізу. Залишається чимало «білих плям» у висвітленні творчості 
 київ ських художників-графіків 1930–1950-х років, котрі працювали в техніці плос-
кого друку.

зв’язок авторського доробку з важливими науковими та практичними завдання-
ми. Матеріали дослідження відповідають тематиці наукової роботи кафедри графіч-
них мистецтв НАОМА та дисертаційному дослідженню автора.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед останніх загальних праць най-
ґрунтовніше українська графіка представлена в п’ятому томі «Історії українського 
мистецтва» (2006) за редакцією Г. Скрипник [2]. Так, у главах «Мистецтво другої 
половини 1930-х – першої половини 1950-х років» та «Мистецтво другої половини 
1950-х – 1980-х років» проаналізовано основні етапи розвитку та здобутки образо-
творчого мистецтва в Україні. Зокрема, О. Роготченко дослідив українську графіку 
довоєнного та післявоєнного періоду (1930–1950), а у статті «Графіка» О. Аврамен-
ко окреслила загальний стан української графіки за 1950–1980 роки; детальніше 
книжкова графіка другої половини ХХ ст. досліджена в статті «Книжкова графіка» 
О. Ламонової. 

Українському графічному мистецтву ХХ ст. присвячено фундаментальну моногра-
фію О. Лагутенко «Українська графіка ХХ ст.» (2011) [4], у якій охарактеризовано 
образно-стильові особливості українського графічного мистецтва від початку до кінця 
минулого століття із широко представленим ілюстративним матеріалом.

З останніх публікацій про творчість окремих художників, які працювали в літо-
графській техніці, можна знайти матеріал в альбомі «Народний художник України 
Микола Попов» (2004) [5], біографічному дослідженні Н. Белічко «Борис Гинзбург. 
Короткого життя яскравий слід» (2013) [1].
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Новизна дослідження та зазначення нерозглянутих раніше частин загальної 
проб леми, яким присвячується стаття. У пропонованому дослідженні вперше розгля-
нуто наявний матеріал про мистецтво літографії у творчості київських художників-
графіків 1930–1950-х років; відтворено цілісну картину розвитку техніки плоского 
друку в київському мистецькому середовищі та визначено коло митців-графіків Киє-
ва, які працювали в галузях станкової графіки та книжкової ілюстрації в літограф-
ській техніці; визначено тематику та жанровий діапазон графічних творів і розділи 
книжкової ілюстрації, які обрали київські літографи в досліджуваний часовий про-
міжок; виявлені художні ознаки, засоби виразності та технічні особливості літогра-
фій, створених київськими художниками-графіками 1930–1950-х років. Літографське 
мистецтво розглянуте автором статті як окремий вид друкованої графіки, також при-
ділено увагу його особливостям.

методологічне або загальнонаукове значення авторських розробок. Практичне 
значення роботи полягає в можливості залучення її результатів у наступних дослі-
дженнях образотворчого мистецтва України. Матеріали наукової розвідки можуть 
бути використані в навчальному процесі при підготовці художників-графіків та інших 
фахівців споріднених спеціальностей, а також для розробки методичних посібників 
із друкованої графіки, складання каталогів, підвищення інтересу до літографського 
мистецтва та вивчення творчої спадщини українських графіків. 

постановка завдання. Мета статті – дослідити діяльність київської школи літо-
графії у 1930–1950-х роках, визначити коло київських мистців, які працювали в 
літографській техніці та проаналізувати їхній творчий доробок на основі публікацій, 
архівних матеріалів, загальних праць про українське графічне мистецтво, каталогів 
художніх виставок, альбомів та монографій про окремих майстрів-літографів Києва.

виклад основного матеріалу дослідження. Українське мистецтво 1930-х років 
припадає на переломний період переходу від полістилізму та плюралізму творчих 
проявів до панування соціалістичної ідеології, що призвело до поступового вини-
щення національної культури. Відбулося нещадне затиснення лещат владної систе-
ми й нав’язування мистецтву доктрини соцреалізму. Мистецтвознавець О. Лагутенко 
 зауважує, що «соціалістичний реалізм, замішаний на мімезисі, підправлений плас-
тично і скорегований ідеологічно, став єдиним прийнятним “творчим” методом. Всі 
інші “ізми” мали бути витравленими з палітри художників як “буржуазні”, “шкід-
ливі” для здорового народного сприйняття» [4, с. 45]. Художникам-графікам влада 
диктувала конкретні тематичні соціально-політичні завдання, мета яких – однобічне 
відображення суспільних процесів та життя нової держави. У книжковій графіці 
звужувався перелік книг для ілюстрування та ставилися чіткі вимоги до стилістики 
художнього оформлення видань [3; 6; 9].

Мистецтво літографії, як і образотворче мистецтво України 1930-х років загалом, 
втрачає зв’язок із європейським і світовим мистецтвом та підпорядковується центру 
більшовицької країни. Художники почасти змушені були дотримуватися вимог влади 
до нового радянського мистецтва, іти на компроміс із власним мистецьким баченням 
або, шукаючи різні шляхи творчого самовираження, уникати нав’язаної керівництвом 
держави тематики.

Літографія – одна з друкованих технік, що здебільшого ґрунтується на тональному 
рисунку, відповідала запитам радянського суспільства в реалістичному відтворенні 
дійсності.

У другій половині 1930-х років художник-графік З. Толкачов виконав ілюстрації 
до вибраних творів Л. Первомайського (1936), книги І. Якіра «Спогади про гро-
мадянську війну» (1937) та серії літографій в історичному й батальному жанрах – 
«Повстання» (1936), «Трипільська трагедія» (1936). Естампи відзначаються дина-
мічністю, вдалими образно-формальними та просторовими вирішеннями, у яких ще 
відчутні впливи європейського мистецтва. Г. Пустовійт створює в цей період цикли 
автолітографій – «Краєвиди Кавказу» (1935), «Дніпро індустріальний» (1937), «Ра-
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дянська Молдавія» (1937–1938), акцентуючи увагу на природі та людині-трудівнику. 
Так, у динамічній багатофігурній композиції «Збирання винограду» перед нами по-
стають життєрадісні селяни, захоплені роботою, люди різного віку: від дітей до до-
рослих, які з легкістю та задоволенням збирають виноград, наче кружляючи в танку.

Авторству мистця належать ілюстрації до роману І. Гончарова «Обломов» (1935), 
де дотепно за допомогою гіперболізації розкрито зміст літературного твору, влуч-
но передано характер головного героя, а для виразності сміливо використано тонові 
контрасти й лінійний рисунок.

До 125-річчя з дня народження Великого Кобзаря художниками виконано ряд 
естампів у реалістичній манері: літографія В. Касіяна «Т. Г. Шевченко серед селян» 
(1939), кольорова літографія «Шевченко на Україні» (1939), які вирізняються май-
стерною передачею світлотіні, тонким моделюванням форм, автолітографії Л. Худяка 
«Шевченко серед дітей» (1939) та графічні аркуші з пейзажними мотивами І. Пле-
щинського – краєвиди Канева та Моринців, пов’язані з іменем українського поета.

Трагічні сторінки вітчизняної історії, що припали на 1940-ві роки, знайшли своє 
відображення в образотворчому мистецтві. Як відлуння подій Другої світової війни, 
щойно пережитих українським народом, воєнна тематика та батальний жанр стають 
актуальнішими, відтіснивши тему соціалістичного будівництва на другий план. Се-
рії графічних творів З. Толкачова «Окупанти» (1941–1943), «Майданек» (1944–1945), 
«Квіти Освенцима» (1945), «Освенцим» (1945) з документальною точністю передають 
реалії воєнного періоду, проявляючи сутність та жорстокість війни, констатують факти, 
що стали доказом злочинів проти людства. Графічні твори трьох серій – «Майданек», 
«Квіти Освенцима», «Освенцим», які складають єдине ціле, – були створені автором 
на основі достовірного матеріалу – подій, свідком яких він був під час звільнення на-
цистських концтаборів. Майстер графіки, переживши глибокі емоції, зафіксував усе, 
що потрапило в поле його зору, використовуючи всі можливі графічні матеріали (олі-
вець, вугіль, сепію, пастель, крейду). Він, відчуваючи ненависть до фашизму, виразно 
показав перебування бранців у нелюдських умовах, методи знущання над людьми, які 
не втрачали своєї гідності, розкрив драматичні сторінки історії в такий спосіб. У серії 
«Квіти Освенцима» порушено тему дітей-полонених у концтаборі, де графік різнобічно 
показує всі аспекти фашистського механізму знищення. Він підкреслює психологічний 
стан маленької особистості, яка намагається вижити в неймовірному пеклі. Замордова-
ні, змарнілі, пригнічені, хворі діти, але з іскрою надії в очах, виступають перед нами на 
графічних аркушах майстра. Рисунки з серії «Освенцим» стають більш проникливими, 
з поглибленим розумінням стану пригнобленої людини, більш узагальнені, лапідарні 
та лаконічні. На основі натурних зарисовок та швидких начерків, у яких художник на-
магався вихопити головне, акцентувавши на важливих моментах, згодом було створено 
низку літографій. Розглянуті нами графічні серії за своїм ідейним та гуманістичним 
спрямуванням перегукуються із графікою німецької художниці Кете Кольвиц. Роботи 
З. Толкачова, які були продемонстровані 1945 року в Польщі на території Освенциму, 
викликали широкий резонанс та привернули особ ливу увагу глядачів [2; 8].

На болючу та трепетну тему Другої світової війни створюють свої графічні твори 
київські художники – В. Фатальчук «Повернення» (1947), «Перша післявоєнна вес-
на» (1947) та О. Юнак «На могилі героя-партизана» (1947). Широку гаму почуттів, 
пережитих ними (як учасниками чи свідками) після трагічних подій, передано у тво-
рах засобами графічного мистецтва: сум і біль, втрата близьких людей, які полягли 
під час війни; радість перемоги та повернення рідних; розпач від розрухи та прагнен-
ня відновити зруйновані міста й села.

В означений період у книжковій графіці працював художник Л. Капітан, який 
ілюструє книгу для дітей «Казка про рибака і рибку» (1946) в техніці кольорової лі-
тографії. Будні жителів села, які з ентузіазмом працюють на полях країни, виконую-
чи різні види сільськогосподарських робіт, відображені в автолітографіях К. Єлеви – 
«Сіно», «Скиртування», «Нова молотарка», «Вечір на току», створені в 1949 році.
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Вихованці Київського державного художнього інституту, який відновив свою ро-
боту в післявоєнний час, навчаючись на графічному факультеті, мали можливість 
опанувати техніку плоского друку. Частина студентів у період 1950-х років для вико-
нання дипломних робіт обирала літографію, використовуючи її можливості та зобра-
жувальні засоби. У майстерні станкової графіки під керівництвом професора О. Па-
щенка студенти працюють над темами повсякденного життя, революційних подій, 
громадянської війни, соціалістичної розбудови відповідно до вимог того часу. Зокре-
ма, у серії естампів Н. Кибальчич «Першокласниця» (1953), Л. Фейгіна «Піонерія» 
(1954), О. Чернеця «У них немає дитинства» (1955) закцентовано увагу на різному 
життєвому досвіді дітей. У творах Н. Кибальчич та Л. Фейгіна показано щасливе 
безтурботне дитинство, з погляду тогочасного радянського суспільства. Натомість у 
літографіях О. Чернеця зображено тяжке життя дітей на Заході, які бідують у ка-
піталістичному світі, зокрема, в аркушах «Бездомний», «Коло вітрини», «Хвора ди-
тина», «Разом з батьком», «Сьогодні на роботі». Літографії з пейзажними мотивами 
Г. Пушнікової «Види Києва» (1951), О. Губарєва «Дніпро» (1955), В. Шеньова «Ста-
лінград – місто-герой» (1955), Г. Нагая «Земля колгоспна» (1957), В. Калуги «На 
Дніпрі» (1958) пов’язані з історичним минулим або буднями радянської держави, 
мають широкий підтекст та героїко-епічний характер. У графічних творах В. Нови-
ковського «Будівельники та металурги Придніпров’я» (1958), Б. Гінзбурга «Люди 
праці» (1958) висвітлено тему промислового будівництва та праці робітників заводів, 
фабрик. У врівноважених, статичних композиціях молодого художника Б. Гінзбурга 
великим планом постають люди сучасності, причетні до розбудови нової держави. 
Монументальні образи металургів на тлі фрагментів обладнання заводів та робочих 
місць підкреслюють велич та важливість їхньої праці. Дипломна робота в техніці 
кольорової літографії М. Попова «Похід армії К. Є. Ворошилова» (1956) присвячена 
революційним подіям 1918 року. Завдяки вдалому освітленню, передачі емоційної 
напруги героїв, ефекту глибини простору та кольоровому контрасту – експресивні 
за характером твори художника відображають настрій буремних часів. Роботи ви-
пускників, які ґрунтувалися на натурних рисунках, свідчили про глибоке розуміння 
доцільності використання різних композиційних прийомів та знання особливостей 
техніки плоского друку, були виконані на високому професійному рівні.

У майстерні книжкової графіки під керівництвом професора І. Плещинського сту-
денти обирають для оформлення та ілюстрування книг регламентовані твори росій-
ських та українських авторів, використовуючи змішану техніку. Зокрема, М. Бель-
ський виконав оформлення твору В. Попова «Сталь і шлак» (літографія, туш, гуаш, 
1952), М. Єременко створив ілюстрацію до «Золототисячника» (літографія, туш, 
гуаш, 1953), В. Якубич – до повісті В. Катаєва «Біліє парус одинокий» (літографія, 
туш, перо, 1953), М. Прокопенко – до роману І. Нечуя-Левицького «Микола Дже-
ря» (літографія, вугільний олівець, 1956), А. Навроцький – до «Північної повісті» 
(літографія, гуаш, 1959), Н. Макарова – до роману О. Толстого «Ходіння по муках» 
(літографія, вугільний олівець, 1952), В. Фукс – до книги К. Федіна «Перші радос-
ті» (літографія, гуаш, туш, 1955), Н. Костенко – до оповідання А. Чехова «В яру» 
(літографія-асфальт, гуаш, туш, 1958). Кожен з авторів підібрав відповідне худож-
ньо-пластичне рішення, використовуючи арсенал різноманітних засобів виразності.

Дипломні роботи багатьох випускників (М. Попова, О. Чернеця, Б. Гізбурга, 
Г. Нагая, О. Губарєва та інших) увійшли до експозицій республіканських виставок, 
які проводилися Міністерством культури та Спілкою художників УРСР, всесоюзних 
виставках дипломних робіт, Міжнародній виставці творів образотворчого і приклад-
ного мистецтва, присвяченій Vi Всесвітньому фестивалю молоді і студентів.

Після завершення навчання в КДХІ молоді художники В. Новиковський, М. По-
пов, В. Калуга, Б. Гінзбург, Г. Зубковський, О. Чернець активно працювали в техніці 
плоского друку в означений період. У своїх естампах вони продовжували висвітлюва-
ти історичні події, відображати процес відбудови народного господарства та активного 
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зведення нових об’єктів сучасними графічними засобами, створювати виразні художні 
образи, володіючи знаннями композиційних законів й технічних можливостей стан-
кової та книжкової графіки.

Художники 1950-х років їздять у творчі відрядження на будівництва та промислові 
об’єкти важкої індустрії, спостерігаючи за роботою людей, щоб возвеличувати працю 
трудівників радянської держави. Художники Є. Рябова в автолітографії «Бурова. Роз-
грузка труб» (1950), І. Селіванов у творі «Передача соціалістичного досвіду» (1952), 
Б. Тихонов в естампі «На цілині» (1955) та Т. Хвостенко в аркушах серії «У Новій 
Каховці» (1957), спираючись на реалістичний підхід, намагалися якомога достовірніше 
передати будні радянської людини. Б. Гінзбург виконує серію літографій «Українські 
новобудови семирічки» (1959–1960), беручи за основу натурні зарисовки. На панорам-
них пейзажах він зображував Кременчуцьку ГЕС, яка складається з могутніх бетонних 
опор греблі, з гордістю демонстрував результат праці будівельників. Композиційно за-
вершені сюжети графічних творів поєднали характерні риси велетенських домен, під-
йомних кранів, обладнання комбінатів та динамічні фігурки творців цих грандіозних 
споруд. В. Новиковський працює над серією «Металурги Придніпров’я» (1957–1958), 
а В. Панфілов робить серію кольорових автолітографій «На домні» (1957). В. Ка-
луга створює серії кольорових літографій «На українських новобудовах семирічки» 
(1959–1960) та «Дніпро сьогодні» (1958), автолітографії «Севастополець» (1956), «На 
плоту» (1956), «Вечір на верфі» (1956). Г. Зубковський виконав промислові пейзажі-
жанри «Бориславські нафтові промисли» із серії «Радянський Борислав» (1957). Кон-
структивні багатопланові композиції художника показують масштабність промислових 
об’єктів та порівняно маленькі фігури робітників заводів, фабрик на їх тлі.

Про історичні події 1917 року нам нагадує К. Агніт-Слєдзєвський у графічному 
творі «Крейсер “Аврора”» (1947), який став символом початку революції. До теми 
Другої світової війни художники звертаються ще кілька десятиліть після її завер-
шення, святкують річниці, нагадуючи про події, подвиги та жертви людей воєнного 
періоду. Художник О. Олійник створює серію літографських аркушів «Партизани 
Великої Вітчизняної війни» (1956), розкриваючи тему героїчного минулого.

У царині книжкової графіки плідно працює Г. Якутович, який обирає техніку 
літографії для ілюстрування драми І. Франка «Украдене щастя» (1956) та твору 
М. Коцюбинського Fata morgana (1956), згодом виконає ілюстрації до цього твору в 
ліногравюрі як більш контрастній техніці. Мистець дуже майстерно передає психо-
логічний стан персонажів літературних творів, дає влучні характеристики героїв, 
максимально зосереджує увагу на дійових особах, відтворює дух описаного часу. 
О. Мікора звертається до історії громадянської війни та створює ілюстрації до рома-
ну А. Первенцева «Кочубей» (1957).

Портрет як жанр посідає особливе місце у творчості художників 1930–1950-х ро-
ків, такі твори мали прославляти вождів, діячів культури та мистецтв, возвеличувати 
людей праці. М. Філонюк у техніці літографії виконує портрети В. Молотова (1947), 
М. Хрущова (1947), народного артиста СРСР Гната Юри в комедії І. Тобілевича «Сто 
тисяч» (1946), народного артиста СРСР А. Бучми в ролі Миколи Задорожного в п’єсі 
І. Франка «Украдене щастя» (1946), які вирізняються точністю, високою досконалістю 
рисунка, тонким психологізмом. В. Касіян, виконуючи портрет Т. Шевченка в техніці 
акварельованого естампа (1945), зображує задумливого, з проникливим поглядом ве-
ликого українського поета, м’яким тонким штрихуванням передає градації світлотіні, 
доповнюючи кольором. З. Толкачов створює низку літографованих портретів літера-
торів О. Гончара (1948), О. Копиленка (1948) Л. Первомайського (1948), П. Грабов-
ського (1949), Шолом-Алейхма (1956) із влучною характеристикою та конкретним 
трактуванням їхніх образів. Мистець Л. Фейгін у автолітографії «Герой Рядянського 
Союзу Валя Котик» (1954) відтворив риси юного патріота – розвідника, який загинув 
під час війни. Художники проявляють інтерес до пересічних громадян радянської дер-
жави, ударників праці та створюють портрети, щоб підкреслити їхню значущість для 
суспільства. О. Кнюх виконує літографію «Портрет сержанта М. Садкова» (1944).
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Пейзажний жанр захоплює художників як можливість уникнути ідеологічних тем 
і зосередити свою увагу на станах природи, помилуватися мальовничими краєвидами. 
Майстриня графіки Т. Шевченко в 1955 році працює над «Карпатською серією» ко-
льорових літографій, у яких уважно підмічає характерні особливості гірської місце-
вості, лісів та полонин Західної України. Художник К. Агніт-Слєдзєвський створює 
кольорову автолітографію «Ранок на Дніпрі» (1951), передаючи урочистий настрій 
природи. Пейзаж О. Олійника «Вечір на Росі» (1955) має ліричний, споглядальний 
характер. Мистець М. Родін, спостерігаючи за природою, створює не складні за ком-
позицією, але виразні пейзажі «Дорога» (1948), «Стара липа» (1948). Ритм київських 
вулиць, активне життя міста передав художник А. Дев’янін у своїх графічних творах 
«Київ. Площа Калініна» (1954), «Київ. Хрещатик узимку» (1954).

Графічні твори київських художників демонструють на численних республікан-
ських виставках української радянської графіки та тематичних художніх виставках 
(Х Українська художня виставка (1946); ІХ Українська художня виставка (1947); 
Всесоюзна художня виставка присвячена 40-річчю Великої жовтневої соціалістичної 
революції (1957); виставка творів молодих художників, присвячена фестивалю моло-
ді Української РСР (1957); Республіканська художня виставка присвячена 40-річчю 
ВЛКСМ (1959); Республіканська виставка «Книга, графіка, плакат Української РСР, 
присвячена ХХІ з’їзду КПРС ХХ з’їзду Компартії України» (1959) та інші).

Наприкінці 50-х років ХХ ст., незважаючи на багаторічне відсторонення художни-
ків радянської держави від світового мистецтва, українські мистці почали більше кон-
тактувати з діячами культури інших країн, ставали доступнішими твори зарубіжних 
авторів, збагачувалися засоби художнього оформлення та ілюстрування літератури, 
що сприяло піднесенню книжкової графіки. О. Роготченко зазначає, що «середина та 
друга половина 1950-х років характеризується прагненням майстрів графіки до утво-
рення динамічних дійових образів, сповнених активних, лаконічних і елементарних 
композиційних та формоутворюючих елементів, тобто образотворча мова книжкової 
та станкової графіки збагачувалася новою лексикою, на відміну від старих відживаю-
чих консервативних канонів» [2, с. 337].

висновки. Графічне мистецтво другої половини 1930 – 1950-х років, незважаючи 
на складну соціально-політичну ситуацію, яка склалася в державі, ідеологічний тиск 
на мистецький процес та творчу діяльність художників, прямувало своїм шляхом роз-
витку і вирішувало тогочасні художньо-творчі задачі, використовуючи різноманітні 
методи і способи втілення художнього задуму. Аналізуючи творчий процес у мистець-
кому середовищі Києва, зокрема творчість художників-графіків, виявлено високий ін-
терес до літографської техніки. Літографії київських художників характеризувалися 
прагненням до пластичних пошуків та експериментів, відзначалися високим профе-
сійним рівнем та виконавською майстерністю. Загалом графічне мистецтво означеного 
періоду зазнало різних змін та трансформацій у контексті історико-культурних про-
цесів і політичних ситуацій, які стали домінантними в художній діяльності мистців.
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SUmmary

Ukrainian art of the 1930s has existed in a turning period of the change from polystylism and 
pluralism of creative expressions to the dominating socialist ideology, that has caused the subsequent 
destruction of national culture. the government has blocked art ruthlessly and started to put upon 
the doctrine of socialist realism. graphic artists have specific thematic social and political tasks 
aimed at one-sided reflection of the social processes and the new state life. the list of books to 
be illustrated is shortened and there are clear requirements to the stylistics of the editions artistic 
presentation. 

the 1940s has clashed on the tragic pages of Ukrainian history and influenced the fine art as an 
echo of the events of World War ii, experienced by the Ukrainian people. military themes and the 
battle genre have prevailed and replaced the socialist construction theme. the following years have 
become a period of piecemeal art revival. having analyzed the creative process that occurred in the 
artistic environment in kyiv, especially the creative work of graphic artists, it is possible to note a sig-
nificant interest in litography technology. ye. hapon, V. Novikovskyi, m. Popov, V. kaluha, Z. tol-
kachov, B. hinzburh, h. Zubkovskyi, o. chernets and others have been engaged actively in flatbed 
lithography during the mentioned period. they have continued to cover historical events, reflect the 
process of the national economy recovery and active construction of new objects with the help of mo-
dern artistic and technical methods, creating dynamic images, using laconic shaping elements of the 
composition, improving the descriptive language of easel and book graphics in their prints.

lithography of the mid- to late of the 1950s, despite the interference of ideology into the artistic 
process and the artists creative work, may be described as the aspiration for the plastic searches and 
experiments with a high professional level and technical mastery. in general, the graphic art of the 
1930s–1950s has undergone various modifications and transformations in the context of historical and 
cultural processes and political situations, which have become uppermost in the artists creative work.

Keywords: lithography, asphalt, printmaking, flatbed print.
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УДК 791.83(477.83–25)"1830/1840" Олег Поспєлов 
(Київ)

циРКове миСтецтво У лЬвовІ  
НАпРиКІНцІ 1830-х – УпРодовж 1840-х РоКІв

У статті досліджено десятилітній період циркової історії м. Львова (1838–1848). На осно-
ві матеріалів преси окресленого періоду, в хронологічній послідовності, описано гастролі 
провідних труп та артистів у місті; простежено процеси розвитку і диверсифікації циркових 
жанрів та вистав; визначено особливості розвитку циркового мистецтва.

Ключові слова: цирк, циркове мистецтво, циркові жанри, акробатична вистава, циркові на-
їзники, пантоміма, Львів.

the article is dedicated to the period of ten years of the circus history of lviv (1838–1848). on 
the basis of materials of the press of the studied period tours of the leading troupes and artists in 
the city are described in the chronological sequence; the processes of development and diversifica-
tion of circus genres and performances are considered; the peculiarities of the circus art develop-
ment are determined.

Keywords: circus, circus art, circus genres, acrobatic performance, circus riders, pantomime, 
lviv.

У першій половині ХІХ ст. м. Львів – культурний осередок на Сході імперії Габс-
бургів, столиця Королівства Галіції і Лодомерії – переживав часи загальноєвропей-
ського захоплення цирковими виступами.

У попередній розвідці – «Початки циркового мистецтва на західноукраїнських 
землях у складі імперії Габсбургів» – автор уже розглянув перші задокументовані 
акробатичні виступи у Львові другої половини XViii ст. та видовищні вистави в Гали-
чині першої третини ХІХ ст., а також визначив особливості досліджуваного періоду. 
Хронологію подій завершено 1836 роком – гастролями у Львові й Чернівцях циркової 
трупи Лаури де Бах і Луї Сульє; акробатичних труп Далло й Дюпюї, які виступали 
на сценах міських театрів [1].

У запропонованій статті за завдання поставлені хронологізація і систематизація 
фактографії циркових виступів, а також виявлення особливостей розвитку циркового 
мистецтва у Львові впродовж 1838–1848 років – десятиріччя насиченого гастролями 
провідних майстрів того часу в галицькій столиці.

Навесні 1838 року, на першій шпальті віденського часопису «der adler», було вмі-
щено повідомлення про гастролі у Львові трупи гімнаста й атлета Карла Раппо, який 
«з повним правом називав себе першим Гераклом та атлетом сучасності» [6, s. 273]. 
К. Раппо був визнаним у світі артистом, котрий підкорив Європу й Азію, відвідавши 
Індію, Китай, Персію та Туреччину [5]. Виступи у Львові відбувалися на сцені місь-
кого театру при повних залах. У програмі також брали участь 10-річний син К. Рап-
по, китаєць Семюель Мотті з Лондона та іспанський комік Карл Нерво з Мадрида. 
З кожним виступом оплески ставали гучнішими: публіка гідно оцінювала вистави 
найвищого ступеня досконалості, під час яких артисти демонстрували те, на що здат-
на чоловіча сила, спритність і прорахований баланс. Успіх виступів у театрі спонукав 
пана Раппо винайняти приміщення цирку в Єзуїтському саду, аби показати публіці 
кілька грандіозних гімнастичних вистав [67, s. 136]. Влітку розпочалися виступи на 
цирковій арені. У програмі вирізнявся балансер на канаті пан Нерво (з родиною) [12, 
s. 520]. Публіка охоче відвідувала щоденні вистави [7, s. 668]. 9 вересня К. Раппо 
представив виставу, ідея якої полягала в ілюстрації битви під м. Лейпцигом. Артист 
не жалкував сил і коштів для задоволення найвибагливішої аудиторії, і, по завершен-
ні виступу, був винагороджений щедрими оваціями [13, s. 908].
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Влітку 1838 року, в спеціально зведеній будівлі на Валу (нім. der neu erbauten 
Bude am Walle), відбувалися незвичайні демонстрації трупи під керівництвом Х. Хіл-
ла. Львів’янам представили молодого індійця з Мадраса, індіанця з Антигуа, абори-
гена з Папуа Нової-Гвінеї, заспиртовану змію; своїм мистецтвом публіку розважав 
молодий англієць Роді, який з легкістю демонстрував надзвичайну гнучкість тіла, 
багатогранні еквілібристичні стійки, різні подвійні фігури, групи й піраміди, а також 
надприродне балансування на мотузці [58, s. 296].

У квітні 1839 року (у виданні «mnemosyne») з’явився критичний відгук про коміч-
ну виставу «Том Рід, або Бразильська мавпа» на львівській театральній сцені. Пан 
Томазеллі, який виконував головну роль мавпи, розчарував глядачів недосконалістю 
гімнастичних умінь. Критик жалкував, що популярний комік, котрий умів жартувати 
та вражати публіку смішними куплетами, не впорався зі складним для себе образом, 
тому вистава перетворилася на «нісенітницю». Артист видряпувався на стіну, на якій 
були прибиті планки, а власне гімнастичні вправи обмежив стрибками на стіл [63, 
s. 112]. Ознайомленні з мистецтвом Едуарда Клішніга, визнаного майстра акробатич-
ного жанру, критики зауважили на жалюгідному лише наслідуванні майстра.

Влітку 1839 року до Львова завітала менажерія Карла Тірі. Серед провідних атрак-
цій звіринця були 11-річний азіатський лев незвичайних розмірів та краси, настільки 
добре приручений, що дозволяв хазяїну пестити його, а також трирічна смугаста 
гієна, яка демонструвала характерну для цього страшного хижака кровожерливість. 
Цікавим явищем було перебування в одній клітці двох диких хижаків: великого вовка 
з Піренеїв Іспанії і великого коричневого ведмедя з Північної Америки, як яскравий 
доказ того, що таке можливо (за умови правильного дресирування). Вартували ува-
ги й два рожеві пелікани з Мальти, витончена антилопа рідкісного виду, гігантська 
змія (boa constrictor) завдовжки 16 футів, єнот з Нової Голландії, шакал з Персії, 
білий пелікан з Єгипту, кілька коричневих грифів зі Швейцарії та мавпи різних ви-
дів. Окрім того, існувала колекція прекрасних птахів – особливо чудові червоні ара 
з Індії, блакитні ара з Бразилії, кілька біло-сірих какаду й різних папуг з Каєнни 
та декілька інших незвичайних пташок. Колекція тварин для молоді була і цікавою, 
і пізнавальною. Тварин утримували в належних умовах. Зауважимо й на показовому 
факті, що дресирувальником був уродженець Львова, який повернувся до рідного 
міста після 20-річної відсутності [64, s. 192].

У вересні 1839 року до Львова, на чолі трупи наїзників, завітав Емануель Беранек 
із Праги. На той час виступи чеських комедіантів у власне Празі були заборонені 
(уперше Е. Беранек отримав дозвіл на виступ у Празі 1843 р.), тому пан Беранек ви-
ступав за межами столиці Королівства Богемія, а також успішно гастролював як у 
німецьких містах, так і в Австрійській монархії [50, s. 45]. У рекламних оголошеннях 
у львівській газеті Е. Беранек репрезентував себе як привілейованого наїзника прус-
ського короля, російського царя, герцогів Мекленбурга, Шверіна та Стреліца. Трупа 
(40 артистів і 30 дресированих коней) мала виступати у спеціально побудованому 
цирку в Єзуїтському саду [59, s. 478]. Найкращі відгуки про трупу Е. Беранека над-
ходили від іноземної преси, особливо з Берліна, де трупа щойно завершила виступи. 
Жонглювання, силові вправи, пластичні й мімічні вистави, вправи в жанрі «клішнік» 
на спині коня, як і дресура коней, були на вищому рівні. У трупі вирізнялися Ур-
бан Вальтер з дружиною, уродженою Беранек, Месьє Франсуа і молодий римлянин 
Моріц, наїзниці Альбертіна, Анжеліка, Лаура та Вільгельміна. Львів очікував на 
циркове свято, яке мало «змусити зникнути вечірню прохолоду» [65, s. 288]. Уже 
перші виступи були дуже успішними, найскладніші вправи верхової їзди виконували 
бездоганно, що свідчило про належний рівень артистів та відмінну виїздку коней. 
Виставу відвідали ерцгерцог Фердинанд і герцог Моденський, представник австрій-
ської королівської родини, що виявило досконалість роботи артистів. Майстерність 
трупи Е. Беранека перевершила подібні виступи трупи Л. де Бах трирічної давнини, 
а саме: публіку вразили маневри козаків та уланів і бездоганно виконані вправи в 
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обмеженому просторі манежу [66, s. 296]. Так, у захопленому настрої, висвітлюва-
ли циркові виступи чеських комедіантів німецькомовні львівські видання. Віденська 
газета також сповіщала про успішні гастролі трупи пана Беранека на новозбудова-
ній арені у Львові [9, s. 851]. Досить дивним був протилежний погляд у висвітленні 
цих виступів польськомовним часописом «gazeta lwowska»: по завершенні гастролей 
сповістили, що товариство Е. Беранека вирушило до м. Бродів; на той час у Львові 
відбулося 22 вистави, у яких трупа (30 артистів обох статей і 40 непогано вивчених 
коней) розважала львів’ян «як могла», проте рівень їх був посереднім (принагідно 
зауважимо, що під час перебування трупи у Львові газета про неї не згадала) [23, 
s. 749]. Забігаючи наперед, зауважимо, що більш пізні виступи цирку Е. Беранека у 
Львові наприкінці 1840-х років мали беззаперечний успіх, що знайшло відображення, 
зокрема, і на шпальтах видання «gazeta lwowska», тому цілком імовірно, що цього 
разу подібні відгуки могли свідчити про особисті стосунки та протиріччя німецької і 
польської етнічних громад міста або окремих кореспондентів. Хоч там як, ці статті – 
єдині свідчення перших гастролей у Львові трупи Е. Беранека, які завершили історію 
виступів циркових труп 1830-х років.

На початку 1840-х років відчутною ставала конкуренція між цирком і театром. 
Глядач прагнув видовищ і нехтував «високим» мистецтвом, що дратувало інтеліген-
цію і театральних діячів. 1841 року «gazeta lwowska» писала, що під час літніх 
гастролей львівської польської театральної трупи до Тарнополя (нині – м. Тернопіль) 
артисти показали вісім вистав у майже порожніх залах; у цей самий час у Тарнополі 
давав вистави цирк Вольтера (Cyrk Woltera), який збирав повні зали, по два-три дій-
ства на день. Організатори театральних виступів не змогли навіть повернути кошти, 
витрачені на подорож та оренду приміщення [68, s. 163]. Особливо чуттєвим таке 
суперництво за прихильність публіки було саме для польської громади в Галичині. 
В умовах, коли Польща вже більш ніж півстоліття не існувала як держава, польський 
театр відігравав просвітницькі функції для поляків, нагадував про славетне минуле, 
зберігав історичну пам’ять та пробуджував патріотичні почуття.

Навесні 1841 року сповістили, що в Єзуїтському саду зводять цирк для гастролей 
трупи наїзників під керівництвом Елізи Турнієр [24, s. 254]. Трупою було охоплено 
28 осіб (15 чоловіків і 13 жінок) і більше 30-ти коней [25, s. 259]. Польські критики, 
не очікуючи побачити нічого надзвичайного, у газетних замітках писали, що, хоча у 
трупі не було видатних виконавців, вистави все одно варто побачити [26, s. 266–267]. 
Однак схвальні відгуки публіки спонукали кореспондентів видання «gazeta lwow-
ska» на власні очі побачити циркове видовище, і вони не були розчаровані. Артисти 
трупи з легкістю і на високому рівні виконували найскладніші гімнастичні вправи; 
добре були підібрані й коні. Сама пані Турнієр вирізнялася граціозними рухами в 
кінному танці, проте найбільша увага була прикута до африканця Максиміліана Це-
цоми, який на великій швидкості, верхи на коні, здійснював найнебезпечніші обороти 
і вольтижування. Захоплення викликав і виступ 11-річного Яна Гертнера, який вико-
нував найскладніші вправи на неосідланому коні і виправдано заслуговував на гучні 
оплески. Своїми виступами він подавав надії стати в майбутньому великим гімнастом. 
Неможливо оминути увагою і велику силу та спритність Серафими Гертнер у коміч-
ному образі, а також молодого поляка Костянтина Вілігана, виступ якого, в образі 
римського гладіатора, не залишав нікого байдужим [27, s. 279].

Протилежним був погляд щодо циркових вистав у німецькомовній пресі. Видан-
ня «leseblätter für Stadt und land zur Beförderung der kultur in kunst, Wissenschaft 
und leben» писало, що акробатичні й гімнастичні мистецтва, а особливо майстерна 
верхова їзда, справляють на публіку чудотворний вплив і знаходять своїх численних 
шанувальників серед львів’ян. Менш успішною, однак, була наїзницька трупа дам 
Турнієр і Шуман, яка, за відсутності у своєму складі відомих артистів, не викликала 
інтерес громадськості. Захоплюючим видовищем на арені цирку є вершник, який, 
окрім досконалого опанування верховою майстерністю, приборкав також природню 
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силу благородної тварини. Кінь і вершник мали зливатися воєдино: дух Людини 
мав взяти верх над силою тварини (перемогти і контролювати її), досягнувши свого 
тріумфу.  Тому не дивно, що в пам’яті, ніби гігантські кентаври з блискучого минуло-
го, жили надзвичайні артистичні виступи Сульє і Кокі (з трупи Л. де Бах, 1836 р.). 
Це мала в подальшому враховувати мадам Турнієр, оскільки, окрім пана Лібхарда й 
маленького Яна Гертнера, жоден артист не міг дистанційно притягувати до себе ува-
ги [51, s. 471–472].

«Вкрай посередньою» назвав трупу Е. Турнієр і віденський часопис «der Wande-
rer». Попри обіцянки в рекламі щоденних нових, ще небачених, вистав, нічого ново-
го публіці не демонстрували [14, s. 668]. За два місяці це саме видання згадало про 
«артистичне весілля» в театральному світі Львова: мадам Турнієр вийшла заміж за 
тенора пана Сабатського [15, s. 748]. Можливо, не здобувши прихильності глядачів 
під час львівських виступів, пані Турнієр знайшла щастя в особистому житті.

5 серпня трупа Е. Турнієр показала пантоміму на сцені місцевого театру. Особли-
во цікавими були еквілібристичні вправи [28, s. 588]. 10 серпня відбувся показ нової 
пантоміми з феєрверком та інших наїзницьких номерів, половину прибутку з якого 
було передано на благодійність – опіку над дітьми [60, s. 496]. Згодом трупа дам Тур-
нієр і Шуман вирушила до Бродів, де мало відбутися 10 вистав [28, s. 588].

Приміто, що, як і у випадку із цирком Е. Беранека, німецькі і польські видання 
по-різному коментували гастролі трупи Е. Турнієр.

Менш ніж за місяць, у вересні 1841 року, Львів був в очікуванні виступів акро-
батичної трупи Мішеля Аверіно, володаря медалі Королівської академії мистецтв у 
Берліні, члена Академій мистецтв Рима, Турина й Генуї. Журнали Німеччини та Іта-
лії вихваляли цього майстра як неперевершеного взірця акробатичних можливостей. 
Досягнення трупи було справедливо винагороджено гордим девізом «non plus ultra» 
(з лат. – «далі нікуди»). Наприклад, у мистецтві виступів на двох канатах, які роз-
тягували поряд один з одним, було перевершено все, коли-небудь зроблене, у цьому 
жанрі. Інформуючи громадськість про трупу М. Аверіно, видання «leseblätter für 
Stadt und land zur Beförderung der kultur in kunst, Wissenschaft und leben» сповіща-
ло, що осінь, завдяки такій цікавій події, мала частково відшкодувати і компенсувати 
довготривалу спеку літніх місяців [52, s. 808].

Трупа М. Аверіно прибула до Львова з Варшави і планувала дати сім вистав пе-
ред подорожжю до Відня [16, s. 916]. Відень, уперше побачивши виступ колективу 
1836 року, очікував на черговий приїзд майстрів. За п’ять років трупа побувала май-
же в усіх містах Австрійської монархії та в німецьких містах [17, s. 924].

У неділю, 12-го вересня, мали розпочатися виступи на зі смаком декорованій аре-
ні в Єзуїтському саду. Найбільш видатними артистами цієї трупи були М. Аверіно, 
Карло де Паскуалі, Амадео Гардосі, Фердинандо Велтц, Еміліо Мерабені, Євгеніо 
Аверіно, а також мадам Аверіно і молода Лактіта Аверіно [53, s. 824].

Перші вистави відбулися 13 вересня на цирковій арені і 14 вересня на сцені місь-
кого театру. Львівський оглядач Макс Рейнау писав, що від трупи М. Аверіно, який 
викликав сенсацію в рідній Італії під ім’ям Diavoletto, очікували вражаючих висту-
пів. Танці та стрибки на канаті, гімнастичні й гротескні вправи перевершували все, 
що тільки могла уявити фантазія щодо розвитку людської сили і пластичності м’язів. 
Артисти трупи пана Аверіно не жили, як звичайні люди, на землі, їхньою стихією 
був широкий світ повітря, де вони з ентузіазмом шукали шлях до сердець глядачів. 
М. Аверіно будував свій будинок на натягнутій мотузці і почувався безпечніше зі сто-
лом та кріслом у повітрі, піднесений над рівнинним, земним життям, аніж звичайні 
люди на найм’якішому дивані. Неможливо, за висловом критика, було з точністю опи-
сати окремі частини вистави, так само, як неможливо поставити нездійснену вимогу 
думати про немислиме. Відтак єдиним засобом описати і пояснити те, що робили ар-
тисти, було йти до театру і бачити все на власні очі! Незрівнянні артисти в танці мог-
ли конкурувати з будь-якою балериною; вони лазили, як бабуїни, стрибали, як жаби, 
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повзали, як черепахи; володіли воістину міццю Геркулеса, викликаючи уявлення про 
справжню античну красу, могли постати й найпрекраснішою моделлю для будь-якого 
скульптора. На думку М. Рейнау, зважаючи на продемонстровані артистами надзви-
чайні можливості тіла, потрібно було розширювати анатомічні кордони і фізіологічні 
функції за зовсім іншими стандартами. Ті, хто не знаходив від гімнастичних вистав 
особливого задоволення, до числа яких зараховував себе і автор рецензії, також не 
залишали зали, не віддавши данини захоплення видатними досягненнями майстрів 
трупи М. Аверіно [54, s. 847–848].

Із запалом писала про перші виступи пана Аверіно і польська преса. У мистецтві 
балансування на лінії артист перевершував все, що коли-небудь демонстрували у 
Львові: на стільці, на двох пляшках він балансував стоячи, сидячи та опускаючись 
на коліна. Рухи були впевнені й витончені. Мальовничими та красивими були й ака-
демічні пози та атлетичні виступи М. Аверіно і атлета Ф. Велтца. Вирізнялися також 
і гротескні виступи Є. Аверіно, який перевершив усіх у жанрі «клішніка» [29, s. 703].

М. Аверіно вдало поєднував виступи на арені і в театрі. Громадськість не втомлю-
валася захоплюватися його надзвичайними досягненнями. Кожна нова презентація 
відкривала незвичайну майстерність акробатів трупи, підкріплену гучними оплес-
ками численного натовпу. Найнадійнішою гарантією неординарності цього чудового 
товариства був постійний наплив навіть освіченої громадськості, яка в минулі часи 
спокушалася монотонністю гімнастичних вистав не більше одного разу [55, s. 872].

Справи М. Аверіно йшли відмінно, публіка вщент заповнювала зали. Кількість 
вистав у Львові зросла із семи до дванадцяти, і від’їзд до Відня щоразу відклада-
ли [18, s. 952].

12 жовтня пан Аверіно давав чергову «останню» виставу в заповненому театрі. 
Артист на ходулях балансував на канаті, чого раніше не робив ніхто, полонивши 
публіку своєю винятковою сміливістю [27, s. 783]. Водночас критик М. Рейнау пи-
сав про цей виступ, що неможливо було постійно відкладати від’їзд і жалкував, що 
осіння пора не дозволила трупі М. Аверіно виступати лише на арені, яка вмістила б 
усіх бажаючих, вважаючи сцену театру непридатною для мотузки і подібних реквізи-
тів [52, s. 943–944].

Остання вистава відбулася 17 жовтня. М. Аверіно протягнув мотузку зі сцени 
на галерею і, балансуючи, розсіяв над аудиторією літографічні малюнки з власним 
зобра женням [31, s. 795].

Підбивши підсумок циркових гастролей у Львові, віденське видання «der humorist» 
писало, що трупа пана Аверіно (його дружина, донька й син) захоплювала публіку 
красою і надзвичайною майстерністю. Статні чоловіки К. де Паскуалі й А. Гардосі 
виконували бездоганні pas de deux, Є. Аверіно майстерно виступав на двох канатах, 
дивовижні атлетичні пози та боротьбу демонстрували добродії Аверіно й Велтц. Сам 
М. Аверіно граціозно і впевнено виконував вражаючі вправи на натягнутій мотузці. 
Відтак переповнені зали і бурхливі оплески глядачів були кращими доказами без-
переч ного успіху артистів [9, s. 883].

Навесні 1842 року до Львова завітав «Олімпійський цирк» уславленого наїзника 
Алесандро Гверри, на прізвисько «Несамовитий» (італ. Il Furioso). Трупа налічувала 
54 особи (18 з яких – жінки) і 62-х коней. Серед чоловіків були, зокрема, хореограф, 
постановник пантомім, два міми та диригент оркестру [32, s. 241]. Це була найчислен-
ніша з усіх труп, які до цього виступали у Львові. У її складі вирізнялися наїзники 
Кокі, Хагер, Йозеф Тардіні, Боттарі і Шонбрюннер (дитина). Серед жінок – римлян-
ка Людвіка Летар, Анжеліка Летар, Анна Ендре і Леопольдіна Лесенська. До кож-
ного номеру зі смаком було підібрано музичний супровід. Вистави мали розпочатися 
у школі верхової їзди Ранца. Перші вистави цирку А. Гверри співпали в часі з від-
криттям новозбудованого театру графа Скарбека [33, s. 181–182].

Третього травня трупа пана Гверри показала в Єзуїтському саду балетну пантоміму 
про здобуття Константини французьким військом. Про ці події завоювання Алжиру 
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писали п’ять років тому. У першому відділенні глядач побачив в усій східній пишноті 
двір паші із чарівними одалісками, негроїдної раси євнухами та озброєними араба-
ми. Раби поставали перед пашею в чарівних танцях, у яких особливо вирізнялися 
А. Летар і Л. Лесенська, а також досвідчений і досконалий у спритності постановник 
танців Фіделіо Кальді. У другому акті було представлено стан французького війська, 
згодом, під акомпанемент полкової музики, відбулися маневри піхоти, кавалерії, ар-
тилерії; лунав наказ генералів про штурм фортеці, і розігрували сцену першого не-
вдалого здобуття Константини. Окрім того, було показано жорстоке поводження паші 
з полоненими французами, відбувалися нові приготування і друга атака; у ліжку по-
мирав генерал Дамремон. Крізь брязкіт зброї і «страшний вогонь ракет» (вочевидь, 
так описані феєрверки) французи завойовували Константину. Гучні оплески на честь 
артистів і власне директора – пана Гверри – ознаменовували теплий прийом аудито-
рією. Бракувало лише більш лагідної погоди та вечірнього освітлення [34, s. 350].

Вистави в Єзуїтському саду відбувалися щоденно. У травні трупа А. Гверри три-
чі показала на сцені театру графа Скарбека пантоміму зі співом, хором і танцями 
«Розбійники в горах Абруцці», а 23 травня вперше представила історичну пантоміму 
«Пригоди Генріха iV». 22 травня на площі Яблоновських відбулися перегони на рим-
ських колісницях (переможці, які першими дісталися фінішу, отримали винагоро-
ди) [35, s. 397–398].

У пантомімі «Пригоди Генріха iV» глядачі побачили на театральній сцені справж-
ню кавалерію, і, хоча вистава не претендувала на історичну точність, батальні сцени 
вразили публіку [36, s. 405].

30 травня пантоміму «Розбійники в горах Абруцці» представили в Єзуїтському 
саду. Широкий простір додав розмаху дійству. Масові сцени, зокрема перехід армії 
через гори, набули видовищності [37, s. 418].

9 червня на площі Яблоновських вдруге відбулися кінні змагання, одна частина 
яких нагадувала англійські перегони, а друга – класичні ігри давніх греків та рим-
лян – забіги на колісницях. Наприкінці червня А. Гверра мав намір вирушити до 
Варшави, а звідти – до Петербурга [38, s. 444]. Перед від’їздом трупа дала традицій-
ну благодійну виставу на користь бідних [39, s. 476].

Про львівські гастролі віденська газета писала, що цирк А. Гверри «зробив багато 
стрибків» у Rosse (вочевидь, так у статті названо Рутенію, адже більшість населення 
краю складали русини), проте прибутки були невеликими. У провінційному краї важ-
ко було забезпечити значну аудиторію протягом тривалого часу (А. Гверра перебував 
у Львові впродовж двох місяців) [2, s. 707].

Наприкінці 1842 року до Львова (на шляху до Одеси) знову завітала акробатична 
трупа М. Аверіно [40, s. 881], яка, зокрема, виступила і під час благодійної «музично- 
драматично-декламаційно-акробатичної вистави» на сцені театру графа Скарбека 
[61, s. 713–714].

У жовтні 1843 року в старому театрі виступав відомий ілюзіоніст з Берліна про-
фесор Фердинанд Беккер. Він давав вистави природньої магії та експериментальної 
фізики. Незважаючи на погану погоду, зала була повною. Урізноманітнювали про-
граму виступи Карла Монхаупта і дев’ятирічного Рудольфа Беккера, які виконували 
гімнастичні та акробатичні вправи, особливо вражали номери у стилі Е. Клішніга 
у виконанні К. Монхаупта і гра з тарілками у виконанні Р. Беккера, під час якої, 
стоячи на горлі пляшки, він балансував двома тарілками на паличках для їжі. Після 
Львова Ф. Беккер вирушив до Варшави [3, s. 1212].

Наприкінці літа 1844 року до Львова знову завітав Ж. Дюпюї зі своєю акробатич-
ною трупою. 31 серпня на сцені старого театру мала відбутися перша «велика вистава 
атлетичної, гімнастичної і пластичної сили та майстерності» у трьох відділеннях. 
Ж. Дюпюї вкотре пропонував львів’янам помірятися з ним силою. Охочим позмага-
тися за приз, який цього разу складав 500 франків, потрібно було залишити свою 
адресу в касі театру [62, s. 524].
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Публіка в переповненій залі не була розчарована – артисти дивували своєю май-
стерністю. Пані Дюпюї поєднувала в собі надзвичайну силу з витонченістю та винят-
ковою гнучкістю. Густав Кун на очах публіки «ховав» свій шлунок, ультрируючи реб-
ра. Здивував публіку і Герман Монхаупт, який також працював у жанрі «клішнік». 
Такі «ламані штуки» викликали, окрім захоплення, думки про межу можливостей 
людини задля отримання власного прибутку. І саме тому публіка була вдячна панові 
Дюпюї за завершення вистави «галереєю мармурових статуй» у виконанні артистів 
В. Джона і Р. Бегеля. Фігури Юлія Цезаря та Ахіллеса, який захищав тіло Патрок-
ла, були дуже вдалими і реалістичними – з природними складками тіла, легкою 
драпіровкою; живі статуї залишалися нерухомими, що, на думку пересічного глядача, 
було надзвичайно важким для відтворення [41, s. 685].

З кожним показом Ж. Дюпюї доводив, що він перевершував усіх атлетів, які коли-
небудь виступали на львівських аренах. Неймовірною здавалася його сила: він однією 
рукою підіймав угору довгий залізний прут вагою у два центнери (!?). Гармонійним 
доповненням до виступу атлета була жіночність пані Дюпюї, особливо, коли струнка 
ніжка спиралася на сильну руку чоловіка, і, здавалося, у наступну мить артистка зле-
тить у повітря. Для тих, хто не був прихильником акробатичних виступів, безумов-
но, цікаво було побачити мармурові статуї у виконанні добродіїв Джона і Бегеля. 
Їхні тіла і обличчя досконало імітували білизну мармуру з найменшими розводами і 
складками. Окрім скульптур Каїна й Авеля, артисти відтворювали пам’ятник Воло-
димиру Потоцькому в Краківському соборі [42, s. 703].

Як доповнення до акробатичних виступів та мармурових статуй, трупа Ж. Дюпюї 
показувала й «італійські тіні» – карикатури в тіні, ніби живі особи, сповнені експре-
сивних рухів і яскравої міміки, по завершенні зникали в повітрі [43, s. 741].

Восени 1845 року до Львова завітала багаточисельна менажерія подружжя Адвієн-
тів. Про них з повагою писала віденська, празька та угорська преса. Львів’яни і 
раніше дивували рідкісними звірами – вони були свідками переваги моральної сили 
дресирувальника над фізичною силою хижака, проте сила ця бачилася природньою, 
адже виходила від чоловіка. Однак цього разу до клітки з тигром входила жінка, 
пані Адвієнт, а до тигрової гієни заходив чотирирічний син власників звіринцю. По-
ряд з більш звичними тигром, леопардом, гієною, крокодилом, гігантськими зміями, 
мавпами та папугами була справжня рідкість – живий морський лев, якого у Львів 
ще не привозили [44, s. 670].

Покази відбувалися в будівлі навпроти театру графа Скарбека з восьмої години 
ранку і до сьомої години вечора. Попри досить просторе приміщення, його постійно, 
майже повністю, заповнював люд. Кульмінаційним моментом усього видовища було 
годування хижаків власницею звіринця та її маленьким сином. Вражали спокій і по-
кірність тигра, леопарда та гієни перед тендітною жінкою і дитиною, а також, як ці 
тварини стрибали, гралися і навіть скиглили. Ще однією атракцією був величезний 
морський лев, який вискакував з води, робив кумедні стрибки, кланявся гостям, зану-
рювався у воду і плескався. Загалом у менажерії було понад 90 видів різних тварин. 
Окрім вже згаданих, – два ведмеді, великий американський і малий угорський вовк, 
броненосець, морський їжак, лама, страус, казуари, пелікани рожевого кольору, бра-
зильський гриф, великих розмірів орел і чимало інших. До слова, власники звіринця 
готові були продати будь-яку мавпу чи папугу [45, s. 691–692].

Навесні 1846 року в театрі графа Скарбека виступала акробатична трупа під ке-
рівництвом Фанні Норвак [46, s. 179]. Незважаючи на безперечні силові покази, зали 
були порожніми, і товариство перенесло вистави до готелю «У мисливця» та інших 
ресторанних приміщень. Часопис «leseblätter» писав, що для подібних вистав такі 
місця були більш прийнятними аренами, аніж театральна сцена. «Порожній шлунок 
артистів дозволяв не лише такі дислокації, але й зловживання здоров’ям, натомість 
солод робив глядачів більш сприйнятливими для такої краси» [57, s. 148].

IM
FE

авалося, у

IM
FE

авалося, у
тить у повітря. Для тих, хто не був прихильником акробатичних виступів, безумов

IM
FE

тить у повітря. Для тих, хто не був прихильником акробатичних виступів, безумов
ікаво було побачити мармурові статуї у виконанні добродіїв Джона і Бегеля. 

IM
FE

ікаво було побачити мармурові статуї у виконанні добродіїв Джона і Бегеля. 
Їхні тіла і обличчя досконало імітували білизну мармуру з найменшими розводами і 

IM
FEЇхні тіла і обличчя досконало імітували білизну мармуру з найменшими розводами і 

ікаво було побачити мармурові статуї у виконанні добродіїв Джона і Бегеля. 
Їхні тіла і обличчя досконало імітували білизну мармуру з найменшими розводами і 

ікаво було побачити мармурові статуї у виконанні добродіїв Джона і Бегеля. 

IM
FE

ікаво було побачити мармурові статуї у виконанні добродіїв Джона і Бегеля. 
Їхні тіла і обличчя досконало імітували білизну мармуру з найменшими розводами і 

ікаво було побачити мармурові статуї у виконанні добродіїв Джона і Бегеля. 

складками. Окрім скульптур Каїна й Авеля, артисти відтворювали пам’ятник Воло

IM
FEскладками. Окрім скульптур Каїна й Авеля, артисти відтворювали пам’ятник Воло

димиру Потоцькому в Краківському соборі

IM
FEдимиру Потоцькому в Краківському соборі [4

IM
FE[42, s.

IM
FE2, s. 70

IM
FE703].

IM
FE3].

Як доповнення до акробатичних виступів та мармурових статуй, трупа Ж.

IM
FEЯк доповнення до акробатичних виступів та мармурових статуй, трупа Ж.

рикатури в тіні, ніби живі особи, сповнені експре

IM
FEрикатури в тіні, ніби живі особи, сповнені експре

сивних рухів і яскравої міміки, по завершенні зникали в повітрі

IM
FEсивних рухів і яскравої міміки, по завершенні зникали в повітрі

ку до Львова завітала багаточисельна менажерія подружжя Адвієн

IM
FE

ку до Львова завітала багаточисельна менажерія подружжя Адвієн
. Про них з повагою писала віденська, празька та угорська преса. Львів’яни і 

IM
FE

. Про них з повагою писала віденська, празька та угорська преса. Львів’яни і 
раніше дивували рідкісними звірами

IM
FE

раніше дивували рідкісними звірами

IM
FE

– во

IM
FE

– вони були свідками переваги моральної сили 

IM
FE

ни були свідками переваги моральної сили 
дресирувальника над фізичною силою хижака, проте сила ця бачилася природньою, 

IM
FE

дресирувальника над фізичною силою хижака, проте сила ця бачилася природньою, 
адже виходила від чоловіка. Однак цього разу до клітки з тигром входила жінка, 

IM
FE

адже виходила від чоловіка. Однак цього разу до клітки з тигром входила жінка, 
игрової гієни заходив чотирирічний син власників звіринцю. По

IM
FE

игрової гієни заходив чотирирічний син власників звіринцю. По
ряд з більш звичними тигром, леопардом, гієною, крокодилом, гігантськими зміями, IM

FE
ряд з більш звичними тигром, леопардом, гієною, крокодилом, гігантськими зміями, 
мавпами та папугами була справжня рідкістьIM

FE
мавпами та папугами була справжня рідкість

[4 IM
FE

[4 IM
FE

4, s. IM
FE

4, s. 67IM
FE

670].IM
FE

0].
Покази відбувалися в будівлі навпроти театру графа Скарбека з восьмої години IM

FE
Покази відбувалися в будівлі навпроти театру графа Скарбека з восьмої години IM

FE
ранку і до сьомої години вечора. Попри досить просторе приміщення, його постійно, IM

FE
ранку і до сьомої години вечора. Попри досить просторе приміщення, його постійно, 
майже повністю, заповнював люд. Кульмінаційним моментом усього видовища було IM

FE
майже повністю, заповнював люд. Кульмінаційним моментом усього видовища було 
годування хижаків власницею звіринця та її маленьким сином. Вражали спокій і поIM

FE
годування хижаків власницею звіринця та її маленьким сином. Вражали спокій і по

www.etnolog.org.ua



194    

Навесні 1847 року до Львова вдруге, після більш ніж 20-річної перерви, завітав 
маг Бартоломео Боско. «gazeta lwowska» писала, що «пан Боско заволодів силою 
Божою» (пол. – Bosko zawładnął siłą boską), і  «все, що у світі на ногах стоїть, він може 
поставити на голову одним кивком» [47, s. 800]. Місто лише й гомоніло про Б. Боско, 
в очікуванні виступів. У кожному салоні, кафе та готелі обговорювали його жарти, 
трюки й анекдоти. Однак артист раптово застудився і вісім днів не підіймався з ліж-
ка. Здавалося, що всі виступи будуть відмінені, проте несподівано Б. Боско відкрив 
підписку на три вистави. Canapé на три особи коштувало 40 флоринів, місця в перших 
рядах – 8 гульденів, партер – 5 гульденів для кожної вистави. Оглядач віденського 
«der humorist» зблід, побачивши ціни, і подумав про себе: «addio, Boschetto» (буде 
грати перед порожніми лавками). Проте вистави пройшли при повних аншлагах з 
гучними оплесками [10, s. 250].

Восени 1847 року у Львові знову гастролювала трупа Е. Беранека, яка наразі по-
верталася зі Стамбула, Москви і Петербурга, маючи у своєму складі 50 артистів і 
52-х коней. Майстерної виїздки у Львові не було вже п’ять років. Виступи відбували-
ся на арені колишньої «Школи верхової їзди Ранца», біля костьолу кармелітів. Для 
комфорту глядачів приміщення цирку обігрівали [48, s. 849–850].

Маючи незаперечну перевагу перед іншими трупами завдяки чисельності, трупа 
пана Беранека була найкращою в цирковому мистецтві, однак вона не послаблювала 
пам’ять про виступи Жака Турнієра (виступав у Львові 1823 р. [1, с. 20]), Петера 
Стефані (виступав у Львові 1826 р. [1, с. 20–21]), Луї Сульє (виступав у Львові 
1836 р. [1, с. 23]) та інших відомих майстрів кінного мистецтва, які в різні часи ви-
ступали у Львові. Значна кількість артистів і коней дозволяла Е. Беранеку постійно 
урізноманітнювати програму. Серед жінок виокремити найкращу було складніше, 
адже всі артистки виявляли себе вправними і стрункими, хіба що найбільш чарів-
ними вважали Анну Ходаш і дуже молоду Олімпію Персіфаль. Більш відчутною 
була різниця між чоловіками, і головним героєм, незважаючи на молодий вік, був 
пан Гертнер. Сміливий, зграбний, легкий і гнучкий, він творив дива у верховій їзді: 
ледь торкався спини коня, стрибав з ноги на ногу, кидав і ловив яблука, кульки і 
палички, перескакував через обручі та долав інші перешкоди; у дикому галопі коня 
він стояв на його спині «вільними» ногами, потім так низько нахилявся до землі, що 
було важко зрозуміти, чи зможе він втриматися. Найспритнішими після нього були 
пан Мартіні (Мартінек), котрий на неосідланому швидкому коні тримався в образі 
Мазепи, і пан Петерка, що демонстрував «королівську пошту»: стоячи на двох не-
осідланих конях, він керував шістьма кіньми, а сьомого, з наїзником, – то пропускав 
скакати під собою, то зчіплював його ноги зі своїми. Окрім вищеназваних, також 
заслуговували на увагу Йозеф Ханаушек, дуже спритний вольтижер на гладенькому, 
нестабільному, невеликому і сповненому вогню поні, Теодор Борн і Йозеф Ферран, 
який в образі Паяца, стоячи на спині коня, набирав швидкість і досконало вибивав 
такт на великому бубні. Артисти справляли найприємніше враження великим роз-
маїттям рухів та поворотів, а також відмінною дресурою коней. До того ж директор 
Е. Беранек демонстрував відмінно навчених англійських бульдогів [49, s. 910–911]. 
Про львівські гастролі згадував і віденський часопис «der humorist», зауваживши, 
що нині «не найкращий час для вистав», маючи, вочевидь, на увазі пізню осінь і 
холодну погоду [11, s. 1140].

У березні 1848 року Е. Беранек на короткий час повернувся до Львова з новою про-
грамою і кількома новими артистами [19, s. 783]. 15 березня у «школі Ранца» відбувся 
бенефіс, уже знайомого львів’янам, африканця М. Цецоми [20, s. 944]. 24 березня 
представили першу виставу в новозбудованому цирку перед театром графа Скарбе-
ка [21, s. 1056]. Перед від’їздом з міста Е. Беранек влаштував на площі Яблоновських 
великі кінні перегони, одна частина з яких була артистичною, а друга – спортивною, 
зі ставками [22, s. 1128]. Празька «Bohemia» писала, що на виступи «почесного ко-
нюшого» Великого Султана Е. Беранека очікували у Празі, однак теплий прийом і 
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аплодисменти, які ця трупа отримувала в галицьких містах, затримували його при-
буття. У складі трупи було 60 артистів і 55 коней [4, s. 4].

Трупа наїзників Е. Беранека була останнім цирком, що виступав у Львові в першій 
половині ХІХ ст. У 1848–1849 роках в Австрійській імперії і, зокрема, у власне Львові 
відбувалися революційні події, які, вочевидь, не залишали місця для циркових вистав.

З матеріалів преси досліджуваного періоду відомо, що у Львові, у Єзуїтському 
саду, існувала «арена» для акробатичних виступів, яку щоразу готували і декорува-
ли для чергових гастролей. Це було приміщення «Школи верхової їзди Ранца». Утім, 
зручною і комфортною вона була для виступів у теплу пору року (уперше згадано про 
обігрів цирку лише 1847 р.), тому акробатичні трупи поєднували покази вистав на 
арені й на сцені міського театру. Згодом, через брак простору у школі Ранца, у Львові 
будували інші тимчасові циркові споруди.

Більш обізнаними та вибагливими ставали і львівська публіка, і критики. Ейфорія 
від перших гастролей попередніх років минала: замість коротких повідомлень у га-
зетах друкували розгорнуті рецензії, у яких чергові виступи порівнювали з поперед-
німи, послуговувалися й професійною цирковою термінологією, оглядачі в худож-
ніх епітетах красномовно відображували картини виступів. Іноді виступи піддавали 
жорсткій критиці, причому одні і ті ж вистави польські та німецькі кореспонденти 
по-різному сприймали. Попри інтерес до акробатичних виступів, лунала думка, що 
театр не був прийнятним місцем для циркових реквізитів.

Збагачували й урізноманітнювали циркові вистави: ускладнювали трюки акроба-
тів, атлети змагалися в силі, «клішніки» – у гнучкості, намагаючись переверши-
ти попередників і конкурентів. Публіці представляли цікаві жанрові новинки, як-от 
«мармурові скульптури» або «італійські тіні». У постановках пантомім А. Гверра ви-
користовував балет, хор та оркестр. Утім, провідне місце в циркових видовищах пер-
шої половини ХІХ ст. займали виступи наїзників і канатохідців.

1847 року трупа Е. Беранека вперше показала у Львові популярну історичну пан-
томіму «Мазепа».

Для розваги публіки циркові трупи влаштовували кінні перегони, залучаючи до 
участі й місцевих мешканців. Цирк поєднував у собі мистецтво і спортивні змагання.

Імена провідних артистів фігурували у складі різних труп, які в той чи той час від-
відували Львів. Це є свідченням того, що справжніх майстрів було обмаль – їх ціну-
вали, а директори труп намагалися залучати до своїх колективів. Іноді, набравшись 
досвіду, артисти започатковували власну справу – набирали нову трупу і навчали 
молодих артистів. Майстерність молодь здобувала під час гастролей, тому не дивно, 
що у виставах брали участь дітлахи. Поступово циркових труп більшало, а конкурен-
ція зростала.

Відчутнішою ставала також конкуренція між цирком і театром. Акробатичні ви-
ступи, як правило, збирали велику аудиторію, у той час як оперні і драматичні ви-
стави не були настільки популярними. До того ж цирки завжди гастролювали – при-
їздили на короткий термін. Ніяких перешкод таким гастролям австрійська влада 
Львова не чинила.

Окрім грошового внеску за право виступити в місті, обов’язковими для циркових 
труп були вистави, прибуток від яких повністю передавали на благодійність, наприк-
лад, закладам для бідних чи дітей-сиріт.

Через Львів пролягав гастрольний шлях із Західної Європи до Російської імперії 
і Константинополя та у зворотному напрямку, тому визначні артисти досить часто ви-
ступали в місті.

Львівський критик М. Рейнау влучно коментував акробатичні виступи, зазначаю-
чи, що «неможливо описати невимовне, їх [акробатичні виступи. – О. П.] потрібно 
тільки бачити» [54, s. 847–848]. Подібну думку неодноразово висловлювали і польські 
кореспонденти. На жаль, особ ливість візуального мистецтва цирку не дозволяє повною 
мірою уявити і достеменно відтворити на папері, який саме вигляд мали виступи май-
стрів ХІХ ст., однак, зважаючи на описи у пресі, й акробатично-гімнастичні вистави, 
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й історичні пантоміми, і трюки наїзників, і сміливе приборкання та приручення диких 
тварин були неймовірними і природними, полонивши публіку неймовірним видовищем 
і закохавши в цирк. У першій половині ХІХ ст. Львів переживав часи загальноєвро-
пейського захоплення цирковими видовищами, а львів’яни мали можливість ознайоми-
тися з передовими досягненнями «циркового мистецтва» того часу. 
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SUmmary

the article is dedicated to the period of ten years (1838–1848) of the circus history of lviv. on 
the basis of materials of the press of the studied period tours of the leading troupes and artists in 
the city are described in the chronological sequence; the processes of development and diversifica-
tion of circus genres and performances are considered; the peculiarities of the circus art develop-
ment are determined.

in 1838 the famous athlete and acrobat carl rappo, recognized in europe as the first Hercules 
and athlete of his time, has visited lviv and performed on the stage of the city theater and also at 
the arena, located in the Jesuit garden. rappo’s 10-years old son, as well as the chinese acrobat 
from london, Samuel motty and the rope-balancer carl Nerwo from madrid with the members 
of his family, have also been a part of this recognized artistic cast. one of rappo’s remembered 
performances has taken place in September, where he commemorates the 25th anniversary of the 
Battle of leipzig, also known as the Battle of the Nations.

in 1839 the equestrian troupe of emmanuel Beranek from Prague has visited lviv for the first 
time. his troupe has already performed in many cities of the austrian monarchy and various 
german cities in the previous years. it has consisted of 40 performers and 30 trained horses. the 
performances in lviv have been described in german newspapers as a very successful work; and 
the public has recognized and admired the skills and agility of the equestrian troupe performing 
on the arena. at the same time, the Polish press has disregarded the performances of Beranek’s 
circus and described the shows as average ones. 

in Spring and Summer season of 1841 the circus of elizabeth tourniaire has performed in lviv. 
the Polish press has given enthusiastic reviews of the performances, while german press has a very 
critical view. it has compared the performances of tourniaire’s troupe with the guest performances 
of laura de Bach and louis Soullier circus in lviv in 1836, pointing that tourniare doesn’t have 
as bright and charismatic individualities among the performers; they aren’t so eager to attract and 
keep public attention.
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later, in September, 1841, the acrobatic troupe of michael averino has performed at the thea-
ter, as well as at the circus arena. the achievements of averino’s troupe have been recognized 
with the slogan non plus ultra (from lat. no further beyond). averino has shown amazing skills 
of the balancing on the vertical rope; his son eugenio has been unsurpassed on two parallel ropes 
and in a la Klischnigg act. the troupe has been featured by the performances of carlo depasquali, 
amadeo gardosi, ferdinando Wetz, emilio merabeni, the wife of mr. averino, and his daughter 
lactita averino.

a local observer max reinau has invited everyone to go and see averino’s performances, as he 
finds it impossible to describe the indescribable. 

in 1942 alessandro guerra’s Cirque Olimpique has visited lviv. guerra has presented histori-
cal pantomimes at the arena and at the stage of the newly built and recently opened theater of 
count Skarbek. the equestrian battle scenes have impressed the audience in the pantomime The 
Adventures of Henry IV, while the open air performances in the Jesuit garden have doubled the 
effect, due to the vast space.

in Summer, 1844, Jean dupuis has performed in the old theater with his troupe. Besides the 
usual acrobatic and athletic performances, the artists John and Begel have performed an original 
act with the artists imitating marble statues. moreover, the so-called Italian Shadows are shown 
in lviv for the first time.

in 1947 the magician Bartolomeo Bosco has visited lviv for the second time after 21 years of 
absence. Bosco has become the talk of the city at that time, performing just 3 shows, and filling 
the house completely; even in spite of the fact, that the tickets have been very expensive. 

in 1847 Beranek’s circus has visited lviv for the second time since 1839. the historical panto-
mime Mazeppa is shown in lviv for the first time ever by Beranek’s troupe. the performances of 
the young Jan gдrtner and females anna hodasz and alongside the very young olympia Percival 
have been recognized by the critics of the circus productions. the actors are called the best mem-
bers of the artistic cast. 

in 1848 Beranek’s troupe has visited lviv again. the circus building is constructed near the 
Skarbek’s theater in the city center. during this time Beranek has also arranged the equestrian 
races. 

Beranek’s is the last equestrian troupe, which have performed in lviv in the first half of the 
XiX century. 

lviv public and critics have since become more informed, leading to be more demanding over 
the aspect of circus at the described period. euphoria from the first guest performances of the 
previous years have passed; the detailed reviews have been printed in newspapers and special ar-
tistic editions. every new troupe since has been compared with the precursors, leading to critical 
comments for shows of the new epoch.

the performances have become more diverse, the artists have competed in flexibility and 
strength, trying to perform more spectacular equestrian tricks and surpass the achievements of 
each other.

another prominent feature of the decade is the competitive contention between the circus and 
the theatre, which has been particularly sensitive towards the Polish society, as the Polish theatre 
played an important educational role for the Poles in galicia. during this time Poland has not 
statehood been divided between the habsburg empire, the russian empire and Prussia.

lviv is located geographically on the crossroads from europe to constantinople and the cities 
of the russian empire. therefore, the circus troupes have been able to visit the cities so often. 

in the first half of the XiX century the citizens of lviv have an opportunity to get acquainted 
with the advanced achievements of the Circus Art of that time.

Keywords: circus, circus art, circus genres, acrobatic performance, circus riders, pantomime, 
lviv.
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УДК 78.087.68:781.6]:78.03 Ольга Кушнірук 
(Київ)

хоРовІ оБРоБКи олеКСАНдРА ЯКовчУКА:  
НА ШлЯхУ оНовлеННЯ жАНРУ

У статті розглянуто творчий доробок О. Яковчука у жанрі хорової обробки на прикладі 
деяких зразків для різних хорових складів у аспекті авторського стилю. У результаті до-
слідження спостережено оновлення парадигми даного жанру, що виражається у тяжінні до 
наскрізності драматургії, театралізації, симфонізації фольклорного тематизму й метро-рит-
мічної сторони, впровадженні прийомів класичної поліфонії, тембрової колористики.

Ключові слова: українська музика, українська народна пісня, хорова обробка, О. Яковчук.

creative works of Ukrainian composer a. Jacobchuk in genre of choral arrangement are conside-
red in the article by way of example of some samples for different choirs in the aspect of author’s 
style. as a result of research, the updating of this genre paradigm is observed. it is expressed 
in a gravitation to through-dramaturgy, theatricalization, symphonization of folklore tunes and 
rhythm side, introduction of ways of classic polyphony, timbre colouring.

Keywords: Ukrainian music, Ukrainian folk song, choral arrangement, a. Jacobchuk.

Його музика дуже життєдайна,  
вона наповнена променистим людяним сприйняттям світу,  

вона пропущена через серце і душу композитора, і тому вона вражає. 
Володимир Рожок

Збереження духовного спадку народу, до якого безпосередньо належить музичний 
фольклор – важлива складова мистецької діяльності представника київської компо-
зиторської школи, заслуженого діяча мистецтв України Олександра Яковчука. Ще 
з дитячих років, проведених на Поділлі (с. Черче Чемеровецького р-ну Хмельниць-
кої обл., колишня Кам’янець-Подільська), він щиро залюблений у пісенні перлини, 
виявляючи свою захопленість крізь власну творчість як композитор, фіксуючи автен-
тичні зразки як допитливий фольклорист-практик. 

Характеризуючи його стильові уподобання, можна стверджувати, що вектор від-
чуття українського національного коріння відіграє для митця стрижневу роль. І в 
роки професійного становлення, і в зрілий період у музиці О. Яковчука поруч із 
нашаруваннями постмодернізму спостерігаємо гнучку лінію опрацювання народної 
пісенності. З різною мірою інтенсивності він звертається до її інтонаційного слов-
ника: як-от цитуючи «Подоляночку» у п’єсі «Народна сценка» (1972) для квартету 
дерев’яних духових інструментів, або сплітаючи в «Буковинському капричіо» (1984) 
для кларнета і фортепіано цитовану мелодію пісні «Ой, сів чабан на могилку» та 
власну тему, що імітує стихію народного музичення. 

Становлення митця відбувалося у надзвичайно цікавий час для української музи-
ки, коли в 1960-х роках її захопила хвиля стильового зачарування неофольклориз-
мом, продовжуючи бути актуальною для молоді й у наступне десятиліття. З-під пера 
О. Яковчука, доброго знавця хору, з’являється оригінальна рання робота «Триптих» 
(1975) на народні слова, де інтонаційна тканина і стилізує, і цитує народний мелос, 
а хорові вертикалі збагачені на той час «свіжими» колористичними барвами (парале-
лізм септакор дів, темброві перегуки). Твір складається з трьох мініатюр, об’єднаних 
обрядовою тематикою зимово-весняного календаря – «Веснянка», «Колядка», «Щедрів-
ка». Перша частина заснована на інтонаціях гуцульського ладу. У другій частині вико-
ристовується цитата, мелодія колядки «Ой зрівняйтеся, гори», записаної композитором 
у рідному с. Черче на Поділлі. Притаманна їй ладова специфічність – дорійський лад 
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і гармонічний мінор – схиляють автора до цікавого оформлення хорових вертикалей, 
застосування септакордових послідовностей. Інтонаційним джерелом третьої частини є 
також запозичена з фольклорного шару щедрівка, яку співали в рідному селі Яковчука. 
Він одягає її в шати хорової обробки, насичуючи звучання терпкістю політональних 
поєднань із кожним наступним проведенням. Загалом «Триптих» несе слухачеві вітаїс-
тичність  духовної субстанції, що символізує гармонійність народного світосприйняття.

«Триптих», виконаний Молодіжним хоровим ансамблем сучасної пісні Українського 
радіо і ТБ під керівництвом В. Лисенка, приніс авторові перший величезний успіх і 
справді шалену популярність поміж хормейстерів, позитивні відгуки критики. Після 
Огляду творчості молодих композиторів (Львів, 1986) С. Павлишин писала: «...автору 
вдалося створити дещо нове, свіже. Веснянка «Прийди, прийди, весно» з перегуками 
хорових груп, несподіваними змінами темпів і ладо-гармонічних барв продовжує кращі 
традиції в цьому жанрі... на основі хорових досягнень сучасності. У поєднанні полі-
фонічних прийомів з ладовими ковзаннями й «архаїчними» квартовими закінченнями 
відчувається, наприклад, вплив Л. Дичко. Лірична пісня показова контрастом сопрано-
вого solo на фоні хору, що співає без слів. А «Щедрий вечір» – новий, оригінальний ва-
ріант відомої обрядової щедрівки. Енергійно, винахідливо написаний фінал триптиха, 
в якому знову приваблюють ладові зміщення, протиставлення поліфонічної фактури і 
квартових паралелізмів, постає як вражаюча народно-жанрова сценка» [7, c. 37].

Урешті-решт, композитор виявляє і високомайстерне переосмислення рівня фольк-
лорної інтонаційності, зокрема в «Осінній кантаті» (1975) на власні вірші для сопра но 
та струнних за мотивами «Тіней забутих предків» Михайла Коцюбинського. У третій 
частині – «Калина марить снами при дорозі» – митець через метафоричний образ 
калини, її сновидінь-марень про минуле відсторонено змальовує особисту драму ге-
роїні, її спогади про весну життя, щасливі дні «прозорої диво-пісні», що єднає душі 
закоханих. У цьому творі національна визначеність музичної мови, на думку А. Кале-
ниченка, «виступає в щедрому мелодизмі і наспівності вокальної партії, гармонічній 
барвистості і фактурній прозорості оркестру, ліричному образно-емоційному строї 
музики» [2, c. 6]. Інших прикладів такої органічності, глибокого розуміння не лише 
українського фольклору, але й польського, єврейського, іспанського, італійського, 
португальського – у музиці О. Яковчука можна знайти чимало. 

У доробку митця поміж жанрової палітри найчисленнішу групу становлять хорові 
обробки українських народних пісень а капела. Це – 345 зразків, що уклали своєрід-
ну авторську 6-томну антологію жанру, опубліковану протягом 2015–2018 років. Пер-
ший том зібрання призначений для дитячого хору й об’єднує 57 обробок пісень кален-
дарно-обрядового циклу зимової тематики – колядок і щедрівок (К. : Поліграфічний 
центр «Фоліант», 2015, 190 с.), більшість мелодій яких взято зі збірки хормейстера 
Марії Пилипчак «Колядки і щедрівки» (К., 2007). До другого тому антології увійшло 
50 календарно-обрядових пісень зимового та літнього циклів для мішаного хору, на-
писаних у різні періоди творчого шляху (К. : Видавничий дім «Стилос», 2016, 243 с.). 
Автентичні мелодії автор записав у фольклористичних експедиціях селами Західного 
Поділля, деякі було видано в упорядкованих ним збірках мелодій «Пісні з Поділля» 
(1989) та «Колядки і щедрівки» (1990). Третій том, призначений для виконання та-
кож мішаним хором, містить 62 обробки родинно-побутових, ліричних і жартівливих 
пісень (К. : Фоліант, 2016, 304 с.), серед яких відомо улюблені «Несе Галя воду», 
«Посилала мене мати», «Ой, не ходи, Грицю», «Розпрягайте, хлопці, коней» тощо. 
У четвертому томі антології О. Яковчука зібрано 50 обробок для чоловічого хору пе-
реважно календарно-обрядового циклу, чумацькі (18) та кілька ліричних пісень (К. : 
Фоліант, 2016, 248 с.). Більшість мелодій низки чумацьких пісень взято з академіч-
ного видання «Чумацькі пісні» в упорядкуванні О. Дея, А. Ясенчук, А. Іваницького 
(К., 1976), здійсненого Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України. Заключні два томи хорової антології – «Укра-
їнські народні пісні» для жіночого хору (240 с.) та «Українські народні пісні Закар-
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паття» для мішаного хору (287 с.). Особливістю першого є авторський запис наспівів 
не лише з правобережної України, але й Сербії (сс. Дюрдьов, Жабаль, Вербас, Кула, 
Руський Крстур) і Хорватії (сс. Петрівці, Міклошевці, місто Вуковар). Зокрема, де-
які з них взяті зі збірки «Наша пісня», укладеної священиком о. Онуфрієм Тимком 
(Войводина, Сербія). У томі 70 пісень, що конкретно репрезентують різножанровість 
пісенного фольклору, а саме  – колядки, щедрівки, веснянки, родинно-побутові, ве-
сільні, жартівливі, чумацькі, рекрутські. В останньому томі антології О. Яковчука, 
призначеному для виконання мішаним хором, уміщено 63 опрацювання родинно- 
побутових, ліричних, рекрутських і жартівливих пісень Закарпатського регіону.

Важливу роль для творення у хоровому жанрі відіграв неоціненний студентський 
досвід Олександра як хорового співака у колективі Оперної студії Київської кон-
серваторії. Це дозволило відчути специфіку хору зсередини, зрозуміти запити вико-
навців, можливості окремих партій та хору загалом. Звернення до хорової музики, 
залюбленість у фонізм вокальної вертикалі, володіння секретами її благозвуччя – 
характерна ознака авторського стилю митця. За слушним зауваженням композитора 
М. Корчинського, «вміння Яковчука вирівнювати звучання хору по регістрах і завж-
ди проводити головну музичну тему тими голосами, які найліпше звучать у даному 
регістрі – риса доволі рідкісна серед сучасних композиторів, але й така, яка імпо-
нує виконавцям» [5]. Тому його обробки народних пісень дуже популярні, їх можна 
знайти  в репертуарі багатьох столичних і регіональних колективів, зокрема учбових. 

Широкій громадськості їх відкрила хормейстер Людмила Бухонська – засновниця, 
художній керівник і перший диригент камерного хору «Хрещатик». За доволі стис-
лий термін – упродовж трьох місяців – колектив вивчив сімдесят чотири обробки, 
що були усі записані на компакт-диски 1. Крім того, співаки також записали «Трип-
тих» і величну «Літургію Святого Іоанна Златоустого» 2. Варто згадати, що «Хреща-
тик» під керівництвом Л. Бухонської був першим виконавцем «Літургії» 26 квітня 
2006 року в соборі Святого Олександра, а після гучної прем’єри вже авторським кон-
цертом О. Яковчука відкривався черговий сезон Національної філармонії України, 
де, власне, його музику представляв «Хрещатик».

Оцінюючи значення контактів із композитором, Лариса Володимирівна підкрес-
лює їх важливість для творчого зростання хору в плані освоєння нових жанрів, 
стилів, прийомів хорового письма. Працюючи над обробками, вона особливо відчула 
їх духовний зв’язок із традицією Миколи Леонтовича: за простим тематично твором 
криється ціла театральна дія. Виявляється, найскладніше співати не масштабний твір 
чи авторську мініатюру, а саме народну пісню! Ти не виходиш за межі музичного 
тематизму, проте сюжет змінюється, тому виконавець змушений втримувати увагу 
слухацької аудиторії якісним звуком, продуманою інтерпретацією. Яковчук, за її сло-
вами, дуже добре володіє хоровим мисленням, вміє знаходити в чотирьох тембрах мі-
шаного хору різноманітні їх поєднання в цілісності з динамічністю штрихової паліт-
ри. «У Олександра дуже благородна музика, благородна за своєю музичною сутністю, 
у ній немає нічого зайвого, немає надуманості, у висвітленні народної мелодії він 
доходить, образно кажучи, до її генних шарів».

Характеризуючи музичну стилістику обробок О. Яковчука, можна відчути пря-
мі паралелі з творчістю його видатного попередника і земляка Миколи Леонтовича. 
Першо чергово це стосується ставлення обох композиторів до мелодії народного зразка, 
яка слугує праджерелом, згустком генетичної пам’яті народу, мікрокосмом потенційних 
перетворень, вкладених у музичну форму. Тому й зазвичай початковий виклад теми 
здійснюється одноголосо (наприклад, «Ми кривого танцю йдемо») або двоголоссям у 
терцію, як у народному побутуванні. Інша спільна ознака, на наш погляд, криється 
у творчих пріоритетах обох митців щодо загального тлумачення хорової фактури, якій 
завжди притаманна прозорість, фонічна узгодженість партій, незалежно від смисло-
вих особливостей тексту фольклорних зразків. Така спостережена властивість поясню-
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орієн тирів, осмислення єдності людини з оточуючим її світом, природою. Водночас, із 
практичного боку фонічна прозорість музичної тканини для виконавців є зручнішою, 
зрозумілішою. Врешті-решт, третьою спільною рисою творчого методу обох компози-
торів вбачаємо гнучкість застосування арсеналу виражальних засобів хорового письма 
на користь спільної мети – найбільш яскравого представлення народної мелодії, зна-
ходження в ній прихованих художніх резервів до перетворень і трансформацій. 

Спадкоємність художніх засад М. Леонтовича саме у музиці О. Яковчука відзна-
чають різні музиканти, зокрема В. Яциняк, художній керівник Галицького камерного 
хору: «…він – хоровик в душі і серці, глибинно близький до природи українського 
хорового співу. Таких митців в нашій музиці теперішнього часу дуже мало. Він – 
майстер в обробці народної пісні, по-своєму, на новому рівні, продовжує традиції 
М. Леонтовича, О. Кошиця, втілює сучасну мову в канонічній Літургії» [цит. за : 6, 
c. 19]. Яскравими враженнями щодо обробок поділився також хормейстер М. Юрчен-
ко: «В них я чую, насамперед, неповторний український мелодизм, який віддзвонює 
в творчості наших найкращих композиторів; я відчуваю особливий характер пісні: 
чарівність і смуток, героїзм і жарт, грайливість і цноту. І лише пильно придивившись, 
вбачаю за піснею самого композитора – Олександра Яковчука, що непомітно, з усміш-
кою досвідченого майстра, одягає пісню у сучасні ладові та гармонічні шати, приправ-
ляє винахідливою поліфонією та гострою ритмікою. І прадавня пісня сяє молодістю, 
нагадуючи красуню українку у сучасному вбранні» [цит. за : 6, c. 21].

Опрацьовуючи народні пісні, О. Яковчук приходить до типу вільної динамізо-
ваної обробки. Як її композиційну специфіку дослідники відзначають динамізацію 
куплетної будови з утворенням на її підставі варіаційних, тричастинних і наскрізних 
(«поемних») форм, а стильовими ознаками називають насичення гармонічної мови 
фольклорними зворотами при опорі на мажорно-мінорну ладову систему [3, c. 68].

Жанр обробки в художньому баченні О. Яковчука постає як глибоко продуманий, 
пропущений крізь серце композитора вимір утілення його національних почуттів, любо-
ві до рідної землі, оспівування краси і величі душі українців. Тому авторському стилю 
митця саме у хорових обробках властива просторовість, об’ємність змалювання звуко-
вої картини, де цілісний образ не губиться за деталями, а формується по-режисерськи 
вивіреною драматургією. Наприклад, у колядці «во вифлеємі нині новина» G-dur 
(2009) експонування теми подається почерговим тембровим зіставленням жіночих і 
чоловічих голосів терціями, тоді як завершення кожної фрази переходить у хорову 
педаль. У приспіві застосовано прийом контрастної поліфонії, де одночасно із темою у 
жіночих голосах самостійні тематичні утворення з’являються у тенорів і басів. Третій 
куплет («Марія Мати») вносить у форму контраст, оскільки представляє матеріал у 
паралельній тональності (e-moll): тему ведуть у терцію жіночі голоси, тенори – педаль, 
баси – протискладення. На ознаки серединності загальної форми вказують ще відхи-
лення в a-moll, G-dur, e-moll поява тональності Es-dur способом зіставлення на початку 
четвертого куплету. Такий півтоновий зсув надає темі більш урочистого характеру, що 
сягає кульмінації з відхиленням у As-dur («віра серця і любов»). Репризою є п’ятий 
куплет, де повертається головна тональність і на фоні остінато у баса (мотив верхнього 
низхідного тетрахорда), у жіночих голосах дещо інтонаційно модифікується тема.

Прикладом цікавого драматургічного рішення може бути колядка «возвеселімся 
всі разом нині» A-dur (2009). Вже від першого куплету помітне бажання композитора 
інтенсифікувати процес формотворення: тему доручено сопрано й альтам у терцію, 
у другій фразі партія сопрано розшаровується на перші й другі, альти ж доповнюють 
вертикаль, є відхилення в домінанту – мі мажор. У третій фразі теми протискладенням 
долучаються чоловічі голоси, особливо активною є партія басів на основі верхнього 
низхідного тетрахорду з хроматизмами, відхиленням у h-moll. У другому куплеті відбу-
вається зміна тембрової характеристики теми: її ведуть тенори і баси у супроводі хоро-
вої педалі альтів e (V ст.) закритим ротом. У другій фразі альти діляться, і всі чоловічі 
голоси утворюють акордові вертикалі. Середину загальної форми розпочинає третій 
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 куп лет, де також способом зіставлення тема звучить у fis-moll (паралельній тональності) 
у перших сопрано, другі сопрано, перші і другі альти наповнюють акордову вертикаль, 
якій притаманна схильність до хроматизації ліній, колористичної появи септакордів 
(малий ввідний септакорд). Через домінанту до A-dur з’являється основна тональність 
у приспіві. Перехід до наступного куплету здійснюється через домінантнонакорд до 
cis-moll, тоді домінантнонакорд до fis-moll, куди і розв’язується. Четвертий куплет де-
монструє явище одночасної бітональності – у нижніх голосах fis-moll із чергуванням у 
басів звуків fis, а, у верхніх – A-dur. У приспіві зосереджено накопичення енергії до 
кульмінаційного фіналу в останньому куплеті. Спостерігається загальне укрупнення 
фактури внаслідок поділу партій сопрано й басів, увиразнення каденційної зони (баси 
октавою на домінанті до A-dur, за першим разом у приспіві розв’язуються відхиленням 
у fis, за другим разом р– в А). У фінальному п’ятому куплеті зміна розміру ⅜ на ⁶⁄₈ 
створює враження часового стиснення тематичного матеріалу. Акордовий виклад теми 
в сопрано, альтів, тенорів на октавній підтримці басів, заснованій на метрично нере-
гулярному низхідному тетрахорді остінато, створюють урочисте завершення колядки. 

Колядка «Согласно співаймо» F-dur (2009) демонструє поліфонічний тип хорової 
обробки, де О. Яковчук використав прийоми контрастної поліфонії. Зокрема, у пер-
шому куплеті дует жіночих голосів проводить тему, тоді як партіям чоловічих голо-
сів доручено протискладення, ритмічно подрібнене. У другому куплеті спочатку тема 
звучить у тенорів і басів, а в приспіві переходить до жіночих голосів, діалогізуючи із 
протискладенням, більш розвинутим завдяки синкопованості малюнку. Хорова фак-
тура у третьому куплеті стає масивнішою, тему тут ведуть у сексту тенори й альти 
(прийом тембрового міксту), партія басів розділяється на органний пункт на тоніці 
й одне із протискладень. Яскраву барву – тональний контраст завдяки паралельно-
му мінору (що типово для обробок О. Яковчука) – створює четвертий куплет. Цей 
динамізуючий форму прийом бачимо і в наступному куплеті, де зіставленням тема 
(інтонаційно дещо змінена) представлена у f-moll. Завершальний куплет стверджує 
головну тональність, імітаційні вступи партій поступово наповнюють музичне полот-
но повнотою звучання усього хору, фонічно збагаченого поділом кожної партії.

В опрацюванні для дитячого хору щедрівки «ой на річці, на йордані» a-moll, що 
завдяки Леонтовичу як і «Щедрик» сягнула далеко за межі України, – Яковчук знай-
шов своє прочитання народної мелодії. Її статичність він долає прийомом терцієвих 
нашарувань, із появою чергового куплету швидко насичуючи фактурний масив від 
одноголосого викладу теми до її проведення тризвуками, септакордами, використа-
ними явно із колористичною метою. У третьому куплеті композитор урізноманітнює 
фактуру прийомом поліфонізації, активізуючи вісімковим рухом протискладення у 
поданої терціями партії альтів. Четвертий куплет і завершальний розділ «Добрий ве-
чір, щедрий вечір!» написані суто на авторському матеріалі із впровадженням хрома-
тизації iV та Vi ст. ладу, що демонструє значний ступінь композиторського втручання 
як щодо тематизму, так і в аспекті розширення форми.

Справжньою перлиною поміж хорових обробок О. Яковчука для мішаного хору 
вважається купальська «А нині свято Яна» g-moll (1985). Для опрацювання мелодії 
народної пісні композитор обрав засоби гармонічного розвитку. Архаїчна за своєю 
природою ця народна тема охоплює діапазон кварти, містить повторюваність звуків, 
синкопи у ритмічному малюнку. Закладений у ній гармонічний зворот S –D –t автор 
природно наповнює хоровою фактурою, в якій мелодію ведуть сопрано, а решта голо-
сів формують вертикаль. Цікавою є концентрація енергії на домінанті, представленій 
нонакордом, неповним тризвуком із секстою, септакордом. Своєрідності надає і гар-
монічна послідовність i –i2 –Vi7. Невеличкий контраст помічаємо на початку другого 
куплету, де мелодія коливається між паралельною і основною тональностями. У тре-
тьому куплеті, де повертається основна тональність, композитор використав вокаліз у 
супроводжуючих голосах. 

Важливим досягненням О. Яковчука у жанрі хорової обробки протягом остан-
нього року є низка чумацьких пісень для чоловічого хору, прикметна філософським 
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осмисленням багатогранного змісту цього унікального явища українського пісенного 
фольклору. На думку А. Іваницького, пісні «відзначаються рисами, що проступають 
майже в усіх жанрах побутової лірики: викінченістю строфічних форм, глибоким ме-
лодизмом, багатством ритміки, розвиненими формами музичного мислення» [1, c. 46]. 
Зокрема, у пісні «забіліли сніги» f-moll трагізм долі чумака, настрої самотності 
композитор конотує із постаттю Т. Шевченка (як загальновідомо, ця мелодія була 
серед його улюблених, нагадуючи поетову долю, відірваність від України, життєву 
самотність). Мелодична лінія надзвичайно виразна, охоплює амбітус октави, водно-
час містить ознаки гармонічного та натурального різновидів мінору, завершується 
на квінтовому тоні, їй властива метрична змінність. Плавність наспіву поєднується 
із загостреністю інтонацій, виражених стрибками V–ii–iii–+Vii, V–i, оспівуванням 
тоніки. Такі особливості спонукали О. Яковчука до виявлення трагедійного образу 
чумака, що передчуває свою загибель, через наскрізність драматургії, прагнення зма-
лювати цілу картину, динамізуючи якомога більше  куплетну форму. Обробка розпо-
чинається розлогим 8-тактовим вступом murmurando хору, витриманим половинними 
тривалостями і заснованим на початковій висхідній гамоподібній інтонації. Поява 
двох поспіль зменшених септакордів, взятих по хроматизму, налаштовує на подальше 
драматичне розгортання музики. Перший куплет доручено тенору соло у супроводі 
підголоскового плетива хору. Другий і третій куплети тему проводить хор: відповід-
но спершу двоголосо (кожна партія не розділяється), у третьому ж куплеті фактура 
динамізується за допомогою тембрового перехоплення октавно поданої теми басів до 
тенорів (тт. 25–28). Наступний куплет є тематичним повторенням першого тенорового 
соло, що пов’язано із звертанням товариша «Скажи мені, брате» до героя пісні. Роз-
починаючи з відповіді героя товаришеві, тема розосереджується по різних партіях, 
у ній відбуваються деякі інтонаційні зміни. Згодом вона, зберігаючи свою рівномірну 
ходу чвертками, змінює свій інтонаційний образ, в якому лише оспівування тоніки 
(тт. 57–64) нагадує про зв’язок із первісним матеріалом. Останній куплет «Заховаєш, 
брате» – емоційна вершина обробки із повномасштабним хоровим tutti, де від теми 
залишився рівномірний рух чвертками, тоді як у фактуру завуальовано вплітаються 
інтонації шевченківського «Думи мої». 

У тому ж тематичному річищі знаходиться й обробка іншої чумацької пісні «ой 
ходив чумак сім літ по дону» a-moll. Інтонаційно розвинена мелодія спирається на 
гармонічний різновид мінору, містить відхилення у паралельну тональність C-dur, 
а також яскраво виражену кульмінацію за допомогою висхідного стрибка на сексту з 
наступним поступеневим спадом. В обробці застосовано поліфонічну фактуру конт-
раст ного типу. У першому куплеті тему ведуть перші тенори, на повтор другої фрази 
з’являється з хроматизмом контрапункт у басів унісоном і терцієве дублювання у дру-
гих тенорів. Методом тембрової драматургії у другому куплеті тема увиразнюється, її 
перша фраза звучить у других басів, друга – у тенорів у терцію. Третій виклад теми 
тенорами у терцію ритмічно імітується басами у лінії їхнього протискладення. У чет-
вертому проведенні тема знову розосереджується між різними тембровими групами 
голосів. Прикметною є поява низхідних хроматизмів у басів, вона загострює траге-
дійність сюжету («ніхто не спитає, що в нього болить»). Починаючи від наступного 
куп лету, автор відходить від тематизму народного зразка заради наскрізності музич-
ного розвитку у відтворенні драматизму сюжетної лінії. Поява сфери паралельної 
тональності (C-dur) логічна, оскільки вона була закладена в самій темі, крім того, 
цей новий матеріал змальовує отамана, товариша чумака («Прийшов до нього отаман 
його»). Низка тональних змін C-dur–F-dur–d-moll–a-moll характеризує цей епізод 
як се редин ну побудову, прикметну нестійкістю тональної основи. Повернення двічі 
повтореної другої фрази теми приводить до розвиненої коди-реквієму за померлим 
чумаком («Та вдарили зразу у великий дзвін») на авторському матеріалі. 

Ідентичний трагічний характер має обробка відомої пісні «ой горе тій чайці» 
e-moll–f-moll. Вона побудована як розгорнута хорова картина із детально виписаними 
обрамлюючими розділами (вступ – 16 т., кода – 18 т.), що несуть велике змістовне на-
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вантаження, вивіреністю драматургії з чіткістю окреслення кульмінації та наступним 
спадом і розв’язкою. Сама мелодія народного зразка є надзвичайно цікавою для компо-
зиторського осмислення. Кантиленна за своєю природою, із розспівуванням складів, 
вона охоплює діапазон децими, заснована на натуральному різновиді мінору, показова 
перемінністю метричної основи (²⁄₄ ¾) і складається з двох речень неповторної струк-
тури. Її розгортанню із iV ст. у першому реченні властивий переважно низхідний на-
прямок мотивів. Гостро драматичним постає другий мотив, взятий октавним стрибком 
на тонічний устій вгору. У другому реченні висхідний напрямок мелодії спрямований 
до кульмінації («чаєнята»), яка не фіксується внаслідок рівномірного руху вісімками. 
Для увиразнення трагічності змісту пісні обробка розпочинається великим вступом 
хорового murmurando, який асоціюється із моцартівською «lacrimose». Він написа-
ний у стилі віденського класицизму, має форму періода з двох речень із чіткістю 
функціональних зв’язків у формі. Поліфонічна фактура вступу плине рівномірними 
чвертками у чотиридольному метрі. Власне, поліфонічність фактури єднає вступ із 
експозиційним проведенням теми у перших тенорів, з яким діалогізує контрапункт 
перших басів. У другій фразі тема потовщена у терцію другими тенорами, при її по-
вторенні фактурний масив насичується активізацією контрапункту у басів. На ньо-
го накладається наступне проведення теми унісоном тенорів. Подальшому розвитку 
обробки властива симфонізація інтонаційного матеріалу, що пов’язано із фольклор-
ним текстом («Повернулась чайка діток годувати»): відбувається тональне зміщення 
у f-moll, партії тенорів і басів за принципом контрастної поліфонії діалогізують між 
собою. Наступні два куплети тексту (звернення чайки до чумаків та їхня відповідь 
пташині) виражають кульмінацію сюжету, тому в обробці вони подані нерозривно 
шляхом поліфонізації музичної тканини. У коді, заснованій на матеріалі вступу, пер-
ші тенори на фоні решти голосів murmurando ведуть дещо видозмінену тему вступу на 
словах останнього куплету. Отже, ця обробка належить до вільного різновиду цього 
жанру, де народна мелодія підштовхнула автора до застосування методу симфонізації 
інтонаційного матеріалу та поєднання його з іншою стилістикою.

Обробка однієї з найвідоміших чумацьких пісень «ой у полі криниченька» g-moll 
із поширеним серед цього жанру мотивом смерті молоденького чумака в дорозі – 
виявляє тенденцію до симфонізації художньо-інтонаційного матеріалу, наскрізності 
розвитку. Вона розпочинається великим вступом-медитацією (18 тактів) усього хору 
murmurando на інтонаціях теми. У цілому ж ключовим прийомом будови фактури 
обирається принцип контрастної поліфонії, в останньому розділі змінюючись на акор-
довий склад. Плавність мелодичних ліній кожної партії формує задумливе настроєве 
тло першого проведення теми у соло тенора. Другий куплет, де тему доручено пер-
шим тенорам, продовжує експозицію образу. Від третього куплету починається фаза 
інтенсивної драматизації матеріалу. Від басів тема передається у тенорові тембри, її 
наступний розвиток поступово піднімається у вищу теситуру, досягаючи кульмінації 
на домінантовому нонакорді («Подай, милий, подай, орле, хоч правую руку»). Плин 
музичної тканини заключного розділу-хоралу сповільнюється внаслідок руху чет-
вертними тривалостями й акордовій фактурі.

Мелодія чумацької пісні «ой чумаче, чумаче» g-moll цікава завдяки відхиленню у 
паралельну тональність B-dur усередині побудови. Цей елемент став підставою до змі-
ни самого експозиційного викладу теми обробки, більш розвиненого у порівнянні із 
запозиченим варіантом. На прикладі першого куплету демонструється фактура, прита-
манна народному багатоголоссю – соло тенора, що передає ініціативу хору з окремими 
репліками басів. Риси імітаційності є головним засобом у третьому куплеті, тоді як на-
ступний виявляє ознаки розвитковості через темброве перекидання тематичних фраз 
від других басів до тенорів. Розробковість ще більше характерна наступному купле- 
тові, де від теми залишена лише початкова фраза. Це зумовлюється наміром під-
креслити трагічні обставини сюжету – «сталась йому причина: сіль голову пробила». 
В останньому куплеті перша фраза теми залишається незмінною, а наступний перебіг 
матеріалу відкидає сферу B-dur у межах куплету, залишаючи її лише в приспіві.
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Отже, жанр хорової обробки у творчості Олександра Яковчука демонструє оновлен-
ня жанрової парадигми, що знаходить вираження у тяжінні до наскрізності драматур-
гії, театралізації, симфонізації фольклорного тематизму й метро-ритмічної сторони, 
впровадженні прийомів класичної поліфонії, тембрової колористики. Таким підходом 
композитор «висвітлює особливі зв’язки з глибинними сенсами етнотрадиційного бут-
тя, сприяє осягненню й актуалізації народнопісенних зв’язків національної духовної 
культури» [4, c. 14].

1 «Олександр Яковчук. Обробки українських народних пісень Закарпаття для мішаного 
хору a cappella»: Київський камерний хор «Хрещатик», диригент Л. Бухонська. Вип. 2. СSf 
inc. Productions. 2007.

2 «alexander Jacobchuk. choral music: triptych»: choir «khreshchatyk», conductor l. Buk-
honska. СSf inc. Productions. 2008; «Олександр Яківчук. Літургія Святого Іоанна Златоусто-
го»: Київський камерний хор «Хрещатик», диригент Л. Бухонська. СSf inc. Productions. 2008.

1. Іваницький А. Музичний склад чумацьких пісень. Чумацькі пісні / упоряд. О. Дей, 
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SUmmary

the problem of musical folklore preservation is an important part of an artistic activities of the 
representative of the kyiv composers School, honored artist of Ukraine alexander Jacobchuk. 
he carries his love for the songs pearls from the children’s years spent in Podillia (the village of 
cherche in the Smotrych district of the former kamianets-Podilskyi region). it is revealed through 
his own works as a composer, fixing authentic samples as an inquisitive practical folklorist. 

describing his stylish tastes, it can be affirmed, that the vector of Ukrainian national roots 
sensation is very important for the artist. in a. Jacobchuk music in times of his professional forma-
tion, and in the mature period, along with the layers of postmodernism, one can observe a flexib-
le line of folk songs adaptation. he applies to its intonation vocabulary with varying degrees of 
intensity, such as quoting the song Podolianochka in the piece Folk Sketch (1972) for a quartet 
of wooden wind instruments, or plaiting the quoted melody of the song Oi, Siv Chaban na Mo-
hylku and his own theme, imitating the element of folk music in Bukovynian Capriccio (1984) for 
clarinet and piano. 

the largest group among the genre palette of the artist’s works are the choral adaptations of 
Ukrainian folk songs a cappella. these are 345 samples that have formed an original author’s 
6-volume anthology of the genre, published during 2015–2018. the first volume of the collection 
is for children’s chorus and consists of 57 arrangements of christmas songs – carols and shched-
rivky (kyiv, 2015). the majority of melodies is taken from the collection of choirmaster mariya 
Pylypchak Koliadky i Shchedrivky (kyiv, 2007). the second volume includes 50 calendar and 
ritual songs of the winter and summer cycles for the mixed choir, written in different periods of 
the creative way (kyiv, 2016). authentic melodies have been recorded by the author during folk-
loristic expeditions in the villages of the Western Podillia. Some of them have been published in 
his tunes collections Songs from Podillia (1989) and Koliadky i Shchedrivky (1990). the third 
volume, intended for the execution by a mixed choir, also includes 62 adaptations of family, lyrical 
and humorous songs (kyiv, 2016). it contains such favourite songs as Nese Halia Vody, Posylala 
Mene Maty, Oi, ne Khody, Hrytsiu, Rozpriahaite, Khloptsi, Konei, etc. in the fourth volume 
of the a. Jacobchuk anthology 50 adaptations for the male choir, mainly the calendar ceremonial 
cycle, the chumak (18) and several lyrical songs are collected (kyiv, 2016). most of the melodies 
of chumak songs have been taken from the academic edition The Chumak Songs, composed by 
o. dei, a. yasenchuk, a. ivanytskyi (kyiv, 1976), realized by m. rylskyi institute of art Studies, 
folkloristics and ethnology, Ukrainian National academy of Sciences. the final two volumes of 
the choral anthology are Ukrainian Folk Songs for female choir (kyiv, 2018) and Ukrainian Folk 
Songs of Transcarpathia for mixed choir (kyiv, 2018). the peculiarity of the first of them is the 
 author’s recording of tunes not only from the right-bank Ukraine, but also from Bosnia (the villa-
ges of Đurđevo, Žabalj, ruski krstur, towns of Vrbas, kula) and croatia (the villages of Petrovci, 
mikloshevci, the city of Vukovar), in particular, some of them have been taken from the collection 
Our Song, compiled by the priest, fr. onufriy tymko (Vojvodina, Serbia). the volume consists 
of 70 songs representing specifically the multiplicity of song folklore: carols, shchedrivky, spring 
songs, family, wedding, humorous, chumak and recruit songs. in the last volume of a. Jacobchuk 
anthology, intended for mixed choir execution, there are 63 arrangements of family, lyrical, recruit 
and humorous songs of the transcarpathian region. 

a. Jacobchuk uses the type of free dynamic adaptation of folk songs. researchers note its com-
positional specificity in the dynamism of the couplet structure with the formation of variational, 
three-part and poem forms on its basis; saturation of the harmonic language with folklore rotation 
in reliance on the major-minor tune system is considered as the stylish feature. 

the genre of choral adaptation in alexander Jacobchuk works demonstrates the renewal of the 
genre paradigm, which finds expression in the tendency to through-dramaturgy, theatricalization, 
symphonic method in arrangement of folklore tunes and rhythm side, introduction of ways of clas-
sical polyphony, timbre colouring. Using such approach, the composer shows peculiar connection 
with the deep senses of ethnic and traditional existence, favours the comprehension and actualiza-
tion of folk songs contacts of national spiritual culture.

Keywords: Ukrainian music, Ukrainian folk song, choral arrangement, a. Jacobchuk.
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УДК 785.7:78.071.1Яко Надія Яковчук 
(Київ)

КАмеРНо-ІНСтРУмеНтАлЬНА мІНІАтЮРА  
в зРІлий пеРІод твоРчоСтІ олеКСАНдРА ЯКовчУКА

У статті визначено роль камерно-інструментальної мініатюри у творчості Олександра 
Яковчука. Розглянуто камерно-інструментальні твори для різноманітних ансамблевих скла-
дів, написані в зрілий період творчості композитора.

Ключові слова: українська музика, мініатюра, Олександр Яковчук.

the significance of chamber-instrumental miniature in alexander yacovchuk music is defined in 
the article. the works of various instrumental combinations written in mature period are revealed.

Keywords: Ukrainian music, miniature, alexander yakovchuk.

У багатогранному творчому доробку сучасного українського композитора Олек-
сандра Яковчука (нар. 1952 р.) – автора симфоній, ораторій, оперно-сценічних творів, 
кантат, значної кількості хорових композицій – камерні ансамблі становлять цікавий 
феномен. Оригінальні й майстерно написані струнні квартети, сюїти, тріо, сонати ві-
дображають складний художній світ митця постмодерної доби, що стали органічною 
складовою українського музичного мистецтва. Зокрема, жанр мініатюри посів вагоме 
місце у творчості митця. Для нього, відомого здебільшого як композитора-симфоніс-
та, саме камерно-інструментальні мініатюри створили поле експериментального пошу-
ку, поставши своєрідними ескізами, як у малярському мистецтві.

Більшість камерно-інструментальних мініатюр композитора написана для духових 
інструментів різноманітних ансамблевих поєднань. Увага, яку митець приділяє цим 
інструментам, не випадкова: звучання духового оркестру приваблювало його завжди, 
адже він починав свою музичну кар’єру грою на трубі у шкільному духовому оркестрі. 

У ранній період творчості були створені такі мініатюри, як «Народна сценка» (для 
квартету духових дерев’яних інструментів, 1972), «Дві п’єси» (для дуету флейти і 
кларнета, 1973), «Прогулянка» (для дуету флейти і фагота, 1978), «Пастораль» (для 
чотирьох фаготів, 1976), а також твори для соло-інструмента з фортепіано («Зоря-
на прелюдія для флейти і фортепіано, 1972; «Романс» для валторни і фортепіано, 
1976 та ін.). 

«Зрілий період композиторської творчості демонструє тяжіння до максимального 
виокремлення та індивідуалізації, само вияву та ідентифікації власної позиції в ото-
чую чому світі. Зрілість є синонімом здатності митця опиратися на власні духовні 
сили, протистояти тиску зовнішніх обставин та життєвих незгод» [5, с. 254]. Цей пе-
ріод творчості О. Яковчука показовий зверненням до великомасштабних композицій 
(симфонії, ораторії, концерти, кантати). Така активна праця, що передбачає глибину 
задумів, художніх узагальнень позначилася на творах так званої малої форми, тобто 
на мініатюрах.

«Мініатюра – це тип музичного твору переважно для сольного або камерно- 
ансамблевого музикування… Найхарактернішою ознакою мініатюри є її “часопрос-
тір”: під цим терміном слід розуміти “cпосіб одномиттєвого світосприйняття в межах 
малої форми”» [7, с. 165]. Мініатюра має свої закони організації простору і часу. 
Її особливість – це збільшення психологічного навантаження на семантичну одиницю 
художнього цілого, інформаційна насиченість, лаконізм музичного висловлювання.

Як стверджує Н. Рябуха, для принципів жанрової системи характерним є поділ на 
зовнішні та внутрішні фактори. До зовнішніх належить зв’язок жанру із соціокуль-
турним змістом суспільства, його світоглядною системою. До внутрішніх відносять 
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спосіб утілення художнього образу (ліричного героя) через стилістику музичної мови 
автора. Внутрішній фактор пов’язаний з критерієм цілісності й на глибинному рівні 
виявляє «картину або модель світу». Отже, цей фактор цілісності можна вважати 
психологічною моделлю світу. «Розглядаючи жанр як цілісну “картину світу”, ми ви-
знаємо мініатюру найменшою серед існуючих моделей світу в музиці. Незважаючи на 
малий часопростір, мініатюра відбиває цілісність світу і людини з її багатим психо-
логічним життям» [7, с. 166].

Загалом твори малих форм містять один-єдиний художній образ. Відтак жанр 
мініатюри передбачає монообразність і монодраматургію (за В. Бобровським), що 
ґрунтуються на внутрішньому розвитку без контрастних зіставлень. Головним рушій-
ним фактором постає тема – утілена «драматургічна одиниця» [2, с. 60]. У такому 
музичному творі використовують одну тему як утілення ліричного героя.

Концертна п’єса «taurus» (з англ. – тілець, бик) для гобоя та фортепіано, напи-
сана 2005 року, – цікавий зразок камерно-інструментальної мініатюри, яка за своїм 
замислом, виразною програмністю та формою тяжіє до жанру концертної фантазії. 
«Звукам гобоя властиві простодушність, наївна грація, тиха радість або сум… – усе 
це він (гобой) чудово виражає у cantabile» [1, с. 212]. Образом для створення п’єси 
послужив знак зодіаку самого автора. Твір тричастинної форми починається восьми-
тактовим вступом у партії фортепіано: мікро кластери, утворені із чотирьох звуків 
по півтонах та метроритмічно організовані, звучать у низькому регістрі, створюючи 
ефект важкої ходи могутньої тварини. Для теми гобоя (ƒ, тт. 9–15) характерні довгі 
тривалості, широкі інтервали (стрибки на в. 6), що разом з переривчастими шіст-
надцятками відтворюють ритм дихання живої істоти. Партія фортепіано повторює 
мелодичні звороти партії гобоя, підкреслюючи сильні долі акцентованими акордами. 
Тематична лінія в партії гобоя розвивається, охоплюючи діапазон від h до des2; куль-
мінація настає з проведенням теми у високому регістрі другої октави (т. 25). Другий 
розділ – Piu mosso (т. 31), розгорнутий за побудовою, – складається з трьох епізодів. 
У першому епізоді партії фортепіано (партія правої руки) проводить тему в серед-
ньому регістрі, яка споріднена з основ ною темою І частини. Її акомпанемент нагадує 
кластери початкових тактів твору; викладені у фортепіанній партії лівої руки, вони 
не акцентують сильні долі, а звучать синкопованим тлом мелодичної лінії. Вступ пар-
тії гобоя (∑ dolce legato, т. 35), написаної півтоном нижче фортепіанного проведення 
теми, створює політональний ефект; тематичний матеріал проведено за канонічним 
принципом розвитку – тема та її «тінь». Такий тип розвитку суттєво відрізняється від 
загальновизнаного класичного канону: у цьому випадку в основу покладено принцип 
лінеарної поліфонії. 

Партія гобоя ускладнюється, виклад трансформованого тематичного матеріалу 
тріо лями (Tempo I, тт. 45–47) приводить до трелей, виписаних і як trill, і як групо-
вані шістнадцятки з тріольними завершеннями. У партії фортепіано звучить основна 
тема І частини в акордовому викладі (тт. 49–53). Середній епізод другого розділу – 
велика, технічно складна каденція-монолог гобоя solo; композитор виявив темброву 
красу звучання інструмента, створивши тонке нюансування його динамічної палітри. 
Цікавими і складними є ансамблеві вирішення акордів secco у вузлових моментах ка-
денції партії гобоя (т. 63 і т. 68). У заключному епізоді другого розділу (Meno mosso, 
т. 71) тему доручено партії гобоя (∆), партія фортепіано доповнює його довгі трива-
лості спокійним рухом восьмих, що проводяться в партії лівої руки. До цієї прозорої 
фактури долучається мелодична лінія в регістрі третьої октави (партія фортепіано), 
яка звучить контрапунктом до теми гобоя (тт. 75–85). Репризна частина твору є над-
звичайно стислим викладом (8 тактів) основного матеріалу І частини.

Для композиторів малий жанр – спосіб висловлення особистості, що певною мірою 
відрізняє художній світ мініатюри від інших, більш концептуальних жанрів. Мініа-
тюра – це «поезія ліричних станів душі» (К. Зенкін); вона базується, за твердженням 
музикознавця, на «одномиттєвості висловлювання», що впливає на логіку компози-
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ційної будови твору, і вимагає від автора особливих засобів створення художнього 
образу: уваги до кожної деталі, лаконізму й афористичності інтонацій, технічної май-
стерності, відточеності й філігранності музичного тематизму. 

Спостережено, що основою жанру камерно-інструментальної мініатюри є компо-
зиція простої одночастинної форми, а також простої дво- чи тричастинної форми. 
Це спонукає композитора до використання максимально лаконічних засобів утілення 
художнього образу. У мініатюрі необхідно експонувати художній образ одразу в про-
цесі розвитку, становлення; семантичний простір мініатюри має бути максимально 
сконцентрованим.

Серед творів камерно-інструментального ансамблевого репертуару для духових ін-
струментів більше уваги приділяється композиціям для флейти і кларнета, серед 
мідних духових інструментів – для валторни і труби. Відтак нові твори для туби і 
тромбона завжди є необхідними і вкрай потрібними.

«Гумореска» для туби й фортепіано (2005) – віртуозна концертна п’єса неофольк-
лористичного стильового спрямування, створена для музикантів з високим рівнем 
виконавської техніки. Цей невеликий за обсягом твір, написаний у простій тричастин-
ній формі з кодою, виявляє всі виконавські можливості туби – інструмента з могутнім 
м’яким звуком. 

Починається «Гумореска» чотиритактовим вступом Allegretto, у якому туба solo 
mp проводить тему в регістрі малої та великої октав, інтонаційно та ритмічно близь-
ку до тем українських народних танців – гопака й козачка. Чотиридольний розмір, 
акцентовані перші долі, staccato, кварто-квінтові стрибки мелодії, плавний рух шіст-
надцяток надають темі доброзичливого, з м’яким гумором, характеру. У т. 5 вступає 
фортепіано-solo ∆, а тема, варіаційно змінена, звучить у партії лівої руки. Низький 
регістр великої октави тембрально споріднює фортепіанний виклад теми з її поперед-
нім проведенням у партії туби. Синкоповані акорди правої руки arpeggiato staccato 
додають веселого танцювального руху. Тема переходить до партії туби (т. 9), фактур-
ні зміни – виклад теми шістнадцятками staccato – посилюють активність розвитку, 
crescendo приводить до кульмінаційного звучання теми (октавне проведення ƒ у партії 
фортепіано). Характер теми залишається танцювальним, проте її виклад інтонаційно 
та ритмічно змінюється. Короткі репліки в партії туби з опорою на тонічні й домінан-
тові тональні устої F-dur підкреслюють жартівливий музичний образ. 

Середня частина – сantabile legato ∑ – має наспівно-ліричний характер. Туба 
проводить тему ∑, контрастну до поперед нього матеріалу, в тональності Des-dur. За 
своєю будовою ця виразна мелодична лінія нагадує деякі басові партії з українських 
класичних опер (за словами автора). Фортепіано акомпанує м’якими синкопованими 
акордами з опорою на лінію баса в партії лівої руки. Реприза повертає танцюваль-
ний характер початку твору, тема проходить у партії туби ƒ, акордовий фортепіанний 
супровід підтримує її потужне звучання. Заключний розділ – кода – технічно склад-
ний, написаний віртуозно. Туба проводить свою партію, почавши від ∆ і довівши 
звукову насиченість до ∂. Прийом staccato становить неабияку складність для духо-
виків-тубістів. 

«Гумореска» для туби і фортепіано істотно поповнила концертно-педагогічний ре-
пертуар виконавців на духових ін стру ментах. 

Є. Назайкінський, досліджуючи логіку музичної композиції та її типи в жанрі 
мініатюри, стверджує: «…мініатюра – це не тільки мале, це велике в малому. Це мі-
крокосм» [4, с. 272]. Таке визначення порушує проблему взаємозв’язку жанру з най-
важливішими категоріями музичного мистецтва: категоріями простору і часу.

Особливий інтерес щодо мініатюри має термін «ліричний сюжет», за яким стоїть 
простір авторського «Я». Цілком природно, що суб’єкт у вигляді ліричного героя і ав-
тор становлять єдине ціле. Сюжетна лінія в мініатюрі – це переживання, ліричні на-
строї, які передаються автором крізь світовідчуття ліричного героя, через мелодико- 
інтонаційні, ладові, фактурні та інші засоби музичної виразності. Відтак основою 
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сюжету в жанрі мініатюри є сфера вільного висловлювання внутрішніх переживань, 
медитація ліричного героя.

«Елегія» для тромбона і фортепіано (2009) продовжує характерну для жанру мі-
ніатюри тенденцію у творчості О. Яковчука – змалювання ліричних та елегійних на-
строїв. Жанр елегії (з грец. – жалібна пісня) із часів античності закріпив за собою 
певні семантичні властивості – стан печалі, скорботи та журби. Такі елегійні настрої 
найбільше відповідають світовідчуттю композитора-романтика.

П’єса «Елегія» написана у три-п’ятичас тин ній формі aBaca зі вступом і зв’язками 
між розділами. Меланхолійний характер першого розділу експонується вже у форте-
піанному вступі, де чітка окресленість a-moll у коливальному русі тріолей вісімок 
наповнюється хроматизмами всередині фактури. Мелодична лінія тромбона також 
заснована на хроматичних зсувах, проте, завдяки висхідним затактовим мотивам 
(тт. 8, 10), стає внутрішньо суперечливою – поривання і одразу ж – сумнів у ньому. 
Наступний розділ (В) постає більш просвітленим: відсутні хроматизми, у фортепіан-
ній партії тема викладена секстами (на відміну від першого розділу, де вона проведе-
на терціями з хроматизмами), у другому реченні прийомом зіставлення введено As-dur 
з розширенням регістрового діапазону у фортепіанній партії. Розділ С (As-dur)  – 
кульмінація твору – за настроєм є енергійнішим, дієвим, життєствердним. Особливо 
це простежується в розвиненій темі тромбона. Проте фортепіанна зв’язка, базована 
на двотактовій низхідній секвенції, повертає початковий настрій меланхолійності з 
тематичною репризою першого розділу.

Отже, зацікавлення митця жанром мініатюри не випадкове. Саме цей жанр по-
став експериментальним полем для творчих пошуків композитора щодо тембрових 
поєднань інструментів, особливо в ранній період творчості. Простежується велика 
винахідливість автора у створенні ансамблевих композицій зі щоразу іншим інстру-
ментальним складом. Три композиції зрілого періоду творчості митця засвідчують 
його високу майстерність, тонке відчуття пісенної інтонаційної сфери, надзвичайно 
важливої в музиці для духових інструментів, глибокі знання специфіки їх звуковидо-
бування. Цей позитивний досвід віддзеркалився і в камерних кантатах композитора 
(він уперше в українській музиці застосував інструментальні інтермедії / інтерлюдії, 
сольні або камерні), і в оркестровій музиці (симфонії, концерти).
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SUmmary

the article is dedicated to the definition of the significance of miniature genre in chamber-
instrumental ensemble works of the mature period of contemporary Ukrainian composer alexan-
der yacovchuk. it is noted that the predominant majority of these compositions has been written 
for wind instruments in various combinations. it is mentioned that such composer’s sympathy to 
wind instruments is not accidental one. he has started own musical career playing on trumpet in 
a school orchestra.

three works of the mature period of composer creativity are analyzed in the article: Taurus for 
oboe and piano, Humoresque for tube and piano, Elegy for trombone and piano. the author has 
created bright concert miniatures, enriching Ukrainian wind concert and pedagogical repertoire 
in chamber-instrumental ensemble field.

concert piece Taurus (2005) is approximating to the genre of fantasy according to the striking 
programme and form. the author’s zodiac sign (taurus means bull) has served as the image for 
the composition writing. thіs piece is a three-part musical form with a big cadence-monologue for 
oboe in the middle episode of the second part. a. yacovchuk has revealed the timbre beauty of 
oboe sounding, creating masterly dynamic composition.

Humoresque for tuba and piano (2005) is a brilliant concert piece, written for tuba-performers, 
who, as a rule, appear rarely on the stage as soloists because of repertoire works lack. Humoresque 
has neo-folklore direction. it is small in volume, it reveals all performing possibilities of tuba – an 
instrument with a powerful but soft sounding.

Elegy for trombone and piano (2009) continues the tendency of lyrical, melancholy moods 
describing, typical for miniature genre in a. yacovchuk works. this creation is written in three-
five part form (aBaca) with the introduction and connections between sections. the elaborated 
melodic line of trombone has an exalted and romantic character. 

the main features of miniature genre, its compositional structure as well as the identity of the 
author’s I and lyrical hero of these works are considered in the article. 

Keywords: Ukrainian music, miniature, alexander yakovchuk.

IM
FEhe article is dedicated to the definition of the significance of miniature genre in chamber-

IM
FEhe article is dedicated to the definition of the significance of miniature genre in chamber-

strumental ensemble works of the mature period of contemporary Ukrainian composer 

IM
FEstrumental ensemble works of the mature period of contemporary Ukrainian composer 

ted that the predominant majority of these compositions has been written 

IM
FEted that the predominant majority of these compositions has been written 

t is me

IM
FEt is mentioned that such composer’s sympathy to 

IM
FEntioned that such composer’s sympathy to 

e has s

IM
FEe has started own musical career playing on trumpet in 

IM
FEtarted own musical career playing on trumpet in 

e works of the mature period of composer creativity are analyzed in the article: 

IM
FEe works of the mature period of composer creativity are analyzed in the article: 

 for tube and piano, 

IM
FE

 for tube and piano, Elegy

IM
FE

Elegy for trombone and piano. 

IM
FE
 for trombone and piano. 

created bright concert miniatures, enriching Ukrainian wind concert and pedagogical repertoire 

IM
FE

created bright concert miniatures, enriching Ukrainian wind concert and pedagogical repertoire 
in chamber-instrumental ensemble field.

IM
FE

in chamber-instrumental ensemble field.
 (2005) is approximating to the genre of fantasy according to the striking 

IM
FE

 (2005) is approximating to the genre of fantasy according to the striking 
he a

IM
FE

he author’s zodiac sign (

IM
FE

uthor’s zodiac sign (t

IM
FE

taur

IM
FE

aurus means 

IM
FE

us means 
the composition writing. 

IM
FE

the composition writing. t

IM
FE

thіs p

IM
FE

hіs piece is a three-part musical form with a big cadence-monologue for 

IM
FE

iece is a three-part musical form with a big cadence-monologue for 
oboe in the middle episode of the second part. IM

FE
oboe in the middle episode of the second part. aIM

FE
a

oboe sounding, creating masterly dynamic composition.IM
FE

oboe sounding, creating masterly dynamic composition.
 for tuba and piano (2005) is a brilliant concert piece, written for tuba-performers, IM

FE
 for tuba and piano (2005) is a brilliant concert piece, written for tuba-performers, 

who, as a rule, appear rarely on the stage as soloists because of repertoire works lack. IM
FE

who, as a rule, appear rarely on the stage as soloists because of repertoire works lack. 
i IM

FE
i IM

FE
t is sIM

FE
t is small in volume, it reveals all performing possibilities of tubaIM

FE
mall in volume, it reveals all performing possibilities of tuba

nstrument with a powerful but soft sounding.IM
FE

nstrument with a powerful but soft sounding.
 for trombone and piano (2009) continues the tendency of lyrical, melancholy moods IM

FE
 for trombone and piano (2009) continues the tendency of lyrical, melancholy moods 

www.etnolog.org.ua



216    

УДК 78.087.68(477)"20" Антон Ладний 
(Миколаїв)

НАРодНІ хоРовІ КолеКтиви:  
СУчАСНий УКРАЇНСЬКий КоНтеКСт

У статті досліджено специфіку функціонування народних хорових колективів у сучасній 
культурі. Етап розквіту народних хорів, пов’язаний з діяльністю Г. Верьовки та Е. Скрип-
чинської, які заклали традиції, що стали основою для наслідування у XX ст. У мистецькій 
практиці останніх десятиліть зменшується інтерес до цих складів. Збільшення інтересу до 
діяль ності народних хорів полягає у зміні вимог до виконавців. Необхідно мати високий 
рівень співацької майстерності артистам хору, використовувати фольклорний автентичний 
музичний матеріал у репертуарі, уміти працювати зі звукопідсилювальною технікою, мати 
бажання проявляти ініціативу та переходити до форми хорового театру. 

Ключові слова: народний хор, фольклор, хоровий театр, артист хору, хормейстер.
 
the functioning specificity of folk choir collectives in modern culture is investigated in the 

article. the stage of folk choirs heyday is connected with the work of h. Veriovka and e. Skryp-
chynska, who have laid traditions, which will become the basis for imitation in the XX century. 
interest in these staff decreases in the artistic practice of the last decades. the increase of inte rest 
in folk choirs work is in the change of requirements for performers. choir artists should have a 
high level of singing skills, use folklore authentic musical material in the repertoire, be able to 
work with sound-absorbing equipment, have desire to show initiative and turn to the form of the 
choral theater.

Keywords: folk choir, folklore, choral theater, chorus artist, chorus master.

У сучасній культурі можна спостерігати чимало епізодів, що мають складний та 
суперечливий характер. Так, у суспільстві, де немає єдиного магістрального напрям-
ку розвитку мистецтва, існує багато феноменів, які мають дещо локальний характер. 
Приміром, формується ситуація, коли різні мистецькі явища розвиваються паралель-
но, маючи абсолютно різну слухацьку та глядацьку аудиторію. Було засновано багато 
хорових колективів, у тому числі народних, які зайняли певну нішу та знайшли свою 
публіку. Після здобуття Україною незалежності чимало мистецьких явищ трансфор-
мувалися, деякі з них зникли, проте частина залишилася незмінною. Життєвість 
певних форм та виконавських складів підтвердила власну доцільність, адже вони 
продовжують існувати в сучасному просторі. Так, у вітчизняній культурі наявний 
ряд народних хорових колективів. Ставлення до їх діяльності з боку прихильників 
автентичного фольклорного мистецтва є досить негативним, адже формується думка, 
що їх функціонування йде всупереч з автентичним народним музикуванням. Відзна-
чимо, що в історії мистецтва фактично не існує подій, які б мали виключно замкнений 
характер та не мали б шляхів взаємодії з іншими мистецькими феноменами. Хоча 
існую ча критика, пов’язана з діяльністю народних хорів у конструктивному відно-
шенні, стосується виконавської манери, репертуарних та деяких інших аспектів, що 
призвело до трансформації сучасних колективів та їх еволюціонування.

Аналіз хорового мистецтва представлений в ряді студій вітчизняних авторів. Так, 
діяльність Г. Верьовки досліджується в праці О. Волосатих. Розкриття особливос-
тей народної манери співу здійснюється в розробках Н. Цюпи. Питання викорис-
тання фольклору в репертуарі аматорських студентських хорів розроблено в стат-
ті О. Косибород. Актуальні проблеми хорового виконавства представлені в роботі 
Т. Овчинникової. Український народний спів як синтез національної традиційності та 
академічного хорового виконавства досліджується в праці О. Коломоєць. Ґрунтовне  
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вивчення, по в’я за не з історією становлення хорових капел та динамікою поняття «ка-
пела», здійс нює О. Нікітюк.

Метою статті є окреслення специфіки функціонування народних хорових колекти-
вів у сучасному українському музичному просторі, виділення проблемних аспектів, 
пов’язаних з їх побутуванням та шляхів їх розв’язання.

Народні хори починають виникати наприкінці XiX ст., існують різні відомості 
стосовно часу заснування першого народного хору. У листуванні П. Демуцького та 
М. Лисенка, датованого 20 червня 1888 року, розповідається, що П. Демуцький має 
чоловіче тріо та співає в церковному хорі. Достовірно відомо, що творча діяльність 
тріо, яку було розпочато в 1888 році, передувала заснуванню Охматівського хору 
(у ряді джерел зазначається 1889 рік як час його виникнення). Згодом починають 
формуватися й інші хорові колективи. У 1905 році М. Леонтович засновує хор ро-
бітників у м. Тульчині, у 1919 році в Києві музичним відділом Міністерства освіти 
УНР утверджується Українська республіканська капела (керівники – О. Кошиць та 
К. Стеценко), у 1920-х роках виникає капела «Думка» та ряд інших колективів. 

Отже, формування ряду народних хорів припадає на першу третину XX ст. Сучас-
на авторка О. Нікітюк, аналізуючи розвиток капел в українському просторі, влучно 
відмічає вплив різних чинників на формування хорових колективів на межі XiX–
XX ст. «Отже, поява української хорової капели на початку ХХ ст. – результат взає-
мо дії європейської, російської, радянської та української культур. Поєднання еле-
ментів зазначених культур призвело до одночасно позитивних і негативних наслідків 
функціонування цього типу колективу у ХХІ ст.» [4, с. 27]. Відбувається заміщення 
феноменів, які мали зв’язок з народною культурою, з фольклорним началом. Увібрав-
ши елементи народного музикування (як-от окремі аспекти подачі звука), взявши дея-
кі народнопісенні жанри, хорове мистецтво стало замінником творчості народу. Проте 
розвиток цього типу мистецької практики мав і позивний вплив. Так, діяльність бага-
тьох хормейстерів була пов’язана зі збереженням народної культури та її репрезента-
цією в хоровому викладі. Чималий внесок у цьому напрямку здійснили такі провідні 
діячі, як Г. Верьовка та Е. cкрипчинська. У сучасній культурі склалася традиція 
сприйняття їх діяльності як тих педагогів та диригентів, які справили неабиякий 
вплив на розвиток національної хормейстерської школи. «Сьогодні ім’я Григорія Гурі-
йовича Верьовки перш за все асоціюється з хоровим виконавством і, чи не найбільше, 
зі створеним ним українським народним хором. Сфера хорового диригування справ-
ді була провідною в його мистецькому житті» [1, с. 139]. Проте їх діяль ність була 
значно ширшою, аніж суто викладацька чи диригентська справа. Завдя ки цим двом 
провідним музичним діячам було створено підґрунтя для збереження національного 
народного мистецтва. Так, у 1924 році Товариство ім. М. Леонтовича, активну участь 
у якому брали Г. Верьовка та Е. Скрипчинська, було зорієнтоване на поширення ін-
тересу до музичної культури серед простих людей. Формується уявлення про те, що 
саме завдяки діяльності хорів можливе долучення людей до музики. Починають ство-
рюватися різноманітні об’єднання, як аматорські, так і професійні, вплив яких важко 
переоцінити. Адже в рамках існуючих осередків та об’єднань виконавців проводили-
ся заняття з теорії музики, сольфеджіо, слухання музики тощо. «Такий аналіз має 
велике виховне значення. На жаль, рідко який хор у нас на Україні вживає цього доб-
рого засобу до підвищення музичної освіти співака. А він має гарні наслідки. Наша 
Студія ніколи не намагалася “побити рекорд” у хоровому виконанні, але, на думку 
знавців, часом виконувала з такою майстерністю та артистизмом, якого не досягають 
інші хори на Україні» [1, с. 152–153]. Безперечним є вплив творчої діяль ності цих 
двох митців та їх Українського народного хору, який став зразком для наслідування 
наступними поколіннями, на сучасне хорове мистецтво. 

Діяльність різноманітних музичних осередків у 20–30-х роках XX ст. проходила у 
напрямку творчих експериментів. «Переборюючи великі труднощі, Товариство поши-
рювало коло мобільних виконавських осередків, покликаних апробувати щойно напи-
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сані твори, сприяти перевірці творчих експериментів, пошуку митців. Це капела-сту-
дія ім. М. Леонтовича (1922–1925 рр., керівники – Г. Верьовка та Е. Скрипчинська), 
хор-студія ім. К. Стеценка (1922–1924 рр., керівники – М. Вериківський та В. Вер-
ховинець), студентський оркестр при Державному музично-драматичному інституті 
ім. М. Лисенка (1925–1928 рр., керівники – Д. Бертьє та Радзієвський)» [6, с. 13].

Досить позитивним явищем був надзвичайно високий кваліфікований підхід, який 
пропонували корифеї українського диригентсько-хормейстерського мистецтва. Саме 
в Українському державному українському народному хорі (нині – Національний за-
служений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки), який було 
засновано в 1943 році, отримали свого оформлення певні «канони», які згодом стали 
унаслідуватися іншими колективами. Заслуговує на увагу наявність у складі народ-
ного хору не лише вокальної частини, а також і інструментальної. Окрім цього, у ряді 
ансамблів, як і в Національному заслуженому академічному народному хорі України 
імені Григорія Верьовки, сформована надзвичайно продуктивна робота танцювальної 
групи. Н. Цюпа відмічає наслідувальний характер, який мали інші склади, сфор-
мовані у більш пізній період. «Насамперед унаслідувалась структура колективу, що 
складався з хорової, танцювальної та оркестрової груп. Хоча були й випадки, коли 
танцювальна та оркестрова складові були відсутніми. Також спільним для колективів 
є використання національного одягу та вибір виконавського репертуару, пов’язаного 
з народною творчістю» [8, с. 251]. У цьому колективі була хорова навчальна студія, 
у якій проводилася підготовка виконавців. Її відкриття у 1962 році стало першою 
«ластівкою» в питанні становлення кадрів, які могли б заповнювати подібні ансамблі. 
Навчання тривало два роки, а після цього учні могли ставати учасниками хору.

У більш спрощеному вигляді та з менш чисельним складом подібні колективи по-
чали засновуватися в найбільших містах України. Причому відкриваються народні 
хори, що мали як більш професійне забарвлення, так і аматорське. О. Косибород, 
аналізуючи аматорські хори, відзначає їх важливість у контексті сучасної культури. 
«Аматорські хорові колективи – це специфічна форма діяльності людей, у якій поєд-
нується і масовий рух, і естетична сутність, яскравою рисою сучасного аматорського 
хору є поєднання масовості залучення співаків до хорового мистецтва, з одного боку, 
з високим рівнем виконавської майстерності – з іншого» [3, с. 36].

Залежно від умов закладу та організаційного компонента виникали хори з біль-
шою чи меншою кількістю учасників. «Умовно їх можна поділити на дві групи: великі 
колективи, де кількість учасників понад 50 осіб, та камерні. Для великих народних 
хорів характерна структура, у якій поєднуються хорова, оркестрова та танцювальна 
групи. У невеликих колективах, як правило, обмежуються лише хоровим складом та 
іноді можуть додаватись 1–2 інструменти» [8, с. 253]. Згодом народні хори почали 
виникати не лише у великих містах, але й у селищах. Чимало з них формувалися 
навколо будинків культури, міських клубів. Подібні склади стали одними з найбільш 
провідних та розповсюджених. Уряд підтримував самодіяльність, влаштовуючи чима-
ло конкурсів, виїзних концертів та інших культурно-мистецьких подій. У Черкасах, 
Луцьку, Полтаві, Харкові, Чернігові та інших містах у 1950–1960-х роках з’являються 
хорові колективи. Також плідним є період кінця 1970-х – початку 1980-х років, адже 
в цей час продовжують засновуватися не лише професійні, але й аматорські гурти при 
міських Палацах культури. 

Сучасний автор О. Коломоєць відзначає втрату актуальності даних складів упро-
довж останніх десятиліть. «Протягом останніх 10–15 років спостерігаємо значне зни-
ження активності самодіяльного хорового руху. Не вдаючись до причин означеного 
явища, можна лише констатувати наявність спаду зацікавленості людей у колектив-
ному співі. Можна припустити, що люди втрачають мотивацію співати хором через 
те, що зникає потреба у відчутності єдності в співі, а сам спів набуває все більшої 
індивідуалізації (караоке, соло)» [2, c. 36]. На нашу думку, виявлення причин та-
кого явища є надзвичайно актуальним та доцільним завданням. Їх розкриття сприяє 
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усвідомленню майбутніх можливих шляхів розвитку вокального хорового виконав-
ства загалом та народних хорів зокрема. Отже, менш активний розвиток народного 
хорового співу в умовах сьогодення пов’язаний з рядом причин. Насамперед неабияку 
роль має те, що сучасна музична культура проходить під значним впливом зростання 
попиту на естрадну музику. Чимало явищ, які можуть бути віднесені до естрадної 
музики, створюють досить великий резонанс у житті суспільства. Концерти зірок 
поп-музики збирають великі зали, функціонуючи в рамках тих установок, які фор-
муються представниками шоу-бізнесу – тобто орієнтацією на комерційну складову. 
Якщо ж у рамках естрадної музики виникає інтерес до елементів народної музики, 
він реалізується в напрямках, що мають синтетичний характер та вбирають у себе 
фольклорні елементи. Наприклад, гурт «Гуляйгород» виконує фольклорні автентичні 
пісні, які доповнюються рок-звучанням.

Ще одна причина, яка пояснює зменшення інтересу до хорового співу в народній 
манері, полягає у прагненні відродити автентичні фольклорні традиції. Це реалізу-
ється в появі чималої кількості гуртів, що пропонують виконувати твори у фольклор-
ній манері, відтворюючи ті пісні, які збираються під час фольклорних експедицій. 
О. Шишкіна пропонує класифікацію колективів, де критерієм виступає спосіб органі-
зації та репертуар: «Перший з них належить до справжнього первісного автентичного 
фольклору – це співаки, котрі є водночас носіями фольклору (самі творять його), 
другий, фольклорні колективи, у репертуарі яких переважають народнопісенні твори 
в первісному або у вигляді аранжування, а третій – це “стилізовані” колективи, осно-
вою репертуару яких є обробки фольклорних першоджерел, а також авторські твори» 
[9, с. 217]. Відповідно, діяльність хорових народних колективів можна віднести до 
другого та третього типів у даній класифікації. Їх значення як таких, що відтворюють 
автентичний фольклор, зазвичай є меншим, аніж у камерних гуртах, таких як «Дре-
во», «Божичі», «Баламути».

Зниження ролі підтримки державою подібних ініціатив, вихід багатьох колективів 
на самоокупність унаочнив ряд проблем, які наявні в галузі культурної політики. 
Через кризові явища в економіці різноманітні форми мистецької діяльності почали 
зазнавати регресивного характеру.

Отже, наявним є процес певного зменшення зацікавленості в народному хоровому 
музикуванні. Проте не можна казати про повний занепад даних колективів чи нездат-
ність дещо осучаснити їх діяльність. Насамперед можна виділити деякі рекомендації, 
пов’язані зі співацьким рівнем учасників хорів. Н. Цюпа виокремлює певні вимоги до 
виконавців, які співають у народній манері. Причому йдеться не лише про солістів, 
адже дотримання цих настанов буде доречним також для співаків, які входять до 
народних хорових колективів. «Це артистизм, сценічність, танцювальна рухливість. 
Вокальна майстерність має бути пов’язана як з інтонаційно-мелодичною структурою 
пісні, так і з темброво-акустичним елементом, що допомагає досягнути автентичного 
звучання. Правильна техніка звукоутворення в народній манері потребує роботи го-
лосових зв’язок, правильного використання природних грудних і головних резонато-
рів» [7, с. 96]. 

Коли йдеться про функціонування народних хорів, варто звертати увагу на ві-
зуальний компонент, специфіку сценографії та сценічних рухів. «Неабияку роль ві-
діграє візуальне оформлення співака, який може підібрати національний костюм, 
притаманний для конкретного регіону. Виконавець повинен бути творчо активним, 
брати участь у різноманітних культурних проектах та бути відкритим для нових 
ініціатив» [7, с. 96]. Пропозиція урізноманітнення діяльності за рахунок проектних 
практик вважається досить доцільною. Проекти, як правило, спрямовані на актуалі-
зацію діяльності хорових колективів і передбачають або їх популяризацію в різних 
телевізійних проектах (на кшталт «Битва хорів»), або появу синтетичних явищ, де 
відбувається поєднання здобутків різних культурних феноменів, як-от поп-музики 
та народного хору чи рок-виступів з елементами фольклору. У більшості проектів 
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необхідне залучення звукопідсилювальної техніки, що унаочнить певні аспекти, на 
які потрібно звернути увагу. Т. Овчинникова відмічає, що чималу роль відіграє спе-
цифіка розташування хору та мікрофонів. Існують суттєві відмінності, пов’язані з 
метою використання даної техніки, – створення звукозапису чи концертний виступ. 
Якщо здійснюється звукозапис, то необхідно розміщувати артистів групами поряд 
з кожним пристроєм. У разі ж концертного виступу застосовуються до трьох рядів 
мікрофонів: ближнього, середнього та заднього планів. При їх застосуванні можливі 
деякі проблемні моменти, які згадує Т. Овчинникова. «Мікрофони ближнього плану 
(вузько спрямовані) або індивідуальні встановлюються на відстані від 0,3 до 2–3 м 
від хору (залежить від глибини хорових станків, акустики залу). Ці мікрофони допо-
магають створити розбірливість музично-поетичного тексту, підкреслити ненасичену 
тембрацію. Однак індивідуальні мікрофони сприяють і виявленню всіх недоліків 
виконання – з’являються свистячі голосні, шиплячі приголосні, чути шелест нот, 
часто вловлюється голос більш сильного виконавця або найбільш наближеного до 
мікрофона і т. п.» [5, с. 104]. Відповідно, опанування техніки та її застосування в 
концертних виступах та під час роботи в студії звукозапису є тим аспектом, на який 
варто звернути увагу в сучасній роботі хорових народних колективів. 

В умовах сьогодення необхідно дещо переформатувати виступи, наповнюючи їх 
елементами театралізації. За умови виконання одного й того твору сталим виконав-
ським складом набагато більше інтересу в публіки викликають зовнішньо ефектні 
номери, до постановки яких залучаються професійні режисери. Подібні інноваційні 
чинники дозволяють казати про створення хорового театру, де можуть поєднувати-
ся хормейстерсько-режисерська та режисерсько-постановочна стадії роботи над му-
зичним виступом. За рахунок того, що народнопісенний матеріал, який генетично 
пов’язаний із синкретичними фольклорними дійствами, становить більшу частину 
репертуару народних хорів, принцип театралізації є таким, що придатний для таких 
колективів. «Таким чином, хоровий театр постає як сучасний напрям академічного 
хорового мистецтва, основу якого становить вокально-сценічне дійство, що перетво-
рює концерт в театрально-хоровий спектакль. Головна його дійова особа – камерний 
хор; кожен учасник хору одночасно є солістом і артистом. Театрально-хоровий синтез 
передбачає: наявність барвистих вокальних тембрів, вміння учасників співати в хорі, 
ансамблі і соло; артистизм, сценічну пластичність і рухливість» [5, с. 106].

Зазначимо, що в сучасному українському просторі існує чимало народних хорів, 
як професійних, так і аматорських. Хоча в останні роки наявний певний занепад ін-
тересу до подібних складів. Можна висунути ряд пропозицій, спрямованих на активі-
зацію та популяризацію цих колективів. Високий рівень співацької майстерності ар-
тистів, використання фольклорного автентичного музичного матеріалу в репертуа рі, 
уміння працювати зі звукопідсилювальною технікою, відкритість до ініціатив сприя-
тимуть їх еволюціонуванню до рівня хорового театру, що вбачається перспективним 
напрямом розвитку сучасного вокально-хорового мистецтва.
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SUmmary

the functioning specificity of folk choir collectives in modern culture is investigated in the 
article. the stage of folk choirs heyday is connected with the work of h. Veriovka and e. Skryp-
chynska, who have laid traditions, which will become the basis for imitation in the XX century. 
after the formation of Ukrainian folk choir with a vocal, instrumental and dance groups, a number 
of similar groups in various regions of Ukraine has arisen. Professional and amateur choirs execute 
folk songs adaptations mainly, and rarely somewhat – composer works.

interest in these staff decreases in the artistic practice of the last decades. the reason for this is 
that folk choirs can be perceived as the Soviet period creation. the phenomena which do not have 
a considerable commercial gain starts to loose expediency with the run increase on pop music. if in 
the scope of pop music an interest in the elements of folk music appears, it is realized in the trends, 
which are synthetic in nature and absorb folklore elements. another reason explaining the decline 
of interest in choral singing in a folk manner is the desire to revive authentic folklore traditions. 
it is realized in the emergence of a large number of groups offering to perform works in folklore 
style, reproducing those songs that are recorded in folklore expeditions. the state support of such 
initiatives is decreasing, consequently the phenomenon of self-repayment used by many collectives 
have shown a number of problems existing in the field of cultural policy. 

Some ways of interest intensification in folk choirs work are proposed. higher requirements for 
performers are advanced. choir artists should have a high level of singing skills, pay attention to 
the visual component, scenography peculiarity and stage actions, use folklore authentic musical 
material in the repertoire, be able to work with sound-absorbing equipment, have desire to show 
initiative and turn to the form of the choral theater.

the choral theater appears as a modern trend of choral art, which base consists in vocal stage 
performance, transforming the concert into a theatrical and choral play. every participant of the 
choir, being simultaneously the soloist and the artist, is the main character. theatrical and choral 
synthesis includes the presence of florid vocal timbres, participants skill to sing in the choir, en-
sembles and solo; artistry, stage plasticity and liveliness.

Keywords: folk choir, folklore, choral theater, chorus artist, chorus master.
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УДК 78.071.5(477.83–25)"1902/1931" Богдан Паньків  
(Львів)

лЬвІвСЬКий мУзичНий ІНСтитУт АННи НЄмеНтовСЬКоЇ 
НА пеРехРеСтІ тРАдицІЇ тА ІННовАцІйНоСтІ

У статті здійснено спробу конкретизувати процес еволюції навчального закладу від тради-
ційної музичної установи початку ХХ ст. до висококваліфікованого й водночас новаторського 
мистецького вишу. Виокремлено періодизацію еволюціонування приватного музичного інсти-
туту Анни Нєментовської, його цілі й завдання, реалізацію номінованих виконавсько-педаго-
гічних та музично-виховних концепцій через представництво його викладацького складу. На-
ведені показові приклади інновацій та адаптування новітніх прогресивних учбових методик 
та просвітницько-виховних практик.

Ключові слова: фахова музична освіта, музичний інститут, педагогічний склад, прогресив-
на методика, полікультурна толерантність.

the article is an attempt to concretize the evolutionary process of an educational establish-
ment from a traditional musical institution of the early XXth century to a fully-fledged, highly 
qualified and at the same time innovative artistic university. the periodization of the evolution of 
the anna Niementovska Private musical institute, its goals and objectives, the implementation of 
renowned performing-pedagogical and musical-educational concepts through the representation of 
its tea ching staff are revealed. illustrative examples of innovations and adaptations of the latest 
progressive educational methods and educational practices are given.

Keywords: professional musical education, musical institute, teaching staff, progressive me-
thods, multicultural tolerance.

Серед фахових музично-освітніх установ Львова міжвоєнного періоду особливе місце 
належить приватному вищому навчальному закладу – Львівському музичному інститу-
ту Анни Нєментовської. Він завжди вирізнявся особливими підходами в цілях і мето-
дах навчання, принципами формування педагогічного складу, прагненнями синтезувати 
сформовані, апробовані та визнані дидактичні, методичні, педагогічні напрацювання та 
відкритістю до сміливих новаторських пошуків. Проте в дослідженнях музичного шкіль-
ництва Львова та Галичини йому приділяється незаслужено мало уваги, насамперед з 
причини обмеженості базових документальних даних. Серед досліджень, у яких закла-
дено підвалини опрацювання названої проблеми, – роботи Л. і Т. Мазеп [1]. Окремі 
аспекти діяльності представників педагогічного складу й видатних вихідців з цього на-
вчального закладу (здебільшого піаністів) висвітлюють українські музикознавці Н. Каш-
кадамова, Т. Старух, Г. Блажкевич, Т. Куржева, З. Лабанців-Попко, Т. Федчун, польські 
дослідники А. Пльон, С. Дибовський [8], Л. Т. Блащик [3], К. Фінк [9] та ін. Проте 
цілісний розгляд етапності формування закладу як оригінальної концепції, освітньої 
системи, скоординованої багаторівневої й територіально розгалуженої установи поки що 
залишається нереалізованим. Метою цієї розвідки є спроба конкретизувати процес ево-
люції навчального закладу від загалом традиційної музичної установи початку ХХ ст. до 
повноцінного висококваліфікованого і водночас новаторського музичного вишу.

Концесіонованим цісарсько-королівським урядом приватним закладом під первісною 
назвою «Музичний Інститут» в 1902 році керували дві співвласниці: Анна Нєментов-
ська (випускниця фортепіанного класу Теодора Лешетицького у Відні), що мала досвід 
викладання у приватній музичній школі в Станіславові (нині – Івано-Франківськ) та 
Концесіонованій музичній школі Кароля Мікулі, і Марія Велещук – багатолітній педа-
гог фортепіано тієї ж школи.

Він, як задекларувала одна з його співзасновниць на шпальтах преси: «не тільки 
обіцяє якнайбільший розвиток, завдяки чудовим музичним силам, але й він буде по-
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ряд з консерваторією, єдиною музичною установою в серйозному стилі у Львові» [16, 
с. 218–219]. Така програмна установка вказувала на мету створити умови підготовки 
для фахових музикантів, на відміну від більшості численних невеликих приватних на-
вчальних закладів у Львові, орієнтованих насамперед на забезпечення масових запитів 
дуже поширеного освіченого, але все ж аматорського музикування. Такі музично-освіт-
ні осередки орієнтувалися на викладання однієї чи кількох інструментальних спеціаль-
ностей і невеличкого комплексу допоміжних дисциплін, нерідко не регламентованих 
глибокими дидактико-методичними засадами й без цілісної освітньої концепції. 

Подаючи численні рекламні анонси про відкриття нового навчального закладу з 
амбітними цілями щодо фахового рівня, її засновниці (насамперед А. Нєментовська) 
конкретизували такі позиції:

– навчальний заклад має за мету забезпечити можливість отримання фахового 
європейського вишколу у Львові (на противагу коштовному навчанню за кордоном);

– основу педагогічного колективу складуть досвідчені виконавці й викладачі, які 
представляють авторитетні авторські педагогічні школи та провідні осередки про-
фесійної музичної освіти Європи (Львів, Відень, Берлін, Париж, Варшаву, Лондон), 
вони повинні також мати успішний досвід концертного виконавства, натомість їм про-
понується достойна конкурентноздатна оплата;

– професори й студенти закладу вестимуть публічну (зокрема й благодійну) кон-
цертну діяльність, приміром наставники вищих і майстер-курсів були зобов’язані 
2–3 рази на рік давати сольні концерти;

– критерії кадрового відбору зумовлені лише професійними й мистецькими якос-
тями, усупереч національним і політичним упередженням чи тенденціям [4; 5; 11].

Програма навчання передбачала найпопулярніші напрямки музичної підготовки: 
інструментальні спеціальності (фортепіано, скрипка, віолончель), вокал, хоровий 
спів. Виконавські спеціальності доповнювалися теоретичними дисциплінами та ка-
мерним ансамблем. Тим, хто прагнув вищої фахової спеціалізації, надавалась можли-
вість підготовки до концертної та педагогічної практик [15]. 

Перший концесіонований музичний інститут (так позиціонована його назва в про-
грамі учнівських пописів і рекламних статтях) розпочав роботу 3 вересня 1902 року 
в орендованому приміщенні на вул. Краківській, б. 2, (третій поверх), ознаменувавши 
відлік першого періоду функціонування навчального закладу (1902–1905) з учнів-
ським контингентом у 200 осіб.

Навчання структурувалося на елементарний, середній, вищий і найвищий (у перший 
рік діяльності такі були наявні лише на найбільш масовому – фортепіанному відділі).

Згідно з заявленим в анонсах, адміністраторам закладу справді вдалося заангажува-
ти до викладання потужні педагогічно-концертні сили. Найвищий курс фортепіано вів 
Ян Скшидлєвський – випускник музичної академії в Берліні, класу Т. Лєшетицького у 
Відні і З. Стойовського в Парижі, композитор, музичний критик, у подальшому – заснов- 
ник власної приватної Вищої музичної школи у Львові (1905), співзасновник держав-
ної Познанської консерваторії (1919, Państwowy Konserwatorium Muzyczny w Poznani), 
друг К. Шимановського [22, c. 674–675]. Вищим курсом керували власниці закладу 
А. Нєментовська та М. Велещукова, середній курс вела Дубіська (учениця Драйшана в 
Берліні) 1 [17, с. 367; 1, с. 168], елементарний – Яворовська і Ходаковський 2.

Клас скрипки очолював Рудольф Деман (у той період – випускник класу Якоба 
Грюна у Віденській консерваторії, імовірно також брав консультації в Йожефа Йоахі-
ма в Берліні), концертмейстер Львівського міського театру, згодом – концертмейстер 
Баденського придворного театру в Карлсрує, Orchester der Bayreuther Festspiele, Бер-
лінської Staatsoper, викладач Staatliche Akademische Hochschule für Musik в Берліні, 
учасник низки камерних ансамблів). 

Викладання віолончелі здійснював Арнольд Вольфсталь (Arnold Wolfstahl, випускник 
класу Фердинанда Гелльмесбергера в консерваторії Товариства Друзів Музики у Відні), 
керівник віолончельних класів у Вищому музичному інституті ім. М. Лисенка, приват-
них музичних школах ім. І. Й. Падеревського, учасник низки камерних ансамблів). 
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Гордістю закладу був педагог теоретичних предметів Станіслав Невядомський (Sta-
nisław Niewiadomski, учень Матильди Жлобіцкої та Кароля Мікулі з фортепіано в кон-
серваторії Галицького музичного товариства у Львові, Йозефа Гелльмесбергера і Франца 
Кренна з композиції у Відні, Саломона Ядассона з контрапункту в Королівській музич-
ній консерваторії в Ляйпцігу, з вокалу – у Франческо Ламперті в Мілані), художній 
керівник оперної трупи театру графа Скарбка (згодом – член наглядової ради та худож-
ній керівник театру), хоровий диригент (другий диригент співацького товариства Lutnia-
Macierz), педагог (професор теоретичних дисциплін і хорового співу в консерваторії 
Галицького Музичного Товариства, блискучий музичний критик і композитор).

Вокальним класом керувала Зоф’я Козловська (Zofia Kozłowska, учениця К. Міку-
лі і В. Вшелячинського з фортепіано, яка вокальний вишкіл здобула у Фаусти Креспі 
в Мілані 3), що мала також власну приватну практику з 1899 року, згодом викладала 
вокал у Вищому музичному інституті ім. М. Лисенка (1913–1914), Драматичній школі 
під керівництвом Францішка Фрончковського (1922–1927? 4) та вокал і фортепіано в 
консерваторії Галицького музичного товариства (1918?–1936 рр.), а виїхавши зі Льво-
ва, відкрила приватну школу вокального співу у Варшаві спільно з сестрою Марією – 
також співачкою [1, с. 121; 3, с. 282]. У 1904 році традиційне трирівневе навчання з 
підготовчим курсом з предметів фортепіано, скрипки, віолончелі, сольного співу, тео-
рії й гармонії (без хорового співу) поєднувалися з можливістю придбати роялі фірм 
Szcweighofer, Stetzhamer, Stringl за ціною нижчою, ніж закупівельна [18]. 

Від 1905 року і до його розформування в 1939 році навчальний заклад залишаєть-
ся в одноосібній власності А. Нєментовської, згідно з декретом Галицького намісниц-
тва № 12.308 від 13 червня 1905 року він змінює назву на Львівський музичний 
інститут та адресу (вул. Кілінського, нині – вул. Памви Беринди, б. 1) [2, арк. 124], 
де надалі працює до 1910 року в приміщенні з власним концертним залом. Його но-
вий формат вимагав і нової привабливої освітньої концепції, яка виділила б його з 
численного ряду конкуруючих музичних установ. 

У тому ж році видано Проспект (докладний документ який усталює й регламентує 
діяльність закладу, конкретизуючи цілі, переваги, структуру навчального процесу, 
учбові плани (з термінами проходження з кожної дисципліни на кожному курсі та 
методичним забезпеченням)), правила вступу, порядок проведення іспитів, принципи 
оцінювання, типи дипломів, обов’язки учнів, інформацію про оплату.

Структура навчальних спеціальностей зазнає змін і доповнень: як виконавські спе-
ціальності наявні фортепіано, вокал для чоловічих і жіночих голосів, скрипка, віо-
лончель, орган, з загальнообов’язкових дисциплін – теорія, гармонія, історія музики, 
хоровий спів, для вокалістів – дикція та італійська мова, як факультативні дисциплі-
ни пропонували контрапункт та композицію [15; 18].

У рекламних повідомленнях акцентується орієнтація скрипкового класу на школу 
Отакара Шевчика (Otakar Ševčík), фортепіанного – на методику Т. Лешетицького. 
З позицій фортепіанного мистецтва привабливою інновацією була можливість здобу-
вати вишкіл під проводом блискучих представників школи Т. Лешетицького – Ната-
лії Льоевенгофувни (Natalia Lowenhoff) та Іґнаци Фрідмана (Ignacy Friedman), які 
мали уповноваження скеровувати найбільш успішних випускників на вдосконалення 
виконавської майстерності безпосередньо до свого наставника у Відні, без тривалого 
періоду підготовчих занять з асистентами. Окрім цього, від 1907/1908 н. р. вводиться 
теоретичний і практичний курс підготовки до державних іспитів на викладачів музи-
ки в гімназіях з метою отримання педагогічного диплому.

Викладацький склад новоствореного закладу принципово оновлений, з давніх пе-
дагогів залишаються одиниці. Проте за професійністю та представницьким потенціа-
лом він дуже промовистий. Очільник фортепіанної школи І. Фрідман на той момент 
щойно завершив вишкіл (в Г. Рімана в Ляйпцігу, Т. Лешетицького з фортепіано, 
з музикології – у Ґ. Адлера). Н. Льоевенгоф-Квєцінська працює як його асистентка. 
Цей відділ представляють також Марія Фанґорувна (marya fangorówna), Станіслав 
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Ґловацький (Stanisław Głowacki), який, окрім ведення класів фортепіано, теоретич-
них дисциплін і подальшого призначення адміністративним директором інституту у 
1909 році, уперше серед навчальних закладів Галичини започаткував викладання 
евритміки 5 методом Еміля Жак-Далькроза, Марія Катажина Келлес-Краузова (Maria 
Katarzyna Kelles-Krauzowa) викладала фортепіано й теоретичні предмети, випускни-
ця Варшавської консерваторії, Паризької музичної школи в класі З. Стойовського, 
факультету історії мистецтв у Collège libre des sciences sociales в Парижі, у Віденській 
консерваторії у класах фортепіано Т. Лешетицького, Ґ. Мельцера та І. Фрідмана. 

Серед яскравих представників скрипкової школи: Юліан Пуліковський (Julian Pu-
likowski, учень Й. Йоахіма і Г. Мозера в Королівській академічній музичній школі 
Берліна й О. Шевчика, за чиєю рекомендацією згодом викладав у Київській консер-
ваторії) та Вацлав Коханський (Wacław Kochański, який навчався в Санкт-Петербурзі 
в класі Леопольда Ауера (Leopold Auer) та в Києві в Отакара Шевчика).

Серед педагогів вокалу привертають увагу імена випускниці класів Франческо 
Ламперті і Джованні Корсі в Мілані, співвласниці приватної школи співу Аделі-
ни Пасхаліс-Соувестре (Adelina Pashalis-Souvestre), і випускниці школи А. Пасхаліс 
та О. Соувестре, примадонни Львівської опери Марії Павликув-Новаковської (Ma-
rya Pawlików-Nowakowska), а також викладачки хорового співу Ванди Прочковської 
(Wanda Proczkowska), яка започаткувала музичну школу для дітей методом Паппе-
Карпентьє (Marie Pape-Carpentier).

У 1910 році Інститут діє за новою адресою: пл. Ринок, 15, засновано філії у Львові 
(вул. Л. Сапіги – тепер С. Бандери, 35, 2-й поверх), а також в Дрогобичі, Тернополі, 
Станіславові, Стрию (їх інспектує С. Нєвядомський). Відкрито музичну учительську 
семінарію – заклад для фахової теоретичної й практичної підготовки музичних пе-
дагогів [13]. 1914 року Інститут на рік був вимушений припинити діяльність, проте 
із залученням субвенцій швидко відновив роботу й вийшов на достойний рівень. 
Після завершення педагогічної освіти в Шрайвальді викладачка ЛМІ Кароліна Нє-
ментовська (представниця молодшої генерації родини власниці закладу) проводила 
заняття з вищим курсом у Відні, результати яких засвідчує така публікція: «Велика 
група студенток пройшла іспит у Віденській консерваторії з найвищими результата-
ми. З львівських учениць з відзнаками здали Зоф’я Баліцька, Зоф’я Малиновська 
(клас Vi), Марія Оржельська та Зофія Фабіан (клас Viii)» [21, с. 8]. 

1919 рік в історії Інституту знаменує початок нового періоду роботи, оскільки від 
Міністерства Віросповідань і Загальної Освіти заклад отримав визнання відповіднос-
ті категорії вищого та право прилюдності (тобто можливості надавати дипломи про 
фахову освіту, визнані на державному рівні) [10, с. 148]. Її роботою керує відомий 
музичний критик Едмунд Вальтер (Еdmund Walter). Новою філією у Львові стає 
підрозділ на вул. Собєського (тепер вул. Братів Рогатинців), б. 4, 2-й поверх, де в по-
дальшому впродовж десятиліть знаходитиметься основний корпус Інституту [5, c. 6]. 
У цьому році професорами вищих курсів фортепіано стають Н. Льоевенгоф, лауреат 
конкурсу І. Й. Падеревського Збігнєв Димек та Северин Айзенбергер (випускник 
фортепіанного класу Ф. Гживінської в Кракові та Т. Лешетицького у Берліні і Відні), 
нещодавній викладач консерваторії Краківського Музичного Товариства, скрипкові 
класи очолюють «світової слави артист-скрипаль» Роберт Перутц (Robert Perutz) [4] 
та Теодор Майер (Teodor Mayer). 

Серед спеціальностей наступного навчального року анонсуються контрабас і духові 
інструменти, відкриття драматичної школи, відділу класичних танців і фреблівська 
музична школа (для дітей віком від 5 років). Водночас відбуваються публічні висту-
пи, тематичні концерти (присвячені творчості віденських класиків, бетховенському 
ювілею), концерти педагогів інституту, що викликали активне обговорення в пресі. 
Знаменний 1921 рік також відкриттям музичної вчительської семінарії для підготов-
ки до викладання в державних школах, оперної школи, роботу якої очолив диригент 
оперної трупи львівського Міського театру Юзеф Лєрер (Józef Lehrer).
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Розбудова закладу, збагачення переліку спеціальностей і напрямків навчання, 
ширше вікове охоплення учнівського контингенту, утворення системи дочірніх філій, 
оновлення педагогічного складу яскравими концертними й вчительськими силами ста-
ли підґрунтям для подальшого зміцнення реноме закладу та його відповідності фахо-
вим вимогам. З іншого боку, державний статус надавав можливість знижок в оплаті 
за навчання для дітей державних службовців (до 25 %), пільг при користуванні за-
лізницею, надання матеріальної підтримки сиротам.

У 1922 році було ліквідоване Міністерство мистецтва і культури (Ministerstwo 
Sztuki і Kultury), його функції перейняло Міністерство віросповідань і загальної осві-
ти (Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP)). Опіку 
й державний нагляд за музичними навчальними установами взяв на себе Музичний 
відділ в Департаменті мистецтва МВіЗО (Wydział Muzyki w Departamencie Sztuki 
MWRiOP), який контролював напрям і рівень навчання. Унаслідок цього кількість 
закладів, які отримали право йменуватися музичними школами (з правом надання 
кваліфікаційних дипломів про фахову музичну підготовку), різко скоротилася (до 
1930-х років їх стало сім) [9, с. 48–49].

Львівський музичний інститут успішно пройшов перевірку на якість викладання й 
знову продемонстрував революційне оновлення педагогічного складу: уперше було від-
крито, окрім найвищого, концертний курс фортепіано (аналог сучасної асистентури-ста-
жування, його вели учень Т. Лешетицького та А. Єсіпової, дипломант конкурсу А. Ру-
бінштейна Мар’ян Домбровський (Marian Dąbrowski), Лео Сірота (Leo Sirota), учень 
Григорія Ходоровського в Києві та Феручо Бузоні у Відні, скрипковий концертний 
курс вів Марек Бауер – вихованець ЛМІ, учасник струнного квартету (з Г. Бергером, 
Е. В. Зільберштайном та К. Лілієнталем), нещодавній випускник майстеркурсу О. Шев-
чіка в Консерваторії Друзів Музики у Відні. Заняття за методом Еміля Жак-Далькроза 
вела Пауліна Лебльова (Paulina Löblowa), яка завершила навчання в Геллерау – од-
ному з провідних осередків цієї системи в Європі. Оперну студію та школу оперного 
хору очолив досвідчений диригент, педагог і режисер Владислав Флям-Пломєнський 
(Władysław Flam-Płomieński), Ю. Лєрер здійснював музичне керівництво.

У 1922 році була введена ще одна прогресивна новація – практика «доїжджаючої» 
професури, що передбачала періодичний контроль, консультації, майстер-класи та 
публічні концерти світил виконавської педагогіки з європейським іменем. У такий 
спосіб співпрацював з інститутом віденський професор Северин Айзенбергер (Se-
weryn Eisenberger, випускник класів Флори Гживінської в Кракові, Генріха Ерліха у 
Берліні та Т. Лешетицького у Відні), викладач майстеркурсу фортепіано. Згодом, від 
1929 року, за цим же принципом консультував піаністів інституту Збігнєв Джевєць-
кий (Zbigniew Drzewiecki). Щонеділі для слухачів педагогічної семінарії професор 
музикології Ягеллонського університету в Кракові доктор Юзеф Владислав Райсс 
(Józef Władysław reis) читав цикл лекцій «Вибрані проблеми історії музики».

У наступні роки серед раніше практикованих виконавських спеціальностей фігуру-
ють ще альт, кларнет, до переліку теоретичних дисциплін додають аналіз музичних 
форм, сольфеджіо, музичний диктант, ансамблеві, камерні та оркестрові вправи. Дитячі 
музичні заняття проводяться за американською та швейцарською методиками, віковий 
ценз – від 4-х років. Оновлення методів музичного виховання зумовлене особистими 
подорожами власниці закладу з метою вивчення новітніх методик і пошуку спеціаліс-
тів для їх адаптації на базі власного закладу. Позитивним результатом налагодження 
зв’язків з польською діаспорою в Сполучених Штатах Америки став подарунок видав-
ництва Pressmann Philadelfia Ameryka – 800 примірників нотних видань для бібліотеки 
незаможних учнів Львівського музичного інституту, подібний крок зробило також ви-
давництво G. Seifarta у Львові, передавши для закладу 150 примірників нот [6, с. 8].

У 1927 році до своїх прогресивних ініціатив Інститут додав кваліфікаційний іспит 
Спілки артистів польської сцени на артиста опери й оперети (оперна школа в цей час 
діяла під орудою режисера С. Тарнавського). Концерти школи доповнюються оперни-
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ми постановками на сцені Міського театру, у реальних сценічних умовах. Цікавим, 
новаторським за формою виступом став звіт класу далькрозистів З. Колтин-Круг у 
супроводі оркестру ударних інструментів дітей 4–5 річного віку на сцені Літературно- 
артистичного казино [7, с. 11]. Не менш інноваційним характером вирізнялась діяль-
ність музичного передшкілля, де синтезувалися дидактичні методи раннього розвит-
ку музичних здібностей зі Швейцарії, Франції, Англії, Німеччини під керівництвом 
спеціалістки з Женеви Катрін Фавре. Зросла кількість філій у самому Львові, а та-
кож було відкрито низку осередків в Галичині та на Волині.

Протягом усього часу діяльності навчального закладу особливістю кадрової по-
літики був відбір викладачів за критеріями професіоналізму без національних об-
межень чи упереджень. Тому серед викладацького складу різних років зберігалась 
толерантність щодо німців у період польсько-пруського напруження, тут працювало 
чимало педагогів-українців: Олександр Нижанківський, Василь Барвінський, Осип 
Москвичів, Роман Криштальський, Тарас Шухевич, Лідія Улуханова, Ірина Шмери-
ківська-Приймова та ін.

Протягом 1929–1930 років в установі відбулися процеси реорганізації, які дали 
йому змогу утвердитися в статусі навчального закладу консерваторського типу – 
Львівської музичної консерваторії ім. Кароля Шимановського. 

Львівський музичний інститут А. Нєментовської з невеликого музичного навчально-
го закладу з амбітними цілями за три якісні етапи свого функціонування (1902–1905, 
1905–1919; 1919–1930) розвинувся в унікальний заклад за прогресивністю, масш-
табністю, гнучкістю, багатогранністю напрямків діяльності з власною дидактичною 
концепцією, високомистецьким педагогічним складом, продемонструвавши блискучий 
приклад полікультурної толерантності, формування потужного комплексу національ-
них та індивідуальних виконавських та педагогічних засад, розбудови навчального 
закладу від типової приватної музичної установи до комплексної багаторівневої систе-
ми музичної освіти з численними територіальними осередками.

1 У публікації окремі ініціали відсутні, є спотворення прізвищ.
2 Дані про педагогів елементарного курсу почерпнуті з програм пописів, де ініціали по-

дано неповно й частково.
3 Також наставниці Соломії Крушельницької.
4 Знаком питання позначені ймовірні, але точно не встановлені межі терміну.
5 Евритміка – система, започаткована Е. Жаком-Далькрозом, в основі якої лежав зв’язок 

між моторикою й слуховим сприйняттям, таким чином усе тіло мало брати участь у відтворен-
ні елементів музики. Подібні заняття в системі виховання музикантів створювали винятково 
сприятливі умови для розвитку метроритмічного чуття, усвідомлення фразування та розгор-
тання музичної форми.
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SUmmary

anna Niementovska lviv musical institute, a private higher educational establishment, takes 
a special place among lviv professional musical educational institutions of the interwar period. 
the purpose of the study is an attempt to specify the process of the educational establishment 
evolution from the traditional musical institute of the early XXth century to a comprehensive 
highly-qualified and simultaneously innovative higher musical establishment.

concessioned by the caesarean-royal government, in 1902 the private establishment under the 
original name Musical Institute has been co-owned by anna Niementovska (a graduate of piano 
class of teodor leszetycki in Vienna) and mariya Veleshchuk, a long-time piano pedagogue from 
the school. from 1905 to 1939, the year of its disestablishment, the educational institution has 
been owned by a. Niementovska solely. the bases of the institute activities are the following: pos-
sibility of obtaining professional european qualifications in lviv (contrary to the expensive studies 
abroad); the basis of the pedagogical staff is formed by the experienced performers and pedagogues 
representing reputable author’s pedagogical schools and leading centers of professional musical 
education in europe (lviv, Vienna, Berlin, Paris, Warsaw, london); professors and students are 
drawn to public (including charitable) concert activity, in particular pedagogues of higher and 
master courses have to give solo concerts 2–3 times a year; criteria for personnel selection are 
conditioned only by professional and artistic qualities contrary to the national and political biases 
or tendencies. in 1919 the establishment has received recognition of conformity to the category of 
a higher educational establishment and the right of publicity (i. e. possibility to issue diplomas on 
professional education recognized on the state level) from the ministry of religions and general 
education. further development of the institute serves as the basis for its reputation strengthe ning, 
conformity to the professional requirements of the period of musical education reform of 1930 and 
transition of the educational establishment to a more qualitative status (k. Szymanowski lviv 
musical conservatory). it is shown by the development of establishment, extension of specialties 
and training directions, wider age coverage of the students, creation of subsidiary branches system 
in different areas of lviv as well as in rivne, kolomyia, inowrocław, Stryi, kremenets, dubno, 
grodno and Volodymyr-Volynskyi, where 600 students have studied, Polish diaspora centers in 
Philadelphia and Boston, and renewal of the pedagogical staff with bright concerts and teachers 
contingent. the structure of education has included performance specialties, didactic and peda-
gogical, opera, drama, conductor’s courses; stage calisthenics are taught; apart from artistic ones, 
the graduates are also given pedagogical diplomas. children’s and adult symphony orchestras, ope-
ra and drama schools, opera choral singing course have functioned in the establishment, certain 
experiences of integrated opera productions at the stage of a city theatre are known.

over three qualitative stages of its functioning (1902–1905, 1905–1919; 1919–1930), anna 
Niementovska lviv musical institute has developed from a small musical educational establish-
ment with ambitious goals into a unique one by progressiveness, scale, flexibility and versatility 
of activities with its own didactic concept, powerful and highly artistic pedagogical staff. it has 
demonstrated a brilliant example of multicultural tolerance, formation of a strong complex of na-
tional and individual executive and pedagogical bases, development of the educational institution 
from a typical private musical establishment to a complex multilevel system of musical education 
with numerous regional centers.

Keywords: professional musical education, musical institute, teaching staff, progressive me-
thods, multicultural tolerance.
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УДК 792.071.2.027(477.83–25) Тетяна Батицька 
(Львів)

«чеховСЬКий» теАтР  
Алли БАБеНКо

У статті досліджено постановки за творами Антона Чехова режисера Національного ака-
демічного українського драматичного Театру ім. Марії Заньковецької Алли Бабенко. Просте-
жено в динаміці методологію її роботи, спосіб співпраці з акторами та сценографом на Ка-
мерній сцені театру, проаналізовано напрями художнього пошуку. Реконструюються вистави, 
створені впродовж 2001–2013 років за творами А. Чехова, виокремлено здійснені режисером 
акценти; розглянуто творчий почерк, естетичний вимір постановок.

Ключові слова: Театр ім. Марії Заньковецької, історія театру, режисер Алла Бабенко, ре-
жисура, театр Чехова.

the performances of alla Babenko, who is the director of mariya Zankovetska National aca-
demical Ukrainian dramatic theater, by a. chekhov works are studied in the article. the metho-
dology of her work is observed in dynamics, the way of cooperation with the actors, the scenog-
rapher on the Small stage of the theater, and the trends of the artistic search are analyzed. the 
performances staged during 2001–2013 by a. chekhov works are described, the director’s accents 
are distinguished; the creative search, the aesthetic dimension of productions are considered.

Keywords: mariya Zankovetska theater, theater history, director alla Babenko, staging, chek-
hov’s theater.

Алла Бабенко – талановитий митець, режисер-експериментатор, одна з провід-
них представниць сучасної режисури України, самобутня творча індивідуальність, 
яка перебуває в постійному пошуку, незважаючи на понад 50-річний стаж режисер-
ської діяльності. Разом із виставами Ф. Стригуна та В. Сікорського її постановки 
складають основу репертуару театру ім. Марії Заньковецької (нині – Національний 
академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької). Протягом 
40 років А. Бабенко створила близько 100 вистав, здобувши авторитет творця «театру 
для інтелектуалів», зорієнтованого на вирішення складних естетичних завдань. Від 
учителів Б. Тягна, А. Ефроса, Г. Товстоногова, Б. Захави режисер успадкувала ви-
могливе ставлення до процесу творчості, прагнення до розкриття художньої цінності 
твору, а також намагання інтегруватися у світовий театральний контекст, наслідуючи 
й вивчаючи здобутки кращих режисерів і драматургів.

Формування світоглядних і творчих орієнтирів майбутнього режисера припало на 
1960-ті роки – часи політичної відлиги, свободи мислення, появи нових тенденцій та 
імен у різних сферах культури. Філологічну освіту здобула у Львівському університе-
ті ім. І. Франка (1956–1963). У театральну професію А. Бабенко ввійшла як актриса: 
грала в аматорській театральній студії під керівництвом М. Резніковича у Львові 
(1958), закінчила Студію при Театрі ім. Марії Заньковецької (1959–1961), працювала 
в львівському Театрі юного глядача ім. М. Горького (нині – Перший театр для ді-
тей та юнацтва, 1961–1962 рр.), а також грала в Липецькому драматичному театрі у 
1963–1964 роках та у Львівському академічному обласному музично-драматичному 
театрі ім. Ю. Дрогобича у 1964 році (м. Дрогобич), знімалась у кіно [2]. Але згодом 
вона спрямувала свій погляд на професію режисера. Це сталося тому, що її зацікавив 
розвиток сучасного європейського театру, смак до якого виховав Б. Тягно в Студії 
при Театрі ім. Марії Заньковецької: пошуки П. Брука, О. Крейча, Є. Гротовського 
ще тоді досліджувалися актрисою. «А тому уявити себе артисткою побутового театру 
не могла. Страшно бути актрисою й від усіх залежати. Актрисою я могла б працювати 
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лише у Ефроса» [20]. Творчість А. Ефроса та Г. Товстоногова, з якими А. Бабенко 
зустрілася як студійка факультету режисури в Театральному училищі ім. Б. Щукіна 
при Театрі ім. Є. Вахтангова (час навчання – 1966–1971 рр., майстерня Б. Захави), 
помітно вплинула на формування її власного почерку. Зошити із записами репети-
цій Ефроса вона зберігає впродовж усього життя. Для провідних режисерів-майстрів 
ХХ ст. Ефроса й Товстоногова був важливим психологічний аспект театральної дії. 
Протягом тривалого творчого шляху він домінує й у творчості Алли Бабенко, але ним 
не вичерпується. Поєднувати непоєднуване, змінювати композицію розвитку конф-
ліктної ситуації, уводити додаткових дійових осіб, полемізувати з автором – такі дії в 
сучасному постмодерному театрі є буденною справою, проте в 1980–1990-х роках ви-
давалися сміливими новітніми течіями. Тому на тлі творчості інших режисерів Театру 
ім. Марії Заньковецької вона була новатором та експериментатором. 

Роботи Бабенко не можливо класифікувати в той або інший напрям. Помітною 
та обов’язковою складовою її режисури є психологізм («Затюканий апостол» А. Ма-
кайонка, 1971, 1072, 2001 рр.; «Валентин і Валентина» М. Рощина, 1972, 2006 рр.; 
«Одруження» М. Гоголя, 2009 р.; «Ромео і Джульєтта в кінці листопада» Я. Отчена-
шека, Я. Баліка 2011 р.). Інтелектуально-експериментальні роботи теж яскраво пред-
ставлені у цьому напрямі («Отелло», 1985 р., «Макбет» У. Шекспіра, 1992 р.; «Ідіот» 
Ф. Достоєвського, 1998 р.; «Підступність і кохання» Ф. Шиллера, 2010 р.; «Знак 
у вікні» Л. Хенсбері, 2015 р.). Режисер звертається постійно до улюбленої теми – 
внутрішнього світу жінки, а також до театру Чехова. Саме засобами психологічного 
театру вона розкриває жіночу тематику («Гедда Габлер» Г. Ібсена, 1993 р.; «Мадам 
Боварі» за Г. Флобером, 1997 р.; «Любий друг» Гі де Мопассана, 2003; «Дім Бернар-
ди Альби» Ф. Г. Лорки, 2006 р.). 

Щодо естетики постановок за Чеховим, то вона складна і неоднозначна. Усі вистави 
були втілені на Камерній сцені театру ім. Марії Заньковецької. Цей майданчик був 
створений у середині 80-х саме за ініціативи Бабенко – як територія для експеримен-
тальних пошуків. Режисер поставила «Вишневий сад», «Дядю Ваню», але перевагу 
віддає інсценізаціям, які зазвичай створювала самостійно. Серед них: «Дама з со-
бачкою», «Сповідь», «Вогні», «Іонич», «Розповідь незнайомого», також чільне місце 
займає вистава «Спокуслива особа» за твором Ю. Бичкова «Чехов і Ліка». «Вогні» 
поставлена на сцені театру «Сузір’я» (нині – Київська академічна майстерня теат-
рального мистецтва «Сузір’я»). 

Дослідженням різних аспектів творчості А. Чехова, розробленням теоретичної 
бази підходів до розуміння цього автора займається чехознавство. У дисертаційному 
дослідженні 2005 року «Вирішення конфлікту в драмах та комедіях А. П. Чехова» 
чехознавець Н. Муратова зосереджує увагу на відмінних особливостях драматичних 
творів автора та їхньому місці у світових драматургічних течіях, приходить до вис-
новку, що «при аналізі драматичного тексту Чехова слід мати на увазі аномальність 
фігур мови драми, що проявляє себе на рівнях конфлікту, системи персонажів, струк-
тури персонажів, фактору часу. Дискурсивні аномалії передбачають як загальну тен-
денцію різноманітних мовних практик ХХ ст., так і кардинальну перебудову фактури 
драми від театру абсурду до сучасних дослідів. Подібні конструкції, включаючи і 
сценічну, і несценічну подієвість – не просто функціональні компоненти, що забез-
печують поступальність дії, але й схожість з метаконструкцією, яка має подвійний 
план переломлення: внутрішнє осмислення позиції героя у конфліктній конфігура-
ції – рефлексія конфліктних значень ролі (Гамлет і Дон Кіхот, ширше – режисер, ак-
тор/актриса); метатекстова установка на пробудження глядацької рефлексії у зв’язку 
із сценічною демонстрацією відшарування героя від рольового еквіваленту, вихід за 
межі сценічного простору та дії» [18]. Наведена цитата характеризує та може бути 
віднесена до досвіду більшості інтерпретацій творів Чехова на сцені театру ХХ і 
ХХІ ст., вміщує дотичні твердження до творчості й А. Бабенко, проте із заувагами. 
Адже дослідження стосується драматургії, аналізується текст на різних рівнях, тоді 
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як у роботі режисера маємо справу здебільшого зі сценічною інтерпретацією прози. 
Однак ці ознаки є показовими щодо прочитання творчості Чехова режисером: вона 
демонструє розуміння потрійної природи конфлікту як першопочатку провідних теат-
ральних практик середини ХХ ст., а саме театру абсурду. Простежується похідне від 
такого трактування багатовимірне бачення персонажів, присутнє проектування «ге-
роя гамлетівського типу» чи не в кожній постановці, відкритість фіналу. 

П’ятнадцятирічний стаж роботи над творами Чехова розпочався з «Дяді Вані» 
у 2000-му як певне випробування – завдяки успіхові першої з’явилася й решта вистав. 
Робота мала розголос і схвальні відгуки преси у Львові, Києві та Москві. Історія 
постановок «Дяді Вані» з часу написання п’єси є надзвичайно довгою, адже Чехов є 
одним із найбільш репертуарних авторів у світі. В українському контексті найпоміт-
нішими за останні півстоліття були постановки С. Данченка у Києві з Б. Ступкою у 
ролі Войницького 1980-го року (нині – Національний театр ім. І. Франка) та В. Ма-
лахова у 2003 році в Київському театрі на Подолі. Обидві постановки поєднувало 
схоже сценографічне рішення, адже в другій художник А. Лобанов використав деко-
рації Д. Лідера з першої – величезні двері та вікна заповнювали простір сцени, що 
створювало позачасову повітряність атмосфери. 

Візуальний ряд «Дяді Вані» Бабенко був лаконічним: у просторі чорної зали 
Камерної сцени подіум зі східцями, підлогу засипано червоним та жовтим осіннім 
листям, у глибині – пожовкла молода береза та старовинний годинник, декілька ві-
денських стільців, на одному з них – гітара, збоку самовар (на пізніших виставах 
з’явилася карта Африки), з реквізиту – саквояж доктора та кошик із в’язанням няні. 
Такий мінімалізм художнього висловлювання Л. Боярської окреслював місце дії – 
російське дворянське середовище та осінню пору року без побутової деталізації. На 
гастролі не брали нічого, окрім саквояжу та листя, яке на початку вистави прибирала 
з роялю Соня, ніби занурюючи глядача в меланхолійний чеховський стан. Важливим 
елементом оформлення був портрет автора, написаний його племінником Сергієм Че-
ховим, до якого актори умовно повсякчас зверталися. Такий сценографічний аскетизм 
зумовлений об’єктивними та суб’єктивними причинами. Бабенко є режисером «само-
достатнім» – у процесі підготовки вистави розраховує на свої власні сили та вмін-
ня домогтися від акторів потрібного результату, відводячи художньому оформленню 
роль другого плану. Тобто вона конструює вистави таким чином, щоб їх можна було 
грати взагалі без оформлення й думка режисера та автора була б зрозумілою. Крім 
цього, створюючи вистави на Камерній сцені, режисер усвідомлює потребу фести-
вальних, гастрольних виїздів, що дає змогу розширити коло професійної аудиторії й 
не обмежуватися лише львівським глядачем. Але Бабенко вміє розгледіти непересічні 
знахідки художника, «підлаштувати» під них виставу й творчо спроектувати вартіс-
ний результат (яскравим прикладом такої співпраці є спектакль «Отелло» 1985 р., 
художник М. Кипріян на Великій сцені). Мінімалізм просторового рішення прита-
манний і наступним «чеховським» постановкам режисера.

Виставу «Дядя Ваня» вона створювала, нібито «вичавлюючи» з кожного актора 
той максимум, на який він здатен у запропонованій ролі, у результаті отримавши зла-
годжений акторський ансамбль. Робота з актором – головне, на чому базується режи-
серська методика Бабенко. Опрацювавши матеріал, виокремивши його точки відліку, 
зрозумівши для себе конкретику конфліктної ситуації, режисер підбирає на ролі та-
ких акторів, з якими працюватиме далі над текстом, які змістовно збагатять виставу, 
заповнять можливі прогалини. У постановках режисера немає вторинних ролей. Тому 
коло акторів, з якими працює Бабенко відносно вузьке, адже не кожний спроможний 
витримати жорсткий ритм її репетицій. «Вона вводить актора у стан вольтової дуги, 
на що я не вважав себе здатним! Іноді мені здається, що вона вслухається в свої, 
нечутні іншим, внутрішні голоси… Тоді з неї виринає щось найпотрібніше тобі, до-
статньо тільки налаштуватися на її хвилю», – враження актора Т. Жирка схожі на 
численні інші висловлювання його колег стосовно співпраці з А. Бабенко [5], [6].
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Особливу увагу приділено Астрову-Жирку, якому надано рис зовнішньої схожості 
з Чеховим – пенсне, лікарський саквояж, глухий кашель. Він і Войницький (В. Яко-
венко) були немов уособленням автора, його «alter ago», розкриваючи багатогранність 
і глибину особистості Чехова. Обидва усвідомили марність власного щоденного іс-
нування. Войницький не бачить подальшої життєвої перспективи та не може з цим 
змиритися. Молодший та привабливіший Астров цю «кризу» пройшов кілька років 
раніше, і тепер знаходить радість буття у дрібницях – захопленні гарною жінкою та 
вирощуванні лісів. Ці двоє разом з іншими персонажами п’єси сумують за змістов-
ним, гармонійним життя – у цьому Бабенко йде за Чеховим, намагаючись якомога 
глибше розкрити особливості його драматургії. 

Визначальним для режисерської роботи Бабенко є слідування некласичній конф-
ліктній системі, яка була запропонована Чеховим-драматургом. Вона полягає в окрес-
ленні конфліктного трикутника, котрий щільно замкнений, але поряд з яким існує 
дві паралельні сюжетні лінії, у межах яких не простежується розвиток і фінальна 
крапка. У п’єсі «Дядя Ваня» трикутник складають Астров – Олена Андріївна – Се-
ребряков. Їхні стосунки мають початок, розвиток, логічне завершення. Паралельні 
лінії – прихована любов Войницького до Олени Андріївни та Соні до Астрова. Таку 
модель можна назвати абсурдиським «ходженням по колу», за межами якого нічого 
не відбувається, окрім повернення у висхідну точку, з невирішеними питаннями та 
проблемами. Саме у цьому новаторство драматургії Чехова, що згодом розвинеться у 
творах абсурдистів, а в режисурі ця некласична побудова конфлікту використовува-
тиметься активно сучасними постановниками. 

Тлумачення драматургії Чехова як підвалини театру абсурду – лише одне з бага-
тьох можливих. Світ цього автора, представника модерного театру залишається і сьо-
годні об’єктом дослідження теоретиків і практиків мистецтвознавства, пропонують-
ся нові пояснення багатовимірності й глибини змісту його творів. Отже, трикутник 
із двома паралелями можна охарактеризувати як новий для драми початку ХХ ст. 
формат будови сюжету. Тобто традиційна єдність дії, місця і часу є необов’язковою, 
натомість драматургом створюються позачасові емоційно-змістовні ходи між подіями, 
долями, характерами, репліками, деталями [26, с. 92–97].

Акторський ансамбль львівської вистави було визнано режисерським і виконавським 
успіхом. Роль молодої дружини Серебрякова зіграли дві актриси. Олена Андріївна 
А. Сотникової більше раціональна та досвідчена, на відміну від злегка екзальтованої 
героїні О. Лютої. Кожен персонаж відчуває свій біль, за всіх хоче «відстраждати» 
Соня – Н. Шепетюк. Адже героям Чехова притаманна надмірна чутливість у поєд-
нанні зі слабкою внутрішньою волею – вони ніби й розуміють, що втратили щось 
важливе у житті, але водночас нічого не роблять, лише повторюють – «треба справу 
робити». Тому їхні заклики є непереконливими і недоречними. Бабенко вдалося пере-
дати цю головну властивість творчості Чехова. 

Слушно навести відгук московського театрознавця О. Сизенко: «Львівський “Дядя 
Ваня” дійсно не про злобу дня, він – про радість. Його суттю стало загадкове випро-
мінювання, живе горіння самого Життя, його таїнство і цільність, в якому прекрас-
ним видається дійсно все: лапша та осінні троянди, меланхолія “Каста Діва”, навіть 
горілочка, поцілунок і “гіркота останньої години”. Переконливою цю натурфілософію 
помогли зробити певні корінні якості українського театру – вміння говорити про бу-
денне та вічне однаково значимо, повнокровно, так, що життя героїв наповнене при-
хованого змісту й вибудовується в один ланцюг подій» [25].

Внутрішній оптимізм притаманний також іншим режисерам театру ім. Марії Зань-
ковецкої. Схожої думки Р. Віктюк: «Коли головним героєм нинішнього часу є хаос, 
а сам час паплюжить людину, Алла Григорівна і колектив, зайнятий у виставі, мають 
сміливість розмовляти з людьми з позиції гармонії, а не дисгармонії. Незважаючи 
на те, що в повітрі віє дисонанс і його акорди сильно впливають на розум і на серце, 
музика вистави надзвичайно гармонійна. Приїздять львівські актори і не зважаючи 
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ні на що, з тією ж українською нотою та відкритим серцем виходять на сцену і гово-
рять про те, що є добро, що є Україна й українці, які живуть так, як вони вважають 
за потрібне. В жодній мізансцені, в жодній паузі та поведінці немає ненависті. Люди 
люблять одне одного. І саме про це «прокричав» Антон Павлович Чехов» [22]. Від-
гуки на виставу «Дядя Ваня» також дали Світлана Веселка [4], [5], газета «Сегодня» 
[15] та інші [23]. 

Бабенко уводить у виставу не лише репліки акторів, але й де-не-де – ремарки. 
Ними Астров-Жирко нібито посвячує глядача в атмосферу вистави, в її «фізичні» па-
раметри: пору року, погоду, денний час – і вони набувають поетичного виміру [3]. Про 
умовність постановок у «Дяді Вані» та «Дамі з собачкою» говорить В. Заболотна: 
«Актори від сцени гіркого кохання і останнього поцілунку обертаються до нас і якось 
наче луною вимовляють ремарки-коментарі про те, що в саду стукотів сторож, а няня 
в’язала шкарпетку. У цій виставі все тримається на подробицях і умовностях. Чай 
п’ють з удаваних чашок – а справжній самовар знаково стоїть на підлозі весь час. Та 
особливо цікаво розмовляють дійові особи. Тут люди своїми репліками наповзають 
один на одного, інколи говорять одночасно, часто підсміюються, ховаючи нервову на-
пругу та притлумлюючи сором’язливу незручність. А доктор Астров, прибравши пріз-
вище Гуров, поїхав до Ялти, щоб зустріти там білого шпіца і його хазяйку. Т. Жирко 
і Л. Боровська наче згадують історію своїх чеховських героїв, часом повторюючи опи-
сувальний текст автора, поправляючи один одного, «прочитуючи» листи, нагадуючи 
та уточнюючи спогади. Вони часто сміються з усього того, як сміються над пригодами 
юності, коли минулі страждання з відстані прожитих років видаються вже не такими 
і гіркими, а тодішні почування не такими вже і глибокими» [10]. Ці зауваження відо-
мого українського театрознавця свідчать про наповнення театру психологічного симп-
томатикою театральної експериментальності, показано повільний перехід від роботи 
над твором драматичним до прозового. 

Ідея втілювати в одній виставі «всього автора» була сформульована провідною ре-
жисурою у ХХ ст. «Дама з собачкою», що була поставлена у 2003-му році – своєрідне 
продовження режисерських засад і думок вистави «Дядя Ваня». Актор Т. Жирко 
виконував головну та єдину чоловічу роль. Йому була відведена роль коментатора 
чеховських ремарок і змістів, провокуючи Анну Сергіївну – Л. Боровську до спога-
дів про чудові часи молодості. До «Дами з собачкою» А. Бабенко звернулася вдруге 
у 2013-му році – поставила спектакль у Київському театрі «Сузір’я» «на подружню 
пару» Тараса Жирка та Тетяну Олексенко з непритаманним Чехову оптимізмом і мо-
ралізаторською думкою, що не можна жити з нелюбом. Вистава була нібито хвилина-
ми щастя красивої акторської пари 1. 

У «Дамі з собачкою» Бабенко, йдучи за послідовністю викладу подій автором, 
включаючи до тканини твору уривки з листів Чехова різним жінкам, вибудувала дію 
так, що методом інтонування певних ключових фраз, слів від автора – домоглася 
тихої ліричної розповіді про нещасливу любов. Компактне сценографічне рішення – 
розкидані по сцені дачні меблі; музичний супровід – плюскіт хвиль і звуки духового 
оркестру, як і в «Дяді Вані» – створювало відчуття присутності у курортній зоні. Ви-
става –  спогад, діалог двох осіб про події минулого, але конфлікт тут складніший за 
любовний трикутник, до нього додається ще конкретна історія життя та болю кожно-
го з героїв окремо – Гурова та Анни Сергіївни. Це стало можливим завдяки прийому 
відчуження (за термінологію епічного театру). У результаті – складна конфліктна 
ситуація: «тілесна» (між наявними героями й тими, котрі залишаються за межами 
дії вистави – їхніми парами у шлюбі), та метафорична (через погляд виконавців на 
головних героїв). 

Серед відгуків критиків часто-густо звучало слово «іронічна». Зокрема російський 
критик О. Ігнатюк зазначав: «Ми знаємо “Даму з собачкою”: немає повісті сумнішої 
на світі. Ця ж річ ніби зліплена з іншого тексту – іронічного та наскрізь “дистанці-
йованого”. Витончений театрик двох героїв, з іграшковою собачкою, якимись паперо-
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вими корабликами й ворохом розкиданих по підлозі листів. Ніжна Л. Боровська та 
статний Т. Жирко іскрометні та легкі: грають, жартують, посміхаються своїм героям, 
ставлячись до них із такою ніжністю, що всі ми плачемо, зрештою, плачуть і вони, ці 
неймовірні українські лицедії» [11].

«Дистанційованість» – ще одна характеристика, близька до «відчудження» та «ко-
ментаторства» у театрі Бабенко. Інакше про неї говорить С. Веселка: «Маніпуля-
ція з часом вражаюча і… непомітна. Час у віддаленні, час – у розривах реального 
теат рального перебігу подій, час наш, спільний з акторами, час чеховський… Часові 
площини перетинаються, існують паралельно, нарізно – в дії, у просторі. Актори 
позначають час зміною ритму сценічного існування» [7]. У драматургії Чехова за до-
слідженням Н. Муратової є та «маніпуляцієя з часом», про яку говорить український 
критик, характеризуючи виставу за прозовим твором цього ж автора: «Епічний компо-
нент ремарок деконструює спосіб демонстрації часу дії драми, а розв’язка прямо реа- 
лізує відкритість форми як недієвості на фабульному рівні чи повернення подієвості 
у ремарці-емблемі, що являє собою збій сценічної хронології та вихід героя з умовних 
кордонів рольової поведінки» [18]. Саме таким «збоєм сценічної хронології» та «ви-
ходом героя з умов рольової поведінки» є дія героїв «тут і зараз» і водночас погляд 
на основі життєвого досвіду акторів і режисера, що непомітно пересічному глядачеві. 

Ще одним зверненням до чеховської прози була «Вітрогонка» (з російської – 
«Попрыгунья»), створена у 2004 році, яка відрізнялася від попередньої вистави інак-
шою будовою дії. На сцені двоє акторів – чоловік (Т. Жирко) і жінка (О. Бонков-
ська). Актор Т. Жирко перевтілюється в оповідача авторського тексту, чоловіка Ольги 
Іванівни – Димова та коханця-художника Рябовського. Ключовою постаттю вистави 
є Ольга Іванівна – О. Бонковська. Режисер будує виставу, розкриваючи внутрішній 
світ цієї жінки, а чоловіка залишаючи допоміжним елементом. Побудова конфліктної 
ситуації – любовний трикутник та дві лінії актриси та актора, у межах яких режисер 
проектує екзистенційний пошук. Все це «розігрується» у виставі мінімальною кіль-
кістю фізичних і технічних засобів. 

В основі сюжету – життя легковажної, марнославної особистості, що проминає у 
безкінечних прийомах, пікніках, салонах, котра шукає неординарні знайомства та 
створює собі авторитет цікавої, освіченої натури, але насправді є доволі пересічна 
людина. Бабенко, якій притаманно бути адвокатом своїх героїнь, вбачає у цьому 
образі глибину, надаючи йому риси особи обдарованої, але не реалізованої. Ольга 
Іванівна невпинно шукає чогось невідомого, «вищого», кращого, й знаходить це лише 
біля смертного ліжка знехтуваного чоловіка, котрий, як виявилося, кохав мовчки й 
глибоко. Видатний та відомий у своїй професії лікар, який здавався дружині недо-
статньо «яскравою» особистістю. У виставі зрозуміло, що смерть Димова є крапкою 
неповернення для Ольги Іванівни, кульмінацією вистави, й жінка вже не буде такою, 
як раніше. 

Кульмінацією постановки й оповідання є одна подія – смерть чоловіка, але будова 
їх різна. Бабенко використовує прийом прочитання авторського тексту з позиції фіна-
лу – Ольга Іванівна, перебуваючи у сусідній кімнаті з покійним Димовим, розмірко-
вує як вона прогледіла своє щастя, відновлюючи у пам’яті події подружнього життя, 
засуджуючи себе й зв’язок із молодим художником, її совість ятрить непідйомний 
тягар. Т. Жирко акомпанує її внутрішньому монологові. Сценічне оформлення виста-
ви – два стільці, костюми у стилі часу – все максимально лаконічне. Т. Жирко, який 
зіграв у половині всіх постановок Бабенко за Чеховим – сьогодні вважається серед 
театрознавців актором чеховського типажу [6], [16]. 

У 2005-му році Бабенко поставила дві вистави за Чеховим: «Загадкова особа» за 
біографічною п’єсою Ю. Бичкова «Чехов і Ліка», основна увага в якій зосереджена на 
стосунках письменника та Ліки Мізінової, а також інсценізувала оповідання «Дім з 
мезоніном». Остання є показовою з точки зору розвитку ставлення режисера до твор-
чості Чехова: цей твір вона доповнює власною фантазією з приводу того, що насправді 
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сталося у провінційному селищному будиночку дачного типу й чому з таким жалем 
про це від імені художника розповідає автор, у певних моментах навіть сценічно ви-
правдано сперечаючись із ним. Такої «фантазійної» лінії режисер дотримуватиметься 
й у наступних роботах над оповіданнями Чехова.

У творі Чехова в основі конфлікту – дві світоглядні моделі: Лідії, котра сенс життя 
та прогрес суспільства вбачає у дієвому просвітництві та Оповідача, для якого очевид-
на марність будь-яких маніпуляцій народними масами, а саме нагромадження шкіл, 
медпунктів, бібліотек допоки люди «в неволі» непосильної фізичної праці. Через цю 
суперечність переконань старша сестра Лідія забороняє молодшій стосунки з героєм і 
відправляє її з матір’ю за кордон. Оповідання є ніби розмовою Оповідача-художника 
з самим собою, має дещо сповідальний характер, що закінчується словами: «Рідко, 
у хвилини, коли мені самотньо й сумно, я згадую й мені починає здаватися, що й 
про мене хтось згадує, мене чекають і що ми зустрінемося. Місюсь, де ти?» Тобто, 
він звертається у своїх мріях до Жені на прізвисько Місюсь, молодшої сестри Ліди, 
а про саму Ліду навіть і не згадуючи. У виставі Алли Бабенко конфліктна ситуація 
є складнішою: суперечність переконань між головними героями зберігається, але до 
неї долучаються непрості особисті стосунки між трьома героями, утворюється щось 
на кшталт любовного трикутника. Обидві дівчини закохані в Оповідача, вистава є 
поступовим аналізом їхніх відносин, бажанням розібратися у тому, що ж насправді 
відбувається. 

Режисер використовує типовий для себе прийом згадування подій, що сталися у 
минулому, проте ця вистава має цілком ретроспективний характер, переключення 
у події «тут і зараз» присутні лише у мірі, потрібній для окреслення характерів зо-
бражуваних персонажів. Ліда (А. Сотникова) – статна, сувора, принципова, гарна 
жінка; Женя (Н. Боймук) – весела щебетівка, морально слабша за свою сестру; мати 
(Г. Давидова) – як арбітр між доньками створює атмосферу затишку. Темною плямою 
є особа Оповідача (фактично білою, у білосніжному костюмі, актор А. Сніцарчук), 
який «веде» та провокує дію, ніби намагаючись розібратися в своїх давніх почуттях і 
вчинках. Після інтродуктивної частини, де персонажі самі себе представляють, режи-
сер спрямовує виставу в напрям діалогу між Лідою та Оповідачем. Стає зрозумілим, 
що саме вони є закоханою парою, різними у переконаннях людьми, але й схожими 
між собою – критично мислячими, які гостро відчувають неминучість буття. Обох це 
хвилює, але рятівний вихід вони знаходять різний: Ліда – вчити та лікувати, він – 
поринати в забуття й споглядання. Бабенко веде дію таким чином, що їхню взаємну 
симпатію розуміє лише глядач, одне для одного вони від початку й до кінця – непри-
миренні вороги. Стають ворогами і дівчата у боротьбі за серце героя. Режисер чітко 
окреслює різницю: наївна та безконфліктна Женя приваблює щирістю й теплотою, 
ніби зігріває змореного рефлексіями художника. Дівчина не розуміє, що відбувається 
між ними трьома, гальмує думку, що старша сестра може завдати їй лихо. А Ліда, 
як ревнива жінка, котра бачить суперницю, підсвідомо чинить так, щоб відгородити 
сестру від коханого. Таку гру будує режисер на психологічних нюансах, видобуваючи 
на поверхню сховані за спокоєм чеховського тексту думки. Але спокою у самій ви-
ставі немає – актори емоційно з’ясовують стосунки, сваряться відкрито, чого немає в 
авторському тексті. Стосунки між Лідою та Оповідачем теж розгортаються поступово 
до кульмінаційного епізоду, коли примирення та щастя між ними остаточно стає не-
можливим. Після цієї сцени він стикається з Женею, яка щиро зізнається в тому, що 
він хоче почути. Між героями відбувається лірична сцена поцілунку та швидке роз-
ставання назавжди. Так проводить внутрішню дію вистави Бабенко, ніби доповнюючи 
підтекст твору Чехова, розгортаючи перед глядачем думку про неможливість щастя 
через егоїзм, категоричність і дурість людини. 

Сценографічне рішення зазвичай максимально лаконічне: на сцені рояль, за яким 
грає Оповідач: спочатку занурюючи глядача в атмосферу вистави, згодом – ілюструю-
чи внутрішній стан героїв у хвилини суперечок. Крім роялю на сцені стіл із книгою 

IM
FE

неї долучаються непрості особисті стосунки між трьома героями, утворюється щось 

IM
FE

неї долучаються непрості особисті стосунки між трьома героями, утворюється щось 
на кшталт любовного трикутника. Обидві дівчини закохані в Оповідача, вистава є 

IM
FE

на кшталт любовного трикутника. Обидві дівчини закохані в Оповідача, вистава є 
поступовим аналізом їхніх відносин, бажанням розібратися у тому, що ж насправді 

IM
FEпоступовим аналізом їхніх відносин, бажанням розібратися у тому, що ж насправді 

Режисер використовує типовий для себе прийом згадування подій, що сталися у 

IM
FEРежисер використовує типовий для себе прийом згадування подій, що сталися у 

минулому, проте ця вистава має цілком ретроспективний характер, переключення 

IM
FEминулому, проте ця вистава має цілком ретроспективний характер, переключення 

дії «тут і зараз» присутні лише у мірі, потрібній для окреслення характерів зо

IM
FEдії «тут і зараз» присутні лише у мірі, потрібній для окреслення характерів зо

Сот

IM
FEСотникова)

IM
FEникова) – ст

IM
FE– статна, сувора, принципова, гарна 

IM
FEатна, сувора, принципова, гарна 

села щебетівка, морально слабша за свою сестру; мати 

IM
FEсела щебетівка, морально слабша за свою сестру; мати 

рбітр між доньками створює атмосферу затишку. Темною плямою 

IM
FE

рбітр між доньками створює атмосферу затишку. Темною плямою 
є особа Оповідача (фактично білою, у

IM
FE

є особа Оповідача (фактично білою, у біл

IM
FE

білосніжному костюмі, актор А.

IM
FE

осніжному костюмі, актор А.

IM
FE

який «веде» та провокує дію, ніби намагаючись розібратися в своїх давніх почуттях і 

IM
FE

який «веде» та провокує дію, ніби намагаючись розібратися в своїх давніх почуттях і 
вчинках. Після інтродуктивної частини, де персонажі самі себе представляють, режи

IM
FE

вчинках. Після інтродуктивної частини, де персонажі самі себе представляють, режи
сер спрямовує виставу в напрям діалогу між Лідою та Оповідачем. Стає зрозумілим, 

IM
FE

сер спрямовує виставу в напрям діалогу між Лідою та Оповідачем. Стає зрозумілим, 
що саме вони є закоханою парою, різними у переконаннях людьми, але й схожими 

IM
FE

що саме вони є закоханою парою, різними у переконаннях людьми, але й схожими 
итично мислячими, які гостро відчувають неминучість буття. Обох це IM

FE
итично мислячими, які гостро відчувають неминучість буття. Обох це 

хвилює, але рятівний вихід вони знаходять різний: ЛідаIM
FE

хвилює, але рятівний вихід вони знаходять різний: Ліда
ринати в забуття й споглядання. Бабенко веде дію таким чином, що їхню взаємну IM

FE
ринати в забуття й споглядання. Бабенко веде дію таким чином, що їхню взаємну 

симпатію розуміє лише глядач, одне для одного вони від початку й до кінцяIM
FE

симпатію розуміє лише глядач, одне для одного вони від початку й до кінцяIM
FE

миренні вороги. Стають ворогами і дівчата у боротьбі за серце героя. Режисер чітко IM
FE

миренні вороги. Стають ворогами і дівчата у боротьбі за серце героя. Режисер чітко 
окреслює різницю: наївна та безконфліктна Женя приваблює щирістю й теплотою, IM

FE
окреслює різницю: наївна та безконфліктна Женя приваблює щирістю й теплотою, 

www.etnolog.org.ua



238    

і три стільці. Книга присутня майже у кожній виставі як ознака інтелектуального 
життя героїв – людей із середовища допитливої «читацької» публіки (ще у ранніх 
виставах режисера, приміром у «Затюканому апостолі» в Липецькому театрі 2, на 
авансцені були стоси книг). Режисер застосовує у постановці й український текст – 
у сценах із Женею та Оповідачем як ілюстрацію настрою та стану героїв актриса 
Н. Боймук читає «Сміються, плачуть солов’ї…» О. Олеся, проспівує народну пісню 
«Стоїть дівча над бистрою водою», «Скотилася зірка із неба…». Вірогідно, ці текстові 
відступи не мають нічого спільного з виконавством, є ніби голосними паузами, що, 
очевидно, є відгомоном думки про українське коріння А. Чехова та його зв’язок з 
Україною. Бабенко перетворює ліричне оповідання Чехова у детективний сюжет, зму-
шуючи глядача разом із акторами розбиратися у всесвіті людської душі та примхах 
долі. Про шекспірівські пристрасті, складність і багатогранність вистави у порівнянні 
з оповіданням говорили більшість авторів аналітичних дописів, що знаходимо у ви-
даннях «Московская правда» [1], «Львівська газета» [12], «Поступ» [8], «Високий 
замок» [19], «Сучасна драматургія» [17].

У виставі «Іонич» (2008 р.) Бабенко відшліфовувала раніше запроваджений нею 
метод «прочитування» авторського тексту з позиції минулого, але цього разу така 
методика побудови закладена в самому тексті: оповідання має тривалий часовий ви-
мір, його герої старіють спочатку на чотири роки, а потім – на невизначену кількість 
років. Це можна вважати останньою крапкою розвитку і подій, і життєвих здобутків. 
Але Чехов викладає події наративно, тоді як режисер у діалогах застосовує метод ча-
сової ретроспекції: Іонич і Катерина Іванівна на схилі років згадують своє можливе 
й нездійсненне щастя. Сценографія знову практично відсутня – паперове листя та 
кілька стільців. У цій виставі навіть книги, постійної супутниці чеховських постано-
вок Бабенко – немає. Мінімалізм у одязі: чорні сукні та костюми героїв у стилі епохи 
завершують лаконічний візуальний ряд. 

Конфлікт у цій постановці типово чеховський і такий, що неможливо конкретними 
засобами передати у сценічному просторі: у стосунках героїв явного протистояння чи 
«відносин» як таких – немає, їхнє життя проходить окремо одне від одного, лише на 
мить перетнувшись у декількох зустрічах. Життєві лінії Іонича (Ю. Чеков) і Катери-
ни Іванівни (О. Люта) існують паралельно, але саме від зміни орієнтирів, внутріш-
нього розвитку ролі з плином років викристалізовується їхнє протистояння, виникає 
складний монолог кожного із собою, зі світом, з життям, що минає. Так закладається 
конфлікт, який полягає не у конкретних діях героїв, а у відчутті фатуму – кохання 
й щастя неможливе за обставин недосконалості людської природи. 

Помітна різниця з оповіданням – чеховська Катерина Іванівна не виявляє сим-
патії до Іонича під час їхнього першого «епізоду» з пропозицією руки та серця від 
лікаря, вона відверто ним нехтує. У виставі ж любов взаємна, лише є недооціненою 
через прагнення Катерини Іванівни стати відомою піаністкою. У цій виставі присутнє 
властиве бабенківським постановкам відчуття подвійної ідеї вистави: з одного боку, 
режисер говорить, що любові немає, з другого, глядачу розповіли історію про двох не-
схожих і далеких одне одному людей, але які за законом непомітного магніту – стали 
єдиними одне для одного, що навіює глядачеві життєвий оптимізм.

Вистава об’їздила важливі «чеховські» культурні події – традиційно «Мелехівську 
весну» у Москві та фестиваль «Театр. Чехов. Ялта», тому отримала розголос у пресі: 
«Страсний бульвар, 10» [14], «День» [21] тощо. Усі рецензії мають позитивний харак-
тер, навіть якщо з першого погляду такими не є. Т. Самойлова у журналі «Сучасна 
драматургія» писала: «Яке там “занепадання” особистості, на сцені двоє чудових, 
прекрасних людей» [24]. Н. Шалімова говорить про «Іонича» як про найбільш че-
ховську постановку з усіх інших на ялтинському фесті, підтверджує її психологічний 
характер у відображенні внутрішніх ліній конфлікту: «Реаліст й ідеалістка, про-
заїк і “поетка”, чоловік і жінка. І почали з’ясовувати, як же ж так вийшло, що він 
перетворився на мовчазного «надутого поляка», а вона – у нещасливу стару діву. 
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Відкритість одного та стриманість другого, оголена нервовість одного та відкритий 
нерв другого – на цьому контрасті акторських темпераментів будується партитура 
дії. Декілька нот, пара акордів, одна-дві фрази з Баха, й вистава йде під ці музичні 
фрази, як добре темперований клавір. Зустріч дарма вцілілої Ніни Заречної та Кості 
Треплєва – такий сценічний сюжет цієї специфічно чеховської історії» [27]. На мета-
форичності також акцентувала увагу під час обговорення вистави після перегляду в 
Москві О. Лаврова, зауважуючи, що немає ні з’ясування стосунків, ні засуджень, ні 
обіймів – автор нібито залишає простір для рефлексії вдумливому читачу, а режисер 
вкладає цю поезію у голови глядачам як матеріал для роздумів [13]. Сцена на цвинта-
рі є кульмінаційною у виставі (у творі лише одним з епізодів), яка відбувається ніби 
позачасово, як діалог Іонича з вічністю (теж на відміну від твору, де ця картина у 
часі юності героїв). 

Наступні роботи – «Розповідь незнайомого», «Моє життя», «Сповідь», «Вогні» були 
також авторськими інсценізаціями оповідань Чехова, які зацікавили Аллу Бабенко 
внутрішнім монологом пересічних і водночас – непересічних людей. Новаторськими 
у плані методики роботи ці постановки не стали, але вийшли вдалими. У них режи-
сер торкалася питань мінливості щастя, швидкоплинності життя, складних стосунків 
чоловіка і жінки, розкривала світ чеховських героїнь, спонукала акторів «інтонувати 
на півтонах», видобувати зі своїх акторських можливостей, власного психічного ста-
ну максимум для розкриття ролі. Є широка добірка обговорень п’єси московськими 
чехознавцями, які напрочуд тепло сприймали кожен приїзд львівського театру [9]. 
Український театрознавець І. Чужинова, аналізуючи виставу «Сповідь», писала, що 
«секрет цього спектаклю у тому, що герої, хоч і говорять словами з ранніх чеховських 
оповідань, але спантеличені серйозними “проклятими” питаннями чеховської драма-
тургії. Це лише ескізи майбутніх Астрова, Войницького й Олени Андріївни, або ж 
Тригоріна, Трепльова та Ніни. Їх жарти поки що незлостиві, а в очах ще проглядає 
надія. І щоб не руйнувати ілюзію щасливого фіналу, режисер просто в один момент 
ставить три крапки…» [28]. Остання вистава за творами Чехова стала більш показо-
вою з точки зору опрацювання матеріалу. 

П’єса «Вишневий сад» (2013 р.) – визначена режисером як «сторінки п’єси» (ори-
гінальний твір – «комедія в 4-х діях»). Події вистави перенесено у майбутнє, у часи 
перебування Ранєвської в Парижі. Зав’язка полягала у випадковій зустрічі її з Лопа-
хіними на одній з вулиць французької столиці, що спровокувало спогади та рефлексії 
з приводу події п’єси. Троє акторів, які розігрують те, що відбулося, перевтілюються 
то в одного, то в іншого героя, перебуваючи кожен у трьох особистостях одночас-
но – оповідача, дійової особи п’єси Чехова та персонажа інтерпретації твору Аллою 
Бабенко. Кінцевою подією є повернення до вихідної зустрічі в Парижі, що утворює 
композиційне коло й робить сценічний твір цілісним. 

«Вишневий сад» режисер ставила, ймовірно розраховуючи на обізнаність із твором 
Чехова, інтелектуальність глядацької аудиторії – вистава ніби скорочений переказ 
п’єси, режисерська експлікація вголос. В інтродуктивній частині Ю. Чеков та Л. Бо-
ровська озвучують думки постановника, піднімають важливі для режисера питання: 
«Найзагадковіша п’єса А. П. Чехова, написана у 1904 році. Півроку він прожив 
після прем’єри. Сюжету немає. Є проблема. Продають вишневий сад. Але чому сто 
років всі театри світу ставлять “Вишневий сад”? А чому вишневий – не яблуневий, 
не грушевий, не черешневий? Здавалося б – ну продано сад – чого мучитися і страж-
дати? Напевне, тому, що вишневий сад для кожного з нас означає щось інакше…» 
З ностальгічним настроєм актори ставляться до подій у минулому, сумуючи, що не 
зможуть повернути усе назад, але погоджуючись – вони за будь-якого результату чи-
нили би так само.

Ю. Чеков і Л. Боровська перевтілюються у Лопахіна і Ранєвську, час від часу 
промовляючи «голосами» й інших. О. Люта ж є «лицедієм», допоміжним героєм: її 
голосом режисер програє важливі миті ролей Шарлотти, Фірса, Гаєва, Ані, Пере-
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хожого, користуючись засобами театральності: вона посипає Лопахіна й Ранєвську 
цвітом пелюсток вишні, на сцені вдягає перуку аби перевтілитися у Шарлотту, спе-
ціально награє в епізоді з виманюванням грошей Перехожим у Ранєвської, наспівує 
та пританцьовує, запалює ліхтарі. Сценографія у цій виставі набуває цілісної форми 
(художник Н. Тарасенко). Принцип мінімалізму зберігається, проте з порталів і на 
заднику полотна-картини створюють перспективу, костюми Ранєвської та Лопахіна 
стилізовані у часі дії, костюм О. Лютої підкреслює театральність персонажа – чор-
ний фрак із бурлескними вкрапленнями жабо та широкими штанами-спідницею. Але 
присутній у виставі мотив нерозділеного кохання Лопахіна до Ранєвської на другому 
плані після туги за втраченим садом-раєм. 

Отже, розглянувши історію постановок режисера – бачимо «розмову» між двома 
творчими особистостями – Бабенко і Чеховим. Розпочала режисер діалогом нібито з 
вчителем, а завершила спілкуванням «на рівних». «Дядя Ваня» поставлений без змін 
у тексті, натомість розкриваючи його. «Вишневий сад» був висновком, фантазією, що 
зіграно так, немов була якась інша вистава, а глядач побачив спогад про неї. У чехов-
ських постановках Бабенко балансує на межі двох полярностей – театру психологіч-
ного та умовно-експериментального, органічно поєднує ці два напрями. «Дядя Ваня» 
є прикладом психологічного театру, тоді як більш зрілі пошуки, а особливо «Вишне-
вий сад», залишаючи незмінним процес осмислення психології вчинків, душі людини 
зсередини, – використовує притаманну епічному театрові методику роботи з текстом і 
змістовим наповненням, змінюючи структуру першооснови твору, долучаючи відступи 
та коментарі, надаючи дійовим особам голоси різних персонажів, які іноді подають 
текст у «ігровій» формі. Також режисер застосовує архітектонічну ретроспективу – 
прочитання твору з позиції фіналу, створюючи новий літературно-драматичний твір, 
зберігаючи стиль, тематику, образність, закладені у первинному. У чеховських виста-
вах події та дії героїв позначені прагненням зрозуміти: чому цей фінал є саме таким? 
Герої рефлексують над своїми вчинками, думками детально та прискіпливо, але так і 
не знаходять конкретну відповідь, яку має отримати глядач. Отже, режисер полемізує 
не лише з автором, але й театром, акторами, внутрішнім і зовнішнім часом. Маніпу-
ляція з часом є одним із чинників, що виводить спектаклі Бабенко на філософський 
рівень, надає об’єму та метафоричності. У цьому контексті доцільно згадати і роботи 
пізнього періоду, а саме «Знак у вікні» Л. Хенсбері, «Спогад про Саломею», «Свято-
миколаївський вечір» Р. Горака тощо.

Усі чеховські вистави режисера об’єднує принцип сценографічного рішення: майже 
порожній простір сцени, герої у повсякденному вбранні, два-три віденські стільці, 
книга, іноді листя. Тип конфлікту близький до естетики театру абсурду – без тра-
диційного драматургічного розвитку, кульмінації, розв’язки (або це нечітко окресле-
но). Персонажі такої драматургії «ходять по колу», щоразу повертаючись до першо-
початку. Як у «чеховських» виставах, так і в інших, режисер завжди на боці жінки, її 
постать здебільшого є центром дії. Часто-густо в структурі вистави є персонаж, який 
«веде» дію, проте не «узурпує» цю роль, частинами передає свої функції другим ді-
йовим особам.

У сучасному театрі навряд чи експерименти зі структурою можна вважати нова-
цією. Вірогідно, більш влучним визначенням естетичного виміру режисури Бабенко, 
зокрема у розглянутому чеховському світі – є театр поетичний. За формальними 
ознаками, певною мірою, такий театр є й літературним, оскільки здебільшого в основі  
постановок є саме проза. Головне у «чеховському» театрі Бабенко – поезія почуттів: 
автора, режисера, акторів у взаємодії з текстом твору, та пошук відповідей на одвічні 
світоглядні питання, з неодмінним присмаком туги за тим, чого не сталося. Творче 
життя та здобутки Алли Бабенко є непересічним явищем у контексті історичного та 
сучасного українського театрального процесу, а вистави за творами Чехова – лише 
одна зі сторінок її багаторічного плідного пошуку у сфері екзистенції, який і на-
далі триває.
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1 У 2010 до цього ж твору в театрі ім. Марії Заньковецької звернулася Т. Литвиненко, ви-
става мала характер мелодрами, у тканину її було введено додаткову роль гейші, як образу 
жіночої спокуси. Оповідання є репертуарним і в інших театрах України. Одним з найпо-
мітніших звернень ХХІ ст. є вистава «Прості історії Антона Чехова» в Харківському театрі 
ляльок ім. В. Афанасьєва, у якій режисер О. Дмитрієва використовуючи елементи умовності, 
метафоричності лялькового театру створила складну глибоку виставу.

2 У 1971–1975 роках А. Бабенко працювала в Казанському державному академічному ро-
сійському Великому драматичному театрі імені В. Качалова.
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Алли Бабенко. Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва : зб. матер. Міжнар. 
наук.-практ. конф. 26.04.2018 р. Київ : КНУТКТ імені І. К. Карпенка-Карого. С. 6–9.

3. Веселка С. Духовні константи неявної новизни Алли Бабенко та її команди. Український 
театр. 2002. № 5. С. 5–7.

4. Веселка С. Заньківчани грають Чехова. Високий замок. 2000. 13 черв.
5. Веселка С. З Чеховим, по-чеховськи. Поступ. 2001. 2 лип.
6. Веселка С. Стикування на планеті Чехова. Поступ. 2004. 25 черв.
7. Веселка С. Так має бути : Прем’єра заньківчан «Дама з собачкою» Антона Чехова на Ка-

мерній сцені. Поступ. 2003. 26 кв.
8. Веселка С. Те нове, що талановите. Поступ. 2005. 21 кв.
9. Відкриваємо для себе незнайомого Чехова : Стенограма обговорення вистави «Сповідь» за 

А. Чеховим Львівського національного театру ім. М. Заньковецької та Чеховського теат-
рального фестивалю у Меліхово / Лана Гарон, Павло Подкладов, Ніна Шалімова, Галина 
Коваленко, Майя Романова. Кіно-Театр. 2011. № 5.

10. Заболотна В. Велике камерне мистецтво : Заньківчани у Києві. День. 2003. 20 черв.
11. Ігнатюк О. Два сюжети. Театральне життя. 2003. № 8. С. 5–8.
12. Коваль Я. Бабенківський вимір «Дому з мезоніном». Львівська газета. 2005. 4 кв.
13. Лаврова О. Заньківчанський «Іонич» на фестивалі «Мелехівська весна-2008» : Стено-

грама обговорення вистави / переклад з рос. У. Рой. Просценіум. 2008. № 1–2. С. 72–76.
14. Лаврова О. ІХ Міжнародний театральний фестиваль «Мелехівська весна». Страстной 

бульвар, 10. 2008. № 2–112. С. 42–45.
15. Львівський «Дядя Ваня» пройшовся по Арбату. Сегодня. 2000. 27 черв.
16. Макарова Е. І знову російська класика. Страстной бульвар, 10. 2004. № 1–71. С. 19–22.
17. Малінін Є. «Славянский венець – 2007». Сучасна драматургія. 2005. № 4. 
18. Муратова Н. Разрешение конфликта в драмах и комедиях А. П. Чехова : дис. ... канд. 

филол. наук : 10.01.01. Новосибирск, 2005. 190 с.
19. Оверчук М. Із заньківчанським законом – у чеховський монастир. Високий замок. 2005. 

5 лип.
20. Оверчук М. Режисура як барометр часу. День. 2007. 31 жов.
21. Підлужна А. Чеховські зустрічі. День. 2008. 17 вер.
22. Рудєва С. Гастролі заньківчан у Москві. Поступ. 2000. 30 черв.
23. Рудєва С. Мелехівська весна. Чехов 2000. 2001. 5 трав.
24. Самойлова Т. Про Чехова. Сучасна драматургія. 2008. № 4. С. 158–159.
25. Сизенко О. Дивна легкість буття. Культура. 2000. 6 лип.
26. Хализєв В. Драма як явище мистецтва. Москва : «Искусство». 1978. 240 с.
27. Шалімова Н. Дуети і Дуелі. Культура. 2008. 26 черв.
28. Чужинова І. «Сповідь» комедіантів часу. День. 2011. 6 лип.
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SUmmary

alla Babenko is a talented artist, stage director and experimenter, one of the leading representa-
tives of modern Ukrainian producing. She is in a constant creative search despite more than fifty 
years standing of producer work. together with the performances of f. Stryhun and V. Sikorskyi, 
her settings form the basis of mariya Zankovetska theatre repertoire. alla Babenko has presented 
about 100 performances during 40 years. fourteen of them are by a. chekhov works. She has de-
served the authority of the creator of the theater for intellectuals, oriented not to the mass audien-
ce, but the solution of complex aesthetic tasks.

Babenko has created two performances by the dramatic works of chekhov: the first of the 
productions pleiad on the Small stage of mariya Zankovetska theatre in 2000 – Uncle Vania, and 
the last one – Cherry Orchard in 2013. the distance of 13 years between them is filled with at-
tempts to find her own way of understanding of chekhov complex world. mainly the director has 
turned to the staging of prose, usually created them herself. among such performances there are 
Lady with a Dog, Confession, Lights, Ionych, Story of a Stranger. the play Seductive Person by 
the work of yu. Bychkov Chekhov and Lika is distinguished among this repertoire. in chekhov 
productions Babenko balances on the verge of two polarities – the psychological and conditionally-
experimental theatres, reconciles these two different directions, leads to an organic combination of 
them in an integral result. Uncle Vania is an example of almost canonical psychological theater, 
while later search, and especially Cherry Orchard, leaving the process of comprehension of the 
psychology of deeds, the person soul from the inside invariable, uses the inherent for epic theater 
technique of work with the text and content filling, changing the structure of the original work, 
adding stretches and comments, giving actors the voices of different characters. also the director 
uses an architectonical retrospective – reading the work from the finale position – while creating 
a new literary and dramatic work, preserving the style, subject and imagery, laid in the original. 

Babenko does not want to entertain the audience with superficial easiness, entertainment, cash 
success has been and is secondary one. it is important for the director to find the depth of the 
work, to model the situation, programmed in concrete material, designing it to the present time, 
attracting the playgoer to a deep, complicated talk about eternal values. anton chekhov works are 
good allies on the way to such a creative knowledge. Babenko has created the performances worthy 
of attention, passing each piece through her individuality.

Keywords: mariya Zankovetska theater, theater history, director alla Babenko, staging, che-
khov’s theater.
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УДК 75:7.071.1(477)Поп Ольга Мельничук 
(Київ)

твоРче КРедо НАРодНого хУдожНиКА УКРАЇНи  
миКоли поповА

У статті висвітлюється постать народного художника України, професора Миколи Попо-
ва – представника академічної рисувальної школи, учня В. Касіяна, О. Пащенка, К. Трохи-
менка. Митець працював у найрізноманітніших графічних техніках, однак особливою його 
пристрастю була літографія, давно забуті техніки якої він відродив у Київському худож-
ньому інституті. Ще одним напрямком творчої діяльності художника була книжкова графі-
ка. Останні десятиріччя митець працював у техніці олійного живопису, оволодіваючи цією 
майстер ністю. Майже 60 років М. Попов присвятив і педагогічній діяльності, виховавши 
чимало самобутніх художників.

Ключові слова: лірик, олівець, офорт, літографія, композиція, лінійний ритм, тональне 
вирішення.

the figure of People’s Painter of Ukraine, professor mykola Popov is considered in the article. 
he is known as a representative of the academic drawing school, a follower of V. kasiyan, o. Pa-
shchenko, k. trokhymenko. the artist has worked in the most diverse graphic techniques, but 
lithography is his particular predilection. litography long-forgotten techniques have been restored 
by him at the kyiv art institute. Book illustrations have become another area of the painter’s 
creative activities. the artist has devoted his last decades to the technique of oil painting, gai ning 
proficiency in it. mykola Popov has devoted almost 60 years to the pedagogical work. he has 
nurtured a good few of original distinctive painters. 

Keywords: lyric poet, pencil, etching, lithography, composition, linear rhythm, tonal solution.

Плине час... У круговерті життя, у метушні повсякдення хочеться мати в серці й 
душі орієнтири справжнього, духовного, несуєтного. Ось тому в пам’яті спливає постать 
народного художника, професора Миколи Попова. Незважаючи на відзнаки та звання, 
він завжди залишався добрим товаришем, скромною і шляхетною людиною, позбавле-
ною будь-якої зверхності у взаєминах. Це давало відчуття чогось дуже справжнього, 
відвертого. Лірик і філософ прочитувалися в кожному його творі. Людина напрочуд 
порядна, справжній трудівник, він бачив своє призначення у служінні мистецтву.

Микола Тарасович Попов пройшов складний життєвий шлях. На його долю випали 
і роки голодувань, окупації під час Другої світової війни, і роки післявоєнної відбу-
дови. Природна селянська мудрість тата і вроджене бачення краси матері, прекрасної 
вишивальниці, дозволили батькам помітити захоплення хлопця малюванням. Вони 
всіляко заохочували й підтримували хлопця, раділи його успіхам. З особливим тре-
петом і теплом Микола Тарасович згодом створював портрети своїх батьків [3, с. 5].

Мистецьку освіту він здобув у Ворошиловградському (нині – Луганському) худож-
ньому училищі. Із вдячністю згадував поради свого вчителя О. Фільберта – учня 
Ф. Кричевського, який «поставив юнакові розум, серце, око та руку» і благословив 
на стезю графіки. Надалі, у Київському художньому інституті, М. Попову пощастило 
навчатися у видатних художників-педагогів В. Касіяна, О. Пащенка, К. Трохименка, 
В. Костецького, які навертали його до заглиблення в життя трудової людини та при-
роди, навчали бачити красу в непоказній повсякденності. Особливо художник любив 
працювати в техніці літографії, захоплення якою переросло у пристрасть завдяки 
можливостям тональних і кольорових вирішень. Вивчив її досконало, завдячуючи 
долі, яка звела молодого митця з досвідченим майстром-літографом (з дореволюцій-
ним стажем, як згадував Микола Тарасович) Кузьмою Максимовичем Мошталером, 
у якого перейняв багато цінного й корисного. І саме в техніці кольорової літогра-
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фії було виконано дипломну роботу «Похід армії Ворошилова у 1918 р.», яка стала 
справжнім успіхом молодого художника, адже її експонували на багатьох художніх 
виставках. Згодом, уже викладаючи, він відродив в інституті давно забуті техніки 
літографії. Заради справедливості зауважимо, що з не меншою віртуозністю Микола 
Тарасович володів технікою офорта. Він створив великі серії в літографії та офорти 
на теми громадянської та Другої світової війни – «Боротьба і становлення», «Муж-
ність», «Партизанська сюїта», «Роки окупації»; за мотивами «Кобзаря» Т. Шевчен-
ка – «А Україна, знай, горить», «Тримай міцно, синку», «Літа орел, літа сизий»; на 
історичну тематику – «Ви жертвою пали», «Світ людський», «Г. Сковорода»; а також 
такі серії, як «Моє дитинство», «Зимовий та літній Седнів». У 1980-х роках митець 
повернувся до теми «Кобзаря» Т. Шевченка і натхненно виконав велику серію офор-
тів – «Катерина», «Хворе дитя» та інші.

Правда буття і мистецька досконалість її відтворення засобами образотворчості – 
творче кредо митця. Натомість життєве кредо – жодного дня без натхненної праці.

Микола Тарасович – один із загальновизнаних рисувальників України, представ-
ник академічної рисувальної школи. Він стоїть поряд з такими постатями, як А. Ба-
зилевич, О. Данченко та інші. Для художника найвищий ступінь визнання – це 
визнання колег. Для графіка воно вдвічі вагоміше, коли його як рисувальника, оці-
нюють лаконічно, ємно, одним словом – Майстер. Кожен рисунок олівцем, сепією чи 
сангіною часто при вдаваній незакінченості є закінченим мистецьким твором, який 
можна порівняти з айсбергом, де в підводній частині – добротний академічний ви-
шкіл, глибоке знання вітчизняної та зарубіжної класики рисунка, жорсткий відбір 
найсуттєвішого, лаконізм виражальних засобів, звернення до напрацювань класиків 
(серед яких художник особливо цінує Рембрандта, М. Мункачі, С. Іжакевича) та 
своїх ровесників (К. Єлевої, А. Базилевича).

Можна сказати, що М. Попов був в 70–90-х роках ХХ ст. мандрівним художником. 
У складі творчих груп Микола Тарасович вивчав географічні карти України й колиш-
нього СРСР, а також Великої Британії, Італії, Індії, Америки, Німеччини та інших 
країн. З кожної мандрівки художник повертався, збагачений враженнями, з рисун-
ками та начерками, що правили за своєрідні дорожні нотатки, які згодом набували 
живої плоті закінчених творів [3, с. 6] За власним визнанням митця, він ніколи не 
писав етюдів з натури, а цікаві мотиви, замальовані в блокноті, відтворював уже в 
майстерні, включаючи зорову пам’ять. І це своєрідна «родзинка» художника.

Ще одна особливість таланту М. Попова – те, що він художник яскраво вираже-
ного ліричного спрямування. Його завжди вирізняла любов до людей-трударів, про 
яких кажуть, що вони – «сіль землі». Саме їх образи хвилюють митця, у них він 
знаходить відповіді на свої творчі запити. Малюнки-портрети просто зачаровують, бо 
видно, що художник любить тих людей, яких малює, – добрі й лагідні бабусі, мудрі, 
дещо іронічні чоловіки.

М. Попова сміливо можна назвати живописцем. Останні десятиріччя він присвятив 
живопису, оволодіваючи цією майстерністю. Йому було цікаво перебувати в процесі 
пошуку нових засобів художньої виразності, освоєнні нових для себе технік. Як у 
своїх графічних, так і в живописних творах майстер значну увагу приділяв роботі 
над композицією, тоном, хоча визнавав, що гармонійного тонального узгодження в 
живопису досягати значно важче. Живописні пейзажі митця відтворюють особливості 
природи того чи іншого регіону. Художник ішов до своєї вершини, проводячи що-
дня в майстерні. Микола Тарасович дуже любив те, чим він займався і був відданий 
справі свого життя.

Зауважимо, що в графічних та живописних творах митець виявив себе майстром 
композиції, тонального вирішення, цікавих знахідок лінійного ритму.

Специфічна риса Попова-пейзажиста – звичка через роки повертатися до відпра-
цьованих мотивів. У таких випадках з’являються своєрідні пейзажі-спомини, у яких 
відображена велика любов митця до Землі, яка його сформувала, яка є йому рідною.
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Ще одним напрямом творчої діяльності художника (ідеться про 60–70-ті роки ХХ ст.) 
була книжкова графіка. В улюбленій авторській техніці виконані ілюстрації до книги 
«Студені води» Д. Бедзика, оповідання «Дід Архип і Льонька» М. Горького тощо.

Майже за 60 років педагогічної діяльності (50 років – у Національній академії 
образотворчого мистецтва і архітектури, останні 7 років – у Київському державному 
інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука) М. Попов 
виховав багато самобутніх художників. Він спромігся вдало поєднувати особисту 
творчість із педагогічною діяльністю. Микола Тарасович був дуже доброю і чуйною 
людиною, часто підтримував молодих художників порадами, рекомендаціями, навчав 
художньо мислити, знаходити художні образи і втілювати їх на аркуші всіма графіч-
ними засобами, уможливлюючи виявлення творчих індивідуальностей.

Про свою роботу в галузі графічного мистецтва він звітував на міських, республі-
канських, всесоюзних та міжнародних виставках. «Безмежне розмаїття життя від-
творюється в конкретних його проявах, зображується не безпристрасно-реєстраційно, 
а у всьому багатстві і своєрідності форм, кольорів, фактури предметного світу, в емо-
ційно-психологічному чи філософсько-споглядальному аспектах» [1, с. 11].

Мистецький доробок Миколи Тарасовича неоціненний і потребує подальшого, 
більш поглибленого, дослідження. До останніх днів життя він підтверджував високе 
реноме митця своєю працею на теренах мистецтва.

1. Афанасьєв В. А. Українське радянське мистецтво 1960–1980-х років. Нариси з історії укра-
їнського мистецтва. Київ : Мистецтво, 1984. 224 с.

2. Лагутенко О. А. Українська графіка ХХ століття : навчальний посібник. Київ : Грані-Т, 
2011. 184 с. : іл.

3. Народний художник України Микола Попов : альбом / авт. вступ. ст. В. Могилевський. 
Київ : Європа-Принт, 2004. 199с. : іл.

4. Рубан В. Микола Попов : альбом. Київ : Мистецтво, 1985. 127 с.: іл.

references
1. afanasiev V. a. (1984) Ukrainske radianske mystetstvo 1960–1980-kh rokiv. Narysy z istorii 

ukrainskoho mystetstva [Ukrainian Soviet art of the 1960–1980s. essays on the history of the 
Ukrainian art]. kyiv: mystetstvo.

2. lahutenko o. a. (2011) Ukrainska hrafika XX stolittia [Ukrainian graphics of the 20th cen-
tury]. kyiv: hrani-t.

3. mohylevskyi V. (2004) Narodnyi khudozhnyk Ukrainy Mykola Popov [Ukrainian national 
artist  mykola Popov]. kyiv: yevropa Prynt.

4. ruban V. (1985) Mykola Popov [mykola Popov]. kyiv: mystetstvo.

SUmmary
the figure of People’s Painter of Ukraine, professor mykola Popov is considered in the article. 

he is known as a representative of the academic drawing school, a follower of V. kasiyan, o. Pa-
shchenko, k. trokhymenko. the artist has worked in the most diverse graphic techniques, but 
lithography is his particular predilection. litography long-forgotten techniques have been restored 
by him at the kyiv art institute. a large number of works, including ones relative to the historical 
subjects, have been executed just in the very technique. While creating, the painter has sweated 
a lot on the composition, tonal solution, linear rhythm, aspiring to reach perfection in his works.

Book illustrations have become another area of the painter’s creative activities. the artist has 
devoted his last decades to the technique of oil painting, gaining proficiency in it. Since the lyrical 
world-view is inherent for the master, numerous landscapes painted with tenderness, love for his 
native Ukraine have been created. mykola Popov has devoted almost 60 years to the pedagogical 
work. he has nurtured a good few of original distinctive painters. the master’s artistic heritage 
is indeed inappreciable.

Keywords: lyric poet, pencil, etching, lithography, composition, linear rhythm, tonal solution.
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Марина Курінна 
(Київ)

НеСподІвАНІ зУСтРІчІ НА КІРовогРАдСЬКІй землІ  
(з експедиційних вражень хореографа)

Переглядаю культову радянську кінострічку «Кубанські козаки» (1950). Переді 
мною розгортаються картини барвистого, багатого й зовсім нереального побуту ра-
дянських колгоспників середини ХХ ст. Епізод у сільському клубі: на сцені жва-
вий козачий танець. Мабуть, не кожен знає, що цей оригінальний номер – фраг-
мент «Кубанського танцю» у постановці Павла Вірського та виконанні артистів двічі 
Червонопрапорного ордена Червоної зірки ансамблю пісні і танцю Радянської Армії 
ім. О. Олександрова. На передньому плані хвацько виконує складні хореографічні па 
соліст у білому бушлаті. Дивлячись на нього, я навіть уявити собі не могла, що зможу 
не лише зустріти в житті цього екранного героя, але й записати від нього унікальні 
спогади, у яких творча біографія щільно переплітається з історією вітчизняної хорео-
графії радянського періоду. 

Це була звичайна планова експедиція співробітників Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАНУ в Кіровоградську та Пол-
тавську області. Черговим місцем збору етнографічних даних на маршрутній мапі 
було відзначено село Захарівка Світловодського району Кіровоградської області, де 
нам порадили відвідати місцевий краєзнавчий музей з багатою колекцією предметів 
селянського побуту. 

При знайомстві з респондентами, яких запросили на зустріч із учасниками екс-
педиції, мою увагу майже одразу привернув чоловік у літах, який по-особливому 
виділялася серед решти інформантів: підтягнута аристократична постава, акурат-
ний зовнішній вигляд, елегантна пластика рук і жестів... Пізніше з’ясувалося, що це 
Дмит ро Власович Коновалов – колишній артист, балетмейстер, педагог. Ми говорили 
з ним довго – понад три години. Я слухала, запитувала й відкривала для себе нові 
несподівані факти з історії радянської народно-сценічної хореографії. 

Д. Коновалов народився в 1932 році в Сибіру в місті Омську. Дев’ятирічним хлоп-
чиком отримав свій перший танцювальний досвід: на сходинках місцевого магазину, 
у колі однолітків він розучував хитромудрі «колінця» з «Циганочки», «Сербіянки», 
«Продольки», змагався в їх виконанні з іншими хлопцями. Незабаром знайшлося й 
застосування накопиченому танцювальному досвіду: з початком Другої світової вій ни 
Дмитро Власович приєднався до учасників шкільної агітбригади, яка обслуговувала 
місцеві шпиталі. «Ми виступали перед пораненими. Виступили чудово, але солдати 
мені кажуть: “Молоді люди, почекайте, зараз ще Євген Олександрович прийде...”. 
Я думаю: “Хто це такий?”. І раптом заходить хлопчина, дванадцять років йому, майже 
як мені, і він має медаль за відвагу! Мені здається, нога в нього поранена була, і рука. 
Подія розгорнулася під Москвою. Всіх вбило, залишився він і командир. А коли 
коман дира вбило, хлопець сам носив снаряди, заряджав... Дали медаль за відвагу, 
тому що зберіг зброю. Ми для нього танцювали, і видно так я йому припав до душі! 
Він в кишеню – дістає шматок цукру і мені дає. Розцілувалися ми з ним. Я довго той 
цукор тримав у руці під враженням...», – ділився Д. Коновалов своїми  спогадами 1. 

Після п’ятого класу школи через військові обставини омських хлопців розподілили 
по ремісничих училищах. В одному з них продовжив своє навчання за спеціальністю 
«Слюсар-лекальщик» і Д. Коновалов. У 1948 році, незадовго до випуску, юнак узяв 
участь у Першому огляді художньої самодіяльності трудових резервів у Москві, де на 
заключному концерті у Великому театрі виконав сибірський танець «Продолька» як 
лауреат першої премії. 
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Після успішного сценічного дебюту, Д. Коновалова запросили до танцювальної 
групи Державного омського російського хору під керівництвом Якова Коломейського. 
Здібний хлопець дуже швидко опанував новий для нього репертуар («Воротниця», 
«Люб-трава», «Ямщики», «Сибірський перепляс» та ін.), виїжджав з ансамблем на 
міжнародні фестивалі, збагатив власний танцювальний арсенал складними трюко-
вими елементами («півень», «щупак», «пістолет», «коза» тощо). Цікавим спогадом у 
його пам’яті залишилась участь у концерті, присвяченому 70-річчю Йосипа Сталіна. 
«Коли ми танцювали у Георгієвському залі московського Кремля “Ямщики”, Сталін 
плескав у долоні, посміхався. А коли “Ведмідь” станцювали, підбіг полковник і каже: 
“Не йдіть, Сталін сказав повторити, йому сподобалося... Грайте!”. Вийшов Будьо-
ний, Ворошилов, і, мені здається, Хрущов. І почали вони танцювати. І нас одразу на 
середи ну виштовхали. Ми пішли в різнобій, у нас це називалося “окрошкою”. Будьо-
ний добре танцював, Хрущов – так собі...», – коментував артист подію, що відбулася 
в 1949 році. 

Вісімнадцятирічним юнаком він був призваний до лав Червоної Армії. За протек-
цією Я. Коломейського його направили до танцювальної групи ансамблю Уральського 
військового округу, якою керував відомий на той час ленінградський балетмейстер 
Грирогій Гальперін. Відзначимо, що завдяки останньому, в ансамблі було створено 
необхідні умови для серйозної підготовки танцювального репертуару. Для прикладу, 
щоденні заняття з класичного та народно-сценічного танцю проводили провідні артис-
ти й педагоги-репетитори Свердловського театру опери та балету. 

Серед танцювальних номерів, поставлених Г. Гальперіним, Д. Коновалов узяв 
участь в естонському танці «На рибалці», грузинському «Хорумі», «Молдавському 
плясі» та ін. Саме тут він отримав і перший балетмейстерський досвід: за підтримки 
головного балетмейстера ансамблю Д. Коновалов поставив «Сибірський танець з ба-
лалайкою», який мав значний успіх серед глядачів. Це надихнуло його на подальші 
постановки. У співавторстві з творчою групою ансамблю з’явилися «Уральська шес-
тьора», «Солдатський перепляс», «Кубанський танець». 

Через півтора року служби Д. Коновалов (разом з кількома танцівниками з різних 
військових округів СРСР) був відібраний для роботи у двічі Червонопрапорному 
ансамблі пісні і танцю ордена Червоної Зірки Радянської Армії ім. О. Александрова 
в Москві, де відбулося його близьке знайомство з видатним українським балетмейсте-
ром П. Вірським. На моє запитання, як ставилися до Вірського танцівники, Дмитро 
Власович із захопленням відповів: «Батька поважали! [Ви його так називали?]. “Бать-
ко”. Так. Йому подобалося. Коли хтось сторонній заходив – “Пал Палич”. А коли 
нікого немає – “батя”. Він такий був дуже скромний мужик і дуже талановитий...». 

Серед номерів, постановку яких здійснив у ансамблі П. Вірський, Д. Коновалов 
назвав «Кубанський танець», «На привалі», «Багнети», «На рейді» та ін. За його 
спогадами, підготовкою танцівників у колективі займалися такі видатні майстри ра-
дянської балетної сцени, як Вахтанг Чабукіані (трюки та народно-сценічний танець), 
Олександр Радунський (класичний танець, пластика, міміка) та ін. 

Після закінчення військової служби Д. Коновалов повернувся до Державного ом-
ського російського народного хору, де продовжив творчу діяльність, паралельно здо-
бував освіту в Омському училищі працівників художньої самодіяльності. 

У наступні роки артистична біографія Дмитра Власовича була пов’язана з танцю-
вальною групою Державного воронезького російського хору під керівництвом Олек-
сандра Шостака. У цьому колективі він як танцюрист узяв участь у таких поста-
новках: «Утушка лугова...», «Воронезький перепляс», «Зараз у нас суботєя...», а як  
балетмейстер підготував, зокрема «Під Воронежем у нас...», «Воронезька кадріль», 
«Ми всю виставку пройшли...» (поставлено спеціально до виступу на ВДНГ у Москві).  
Яскравим спогадом у пам’яті танцівника був спільний виступ із Марією Мордасо-
вою – відомою радянською співачкою, солісткою хору. «Виїжджаємо на гастролі в 
Москву. Концертний зал Чайковського. А партнер Мордасової захрипів. Голос у мене 
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такий крикливий був, я в капустниках співав, пританцьовував. Керівництво – до 
мене. Я кажу: “У мене парний танець, я не зможу перевдягнутися,  передихнути...”. 
А Мордасова: “Виходь в цьому ж костюмі...”. Я парний танець відтанцював, наші ще 
кланяються, а я вже кашкет з квітами одягаю і з нею виходжу. [Як називався цей 
номер?]. Частушки. “Весь тиждень ми нарізно, в понеділок – разом...”. А я то заснув, 
то шапку втратив – ніяк не можу на побачення прийти. Ось така основна тема...», – 
згадував Д. Коновалов. 

За всі роки сценічної діяльності Дмитру Власовичу пощастило неодноразово бу-
вати в різних країнах світу (Румунія, Польща, Угорщина, Австрія, Італія, Франція, 
Японія, Китай, В’єтнам, Північна Корея, Куба, США та ін.), спостерігати за роботою 
багатьох відомих радянських балетмейстерів, провідних фахівців з народно-сценіч-
ної хореографії (І. Моїсеєв, Н. Надєждіна, Т. Устинова, П. Вірський та ін.). «Коли 
я працював у Державному воронезькому хорі, я робив трюк – “півень” називався: 
 навприсядки роблять обертання по колу без підтримки рук. Мало хто міг його зроби-
ти. Моїсеєв мене помітив, запросив до себе. [Чому не залишилися у Ігоря Моїсеєва?]. 
У нього важко було. Там танцівники йдуть на пенсію і вмирають одразу. Моїсеєв був 
дуже жорстким в роботі. [З Павлом Вірським працювати було легше? Він був людя-
нішим?]. Звичайно. [А якою була Надія Надєждіна в роботі? Як вона ставилася до 
 своїх танцівників?]. Вона ніколи не кричала: “Ой, миленький, не добре, треба зроби-
ти краще...”, “Ось тут ти неправильно зробила, ластівка...”. Вона до танцівників як 
мати ставилася. [А Тетяна Устінова?]. Жорсткою була. Я в багатьох ансамблях був, 
але найбільше мені запам’яталися Надєждіна і Вірський...», – згадував Д. Коновалов. 

Сценічна кар’єра Дмитра Власовича розвивалася досить успішно, однак одружен-
ня, народження дітей та відсутність постійного житла змусили його залишити воро-
незький хор і повернутися до Омська, де розпочався новий етап його творчої біографії, 
пов’язаний з педагогічною та балетмейстерською практикою в ансамблі «Метелиця» 
трудових резервів м. Омськ. Під час чергового московського фестивалю молоді това-
риства «Трудові резерви» у 1957 році відбулося близьке знайомство Д. Коновалова з 
Мирославом Вантухом (нині – генеральний директор, художній керівник Національ-
ного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. Павла Вірського). 

У 1959 році Д. Коновалова запросили до самодіяльного ансамблю танцю «Кер-
чанка» (м. Керч, АРК), що ним він пізніше керував упродовж 35 років, як педагога 
і головного балетмейстера, сприяючи отриманню колективом звання заслуженого ан-
самблю Криму. Тут балетмейстер здійснив постановки оригінальних хореографічних 
картин, таких як «Аджимушкайці», «Бондарці-молодці», «Золота макрель», «Сюїта сі-
рого Кавказу» (головним консультантом постановки виступив легендарний радянський 
танцівник – Махмуд Есамбаєв, який тоді перебував у Криму). З метою підвищення 
професійної кваліфікації Д. Коновалов неоднаразово відвідував методичні семінари з 
хореографії, де познайомився і згодом активно спілкувався з такими відомими україн-
ськими педагогами, як Галина Березова, Ким Василенко, Євген Зайцев та ін. 

Варто зауважити, що Д. Коновалов у процесі постановки танцювальних номерів 
завжди спирався на серйозне вивчення історико-етнографічного матеріалу. Для най-
яскравішого втілення на сцені того чи іншого явища народної культури він нерідко 
працював як етнограф. Так, щоб достовірніше передати характер танців кримських 
татар, постановник неодноразово відвідував татарське село Капкани (тепер – перед-
містя Керчі), де записав оригінальні танцювальні рухи й музичний супровід до них. 
На жаль, унікальна сценічна робота не знайшла схвалення та підтримки в пред-
ставників керівних органів сфери культури: Д. Коновалова звинуватили в націона-
лізмі й серйозно покарали. «Кравчук був тоді другим секретарем обкому України з 
ідеології 2. А що таке ідеологія? Це політика. Він мене за ці два кримських танці... 
Я заслужений працівник культури був. Позбавили звання. [Чому Кравчуку не сподо-
балися танці кримських татар?]. Татари тоді до Криму поверталися, 1978-й рік був. Це 
був творчий фестиваль у Києві, присвячений 60-річчю утворення Української РСР. 
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Я привіз два татарських танці: “Танець з глечиками” і танець пастухів – “Аркутен”. 
А балетмейстер Михайлов із Запоріжжя поставив козацький танець, мені здається, 
називався “Кошевий”... Він ввів у танець тризуб та жовто-блакитний прапор. Кравчук 
нас викликав і давай виховувати! “Ми судити його будемо!”. Михайлов виправдо-
вується: “Я втілив справжній національний костюм, прапор, символіку...”. Він пра-
цював, був у музеї. “Ви сліпі! Ви тільки культуру бачите! Як вам дозволяють молодь 
виховувати!”. А потім як незалежність України настала, Кравчук пішов до церкви, 
став прилюдно хреститися! Нехай я, а Михайлов був заслужений діяч мистецтв... 
Лишили звання. Він запив і згодом помер...», – згадував балетмейстер. 

На жаль, за часів незалежності України підтримка художньої самодіяльності, яка 
в радянський час існувала за рахунок інвестицій держави, стала досить слабкою. Ко-
лектив «Керчанка» припинив своє існування саме через відсутність міцної матеріаль-
ної бази. Дмитро Власович до цього часу поховав першу дружину й уклав шлюб 
удруге. Складне економічне становище, яке в 1990-х роках сформувалося не лише в 
Криму, але й у всій Україні, змусило подружжя перебратися на батьківщину дружи-
ни – у село Захарівка Кіровоградської області, де й відбулася зустріч із митцем. 

На нашу думку, спогади Д. Коновалова не лише відображають багатющий жит-
тєвий досвід хореографа, а й є дуже цінною інформацією, яка (у деталях) доповнює 
загальну картину історії розвитку української культури радянського часу. 

1 З повним текстом інтерв’ю можна ознайомитися в АНФРФ імені М. Т. Рильського 
(ф. 56, од. зб. 37, 17 арк.). 

2 У зазначений період Л. Кравчук був завідувачем відділу агітації та пропаганди ЦК КПУ.
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УДК 7.071.1:778.534.6 Оксана Сторчай 
(Київ)

ЄвгеН гоРБАч: СпогАди пРо НАвчАННЯ, АвтоБІогРАфІЯ, 
еНциКлопедичНА СтАттЯ СтепАНА БУтНиКА-СІвеРСЬКого 

(до сторіччя заснування Української академії мистецтва)

Статтю присвячено публікації архівного матеріалу з творчого життєпису художника Євге-
на Горбача. 

Ключові слова: Євген Горбач, автобіографія, спогади про навчання, Українська академія 
мистецтва, Степан Бутник-Сіверський. 

the article is dedicated to the publication of archival materials from the creative life of the 
artist yevhen horbach.

Keywords: yevhen horbach, autobiography, memoirs on studies, Ukrainian academy of fine 
arts, Stepan Butnyk-Siverskyi.

Сторіччя створення Української академії мистецтва – визначна подія як для Украї-
ни, вітчизняного мистецтва зокрема, так і для культури й художньої освіти загалом. 
Це заклад, що має свої традиції, свою самобутню, насичену подіями історію існуван-
ня, зіркову плеяду викладачів і учнів. Тема історії становлення і розвитку Української 
академії мистецтва – одна з актуальних і цікавих, яку успішно розробляють провідні 
вітчизняні науковці – О. Федорук, С. Білокінь, О. Кашуба-Вольвач, О. Ковальчук та 
інші – у монографіях і статтях. Дотепер залишається великий масив неопрацьованого 
архівного матеріалу, забутих газетних і журнальних статей тощо, який конче потріб-
но ввести до наукового обігу, що, зрештою, уможливить заповнення фактами певних 
лакун, розставлення чи скорегування акцентів, а також більш об’єктивно дозволить 
оцінити події та явища в історії академії. 

Наголосимо, що вагомою для розуміння розвитку і тенденцій вітчизняної худож-
ньої освіти 1920–1930-х років, окрім, звісно, неабиякого значення для історії україн-
ського мистецтва, була виставка «Спецфонд. 1937–1939» у Національному художньо-
му музеї України (2015 р.; виставку розділили на дві частини: спершу експонували 
живопис, згодом – графіку; 2016 р. видали каталог до неї) [1; 9; 10]. На виставці впер-
ше репрезентували здебільшого невідомі твори як знаних, так і маловідомих україн-
ських митців. 

Чимало з представлених на виставці художників були викладачами і вихованця-
ми Української академії мистецтва 1 перших її випусків 2. Виставка мала цінність і 
в тому сенсі, що вперше достатньо повно формувалося уявлення про ефективність 
запровадженої в академії системи викладання по майстерням (братів В. і Ф. Кричев-
ських, О. Мурашка, А. Маневича, М. Жука, М. Бурачека, М. Бойчука, С. Налепін-
ської-Бойчук, Г. Нарбута, Л. Крамаренка, В. Меллера, Є. Сагайдачного, А. Тарана, 
В. Пальмова, Б. Кратка та ін.), про особливості педагогічної методи, творчі засади 
тощо і здобутий результат. Вона і продемонструвала цей результат – створення по-
тужної, самостійної, національної, самобутньої художньої школи плеядою таланови-
тих митців. У вищевикладеному контексті доречними стануть слова Г. Павлуцького: 
«Очередной задачей является создание истинного, действительного украинского ис-
кусства национального стиля. Национальное искусство и его развитие – лучший пока-
затель культуры края, лучший выразитель его идеалов» [8, арк. 1 зв.]. Цими словами 
можна охарактеризувати твори виставки «Спецфонд. 1937–1939», а сучасним дослід-
никам потрібно ще визначити місце і значення творчості представлених художників в 
українському мистецтві 1920–1930-х років. 
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Варто зауважити, що твори з виставки надзвичайно органічно вписуються в кон-
текст західноєвропейського мистецтва і засвідчують, що вітчизняні художники непо-
гано були обізнані із сучасними течіями і направленнями мистецтва Західної Європи, 
переважно німецького і французького. Нагадаємо, що тодішні журнали публікували 
твори сучасних західних майстрів і огляд виставок, а також монографії (щоправда, 
набагато менше, аніж журнальні статті). Звісно, більшість публікацій приходиться на 
1920-ті роки. Насправді, розглядали здебільшого творчість лояльно налаштованих до 
радянської влади художників, і їхні твори мали переважно «правильний» сюжет, але 
й вони давали уявлення про пошуки і здобутки, новації сучасного західноєвропей-
ського мистецтва. Сприяли вивченню західного мистецтва також не численні поїздки 
вітчизняних художників закордон і на міжнародні виставки в Москву. 

На виставці «Спецфонд. 1937–1939» експонували твір обдарованого живописця, 
рисувальника і одного із засновників українського анімаційного кіно Євгена Андрійо-
вича Горбача (1901–1984) – «На склозаводі» (середина – друга половина 1920-х рр., 
фанера, олія) [10, с. 47: іл. № 31], спогади 1947 року якого, про отримання фахової 
освіти, особливо в майстерні Ф. Кричевського в 1920-ті роки, пропонуємо до публіка-
ції, а також у зв’язку з тим, що про самого художника маємо обмаль свідчень – були 
підготовлені до публікації автобіографія мистця (напевно, 1946–1947 рр.) й енцикло-
педична стаття С. Бутника-Сіверського (напевно, 1947 р.) [3]. 

Ю. Литвинець зазначає: «Часто доводилося проводити цілі детективні розсліду-
вання, щоб зрозуміти, хто автор полотна… Наприклад, картина “Склодуви” [“На 
склозаводі” – таку назву подано в каталозі. – О. С.] Євгена Горбача. Коли наші спів-
робітники, реставратори відчистили її, відновили, і ми побачили ці кольори – зрозу-
міли, чому це полотно так називається. Бо спершу здавалося, що то якісь шахтарі. 
Євген Горбач нині відомий хіба що як аніматор. Працював режисером і художником-
постановником Київської кіностудії Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ). 
Створив мультфільми: “Мурзилка в Африці”» (1934), “Чемпіон мимоволі” (1934), 
“Тук-тук і його приятель жук” (1935). “Склодуви” – чи не єдине з його полотен, яке 
збереглося» [6].

Бібліографія художника дуже скромна. У наявності є статті в Енциклопедії сучас-
ної України [2], довіднику СХУ «Українські радянські художники» [4, с. 110], катало-
зі «Спецфонд 1937–1939 рр. з колекції НХМУ» [10, с. 47 : іл. № 31], «Энциклопедии 
отечественной мультипликации» [5, с. 267]; також маємо короткі відомості з творчої 
біографії художника (тільки як аніматора) у монографії «Мальоване кіно України» 
Б. Крижанівського [7], згадування у статті «Образ Т. Г. Шевченка в творах худож-
ників» Ю. Турченка [11]. 

На нашу думку, публікація архівних матеріалів щодо творчості і життєпису ху-
дожника [3] стане поштовхом для подальшого вивчення живописної та графічної 
спадщини Є. Горбача, у пошуку творів мистця 1920–1930-х років. Безперечно, цінни-
ми і вагомими для науковців будуть невеликі за обсягом спогади про його навчання 
в майстерні Ф. Кричевського, саме ті нюанси, які відсутні в офіційних документах.

Варто й прокоментувати з архівних матеріалів лист-анкету Є. Горбача від 2 лип-
ня 1947 року. Він (лист) побудований як відповіді на індивідуальну анкету, в якій 
поставлені такі питання: день і місяць народження, соціальне походження, у яких 
роках навчався в рисувальних класах художника А. Г. Лазарчука (спогади про цього 
художника та його класи), під чиїм керівництвом навчався в Український академії 
мистецтва (згодом – Київський художній інститут), роки праці в Запоріжжі та ро-
боти на кіностудії, які фільми оформив, у яких музеях зберігаються твори, у яких 
виданнях вміщено рецензії і репродукції з творів, над чим працює після Великої Віт-
чизняної війни.

Запропоновані тексти матеріалів зберігаються в архіві відділу образотворчого та 
декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Це підготовчі матеріали до неопуб-
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лікованого словника «Художники Радянської України» (автори: Б. Бутник-Сівер-
ський, З. Лашкул, В. Ткаченко, технічний секретар Т. Радзієвська. Кінець 1940-х – 
1950-ті рр.), які публікуємо зі збереженням авторської стилістики, орфографії та 
пунктуації з незначними редакторськими правками. 
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3. Горбач Євген Андрійович / підготовчі матеріали до неопублікованого словника «Худож-
ники Радянської України» (автори : Б. Бутник-Сіверський, З. Лашкул, В. Ткаченко, техніч-
ний секретар Т. Радзієвська. Кінець 1940-х – 1950-ті рр.). Архів відділу образотворчого та 
декоративно-прикладного мистецтва ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. [Нумерація 
аркушів відсутня. – О. С.] 

4. Горбач Євген Андрійович. Українські радянські художники : довідник СХУ. Київ, 1972. 
5. Энциклопедия отечественной мультипликации. Москва : Алгоритм-книга, 2006. 
6. Картини з «в’язниці суворого режиму». Грінченко-інформ. Url : grinchenko-inform.

kubg.edu.ua/kartyny-z-v-yaznytsi-suvorogo-rezhymu.
7. Крижанівський Б. М. Мальоване кіно України. Київ : Мистецтво, 1968. Розділ 5. Url : 

ukranimation.blogspot.com: Б. Крижанівський МАЛЬОВАНЕ КІНО... ukranimation.blogspot.
com/p/5.html.

8. Павлуцкий Г. Возрождение национального искусства (художества) / Рукопис. Централь-
ний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Ф. 8. Оп. 1. Спр. 936. 5 арк.

9. Реабилитированное искусство. Українська правда. Життя. Url : life.pravda.com.ua/
culture/2015/01/30/188681. 

10. Спецфонд 1937–1939 рр. з колекції НХМУ : каталог / автор-упорядник Ю. Литви-
нець ; НХМУ. Київ : Фенікс, 2016. 408 с. : іл.

11. Турченко Ю. Образ Т. Г. Шевченка в творах художників. Радянське мистецтво. Київ, 
1951. 7.ІІІ. № 10. С. 3. 

references
1. Vystavka «Spetsfond»: vse taynoye stanovitsya yavnym [a Special Fund art exhibition: What 

is done by Night appears by day]. Vogue UA. Url: https://vogue.ua/.../specfond-mesto-raz-
ryva-tradicii5255.html.

2. horbach yevhen andriyovych. Entsyklopediya Suchasnoyi Ukrayiny [the encyclopedia of 
modern Ukraine]. Url: esu.com.ua/search_articles.php?id=31031.

3. horbach yevhen andriyovych (pidhotovchi materialy do neopublikovanoho slovnyka «khu-
dozhnyky radianskoyi Ukrayiny») (avtory: B. Butnyk–Siverskyi, Z. lashkul, V. tkachenko, 
tekhnichnyi sekretar t. radziyevska. kinets 1940-kh – 1950-ti rr.) [horbach yevhen andri-
yovych (Preparatory materials for an Unpublished dictionary Artists of Soviet Ukraine) (au-
thors – B. Butnyk-Siverskyi, Z. lashkul, V. tkachenko, technical secretary – t. radziyevska. 
late 1940s – 1950s)]. Arkhiv viddilu obrazotvorchoho ta dekoratyvno-prykladnoho mystetstva 
IMFE im. M. T. Rylskoho NAN Ukrayiny [archives of the NaSU m. rylskyi iaSfe Visual 
arts and decorative & applied arts department] (pagination is absent).

4. (1972) horbach yevhen andriyovych. Ukrayinski radianski khudozhnyky: Dovidnyk SKhU 
[Ukrainian Soviet artists: a reference Book of the artists of Ukraine Union]. kyiv, p. 110.

5. (2006) Entsiklopediya otechestvennoy multiplikatsii [the encyclopedia of domestic anima-
tion]. moscow: algoritm-kniga, p. 267.

6. kartyny z «vyaznytsi suvoroho rezhymu» [Paintings from a Maximum-Security Prison]. 
Hrinchenko-inform. Url: grinchenko-inform.kubg.edu.ua/kartyny-z-v-yaznytsi-suvorogo-
rezhymu/.

7. kryzhanivskyi B. (1968) Maliovane kino Ukrayiny [the Painted cinema of Ukraine]. kyiv: 
mystetstvo, Pt. 5. Url: ukranimation.blogspot.com/p/5.html.

IM
FE

Українські радянські художники

IM
FE

Українські радянські художники
лопедия отечественной мультипликации. Москва

IM
FE

лопедия отечественной мультипликации. Москва
Грінченко-інформ

IM
FE

Грінченко-інформ

альоване кіно України. Київ

IM
FEальоване кіно України. Київ : Ми

IM
FE: Мистецтво, 1968. Розділ

IM
FEстецтво, 1968. Розділ

ижанівський МАЛЬОВАНЕ КІНО... ukranimation.blogspot.

IM
FEижанівський МАЛЬОВАНЕ КІНО... ukranimation.blogspot.

озрождение национального искусства (художества)

IM
FEозрождение национального искусства (художества)

ний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Ф.

IM
FEний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Ф. 8. О

IM
FE8. О

абилитированное искусство. 

IM
FEабилитированное искусство. Українська правда. Життя

IM
FEУкраїнська правда. Життя

рр

IM
FE

рр. з колекції НХМУ

IM
FE

. з колекції НХМУ : ка

IM
FE

: каталог

IM
FE

талог
нікс, 2016. 408

IM
FE

нікс, 2016. 408 с.

IM
FE

с. :

IM
FE

: іл

IM
FE

іл.

IM
FE

.
браз Т.

IM
FE

браз Т. Г.

IM
FE

Г. Ше

IM
FE

Шевченка в творах художників. 

IM
FE

вченка в творах художників. 

rIM
FE

r
Vystavka «Spetsfond»: vse taynoye stanovitsya yavnym [IM

FE
Vystavka «Spetsfond»: vse taynoye stanovitsya yavnym [

a IM
FE

appe IM
FE

ppears by IM
FE

ars by dIM
FE

dIM
FE

ay]IM
FE

ay]
ryva-tradicii5255.html. IM

FE
ryva-tradicii5255.html.

iyovych. IM
FE

iyovych. 
: esuIM

FE
: esu

www.etnolog.org.ua



255    

8. Pavlutskyi h. Vozrozhdeniye natsyonalnoho iskusstva (hudozhestva). rukopys [the revival 
of National art. a manuscript]. Tsentralnyi derzhavnyy arkhiv-muzey literatury i mystetstva 
Ukrayiny, f. 8, op. 1, spr. 936, 5 ark. [central State archives-museum of literature and arts 
of Ukraine, fund 8, inventory 1, dossier 936, 5 sheets].

9. reabilitirovannoye iskusstvo [the exonerated art]. Ukrayinska pravda. Zhyttia [the Ukrai-
nian truth. life]. Url: life.pravda.com.ua/culture/2015/01/30/188681/.

10.  lytvynets yu. (author-compiler) (2016) Spetsfond 1937–1939 rr. z kolektsiyi NKhMU: 
kataloh [the Special fund of 1937–1939 from the collection of the National art museum of 
Ukraine: a catalogue] (NamU). kyiv: feniks, 408 pp.: ill.

11. turchenko yu. (1951) obraz t. h. Shevchenka v tvorakh khudozhnykiv [an image of taras 
Shevchenko in Works of artists]. Radianske mystetstvo [the Soviet art]. kyiv, march 7, 
# 10, p. 3.

SUmmary

the article is dedicated to the publication of archival materials. among them there are small 
reminiscences on yevhen horbach (1901–1984), a talented oil painter and drawer, one of the 
founders of Ukrainian animation cinematography, about his studies at the Ukrainian academy of 
fine arts at f. krychevskyi studio in the 1920s.

these reminiscences are of scientific interest and are especially well-timed in the year of the 
centenary of the Ukrainian academy of fine arts foundation, an outstanding event for the state, 
Ukrainian art, culture and artistic education. the Ukrainian academy of fine arts is an institu-
tion with its own traditions, original history, rich in events and a star pleiad of teachers and stu-
dents. on the whole the history of formation and development of the Ukrainian academy of fine 
arts is currently one of the central and interesting ones. it is treated successfully by prominent 
Ukrainian scholars – o. fedoruk, S. Bilokin, o. kashuba-Volvach, o. kovalchyk and others in 
their monographs and articles. We still have a big volume of crude archival materials, forgotten 
newspaper and magazine articles, etc., which should be introduced into scientific circulation. at 
last it will enable to fill the gaps in the facts, put or adjust the emphasizes, evaluate the events, 
phenomena in the academy history more objectively.

an exhibition Special Fund. 1937–1939 at the National fine arts museum of Ukraine has 
become a very important phenomenon not only for understanding of the development and trends 
of Ukrainian artistic education of the 1920s–1930s, but for the history of Ukrainian art as well. 
(in 2015 the exhibition has been divided into two parts, firstly oil painting and later graphic art 
are exhibited. the catalogue for it has been published in 2016). only one work by ye. horbach, 
unknown earlier, is exhibited – At the Glass Factory (mid– to late 1920s, oils on plywood). 

in general, mainly unknown works of both well-known and little-known Ukrainian artists have 
been exhibited. Quite a few painters presented at the exhibition have been teachers and students 
of the Ukrainian academy of fine arts, the representatives of its first graduations. the most 
important fact is that it has become possible for the first time to comprehend fully and estimate 
the effectiveness of the teaching system introduced at the academy in the studios and classes (by 
the brothers V. and f. krychevski, o. murashko, a. manevych, m. Zhuk, m. Burachek, m. Boi-
chuk, S. Nalepinska-Boichuk, h. Narbut, l. kramarenko, V. meller, ye. Sahaidachnyi, a. taran, 
V. Palmov, B. kratko and others), to understand the peculiarities of their teaching methods, 
creative principles, etc. and the result they have obtained. the exhibition has demonstrated this 
result – the creation of a powerful, independent, national, original artistic school with a cohort of 
talented artists.

Because of the fact that the painter is a little known person and his bibliography is very small, 
the autobiography of the artist (written approximately in 1946–1947) and encyclopedic article by 
Stepan Butnyk-Siverskyi (written approximately in 1947) have been prepared for the publication.

Presented texts of the archival materials are published preserving the author’s stylistics, spel-
ling and punctuation with minor editorial correctings.

Keywords: yevhen horbach, autobiography, memoirs on studies, Ukrainian academy of fine 
arts, Stepan Butnyk-Siverskyi.
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 Горбач Є.

[лиСт-АНКетА зІ СпогАдАми пРо НАвчАННЯ]

Вельмишановному
Б. С. Бутник-Сіверському
Художник Горбач Е. А.
відповідаю на Ваші запитання.
1. Народився 1901 року Лютого 22 дня (по ст. стилю).
2. Соціяльне походження – селянин.
3. В 1917 році м. Борзна на Чернігівщині відкрились рисувальні класи під керів-

ництвом викладача місцевої Гімназії художника Лазарчука Андроніка Григоровича 3. 
Я відвідував класи біля року. Вчилися тут всі, хто хотів малювати; учні гімназії та 
Вищої початкової школи, службовці місцевих установ та вчителі початкових шкіл. 
Середовище було хороше. Люди приходили з певною метою.

Було утворено дві групи, більше підготовлених та менше. Лазарчук А. Г. був хо-
рошою людиною і прекрасним викладачем-педагогом. Поставить, бувало, якусь річ 
для малювання, а після закінчення сеансу забере і пропонує те ж саме намалювати 
по пам’яті. Такий метод надзвичайно користний для розвитку пам’яті. Дуже часто 
говорив нам, під час роботи над малюнком: «Не тушуйте, а прорисовуйте форму, 
і тушовка у вас сама собою зъявиться». Від того пройшло багато років, а проте, перше 
ніж взятись за олівець, я й зараз пригадую його слова, як якусь дорогоцінну перлину.

4. В 1922 році Київська Академия Мистецтва була напередодні реорганізації та 
перебудови, що остаточно закріпилось під назвою Художнього Інституту. В ці бурх-
ливі часи на ідеологічному фронті образотворчого мистецтва існували індивідуальні 
майстерні професорів – Кричевського Ф. Г., Кричевського В. Г., Бойчука М. Л., Мел-
лера В. Г., Крамаренка, Богомазова, Сагайдачного (скульптура). Кожна майстерня 
мала певний напрямок, який, більш чи менш, відхилявся від реалістичної трактов-
ки образу.

Мені, як новому студенту, не відвідавшого спокуси лівого мистецтва західніх шкіл, 
сподобались цілком приємні реалістичні роботи в Майстерні професора Кричевсько-
го Ф., і я став його учнем. З приїздом до Київа Врони І. І. на посаду директора Ін-
ституту, утвореного на базі Академії Мистецтва, приходилось познайомитись (згідно 
програми) з методою та напрямком кожного професора, але ж в основному я більш 
всього перебував у майстерні Кричевського Ф. Кричевський Ф. Г. дуже добре вів 
свою справу викладання живопису, виховання індивідуальних здібностей кожного 
студента, наполягаючи на здобутті професійної майстерности. Частенько свою, влас-
ну, роботу він приносив до майстерні, і вона надовго там залишалась, нагадуючи весь 
час нам, до яких вершин майстерності треба було прямувати.

Якщо студент відхилявся в бік від реалістичної трактовки объекту, то Кричев-
ський Ф. Г. говорив: «Ви навчіться зображувати природу так, як ви її спостерігаєте, 
щоб придбати певну основу – виучку, а потім робіть, як захочете». Це була надзвичай-
но цінна предосторога для тих, кому після приходилось перебудовуватись для повно-
цінних творів соціалістичного реалізму. Хорошими викладачами були по живопису 
професор Крамаренко Л. Ю. та по рисунку Берештейн 4.

5. У м. Запоріжжі я працював над контрольною роботою перед закінченням інсти-
тута в 1927–28 учб. році.

6. В Київський Кіно-студії художніх та техничних фільмів я працював з 1931 до 
1939 року. Спочатку художником мультиплікатором. Над чималою кількістю медич-
них наукових та військових фільмів. Потім, по мірі знайомства зі специфікою кіно-
мистецтва, почав працю над рисовальним ігровим дитячим фільмом. Разом з худ. 
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«Тук-Тук та його товариш Жук» за сценарієм Донченко 6. Самостійно працював над 
фільмом «Жук в зоопарку». Активну участь брав в оформленні фільмів «Лісова уго-
да» (кольоровий фільм), «На льдине» (про героїв Папанінців). Фільми ці користу-
вались великим успіхом, а проте вони мене не задовольняли. Томущо живопису ніщо 
замінити не могло, і я весь час, іноді з недогрузкою, але, все ж таки, писав і малював.

7. Сюжетна картина «Обшук Шевченка Т. Г. в Орський фортеці» до війни весь час 
перебувала в Київському музеї Шевченка Т. Г. Тепер її доля невідома, так само, як 
двох пейзажів «Перший сніг» та «Після дощу».

8. Про роботу на Кіно-студії рецензії та фото було вміщені в газетах – «Молодий 
більшовик» та «Пролетарська Правда», та ще в якомусь французському часопису.

10. Після війни працював над пейзажем – «Лісове озеро» та інш. Перше знахо-
диться в ЦеКа спілки «Лісосклова».

Портрет партизана – командир загону – для партизанської виставки.
«Механічний цех зав. “Більшовик”» для Історичного музею в Київі.
До виставки 30-х роковин Жовтня готую три пейзажи та картину –
«М. В. Фрунзе на Сиваші з провідником».
1. Портрет надсилаю, якщо він годиться, а фото з робіт, на превеликий жаль, не 

маю змоги зараз зробити.
З пошаною до Вас
і пробаченням
Худ. Е. Горбач
Київ. 2.7.47 року.

горбач евгений Андреевич 

Автобиография
Родился в 1901 г. в селе Шаповаловка Борзенского уезда Черниговской губ. На 

8-м году своей жизни остался круглым сиротой. Учился в Борзенской приходской 
школе. Окончил высшее начальное училище и школу садоводства. В школьные годы 
имел хорошие отметки по рисованию. Наряду с этим учился в рисовальных классах 
под руководством местного художника Лазарчука А. Г.

В 1921–1922 учебном году, после трехдневного испытания, был зачислен студентом 
Киевской академии художеств, переименованной, впоследствии, в Киевский Художе-
ственный институт. В занятиях был перерыв по причине ухода в Красную Армию.

В 1923–24 году, по возвращении, продолжал занятия на живописном факультете и 
окончил Институт в 1929 году, получил звание художника станковой живописи.

Будучи студентом 4-го курса, участвовал в выставке АРМУ в г. Киеве – «Портрет 
девушки под деревом», «Пейзаж в с. Шишенки». Контрольную роботу выполнил в 
Запорожском театре «Металлист», где написал 2 картины, разм. 3×1,5 м каждая на 
тему: «1805 год в Запорожьи», «1917 год в Запорожьи». Там же написал большой 
порт рет т. Сталина И. В. для Областной Партийной Конференции. На эти работы 
ушло 10 месяцев. На протяжении этого времени руководил кружками ИЗО и писал 
этюды с Днепровского строительства.

Возвратившись в Киев, поступил художником в киностудию художественных 
фильмов.

После года работы, по призыву был мобилизован в ряды Красной Армии в роту 
одногодичников.

В 1931 г., осенью, по демобилизации, возвратился в киностудию. Работал по из-
готовлению заказов и декораций к детским фильмам, был отмечен в местной прессе 
«Молодий більшовик», «Комсомолець України» за 1939 г.

По живописи работы не прекращал, но выставляться начал с 1937 г., принимая 
участие на следующих выставках:

1) Выставка этюдов Укр. и Молдавии в 1937 г.
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Пейзажи: 1) «Могила в степи», 2) «Осенний мотив» (приоб. Зак. Ком).
2) Осенняя выставка работ худ. г. Киева 1938–39 г.
1) «Первый снег» (приоб. Закуп. Ком). 2) «После грозы». 3) «Вечер».
3) Юбилейная выставка Шевченко Т. Г. 1939–1940 г.
Сложная композиция на тему: «Обыск Шевченко Т. Г. в Орской крепости» (при-

обр. для Кивск. музея им. Шевченко Т. Г.).
На выставку «Ленин–Сталин–Украина» Художественной Комиссией был утверж-

ден эскиз: «Тов. Фрунзе на Перекопе».
В годы Отечественной войны был призван Военкоматом в кач. инструктора Стрел-

кового дела для подготовки боевых резервов Красной Армии и существенных работ 
по живописи сделать не удалось.

Сейчас, по возвращении в Киев, работаю над двумя эскизами на темы из Отече-
ственной войны.

Сентябрь 1944 г. (є 5 репрод. в СРХУ).

 Додаткові матеріали:
1) В яких був групах – АРМУ, 1928, Київ.
2) Участь у виставках: Київ 1928, 1937, 1939, 1940.
3) Работы в обл. монум. живоп. «Запоріжжя – клуб металлистов».
4) Участь в пед. роботі «Київдитвидав гурток изд».
1929. Декор. Пано «1905 рік на Запоріжжі», «1917 рік на Запоріжжі» /знаходиться/. 
м. Запоріжжя «Металліст».
1937. Пейзажі: «Могила в степу», «Осінній мотив».
1938. Пейзажі: «Перший сніг», «Вечір», «Після бурі».
1940. Картина: «Обшук Шевченка в Орській кріпості», Київ, Музей Шевч.
1945. «Портрет командира партизан», Київ, музей «Партизани України».
1946. «Лісове озеро», Київ, Спілка лісовиків, Київ, Істор. музей.

Б. Бутник-Сіверський 
Горбач Євген Андрієвич (живописець), народ. 22 лютого 1901 р. (ст. ст.) в с. Шапо-

валівка, Борзенського р-ну на Чернігівщині, в родині селянина.
Закінчив Борзенську початкову та вищу початкову школу, потім вчився в школі 

садівництва.
Першу мистецьку освіту одержав в рисувальних класах, організованих в м. Борз-

на місцевим учителем гімназії худ. А. Г. Лазарчуком, після чого, 1921 р., вступив до 
Київської Академії мистецтв, де вчився в майстерні худ. Ф. Г. Кричевського. 1922 р. 
відбував військову службу в Червоній Армії, звідки повернувся 1923 р. і продовжу-
вав навчання вже на живописному факультеті Київського художнього інституту під 
керівництвом проф. Ф. Г. Кричевського, Крамаренка та Бернштейна. 1929 р. закінчив 
інститут з званням художника станкового живопису.

Творчу діяльність почав ще під час навчання в інституті, працюючи переважно над 
пейзажем і портретом. 1928 р., студентом 4-го курсу, брав участь у виставці АРМУ 
(Київ) роботами: «Портрет дівчини під деревом» та «Пейзаж в с. Шишаки», а 1929 р., 
по закінченні інституту, працював на практиці в Запорізькому театрі «Металіст», для 
якого написав два історичні полота – «1905 р. на Запоріжжі» і «1917 р. на Запоріж-
жі» розміром 300×150 см, продиктовані габаритами театрального приміщення. Там же 
написав великий портрет Й. В. Сталіна для обласної Партійної Конференції, а та-
кож індустріальні етюди Дніпробуду. Одночасно керував робітничими гуртками ІЗО. 
1931–1939 р. працював художником в Київській кіностудії спочатку над оформленням 
наукових, медичних та військових фільмів, потім перейшов до дитячих мультипліка-
ційних, як «Тук-тук та його товариш Жук» (виконав спільно з худ. Гуєцьким) та «Жук 
в зоопарку», а також брав участь в оформленні фільмів «Лісова угода» і «На льдине».
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Незважаючи на високу оцінку його роботи в кіно, ця форма мистецької діяльнос-
ті його не задовольняє, і він все більше уваги віддає живопису. 1937 р. працює над 
етюдами і деякі з них («Могила в степу», «Осінній мотив») експонує на Київській 
художній виставці, 1938 р. пише картини-пейзажі: «Перший сніг», «Після Грози», 
«Вечір», які також експонує на етюдній виставці, а 1939 р. закінчив велику істо-
ричну картину «Обшук Т. Г. Шевченка в Орській кріпості», якою брав участь у 
республіканській ювілейній Шевченківській виставці. Картина була придбана музеєм 
Т. Г. Шевченка в Києві.

Того ж року кидає роботу в кіностудії і цілком переходить до станкового живо-
пису. В наступні роки працює над картиною «Тов. Фрунзе на Перекопі», ескіз якої 
стверджено художньою комісією до експозиції на виставку «Ленін–Сталін–Україна» 
1941 р.

Мобілізований 1941 р. до Червоної Армії, довгий час живописом не займався. 
1944 р., повернувшись до Києва, працює над ескізами картин на теми Вітчизня-
ної війни, пише портрет командира партизан для постійної партизанської виставки, 
а також картини: «Лісове озеро» для ЦК спілки «Лісосплаву» та «Механічний цех 
заводу “Більшовик”» для Київського історичного музею, але основною його роботою 
цього часу є історична картина «М. В. Фрунзе на Сиваші з провідниками», почата 
ним ще до Вітчизняної війни.

Участь у виставках: 1928. 1) Виставка АРМУ. Київ. 1. Портрет дівчини під дере-
вом. Олія; 2. Пейзаж в с. Шишаки. Олія; 1937. 2) Виставка етюдів України та Мол-
давії. Київ; 3–4. Етюди. Олія; 1938. 3) Осіння виставка робіт художників м. Києва: 
Київ: 5. Перший сніг. Олія; 6. Після грози. Олія; 7. Вечір. Олія; 1939. Республікан-
ська ювілейна Шевченківська виставка. Київ. 8. Обшук Т. Г. Шевченко в Орській 
кріпості. Олія; 1947.5.ІХ українська художня виставка. Київ. 9. Весна на Дніпрі.

Бібліографія: «Радянське кіно». К. 1936, № 11, ст. 47; 1937, № 3, ст. 47; Виставка 
етюдів України та Молдавії. Каталог. К. 1937, ст. 11; Осіння виставка робіт худож-
ників м. Києва. Каталог. К. 1938, ст. 9; Республіканська ювілейна шевченківська ви-
ставка: Каталог. К. 1939, ст. 129.

1 У 1920-х роках назву Української академії мистецтва двічі змінювали: 1922 року акаде-
мію перейменували на Київський інститут пластичних мистецтв, а 1924 року, після об’єднання 
з Київським архітектурним інститутом, вона дістала назву Київський художній інститут.

2 Вихованці Української академії мистецтва, твори яких були представлені на виставці і в 
каталозі: І. Беклемішева, О. Бізюков, Білкіна, Т. Бойчук, В. Вейланд, Д. Власюк, К. Гвоз-
дик, Є. Горбач, С. Григор’єв, Л. Гриценко, В. Громов, О. Гурська – Калачова (Крюкова), 
П. Дейнека, К. Єлева, С. Єржиківський, І. Жданко, А. Іванова, І. Клименко, П. Кодьєв, 
В. Костецький, О. Куко, В. Лимаренко, О. Мізін, І. Міщенко, О. Мордань, Т. Неллінгер, 
В. Овчинніков, О. Павленко, І. Падалка, М. Попенко-Коханий, І. Портнов, Г. Пустовійт, 
М. Рокицький, П. Сабодиш, М. Савченко-Більський, Б. Сандомирська, Ю. Садиленко, 
В. Седляр, О. Сиротенко, П. Стовбуненко, Г. Хижняк, В. Чалієнко, Д. Шавикін, Е. Шехт-
ман, М. Юнак, М. Юрченко, М. Янчук.

3 Лазарчук Андроник Григорович (1870–1934) – український художник, педагог, культур-
ний діяч. Майстер побутових картин, пейзажів та портретів.

4 Бернштейн Михайло Давидович (1875–1960) – російський радянський живописець, гра-
фік і викладач. У 1916–1924 роках викладав у художній школі в м. Житомирі, у 1924–
1932 роках – у Київському художньому інституті.

5 Гуєцький Семен Натанович (Симха Нусенович, Сімка Нусенович; 1902–1974) – україн-
ський живописець.

6 Донченко Олександр Васильович (Олесь Донченко; 1902–1954) – український дитячий 
письменник, поет і сценарист.

Підготувала до друку Оксана Сторчай

IM
FE

IM
FE

заводу “Більшовик”» для Київського історичного музею, але основною його роботою 

IM
FE

заводу “Більшовик”» для Київського історичного музею, але основною його роботою 
унзе на Сиваші з провідниками», почата 

IM
FE

унзе на Сиваші з провідниками», почата 

ставка АРМУ. Київ. 1.

IM
FEставка АРМУ. Київ. 1. По

IM
FEПортрет дівчини під дере

IM
FEртрет дівчини під дере

шаки. Олія; 1937. 2)

IM
FEшаки. Олія; 1937. 2) Ви

IM
FEВиставка етюдів України та Мол

IM
FEставка етюдів України та Мол

Ос

IM
FEОсіння виставка робіт художників м.

IM
FEіння виставка робіт художників м.

сля грози. Олія; 7.

IM
FEсля грози. Олія; 7. Ве

IM
FEВечір. Олія; 1939. Республікан

IM
FEчір. Олія; 1939. Республікан

ська ювілейна Шевченківська виставка. Київ. 8.

IM
FEська ювілейна Шевченківська виставка. Київ. 8. Об

IM
FEОбшук Т.

IM
FEшук Т. Г.

IM
FEГ.

кріпості. Олія; 1947.5.ІХ українська художня виставка. Київ. 9.

IM
FEкріпості. Олія; 1947.5.ІХ українська художня виставка. Київ. 9.

Бібліографія: «Радянське кіно». К.

IM
FE

Бібліографія: «Радянське кіно». К. 19

IM
FE

1936, №

IM
FE

36, № 11

IM
FE

11, ст.

IM
FE
, ст. 47

IM
FE

47; 1937, №

IM
FE

; 1937, №
етюдів України та Молдавії. Каталог. К.

IM
FE

етюдів України та Молдавії. Каталог. К. 19

IM
FE

1937, ст.

IM
FE

37, ст. 11

IM
FE

11; Осіння виставка робіт худож

IM
FE

; Осіння виставка робіт худож

IM
FE

ників м. Києва. Каталог. К.

IM
FE

ників м. Києва. Каталог. К. 19

IM
FE

1938, ст.

IM
FE

38, ст. 9; Р

IM
FE

9; Республіканська ювілейна шевченківська ви

IM
FE

еспубліканська ювілейна шевченківська ви
39, ст. 129.

IM
FE

39, ст. 129.

ках назву Української академії мистецтва двічі змінювали: 1922IM
FE

ках назву Української академії мистецтва двічі змінювали: 1922
мію перейменували на Київський інститут пластичних мистецтв, аIM

FE
мію перейменували на Київський інститут пластичних мистецтв, аIM

FE
з Київським архітектурним інститутом, вона дістала назву Київський художній інститут.IM

FE
з Київським архітектурним інститутом, вона дістала назву Київський художній інститут.

Вихованці Української академії мистецтва, твори яких були представлені на виставці і в IM
FE

Вихованці Української академії мистецтва, твори яких були представлені на виставці і в 
клемішева, О. IM

FE
клемішева, О. БіIM

FE
Бізюков, Білкіна, Т.IM

FE
зюков, Білкіна, Т.

гор’єв, Л.IM
FE

гор’єв, Л.

www.etnolog.org.ua



IM
FE

www.etnolog.org.ua



РецеНзІЇ

IM
FE

IM
FE

www.etnolog.org.ua



262    

Тетяна Кара-Васильєва 
(Київ)

КНигА пРо цеРКовНе мАлЯРСтво зАКАРпАттЯ

приймич м. церковне професійне маляр-
ство закарпаття другої половини хvІІІ – 
першої половини хх ст.: народна традиція, 
візантійська канонічність та впливи західно-
європейського мистецтва. Ужгород : Карпати, 
2017. 508 с., іл. 

Ця книга, що вийшла друком у видавництві 
«Карпати» (2017) – результат невтомної праці 
глибокого дослідника сакрального мистецтва За-
карпаття, доктора мистецтвознавства Приймича 
Михайла Васильовича.

У монографії він розкриває малодосліджену 
сторінку української культури, а саме – маляр-
ство Закарпаття другої половини ХVІІІ – першої 
половини ХХ ст. Уперше зроблено спробу осмис-
лення закономірностей розвитку церковного жи-
вопису упродовж кількох століть, що постає як 
цілісне художнє явище української культури. 
Важливим і цінним у дослідженні є те, що до 
наукового обігу введено значний корпус невідо-

мих і недосліджених до сьогодні пам’яток церковного мистецтва, з’ясовані нові імена 
художників, що працювали на території нинішньої Закарпатської області України. 
Автор підкреслює, що цей край є частиною більшого історико-культурного простору 
Верхнього Потисся і для порівняння художньо-стилістичних особливостей цілком 
аргументовано включає пам’ятки з території суміжних регіонів Словаччини, Угорщи-
ни, Румунії, що так само як і провідні духовні осередки – Перемишль, Риботицький 
центр і Сучава, мали значний культурний вплив на художні процеси Закарпаття. 

Важливим досягненням праці є те, що створено цілісну картину становлення та 
розвитку церковного малярства Закарпаття, яке в цьому регіоні мало особливе зна-
чення, адже свідомість і національна ідентичність українського населення значною 
мірою були сформовані конфесійним чинником. 

Великий корпус пам’яток цього регіону аргументовано представлено як органічну 
частину української художньої спадщини того часу, тісно пов’язану з традиціями га-
лицького іконопису, його провідними майстрами – передусім із творчістю Іллі Брод-
лаковича-Вишинського. Автор ґрунтовно  і переконливо виявляє витоки та стан цер-
ковного мистецтва на Закарпатті у контексті загальноєвропейських художніх процесів 
у ХVІІІ ст. Головною ж ідеєю роботи є слушне твердження, що розвиток попередньої 
традиції церковного малярства краю був ключовим чинником формування власної 
образотворчої традиції і становлення яскраво вираженої мистецької школи Закарпат-
тя у ХХ ст. Такий погляд є новаторським і вперше під цим кутом зору розглядаєть-
ся творчий внесок у церковне мистецтво краю визначних закарпатських живописців 
Адальберта Ерделі та Йосипа Бокшая. Як стверджує автор, Бокшай став останнім 
церковним митцем першої половини ХХ ст. і водночас засновником нової художньої 
школи на Закарпатті.

Центральне місце в книзі займає аналіз становлення церковного живопису на За-
карпатті як культурного явища краю з другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст. 
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На основі ретельного вивчення численних архівних матеріалів, натурного обстеження 
пам’яток архітектури, аналізу іконопису та стінопису, їх безпосередньої реставра-
ції, автор простежує поширення тенденцій західноєвропейських художніх процесів і 
чітко фіксує лінію впливу стильових напрямів форм пізнього барокового живопису, 
а згодом і рококо на формування внутрішнього простору місцевих храмів. Важли-
вим і переконливим є введення до наукового обігу такого непересічного явища – як 
поява інституту єпархіальних художників у Мукачівській єпархії, які залучалися 
єпископом Михайло-Мануїлом Ольшевським. У монографії ретельно досліджені ар-
хівні матеріали, аналіз єпископських протоколів того часу, з яких дізнаємося про 
стан будівництва і живопису на теренах Мукачівської єпархії. Досягненням автора є 
те, що широко проаналізована культурно-мистецька діяльність владики Андрія Ба-
чинського, його роль і пильна увага до підвищення рівня церковного мистецтва, про-
світницька діяльність у розбудові культури українського населення, широке церковне 
будівництво мурованих і дерев’яних храмів, їх внутрішнє опорядження, утвердження 
нових форм та ідей іконостасів наприкінці ХVІІІ ст., насамперед у стилістиці та 
іконографії. Завдяки культурно-просвітницькій діяльності А. Бачинського в Мука-
чівській єпархії з’являється ціла низка митців, що здобули професійну освіту в про-
відних мистецьких центрах. Так, на сторінках книги наведено відомості про Михайла 
Манковича, Йосипа Змій-Микловшика, котрі закінчили факультет Віденської акаде-
мії мистецтв, Корнелія Фенцика, що навчався в Мюнхенській академії, відомого як 
автора іконостасів і стінопису в церквах Мукачева, Хуста та сіл Тячівського й Межи-
гірського районів, художника Фердинанда Видри та ін. 

Але виникає дискусійне питання – чи можемо говорити в цілому про малярство 
Закарпаття як про творчість «професійних художників»? На сторінках дослідження 
В. Приймича розгляд малярства включає великий корпус пам’яток ХVІІІ ст. – ікон 
і стінописів, що виконувались місцевими майстрами, часто-густо самоуками. Отже, 
кого вважаємо професійними художниками? Що є рівнем професійності художни-
ка – освіта? Майстерність? Спеціалізація? Автор, аналізуючи малярство Закарпаття, 
відзначає різні зрізи художньої спрямованості народного і професійного мистецтва. 

Останнім часом у вітчизняному мистецтвознавстві посилився інтерес до маловив-
чених сторінок українського мистецтва ХVІІІ – ХХ ст., а саме – іконопису, стінопису, 
ікони на склі, гаптування, з яскраво вираженими народними рисами, що мають гли-
боке фольклорне підґрунтя. Пильний інтерес до цієї царини образотворчості поясню-
ється і тим, що саме ці галузі дають нам яскравий приклад тих пограничних явищ 
художньої культури, що нібито заповнюють простір між професійним і народним 
мистецтвом і ототожнюються із так званою третьою культурою. Дана царина неодно-
рідна, багатопланова у своїх проявах, спрямуваннях, взаємодіях як з народним, так і 
професійним мистецтвом. Водночас, як доводить автор монографії, вона залишається 
яскравим художнім явищем, що має свою специфіку і особливості світосприйняття і 
творення образу. До цього кола належать ікони дерев’яної церкви святого архистра-
тига Михаїла зі с. Крайниково, церкви Святого Миколи Чудотворця зі с. Сокирни-
ця Хустського району, стінописи церкви святого Миколая Чудотворця зі с. Колодне 
Тячівського району, церкви Успіння Пресвятої Богородиці зі с. Новоселиця Вино-
градівського району тощо. Саме цей пласт церковного народного малювання існував 
паралельно з творами професійних художників. 

Окремо стоять стінописи дерев’яної церкви святої Параскеви П’ятниці зі с. Олек-
сандрівка Хустського району, з їх ремінісценціями до мистецтва пізнього бароко, 
рококо, трансформовані у відповідності до народного світосприйняття. Важливим є 
те, що Михайло Васильович називає ім’я майстра стінописів – Стефан, маляр Тере-
бельський. 

Перегляд корпусу пам’яток народного стінопису Закарпаття переконує, що умов-
ний знаковий характер зображень цілком задовольняв як творця народного маляр-
ства, так і його споживача. Послуговуючись обмеженим колом мистецьких засобів, 
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сільський маляр умів зобразити все задумане у такому вигляді, який був зрозумілий 
і близький народним естетичним ідеалам. Корпус пам’яток народного малярства, роз-
глянутий автором, – мистецтво, що створювалося для народу, розробляючи його ідеал 
світосприйняття. У цьому мистецтві безпосередність, щирість і наївність уводилася 
як естетична категорія, з посиленою тенденцією до декоративного вирішення і примі-
тивізації образу. Саме тому автори, свідомо і цілеспрямовано створювали їх якомога 
зрозумілими і доступними, спираючись на канони народної естетики. У монографії 
виразно продемонстровано, що маємо цілий напрям так званого низового мистецтва, 
зануреного в широкі верстви суспільства. Його форми стають більш грубими, пе-
реходять у примітив, і  водночас набувають яскраво виражене національне забарв-
лення, для них є властивими непрофесійне виконання, риси народного художнього 
примітиву, підвладність канонам народної естетики. Його творцями були вихідці з 
найдемократичніших верств народу, які й творили для цих верств. Вони адаптують 
на зниженому рівні у відповідності з ідеалами, потребами, а головне очікуванням 
від свого середовища  «професійного» мистецтва, розвиваючи фольклорний тип об-
разного мислення. Принагідно зауважу, що певна спрощеність форм художнього ви-
слову нічого спільного не має з професійною неспроможністю або невмінням. Саме в 
таких формах митці уявляли красу світу. Його творці добре знали іконографію, Свя-
те Письмо, ілюстровані друковані книги, копіювали їх, змінювали, варіювали. Цей 
пласт іконопису слід розглядати як «знижений вид церковного мистецтва», і, на мій 
погляд, передусім пов’язувати не з народним (тобто селянським традиційним) мистец-
твом, у якому за словами Юнга діють закони «колективної підсвідомості», а з фольк-
лорною культурою міста, низовими формами мистецтва. Ймовірно, що походження 
художнього примітиву в сакральному мистецтві слід шукати у маньєризмі, а також 
бароко з його схильністю до фольклоризації,  активізації народних джерел, орієнта-
ції на місцеві національні традиції, що асоціювалися в Україні у ХVІІ–ХVІІІ ст. зі 
збереженням національної культури і етносу в цілому. Вбачаємо, що саме цей час і 
породжує подібні форми «барочного примітиву».

У цілому ж монографія Михайла Васильовича Приймича «Церковне професійне 
малярство Закарпаття другої половини ХVІІІ – першої половини ХХ ст.: народна тра-
диція, візантійська канонічність та впливи західноєвропейського мистецтва» – є зна-
чним внеском у розвиток українського мистецтвознавства. Вона доводить органічну 
єдність малярства Закарпаття ХVІІІ ст. – середини ХХ ст. із художніми процесами 
цього періоду, а головне – заповнює істотну прогалину не тільки у вітчизняній фа-
ховій літературі, але й у наших уявленнях про це яскраве художнє явище культури, 
введення його у контекст розвитку українського мистецтва.

У 2017 році у видавництві «Карпати» вийшли історико-мистецтвознавчі нариси 
«церковний живопис закарпаття. Станковий та монументальний живопис історич-
ного закарпаття до першої половини хх ст.». Саме ця багато ілюстрована, видана 
на якісному поліграфічному рівні книга-альбом, наочно підтверджує високі досягнен-
ня закарпатської школи живопису.
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Михайло Хай 
(Київ)

АКтУАлЬНА І пРиНциповА НАУКовА позицІЯ

Костюк Н. Українська богослужбова музич-
на культура 1801–1916 років (науково-дидак-
тичний, ужитково-співочий, концертно-вико-
навський і композиторський аспекти). Київ : 
видавничий дім дмитра Бураго, 2018. 667 с.

Проблема дослідження сакральних форм 
культури (зокрема музичної) в Україні впродовж 
усього християнського періоду їхнього зароджен-
ня й функціонування з відомих причин міжкон-
фесійних протистоянь та браку відповідної на-
уково-теологічної і музично-теоретичної базової 
основи завжди стояла надзвичайно гостро й, ска-
зати б, національно та конфесійно спрямовано. 
«Тому важливо осмислити особливості процесів, 
що відбувалися в умовах панування різних дер-
жавних доктрин, передусім – тих їх властивос-
тей, які надали самобутності й вирізнили серед 
іншого національного контексту феномени пито-
мого українського звучання, а також подій, що 
істотно вплинули на їх динаміку в межах націо-
нального ареалу», – вважає авторка (c. 6).

У такий спосіб поставлений ракурс розгляду проблеми авторкою одразу ставить 
її працю в ранг не просто лише феноменально означеного й високопрофесійно ви-
конаного на рівні найвишуканішої герменевтичної аналітики та найоптимальніших 
культуро- й музикологічних підходів дослідження, а й у ряд надзвичайно актуаль-
них, з цього погляду, праць, зважаючи на сьогоднішній стан конфесійної ситуації 
в Україні. У час, коли наша нація ціною власної крові й наджорсткої боротьби за 
підступно й жорстоко вкрадену в неї канонічність свого християнського віросповідан-
ня, урешті-решт, перемагає жахіття пережитого нею багатовікового мракобісся олжі 
й підступу лукавих відступників у рясах, значення і важливість монографії справді 
докторського дисертаційного рівня про стан функціювання та дослідження київських 
церковно-монодичних наспівів в Україні, направду, переоцінити складно.

Віддавши в першому розділі належне своїм попередникам – О. Кошицю, П. Ма-
ценку, Ф. Стешку, Б. Кудрику, З. Лиську, С. Людкевичу, а також Л. Пархоменко, 
Н. Герасимовій-Персидській, І. Юдкіну-Ріпуну, Ю. Ясіновському, О. Цалай-Якимен-
ко, Ол. Шевчук, А. Завальнюкові та ін. (с. 13–44), Н. Костюк упевнено й переконливо 
приступає до вирішення поставлених науково-дидактичних питань церковно-співочої 
і науково-музичної літургіки періоду ХІХ – початку ХХ ст. (с. 47–198).

Перший розділ монографії / дисертації присвячено складним процесам становлен-
ня дисциплін церковно-співочої дидактики й ширше – освіти в Україні. «В умовах 
знищення основ національної науки й освіти в Києво-Могилянській академії <…> 
підпорядкування українського церковного життя нормативам Російської церкви чи 
протистояння католицьким впливам в регіонах діяльності греко-католицької церкви 
поодинокі праці провідних релігійних діячів з різних ракурсів богослужбово-музич-
ної культури мали виняткове значення для окреслення і розвитку різних напрямків 
літургічного музикознавства і критики» (с. 49).
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Дослідниця скрупульозно й виважено аналізує процеси формування системи цер-
ковно-літургічної освіти в цих непростих умовах, розглядає статутні вимоги, напи-
сання підручників, синодальних указів, відкриття дяко-вчительських інституцій, 
регентських курсів, зміст навчальних програм, моделі й методики їх викладання, 
розклади занять і репетицій тощо. В окремих підрозділах цього розділу висвітлю-
ються проблеми реформування богослужбово-співочої системи (с. 73–86), створення 
підручників (с. 86–98), питання історії богослужбової церемонії (с. 98–108). Пока-
зово, що в полі зору авторки постійно перебуває зіставлення церковно-співочих тра-
дицій обох гілок українських церков, що були під гнітом чужоземних імперських 
впливів – московського та католицького. Важливо констатувати, що в умовах цього 
протистояння дослідниця помічає елементи наукової співпраці представників цих, 
здавалося б, непримиренних конфесій. Такий раціонально-порівняльний підхід ро-
бить працю Н. Костюк неоціненним внеском до української богослужбової науки. 
Водночас дисер тація є першою спробою глянути на ці процеси справді об’єктивним, 
науковим оком, на відміну від заангажованих, вузько спрямованих на власну тради-
цію і амбіції, позиції кожної зі сторін.

Розгляд спеціальних курсів музикознавчої літургіки О. Дмитрієвського, М. Лісі-
цина, О. Кошиця, М. Скабаллановича та ін. (с. 149–194) дає змогу авторці виголосити 
важливий висновок про те, що «активність дискусій з широкого кола проблем, праг-
нення висвітлити найрізноманітніші процеси богослужбової музичної культури – біо-
графічні, джерелознавчі, палеографічні, жанрові, стильові тощо, – у їх взаємозв’язку 
поступово приводили до розуміння важливості кожного з цих напрямків» (с. 194).

У третьому розділі «Богослужбовий спів: різновекторність втілення традиції» до-
слідниця розглядає традиційні різновиди неакадемічного церковного співу, так званий 
унісонний / ансамблевий кліросний спів, загальнонародний багатоголосий спів, а також 
локуси концентрації і розвитку загальноукраїнських та регіональних богослужбово- 
співочих традицій, зокрема Києво-Печерської лаври, Київської духовної академії, 
кафедрального собору Св. Софії в Києві та церков Західної України (композитори 
перемишльської школи, діяльність регентських шкіл тощо). Цей розділ чітко показує 
процес співіснування й посильної співпраці обох ланок богослужбово-музичної прак-
тики – підмосковної і галицької – в умовах тотального тиску імперських режимів на 
українську автентичну та авторську богослужбову співочу традицію. І якщо в ана-
лізах київських церковно-співочих практик можна виразно простежити переважання 
національних традицій і стилю церковного співу ХІХ ст., і навіть певного впливу 
його на московський, то з розвитком професійної музики й хорової справи тенденція 
поєднання клиросного та хорового професіоналізованого співу в богослужбовій прак-
тиці кафедральних соборів великих міст і відверті заборони традиційних гуртових 
співів у церквах дедалі більше утверджують прерогативу авторсько-хорової традиції. 
«Щонайважливіші моменти не тільки для збереження, а й розвитку українського 
богослужбово-співочого мистецтва як складової національної культури полягали в на-
полегливій популяризації української хорової церковної музики (Д. Бортнянського, 
М. Березовського, А. Веделя, П. Турчанінова, С. Дегтярьова та інших)» (с. 293).

Дещо інакше склалася ситуація в богослужбовій співочій культурі Західної Украї-
ни. «У місцеву культуру церковного співочого мистецтва було привнесено імпульси 
і потенціал загальнонаціонального рівня, що істотно вплинуло на розвиток місцевої 
хорової культури, зокрема – манеру співу, особливості багатоголосся й стилістичного 
мислення» (с. 297). «Рішуче дистанціювання від “немистецьких” форм і подолання 
занепаду богослужбового співу в греко-католицьких парафіях визначили оновлення й 
розробку потенціалу співочої церковної та паралітургічної жанрової традицій, музич-
на мова яких внаслідок активності їх симбіозу повинна була органічно сприйнятися 
широкими суспільними колами… У поліглотичний контекст, що на той час поєднував 
західноукраїнський, польський, австрійський та інші елементи, було введено чинник 
європейсько-реалізованих національних богослужбово-музичних текстів» (с. 298).
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І ось тут, власне, необхідно на мить припинити фронтальний огляд монографії 
Н. Костюк і спробувати внести дискусійний струмінь у послідовний виклад її кон-
цепції і навіть дещо не погодитися з напрямом думок авторки. По-перше, рішуче 
дистанціюючись від так званих немистецьких простонародних форм церковного співу 
й уважаючи останній «занепадом богослужбового співу в греко-католицьких пара-
фіях», вона, вочевидь, не врахувала можливостей високопрофесійних хорів при со-
борах і монастирях великих міст та спонтанно створених «півчих» і масового співу 
літургії «всією церквою» в невеликих сільських парафіях; по-друге, зігнорувавши 
повністю значну перевагу щирого простонародного співу «всією церквою» над високо-
професійним, штучно «академічним», але надто вже віддаленим від божественної 
аури літургії і молитовно-есхатологічного стану співаючих вірян, бездоганно вишко-
леним і таким, що позбавляє їх можливості участі в діалозі зі священиком і Богом, 
хоровим академічним звучанням, чи не здається Вам, що пов’язувати народний спів 
із «занепадом», а академічно-хоровий із «розвитком» – не цілком коректно? Особ-
ливо – із погляду саме богослужбового, есхатологічного заглиблення в молитовний 
стан літургійного дійства. Треба було хоч раз побувати на Службі Божій у будь-якій 
гуцульській, бойківській чи поліській дерев’яній церковці, стіни якої здригаються від 
могутніх унісонів співу «усієї церкви», щоб однозначно переконатися в цьому. Відо-
мо, що о. О. Нижанківський, будучи високопрофесійним композитором і хоровим 
диригентом, у своїй священицькій практиці перевагу віддавав саме такому – щирому, 
простонародному, релігійно сповідальному «співу усією церквою». Гадаю, щось подіб-
не відчували й великі майстри літургійних композицій – О. Кошиць, М. Леонтович, 
К. Стеценко та ін. І в цьому ж контексті постає інше питання, чи не тому їхні автор-
ські Літургії так органічно сприймаються вірянами, що вони побудовані на глибокому 
переосмисленні інтонацій, стилістики, форми і, урешті-решт, щиронародної манери 
звукоутворення церковних співів.

Четвертий, останній, розділ «Новий напрямок» в українській богослужбово- 
музичній творчості» повністю присвячено проблематиці зміцнення й формування в 
церковних громадах України, власне, національно означених і стилістично новатор-
ських тенденцій розвитку богослужбово-співочої справи. Зашифрувавши  загострені 
проблеми безкомпромісної боротьби існування українських конфесійних православ-
них і греко-католицьких церков із шаленим тиском ортодоксального московського та 
латинського імперського кліру в семантично пом’якшене означення «нового напрям-
ку» й дещо завуалювавши його суть появою «творів, у яких відтворюються харак-
терні новаційні риси стильового… «нового напрямку в церковній музиці», авторка 
монографії / дисертації зазначає: «Для концептуальної аргументації передусім важ-
ливо, що для часу окреслення “нового напрямку” є характерним декларування різно-
манітних нових і при цьому синонімічних у своїй сутності тенденцій у філософії та 
богослов’ї – упритул до далекосяжних у своїх наслідках історіософічних і метафізич-
них ідей “нового Ренесансу”, “нової релігійної свідомості” чи навіть “вільної теокра-
тії” і неохристиянства. Та своєрідність “нового напрямку” в українському богослуж-
бовому музичному мистецтві була значно більше мотивована дискурсом національного 
відродження» (с. 432). І далі: «…цей процес пов’язувався з відновленням колишньої 
духов ної цілісності народу, а досягнення цієї мети – передусім з упровадженням у 
бого служіння української мови як гарантії осмисленої участі всіх парафіян у духов-
ному будівництві на загальному й особистому рівні (як, до речі, і в самій Росії, від-
повідно зі спробами канонізувати російську мову…)» (с. 433).

Якби в докторській дисертації Н. Костюк, окрім усіх висловлених вже тут глибо-
ких аналітичних розвідок і так само ґрунтовно узагальнених вислідів, постулювалася 
лише наведена щойно теза, то і її цілком вистачило б для того, аби констатувати, що 
ця робота є не просто першою монографічною працею, яка ще задовго до надання 
Київській церкві Томосу Вселенського православного патріарха відважилася кинути 
виклик брехливо-злодійській доктрині неканонічного Московського патріархату на 
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захист автентичної канонічності київської (справді первневої) православної традиції, 
з її богослужбовими співами включно. Із розділу в розділ, з постулату в постулат, 
послідовно й упевнено прямувала ця праця до такої єдино правильної і правдивої 
думки. Як тут не вигукнути словами самого Святого Письма: «…Дякую Богові моє-
му, – розмовляю я мовами більше всіх вас. Але в церкві волію п’ять слів зрозумілих 
сказати, щоб й інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою мовою» (с. 434. Перше 
послання св. Павла до коринтян ХІV, 9–19; цит. за рецензованою працею, с. 434).

Як і питання мови, у праці інтерпретуються проблеми українського національно-
го стилю в богослужбово-сакральних творах українських композиторів. Піонером і 
в цій богоугодній справі довелося виступити тому-таки М. Лисенку. «Він, хоча і не 
здобув підтримки від українського духовенства й регентів (а російських митців уна-
слідок очевидного українського модусу мислення й не міг зацікавити), у цьому творі 
[«Херувим ська». – М. Х.] здійснив велетенський крок уперед у галузі стилістики, 
формотворення та композиції, а водночас переконливо виявив ореол жанру, його лі-
тургійну містичність» (с. 449).

З огляду на щойно наведену цитату можна зрозуміти, що для того, аби в над-
жорстоких умовах царської цензури й пізнішого сатанинсько-безбожницького біль-
шовицького режиму отримати підтримку «синодального схвалення», українським 
композиторам треба було самим бути священнослужителями. І справді, регентська 
практика М. Леонтовича надихнула композитора на кілька «Херувимських» (розгор-
нута структурно-типологічна аналіза яких подається на С. 451–465) та його знамени-
ту «Літургію». Відтак носій уже справжнього священицького чину К. Стеценко стає 
автором двох грандіозних за задумом «Літургій» і, що особливо важливо, за своює 
потенціал українських церковних і фольклорних співочих традицій. Тут «… перед-
усім йдеться про контраст тембрально-регістрового колориту: чоловічі партії в серед-
ньому регістрі цілком в дусі притаманного різним традиціям терцієво-стрічкового 
дублювання – і церковному обичному, і монастирському співу, і фольклорному бага-
тоголоссю – виконують інтонаційно невибагливий і водночас прикметний розспів з 
точки зору приналежності українській традиції» (с. 487). Важливо відзначити, що 
дослідниця всі свої фундаментальні узагальнення й висновки виводить із тут-таки же 
ж представлених ґрунтовних структурно-типологічних і порівняльних аналітичних 
розгорток. Це, безсумнівно, новий щабель розвитку й новий аналітичний стрибок 
українського музикознавства від примітивних, декларативно-описових характеристик 
(так само далеко не монументальних, а радше навіть художньо-самодіяльних і попсо-
вих «творінь») до великих хорових полотен симфонічного звучання. Хочеться споді-
ватись, що після такої структурної аналітики ми невдовзі зможемо дочекатися від на-
ших музикознавців і не менш ґрунтовних розглядів великих симфонічних форм рівня 
С. Станковича, М. Скорика, В. Сильвестрова, Г. Ляшенка, В. Камінського та ін.

Вершиною «нового напрямку» українського церковно-співочого мистецтва Н. Кос-
тюк небезпідставно вважає «Другу Літургію» К. Стеценка (с. 497–509), аналізом якої 
завершуються аналітичні структурно-типологічні розгляди праці. На думку дисертант-
ки, «…друга Літургія К. Стеценка ознаменувала новий рівень української компози-
торської школи, з одного боку, значною мірою визначивши стилістику й особливості 
музичної драматургії наступних звернень композиторів до цього жанру, з другого – 
ставши відправною точкою для самобутніх його авторських інтерпретацій» (с. 505). Ця 
думка завершується ще аргументованішою й переконливішою констатацією: «І загалом 
доробок К. Стеценка у богослужбовій сфері, враховуючи його масштабні напрацювання 
в інших галузях, до початку 1917 року демонструє значне розмаїття підходів до проб-
леми втілення парадигми національного мислення і глибоко релігійного світо відчуття, 
що здійснюється в руслі найновіших для того часу тенденцій оновлення стилістики і 
при цьому – потужного розвитку українських церковно-співочих традицій» (с. 509).

Послідовно й плавно готуючи читача до Післямови / Висновків, авторка докторської 
монографії / дисертації в «Попередніх підсумках» іще ніби провізорично спиняється 
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на порівняльних зіставленнях технік і творчих концептуальних підходів у богослуж-
бово-співочій музиці М. Лисенка, М. Леонтовича, М. Вербицького, П. Бажанського 
з вершинними зразками літургійного письма К. Стеценка. Фрагментарні вкраплення 
порівняльних характеристик композиторських літургійних співів із фольк лорним цер-
ковно-співочим середовищем приводять авторку монографії до важливого, з погляду 
«розгортання музичної тканини», висновку: «Отже, українська богослужбова компо-
зиторська творчість і виконавство ХІХ–ХХ ст. у багатьох ракурсах виявляє глибинну 
сутність, історичну зумовленість і водночас динамічність. У ній знайшли свій роз-
виток давні традиції національного церковного й фольклорного співочого мистецтва, 
культивувалися моделі стилістики й виконавства попередніх етапів й водночас досить 
широко апробувалися нові ідеї, концептуальні і часткові аспекти яких, разом із широ-
кою популяризацією, дискутувалися в науково-публіцистичній галузі» (с. 515).

У Післямові на двадцяти сторінках дисертаційного дослідження (с. 517–516) по-
дається сконцентрований звід підсумкової думки авторки, у якому характеризу-
ється репрезентативне значення неперервної культурної трансмісії, інтелектуально- 
дослідницький вектор і рельєфність яких «сприймається в контексті й у зіставленні з 
довко ланауковими (у т. ч. ненауковими й донауковими) площинами» (с. 517–518). Тут 
з новою силою концентрації думки й доказової бази читач занурюється в стихію «спе-
цифіки київської науково-літургічної школи у контексті шкіл інших інституційних 
релігійних центрів Російської імперії. До того ж актуальна для цього часу проблема 
поглинання («навернення») колишньої греко-католицької пастви приєднаних захід-
них земель України, що призвела до активізації москвофільства у інших її регіонах, 
дала легальні підстави для привнесення в академічну й довколанаукові сфери ще од-
нієї важливої теми» (с. 518–519). 

У праці Н. Костюк уперше в українському музикознавстві так сміливо й небагато-
значно, правдиво і принципово аналізуються всі непрості наукові й «довколанаукові» 
процеси, що відбувалися в церковно-літургійному житті українських православних 
храмів і монастирів в умовах засилля чужинських шовіністичних імперсько-загарб-
ницьких режимів. Врахуємо зусібічне оточення питомої автохтонної території укра-
їнського етносу і прагнення до його тотальної деінтифікації шляхом інтенсивного 
використання механізмів міжетнічних, міжконфесійних та міжкультурних взаємин 
(включно з фольклорними та церковно-співочими традиціями). Церква і віросповідан-
ня у більшості ситуацій і випадків тут служили чи не єдиним і найголовнішим іден-
тифікаційним чинником. І в кожному рядку рецензованої праці, у кожному прикладі, 
аналітичному розгляді та висновку роботи відчувається десь латентно пом’якшена, 
а нерідко й відверто принципова наукова позиція констатації факту великої ідентифі-
каційної сили мови, церковної та фольклорної стилістики українських богослужбових 
співів і  ширше – традицій.

«Досить показово, – констатує Н. Костюк, – що в Україні богослужбова творчість 
розвивалась довкола здебільшого двох основних центрів (Києва і Львова) поза їх опо-
зиційністю один щодо одного і водночас – зі значними контрастами у співі локусів у 
їх межах» (с. 524). Воднораз дослідниця також справедливо відзначає вирішальну 
роль регіональних центрів – Перемишля, Львова, Харкова, Чернігова та персональну 
ініціативність окремих осіб і єпархіально локалізованих осередків, таких як парафія 
о. О. Нижанківського в с. Завадів на Стрийщині в Галичині. При цьому вказує на те, 
що самовіддана й високопрофесійна праця київського хору Софійського кафедраль-
ного собору під орудою Я. Калішевського «конденсувала в собі кращий досвід київ-
ського середовища і створювала важливу альтернативу і до “любящей церковность и 
старину” московського..., і модифікованого московським впливом “пишного”, яскраво-
го, технічного, зорієнтованого на Захід… мистецтва Санкт-Петербурзької Придворної 
співочої капели» (с. 525).

Діапазон критеріально-визначальної палітри Н. Костюк як науковця-аналітика 
надзвичайно широкий і розмаїтий – від звернення до феноменального Франкового 
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заклику «Геть від Бортнянського!», спрямованого на пошуки галицьких композиторів 
у кристалізації єдиних стильових стандартів, до усвідомлення невідповідності акаде-
мічних принципів сутності естетики й стилістики церковного співу; від відзначення 
«посилення інтересу до особи й творчості А. Веделя», унаслідок чого «у російських 
рецепціях щодо потенціалу Києва явно спостерігається формування культу Я. Калі-
шевського» (с. 535), до визначального прикінцевого висновку, що «… підстави для 
агресивної, але справедливої критики репертуарних подобань <…> на етапі інтенсив-
ного розвитку творчого потенціалу, характерні і для православного, і греко-католиць-
кого ареалів» (там само). 

Річ певна й зрозуміла, що подібні радикальні й гранично точні визначення щодо 
фактологічно-наукової кумуляції доказів і фактів, нотографічних, теоретико-дослід-
ницьких і регентсько-хормейстерських пошуків у супрязі з методологічно виваженою 
екстраполяцією суджень і вислідів герменевтичної й структурно-аналітичної роботи 
над цією науково доказовою базою на животворні традиції фольклорних богослуж-
бових джерел і практик, ще навіть п’ять-десять років тому (а це, вочевидь, і є термін 
роботи над дисертацією) були б зовсім неможливі. У цьому науково-теоретичний, 
фахово-спеціалізований і громадянський подвиг авторки аналізованого дисертаційно-
го дослідження, без жодного перебільшення, переоцінити неможливо. Книга / дисер-
тація, поза сумнівом, стане «настільною книгою» вчених-теологів і музикознавців, 
музичних медієвістів, хорознавців і хорових диригентів, студентів і аспірантів зада-
ного профілю, а також «гарним чтивом» для масового читача – православних вірян 
і священиків, численних шанувальників духовного позацерковного, щиронародного 
церковного й академічного церковно-хорового співу.

Чи є в рецензованій праці вади й недоліки, окремі огріхи та упущення? Очевид-
но, що є. Це й уже неодноразово зазначені тут явно недостатні випадки звернення до 
«фольклорної лінії» (Г. Хоткевич) української богослужбово-співочої традиції, кри-
ниця якої, з мого погляду, бездонна і для ґрунтовного вивчення якої буде потрібне ще 
не одне монографічно-дисертаційне дослідження. Можна прискіпуватися до окремих 
хиб послідовного викладу матеріалу і його стилістики, надто розлогих речень і абза-
ців, під час читання яких губиться головна думка. Часом сприйняттю контексту праці 
заважає і надто категоричний, а часом – цілком навпаки – недостатньо принциповий 
стиль висвітлення гострих полемічних питань тощо. Проте ці застереження аж ніяк 
не можуть затьмарити загального враження від одного, найголовнішого, – перед нами 
масштабне (667 с., 1273 позиції літератури, 4 фахово виконаних покажчики), абсо-
лютно самостійне, науково викінчене й фахово довершене дослідження.IM
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Валерія Шульгіна, Олександр Яковлєв  
(Київ)

СмиСловІ зАСАди КоНцепцІЇ ІНтеНцІоНАлІзмУ КУлЬтУРи 
І миСтецтвА олеКСАНдРА опАНАСЮКА

опанасюк о. п. Інтенціональність у про-
сторі культури: мистецтвознавчий, культуро-
логічний та філософський аспекти : моногра-
фія. вид. 2-ге, перероб. та доп. Київ : Аура 
Букс, 2018. 472 с.

Для гуманітарної науки важливим питан-
ням є пошук і визначення оптимальної позиції 
щодо аналізу сучасних творів мистецтва, як і 
культурно-художніх явищ загалом. Незважаю-
чи на розмаїття сформованих методологій, тра-
диційний підхід не дає бажаного результату, на 
що вказує чимало авторів. Зокрема, Ніна Гера-
симова-Персидська зазначає, що аналіз музи-
ки сучасних композиторів часто-густо «… опи-
рається традиційним методам дослідження: 
апарат аналізу, настільки чудово розроблений 
музикознавством, показує неспроможність у 
розкритті суті такого мистецтва, яке спираєть-
ся на принципово іншу концепцію» [1, с. 265]. 
Теорія постмодернізму, вихідні засади якої зде-
більшого беруться за основу наукових дослі-
джень, також не завжди допомагає висвітлити 
характерні особливості сучасного мистецтва. 

Водночас в умовах сьогодення набуває актуальності питання щодо самого аналізу, 
тобто: який аналіз варто розглядати як найбільш актуальний і такий, що відповідає 
нинішнім запитам. Адже мистецький твір і художню культуру можна досліджувати 
в найрізноманітнішій перспективі. Проте – як визначити найбільш оптимальний зріз 
для аналізу сучасної художньої культури та прогностики щодо її можливого майбут-
нього розвитку?

У монографії Олександра Опанасюка сформований базис, який відповідно до тра-
диційної методології аналізу відкриває нову перспективу.

Друга редакція монографії вирізняється виваженою, деталізованою та зміненою 
структурою дослідження. Монографія складається зі Вступу, шести розділів – «Ін-
тенціональність як універсальна категорія», «Об’єктивація інтенціональності на осно-
ві структурно-смислових параметрів тетрактиди», «Процесуальне буття культури та 
інтенціональність: історичний  і метаісторичний вимір», «Інтенціональна рефлексія, 
її смисли та функція у бутті культури і мистецтва», «Інтенціонально-стильовий зріз 
європейської та української музичної культури кінця ХІХ – початку ХХІ століть 
(Особливості музики в заключний період становлення культури)», «Культурологічні 
передумови великого відновлення музики», та Висновків. Список літератури нарахо-
вує 700 джерел. У порівнянні з першим виданням монографії (Львів, 2013 р.) текст 
другого видання (Київ, 2018 р.) змінений, перероблений і доповнений. Автор ви-
користовує матеріал докторської дисертації, а також матеріал статей, опублікованих 
у 2014–2017 роках. Можливо, чи не вперше в музикознавчій науці здійснено такого 
плану масштабне комплементарне дослідження.  

Олександр Опанасюк – композитор, музикознавець, культуролог. Доктор 
мистецтвознавства. Член Національної спілки композиторів України. Є автором  
понад 100 публікацій, серед яких дві монографії (Художній образ: структурна  
феноменологія і типологія форм, 2004; Інтенціональність у просторі культури:  
мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти, 2013), численна  
кількість наукових статей, навчальні посібники, науково-методичні праці, нотні  
збірники власних музичних творів.

Сферу наукових інтересів визначають мистецтвознавство, культурологія, 
філософія, езотерична філософія, естетика, психологія, розвиток світової культури, 
структуральне буття культурних і мистецьких явищ, музичне виховання дітей.

У монографії представлено оригінальну концепцію інтенціоналізму культури  
та мистецтва. Інтенціональність трактується як базова складова існування будь- 
якого явища. Інтенціональність визначає й детермінує процесуальне буття куль - 
тури і мистецтва, змінюючись відповідно до змін процесу (періодів) становлення.  
Аналіз інтенціональності здійснено на основі тетрактиди і відповідних філософ- 
ських учень. Визначено та обґрунтовано закономірності інтенціонального буття 
культури й мистецтва (історичний, метаісторичний вимір), буттєву природу куль- 
турних і художніх явищ на заключному періоді становлення культури, зміст яких  
пов’язується зі зміною динамічного важеля на екстенсивний, з формуванням у 
просторі культури інтенціональної рефлексії; вона моделює відповідні смисли і 
обумовлює відповідний стиль культурного буття – інтенціональний стиль. На ос- 
нові визначених позицій аналізуються твори В. Сильвестрова, О. Щетинського.
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У чому ж полягають оригінальність і новизна розробленої автором концепції ін-
тенціоналізму культури і мистецтва?

Перше, на що необхідно звернути увагу, стосується становлення категорії «інтен-
ціональність» у просторі культури, як і визначення оптимальної позиції щодо тракту-
вання цього поняття загалом. 

Олександр Опанасюк вказує на недоцільність аналізу інтенціональності на бінар-
ній основі (суб’єктно-об’єктна перспектива), понять первинної і вторинної інтенціо-
нальності, формули бути «свідомістю про» (Е. Гусерль), етимології слова «intentio» 
(устремління, спрямування, смисловий нахил), структурно-смислових відношень 
dasein (М. Гайдеґер), опори на тези на кшталт «структура інтенціональності», «струк-
тура інтенціонального акту». Автор аналізує інтенціональність у контексті фактору 
об’єктності, що розуміється «…не як те, що спостерігається чи протилежне суб’єкту 
і що формує бінарну структуру суб’єктно-об’єктних відношень, а як буттєвий акт…» 
[2, с. 16, виноска 13]. Хоча О. Опанасюк не дає свого визначення інтенціональності, 
однак цей феномен розглядає на основі актуалізації моментів, які допомагають зрозу-
міти його авторську позицію.

Інтенціональність – «…первинна властивість явищ і речей, природа й причина 
яких коріниться у вищому до їхнього існування у фізичному світі плані. Актуалі-
зовані структурно-смислові відношення Великого Бінару (непроявлене – проявлене, 
феноменологічне – фізичне, внутрішнє – зовнішнє, загальне – конкретне, безсвідо-
ме – свідоме тощо) виражають зміст зазначеного. Водночас інтенціональність завжди 
ірраціональна, належить першій позиції; вона наділяє другу позицію смисловим на-
хилом, внаслідок чого явище отримує можливість здійснення свого конкретного бут-
тя, що передбачає процесуальність і структуральність» [2, с. 415].

Отже, будь-які явища проявленого світу не можуть існувати поза їхньою 
об’єктністю. Обстоюється й точка зору, що «…об’єктивація змісту інтенціональнос-
ті та чимала перспектива в її дослідженні відкривають структурно-смислові парамет-
ри тетрактиди» [2, с. 415].

Відтак об’єктність, процесуальність, структуральність і тетракти-
да є ключами до розуміння суті інтенціональності; і ці ж аспекти об’єктивують зміст 
інтенціонального буття різних явищ, у тому числі культури та мистецтва.

Дослідження інтенціональності спонукає автора до актуалізації відомостей бага-
тьох наук. Розглядаються: а) сакральна нумерологія і формула y–h–V–h – кватер-
нер, що символізує Ім’я Боже – Сущий (Єгова чи Ягве); б) динаміка становлення 
Дао («Дао народжує одне, одне народжує два, два народжує три, а три – всі істоти»); 
в) давньоіндійське поняття «васана», яке вказує на те, що лише проголошення остан-
нього звуку фонеми сприяє можливості розумінню певної тези; г) смислові означення 
щаблів тетрактиди у піфагорейській традиції, текстах Упанішад; д) психологічний 
ракурс інтенціональних актів свідомості, охоплюючи процесуальний аспект їхнього 
розгортання. У результаті є можливість проводити аналогії з різними явищами, і це 
наділяє онтологію інтенціональності глибинним змістом. 

Олександр Опанасюк визначає закономірність інтенціонального буття явищ: 
«... Хоча інтенціональність передбачає смисловий нахил, обумовлює розвиток, про-
те, виходячи з об’єктивних чинників формування і структурно-смислових параметрів 
тетрактиди, на динамічному етапі розвитку (перших двох, частково третій фазах) не 
передбачається зосередженість чи замикання на такому бутті; останнє стає характер-
ним на заключному етапі розвитку, коли інтенціональна обумовленість послаблена, 
а динамічний важіль заміщений екстенсивним» [2, с. 119, 416].

Виходячи з процесуальної, структуральної перспектив і структурно-смислових па-
раметрів тетрактиди, чотири щаблі яких визначені поняттями «принцип», «станов-
лення», «означення», «спосіб існування» («спосіб звершеного існування»), актуаль-
ності набувають рівні буття інтенціональності. Тому будь-яке явище, зокрема 
культура і мистецтво, можуть «…перебувати як на рівні принципу, тобто початкового 
розвитку, так і на рівні щаблів становлення, означення, способу існування (способу 
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звершеного існування)» [2, с. 417]. Перенесення зазначеного до простору культури і 
мистецтва сприяє визначенню наступного. 

Автор наголошує на тому, що певна культура й метакультура є реальними 
об’єктами  – живими суспільними організмами «з притаманними їм інтенціональніс-
тю, об’єктністю, процесуальністю, структуральністю… за умов проходження повного 
циклу розвитку культура й метакультурне утворення вибудовують (можуть вибудову-
вати) класичну чотирищаблеву структуру становлення» [2, с. 417; 148–163, 204–215]. 

Характеризуються чотири періоди становлення Європейської культури: «символіч-
ний (Середньовіччя, Відродження, V–ХVІ ст.); класичний (Новий час, Просвітниц-
тво, ХVІІ–ХVІІІ ст.); романтичний (культура ХІХ ст.); інтенціональний (культура 
кінця ХІХ – початку ХХІ ст.)» [2, с. 154–155, 417].

На цій основі визначаються інтенціональність культури («вихідна інтенція, що 
зберігає себе упродовж розвитку певної культури і виконує функцію смислової про-
грами, процесуально й структурно розгорнутої та відповідним чином обумовлюючої 
кожен щабель такого буття») [2, с. 162–163, 418], та інтенціональна рефлексія куль-
тури («образно-змістове зосередження (культури) на сформованих у попередніх пе-
ріодах культурно-художніх атрибутах і смислах, метою чого є аналіз (дослідження) 
звершеного буття, осягнення феноменологічного рівня культурного становлення та 
проекція можливого нового розвитку (культури)»). Інтенціональна рефлексія вини-
кає «внаслідок заміщення динамічного важеля екстенсивним» та «співвідноситься із 
заключним періодом становлення Європейської культури…» [2, с. 224, 419].

Отже, відкривається перспектива щодо ідентифікації культурно-художніх явищ у 
контексті їхньої приналежності до певного періоду становлення Європейської куль-
тури. Вибудовується не тільки оригінальний погляд на європейську музичну куль-
туру в цілому, але й стає можливим пояснити особливості музичної культури кінця 
ХІХ – початку ХХІ ст. Зауважимо, що в сучасній науці, окрім констатацій занепаду 
культури, вичерпаності й смерті мистецтва, кінця історії і т. п. дефініцій немає об-
ґрунтування власне закономірностей буття культури і мистецтва загалом.

Натомість концепція інтенціоналізму культури й мистецтва об’єктивує цей момент, 
причому на історичному рівні (в контексті процесуального буття Європейської культури) 
та метаісторичному (в контексті буття культур у 5000-літньому культурному метапросто-
рі, в якому також простежується структура тетрактиди і виразником четвертого щабля 
якої є Європейська культура). Давні культури співвідносяться із символічною формою 
мистецтва, Антична – з класичною, Візантійська та Європейська культури відповідно 
ідентифікуються як романтичний (романтично-смисловий) та інтенціональний (інтен-
ціо нально-романтичний чи інтенціонально-смисловий) образні типи [2, с. 187–203].

Зважуючи на процесуальність і чотири періоди становлення Європейської культури, 
Олександр Опанасюк наголошує на тому, що кожен із них передбачає «універсалію – 
“первинну модель” (О. Лосєв), що зумовлює художні та стильові явища відповідного 
щабля розвитку». Автор актуалізує позицію: «динаміка культури передбачає й 
динаміку стилю». І доходить висновку, що «культурно-художній розвиток Євро-
пейської культури «визначають і детермінують чотири універсальні художні стилі – 
символічний, класичний, романтичний, інтенціональний. Перший виражає загальні 
принципи формування культури і мистецтва, другий – класичне узгодження інтенції та 
вираження її смислового нахилу в художньому матеріалі, третій – змістове означення 
вихідної інтенції (інтенціональної програми), четвертий – інтенціональне зосередження 
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зміст пасивного розвитку початкового формування ще раз повторюється в кінці фор-
мули, що вказує на пасивність заключної фази у процесуальному бутті явищ [2, с. 91–
93].). Їхній розвиток зумовлений двома фундаментальними факторами: а) екстен-
сією (або культурною екстенсією) – явищем, коли проективний розвиток (культури) 
заміщується екстенсивним; б) інтенціональною рефлексією культури, функція 
якої – зосередження культури на своєму звершеному бутті та його дослідженні.

Своєю чергою, смислове поле інтенціональної рефлексії культури виражають визначе-
ні в монографії «базові принципи інтенціоналізму (екстенсії, інтро-ретро-спекції 
та компіляції, периферійності, феноменологізму, індетермінізму, абдукції, прогностики) 
та інтенціонально-конотативні смисли» [2, с. 234–251]. Окрім того, що вони 
обумовлюють зміст культурного розвитку в заключний період становлення культури, 
базові принципи інтенціоналізму та інтенціонально-конотативні смисли «вибудовують 
онтологічний комплекс, завдяки якому можна характеризувати культурно-художнє бут-
тя сучасності в його цілісності та спектральній даності» [2, с. 234–251]. Адже кожен 
із базових принципів інтенціоналізму акумулює в собі й виражає певне змістове поле 
характерних особливостей культурно-художнього розвитку. І будь-які культурно-худож-
ні та стильові явища, мистецькі твори, що виникають у просторі заключного періоду 
становлення культури, так чи інакше співвідноситимуться з якимось із цих принципів. 

Відтак автор закладає підґрунтя для всебічного образно-смислового та аксіологіч-
ного аналізу культурних і мистецьких явищ кінця ХІХ – початку ХХІ ст. [2, с. 419]. 
Визначаються й інші важливі моменти, з яких відзначимо декілька.

Перше – це визначення нового напряму в мистецтвознавстві – інтенціонального 
мистецтвознавства (музикознавства) і розробка інтенціонально-культурологічного 
методу аналізу музичних творів (підрозділ 4.4). Обидві позиції зміщують акценти 
та «скеровані на дослідження образно-смислового intentio культури і мистецтва в його 
(intentio) екстенсивному прояві в заключний період становлення (культури)» [2, с. 421]. 
Водночас змінюється ракурс бачення культурно-художніх явищ кінця ХІХ – початку 
ХХІ ст., а також їхній аналіз на основі інтенціонально-культурологічного методу. 

Визначальним стає: «1. Яким чином і як відбулася (відбувається) зміна вектора 
становлення з динамічного на екстенсивний у Європейській культурі, приналежних 
до її простору інших національних культур, а також яким чином це втілено у му-
зичних творах, творчості митців, музичній культурі загалом. 2. Яким чином і як у 
контексті базових принципів інтенціоналізму, інтенціонально-конотативних смислів… 
відбулася (відбувається) інтенціональна зосередженість певної культури на образній, 
змістовій, образно-типологічній даностях звершеного культурного буття та імплікації 
нею смислових засад інтенціональної рефлексії (культури) до культурно-художніх 
явищ і творів мистецтва. 3. Безпосередній аналіз форм і способів вираження базових 
принципів інтенціоналізму, інтенціонально-конотативних смислів у музичних творах, 
творчості митців, художньому бутті культури» [2, с. 281].

Друге стосується музики Валентина Сильвестрова та Олександра Щетинсько-
го. Проведене дослідження дає підставу для висновків: «…Інтенціональний нахил 
творчого кредо, стилю, поетики, сприйняття і вираження образів світу…» у першого 
«ґрунтується на базових принципах інтенціоналізму: феноменологізму, про-
гностики, частково периферійності, інтро-ретро-спекції та компіляції, екстенсії»; 
тоді як для другого визначальними є базові принципи інтенціоналізму: «інтро-
ретро-спекції й компіляції, периферійності, екстенсії, частково феноменологізму, 
індетермінізму» [2, с. 360, 373].

Варто додати авторське зауваження щодо перспективи дослідження на визначеній 
підставі: «…На основі інтенціонально-культурологічного методу можна аналізувати 
мистецькі твори певної національної культури, що дасть можливість визначити: ви-
разником яких тенденцій і культурно-художніх проспекцій в контексті заключного 
періоду становлення Європейської культури вона виступає; якою мірою і в який спо-
сіб це здійснено; відповідно, яку перспективу мистецтво цієї національної культури 
відкриває і що можна очікувати в майбутньому» [2, с. 422–423].
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Третє стосується проблеми стилю сучасного мистецтва і майбутнього стильового 
розвитку музичної культури. Олександр Опанасюк зазначає, що інтенціональний стиль 
(музичного) мистецтва «…не тільки виражає й узагальнює зміст розмаїтих тенденцій 
в мистецтві, але сприяє розв’язанню проблеми “кінця стилю” і пояснює перспективу 
можливого наступного розвитку» [2, с. 420]. У тексті монографії та у Висновках на-
голошується на тому, що Європейська культура повною мірою розвинула свої ознаки й 
перебуває у фазі звершеного становлення. А це свідчить про те, що «…визначені засади 
інтенціонального стилю й надалі обумовлюватимуть її художнє і стильове буття». Від-
так «… варто говорити не про кінець стилю, а про інтенціоналізм і його можливі різні 
форми розвитку, зокрема й релікти, культурно-художні та стильові змішування, на-
віть певні (все ж таки екстенсивного плану) новації, прогностично-будівничі тенденції, 
зумовлені пошуком смислових засад майбутньої нової музичної культури» [2, с. 420].

Четверте спрямовано до прогностики можливого розвитку музичної культури. 
Автор виходить із наступного. 1) На сьогодні розвиток культури і (музичного) мис-
тецтва перебуває «...у стані стагнації, інтро-ретро-спектрозації й компіляції поперед-
німи здобутками». 2) Така ситуація зберігатиметься й надалі, «…хоча можливі й 
різного роду реліктові утворення, проте які загалом не можуть претендувати на якіс-
но нові форми буття». 3) «Якісно нова перспектива може стати реальною за умови 
виникнення у метапросторі культури потужного і за якістю дійсно нового імпульсу, 
який очікується та який згенерує нове амплуа буття світової спільноти, в тому числі 
Нове Мистецтво та Нову Культуру загалом» [2, с. 423].

Звернемо увагу й на доволі суттєвий момент, який підсумовує проведене дослі-
дження. Враховуючи історичний і метаісторичний аспекти, специфічні особливості 
буття сучасної людини, культури, зокрема музичної, у монографії робляться виснов-
ки: «… збіг заключних фаз культурних і фізичних явищ, <…> вичерпаність потенції 
і спроможність сучасної музики виражати будь-якого плану художні образи, станов-
лення музикотерапії як науки, спрямованої на визначення смислового змісту й енер-
гетичного рівня музичних композицій, активне відродження давніх онтологічних і 
навчальних практик з використанням музики, в яких остання є своєрідним способом 
пізнання світу і людини, розвиток екстрасенсорних можливостей людини, кількісно-
якісні показники яких будуть лише зростати, вдосконалення технічних пристроїв, 
здатних ідентифікувати й вимірювати психоенергетичний рівень мистецьких компози-
цій однозначно засвідчують наступне: базисом майбутньої (музичної) культури висту-
патиме духовна (музична) риторика з чітко визначеними параметрами такого амплуа, 
прикладним принципом функціонування; формуватиметься й нова (музична) онто-
логія, яка виходитиме не з продукування суб’єктивних і до кінця неусвідомлених 
художніх образів, а з інтенції щодо осягнення глибинної суті Людини» [2, с. 423].

Отже, констатуємо: концепція інтенціоналізму культури і мистецтва Олександра 
Опанасюка є оригінальною розробкою, вона моделює своєрідне бачення змісту буття 
сучасної музичної культури та прогностики щодо її можливого майбутнього розвит-
ку. Аналіз музики Валентина Сильвестрова і Олександра Щетинського вказує на 
її практичну значимість. Концепція може стати основою різноманітних досліджень 
культурно-художніх явищ інтенціонального періоду становлення Європейської куль-
тури, творчості сучасних композиторів та їхніх музичних творів.

1. Герасимова-Персидская Н. А. Новое в музыкальном хронотопе конца тысячелетия. Гераси-
мова-Персидская Н. А. Музыка. Время. Пространство / [ред. И. Тукова]. Київ : ДУХ І 
ЛІТЕРА, 2012. С. 264–274.

2. Опанасюк О. П. Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культуроло-
гічний та філософський аспекти : монографія. Вид. 2-ге, перероб. та доповн.  Київ : Аура 
Букс, 2018. 472 с.
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Віктор Грабовський 
(Дрогобич)

УСвІдомлеНе поКлиКАННЯ пРоСвІтЯНиНА

грабовський в. Сумління інтеліґента. дро-
гобич : посвіт, 2018. 351 с.

Вчитуюсь у нотатки на берегах щойно вида-
ної книги Володимира Грабовського «Сумління 
інтеліґента». Як співіснують у цьому світі мис-
тецтво, зокрема музичне і тоталітаризм? Як осо-
бистість має змогу вдосконалювати своє покли-
кання напругою мети й енергією творення? Таке 
непросте науково-фахове завдання поставив пе-
ред собою музикознавець із Дрогобича, унікаль-
ний дослідник естетики світової культури, автор 
книжки Володимир Грабовський. 

Культурна громадськість країни добре знає 
його як голову Конгресу діючої української 
інтелігенції (КУІн) Дрогобиччини, очільника 
Дрогобицької організації НСКУ (Національної 
спілки композиторів України), а також члена 
ради міськрайонної організації «Просвіта», Все-
українського «Бойківського етнологічного това-
риства» тощо. Він розглянув значні характерні 
здобутки і втрати суспільно-мистецької панора-

ми не тільки нашої країни. Нариси, статті й есеї дослідника, що склали ошатно ви-
дане «Сумління інтеліґента», що тріумфально вийшло у місцевому видавництві «По-
світ», певною мірою з’ясовують згадані питання. Однак, яка віртуальна ця музика! 

Чому йде мова про «тріумфальність»? Адже видати сьогодні в Україні кілька со-
тень примірників хрестоматії музикознавства, в якій есейно-нарисово подано тривалий 
розвиток світового музичного мистецтва в його часоплині, а також особливості взає-
модії творчої особистості й суспільства зі слушним наголосом на суттєвій ролі мистця 
в утвердженні національної ідентичності – неабиякий громадський акт подвижництва 
(враховуємо ще й непростий матеріальний фактор). У блискучій передмові до вельми 
актуальної книги науковець ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ Валентина Кузик 
авторитетно наголошує: «Радію, що мій колега, “сумлінний інтелігент” Володимир 
Грабовський зібрав та оправив дещицю своїх трудів і представив широкому загалу 
українців, не байдужих до наших духовних цінностей». Вельми благородна оцінка! 

У чому ж конкретно вбачаємо феноменальне значення цього видання? Хоча б тому, 
що у своїх нарисах, есеях і статтях відомий далеко за межами України дрогобиць-
кий музикознавець виявив не лишень гострі проблеми, знані музикознавцю-історику, 
культурологові й соціологу, але і світоглядні обшири, доступні хіба що достеменному 
філософу, який понад усе прагне збагнути суть складних явищ духовного і творчого 
начал у кожному з об’єктів саме наукового, фахового зацікавлення. 

Достатньо охопити внутрішнім зором той мистецький спадок музичних шедеврів 
М. Лисенка, С. Людкевича, В. Барвінського та знакових композиторів зарубіжжя – 
Д. Кейджа, А. Нікодемовича, Б. Шеффера, К. Пендерецького, щоб уявити інтелек-
туально титанічні зусилля автора, який спромігся осягнути й перелити в доступ-
ну вдумливому читачеві форму світоглядно-симфонічні світи неймовірної космічної 
сили. В. Грабовському щастить осягнути їх і донести неофітам. 
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Від нетлінного творчого спадку італійського любомудра Умберто Еко до трагіч-
ного набутку Бруно Шульца та інших дрогобицьких мистців, яких автор особисто 
знав, – роки напруженої, сумлінної праці. Адже не заради простої цікавості йдеться 
про творчий подвиг Василя Барвінського чи музичну етнопедагогіку Богуслава Шеф-
фера? Щось набагато незглибиміше змушує дослідника вивчати і тлумачити шляхи 
світочів, які поклали своє життя на вівтар високого музичного мистецтва. 

Прикметні цілком новаторські дослідницькі есеї автора «Війна і музика», «Ком-
позитор і суспільство», «Тоталітаризм і національні проблеми музичної культури», 
або ж – «Філософські засади музикознавства та української музики першої третини 
ХХ сторіччя» тощо, в яких він висловлює також і вельми слушні спостереження сто-
совно «масової культури». Адже цей сегмент суспільствознавства сьогодні недостатньо 
досліджений. 

Зокрема Володимир Грабовський доволі аргументовано зауважує: «Спільною ри-
сою мистецтва в усіх тоталітарних державах були вимоги дотримувати доступності, 
простоти й дохідливості (для широких народних мас). У музиці – дотримання то-
нальних устоїв, а також відсутність складнощів (дисонанси тощо), в образотворчому 
мистецтві – “реалістична фігуративність”, помпезність та в усьому – заборона нова-
торства й модерну». Як запевняє нас фахівець-музикознавець, «…переваги надавали-
ся масовим жанрам, у першу чергу – пісням. І в Німеччині часів Гітлера, і в СССР 
прийнято було хизуватися саме масовим розповсюдженням подібних жанрів, що мало 
свідчити про “розквіт культури”». 

Безперечно, не все відбувалося так просто. Як зазначає автор: «Композитори… 
чинили певний опір мистецькими засобами: у Д. Шостаковича це були іронія та гро-
теск… (як і в С. Прокоф’єва). Але широка публіка, звісно, не могла зрозуміти цих 
“реальностей” у музиці, тому й піддавалася масовим формам тотальної ідеології». 
Саме так отой «соціалістичний реалізм» і перемагав у музичній культурі: слово ста-
вало важливішим ніж музика, а зміст наочно переростав належну музичну форму. 

Ховаючись за лаштунками псевдокультури, диктатори активно виступали із гас-
лами за культуру. Адже розуміли, що без належних моральних та естетичних засад 
суспільство відповідатиме своєму призначенню так само, як галантерейний манекен – 
людині. Але якщо завдяки релігії, зокрема її музичній культурі, європейські народи 
певною мірою протистояли інфекційним хворобам авторитаризму, то в колоніальній 
Україні обставини складалися, на жаль, зовсім інакше. 

Автор вельми уважно й плідно досліджує внесок у світову музичну культуру ком-
позиторів, пов’язаних із Україною. Тим паче, що  А. Нікодемович, К. Пендерецький, 
Б. Шеффер – усесвітньо відомі. Тож їхній вагомий внесок у скарбницю музичної 
культури сучасної цивілізації В. Грабовський слушно розглядає в органічному зв’язку 
з історією рідного краю. 

Щиросердо зреагувала на цю особливість нашого дослідника мистецтвознавець 
Валентина Кузик: «…я одразу побачила, що автор звідкись дізнався про сокровенну 
таємницю щодо 10 Заповідей. Насправді їх було 11. І остання 11-та: «НЕ БІЙСЯ! 
Дерзай і шукай істину!» 

Отже, музикознавець-патріот Володимир Грабовський аж ніяк не з «полохливого 
десятка». Він, як справжній золотошукач – наполегливо і сумлінно й у часи тоталіта-
ризму мужньо досліджував істинну суть мистецтва музики, як і української «націо-
нальної ідеї». Тому у настільки солідній праці дещо прикро натрапляти на «русизми» 
на кшталт  «знаходиться» чи навіть явно коректорські помилки. Так само й щодо 
звичних орфографічних огріхів у іншомовних текстах (переклади авторські) поль-
ською та словацькою мовами. 

Проте це оригінальне видання – вагомий успіх не лише знаного автора у світі 
музики, а й доволі яскраве видавниче досягнення. Сподіваюся, що не тільки мудрі 
наші галичани, а й читачі з усієї України і надалі кооперуватимуть мистецькі, вельми 
приєм ні та гідні просвітницькі зусилля. 
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Ірина Сікорська 
(Київ)

І ШАНА, І пАм’ЯтЬ, І НАУКА

летичевська о. хорове виконавство в опер-
ній виставі: творчість л. м. венедиктова. Київ, 
2018. 230 с., іл.

Багаторічна творчість видатного хормейсте-
ра й педагога Лева Миколайовича Венедиктова 
(1924–2017) була позначена такими численними 
творчими здобутками й злетами, гучними подія-
ми й нагородами, що за життя постать Маестро 
стала легендарною. Герой України, лауреат На-
ціональної премії України імені Тараса Шевчен-
ка та Премії імені Миколи Лисенка, народний 
артист СРСР, народний артист України, член-
кореспондент Академії мистецтв України, про-
фесор, кавалер орденів Трудового Червоного 
Прапора, Вітчизняної війни ii ступеня, Яросла-
ва Муд рого ІІІ, iV та V ступенів, ордена Поша-
ни РФ, командор італійського ордена «al merito 
della republica italiana», нагороджений орденом 
Преподобного Нестора Літописця, Золотою ме-
даллю Академії мистецтв України, лауреат пре-
мії «Визнання», лауреат чотирьох «Київських 

пекторалей» тощо. Усе це – Лев Венедиктов.
У 1954 році після закінчення Київської консерваторії почав працювати у Київській 

опері й відтоді залишався їй вірним: обіймав посади хормейстера (чимало років го-
ловного), диригента, директора. Підготував близько 140 оперних вистав, багатьом з 
яких судилося стати етапними не лише в його творчому доробку, а й в історії Київ-
ського оперного театру та всієї української музичної культури. Недарма ж закордон-
на преса неодноразово відзначала хоровий колектив Національної опери України як 
один із найкращих серед аналогічних хорів світу. Митець здобув визнання у багатьох 
країнах.

Але упродовж майже всіх тих років (із 1959 р.) Лев Миколайович паралельно вів і 
педагогічну роботу в Національній музичній академії України. І праця ця виявилася 
не менш почесною й плідною: за півстоліття професор Венедиктов створив власну 
виконавську школу, виховав понад сто висококласних фахівців, зокрема це  – Кири-
ло Карабиць, Наталя Кречко, Микола Лисенко-молодший, Анжела Масленникова, 
Богдан Пліш, Маріанна Сабліна, Жанна Сосновська, Наталя Нехотяєва, Тиберій 
Яцкулинець та інші, які нині працюють у восьми країнах світу!

Життю й творчості Л. Венедиктова присвячено численні статті у наукових збірни-
ках, журналах, газетах, виходили друком окремі буклети, було навіть захищено кіль-
ка кандидатських дисертацій. Але саме науковцю відділу музикознавства та етнології 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ Оксані Летичевській, яка майже до останніх днів 
не поривала зв’язків із улюбленим Учителем, випала велика честь стати авторкою 
першої ґрунтовної монографії, де не лише прослідковано творчий шлях Майстра, а й 
вписано його у контекст українського хорового оперного виконавства.

У дослідженні виконавського методу Л. Венедиктова Оксана Миколаївна підхопи-
ла естафету своєї першої наукової наставниці, нашої колишньої колеги Галини Васи-

Оксана ЛЕТИЧЕВСЬКА 

ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО 
В ОПЕРНІЙ ВИСТАВІ: 

ТВОРЧІСТЬ Л. М. ВЕНЕДИКТОВА
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лівни Степанченко, для якої вивчення творчості їхнього Вчителя (вона теж закінчила 
клас Л. Венедиктова) було магістральною лінією (в рецензованій книжці Г. Степан-
ченко є однією з рецензенток). Основою монографії О. Летичевської слугувала її кан-
дидатська дисертація, робота над якою тривала майже два десятиліття. За цей період 
було проведено сотні годин в архівах, опубліковано чи не два десятки її наукових і 
популярних статей. Було взято безліч інтерв’ю у самого Льва Миколайовича (частину 
їх подано в Додатках) та його найближчого оточення, і це додало роботі «повітря» 
й ефекту живого спілкування. Ураховуючи також фіксацію думок, оцінок, зрештою 
безцінний досвід Майстра, що віднині доступні широкому колу всіх поколінь україн-
ських хоровиків і меломанів, закоханих у хорове виконавство.

Монографія імпонує логічністю викладених думок і чіткою структурованістю. Три 
її розділи утворюють внутрішню динаміку й наскрізну драматургію. Перший розділ 
складають теоретичні викладки щодо специфіки оперного хору, функцій хормейсте-
ра, ролі хорового виконавства та історіографічна розвідка з різних, дотичних до 
хорознавства питань. Другий розділ охоплює біографічний нарис – від професійного 
становлення до інновацій. Діяльність Л. Венедиктова в Київській опері О. Летичев-
ська розбила на три періоди: опанування особливостями керування оперним хором 
(1954–1969), зрілість (1972–1989) і вершини творчості (1990–2013). Кожен із них був 
позначений певними успіхами й здобутками, що видно зі спогадів, оцінок преси, чис-
ленних рецензій, наведених у тексті. Відтворюється не лише життєвий і творчий шлях 
хормейстера провідного оперного колективу країни, що його Л. Венедиктов підняв на 
рівень найвищих світових стандартів, – зі сторінок постає вкрай напружене театраль-
не життя: нові постановки, прем’єри, гастролі. У третьому розділі розглянуто найви-
значніші, вершинні вистави Л. Венедиктова-хормейстера: «Бал-Маскарад» і «Набук-
ко» Джузеппе Верді, «Борис Годунов» і «Хованщина» Модеста Мусоргського, «Тарас 
Бульба» Миколи Лисенка та співпраця митця під час постановок зі знаними авторами 
XX – початку XXi ст., зокрема – Костянтином Данькевичем, Георгієм Майбородою, 
Олександром Білашем, Мирославом Скориком, Іваном Карабицем тощо. Здійснені у 
тісній співпраці з режисерами й диригентами, сьогодні ці постановки набули статусу 
класичних.

Розлогі, ґрунтовні висновки підсумовують не лише власний творчий доробок Л. Ве-
недиктова, а й висвітлюють його роль у розвитку оперного виконавства та української 
опери зокрема. «У втіленні оперної творчості українських композиторів ХХ–ХХІ ст. 
Л. Венедиктов був одним із співтворців музично-сценічної цілісності вистав, часом 
виступав не лише інтерпретатором, а й співавтором музично-драматургічних рішень. 
Його виконавський підхід до інтерпретації хорових сцен був заснований, передусім, 
на традиційних рішеннях жанрових різновидів героїко-епічної, історичної та лірико- 
драматичної опери, позначених національною виражальністю, зокрема, властивою 
українській музичній творчості пісенною природою тематизму», – слушно зазначає 
авторка. Принагідно відзначу, що книжка написана гарною науковою мовою, водно-
час зрозумілою широкому загалу (варто згадати безперечний позитивний вплив на 
авторку її наукового керівника – доктора мистецтвознавства Алли Терещенко). При-
красила видання й добірка рідкісних світлин із архівного зібрання Національної опе-
ри України та родинного зібрання.

Ретельно складений репертуарний список Л. Венедиктова, вміщений у додатках, 
ймовірно, стимулюватиме подальші дослідження не лише творчості Майстра, а й ета-
пів музичного життя української столиці.

Представлена монографія свідчить про значний потенціал О. Летичевської як перс-
пективного науковця, і впевнена, є цінним набутком вітчизняного хорознавства як ва-
гомої складової сучасного українського музикознавства. Привітаймо авторку з таким 
вдалим результатом багаторічної праці.
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Марина Курінна 
(Київ) 

СУчАСНий поглЯд НА ІСтоРІЮ дАвНЬого РимУ 
в НАцІоНАлЬНІй опеРІ УКРАЇНи

(рецензія на балетну прем’єру «Юлій цезар»)

В історії світового балетного театру існує чимало музично-хореографічних вистав 
на історичну тематику, проте лише деякі з них безпосередньо відображають літопис 
однієї з найяскравіших цивілізацій античного світу – Давнього Риму. Так, при побіж-
ному мистецтвознавчому вивченні можна знайти відомості про преромантичну балет-
ну мелодраму «Цезар в Єгипті» в редакції Г. Джойя (1807), «Евніку» А. Щербачова, 
представлену вперше балетмейстером М. Фокіним за романом Г. Сенкевича «Камо 
грядеши?» (1907); почасти тема римської історії відображена в балеті А. Аренського 
«Єгипетські ночі» (1908). Безумовно, у цьому переліку варто згадати один із видат-
них шедеврів радянського музичного театру – балет «Спартак» А. Хачатуряна (1956).

У 2018 році світовий танцювальний репертуар поповнився ще одним спектаклем на 
зазначену тематику. Ним став «Юлій Цезар», підготовлений балетною трупою Націо-
нальної опери України на музику італійського композитора, імпресіоніста й неокла-
сика – Отторіно Респігі. Вистава відбулася завдяки творчій взаємодії постановників: 
балетмейстера – Аніко Рехвіашвілі, диригента – Миколи Дядюри, сценографів – Ста-
ніслава Петровського та Наталії Кучері, а також інших майстрів сцени.

Музичним підґрунтям для створення спектаклю стали симфонічні поеми О. Респі-
гі: «Фонтани Риму», «Пінії Риму», «Римські свята», а також сюїта до балету «Бель-
кіс, цариця Савська», написані в першій третині ХХ ст. Цікаво, що автор лібрето 
(А. Рехвіашвілі) не запозичувала зміст, закладений композитором в програмні твори, 
а пропонувала власне трактування музичної партитури. Балет складається з двох дій 
(п’яти хореографічних картин), крізь які прокладено головну сюжетну лінію виста-
ви – взаємини імператора, диктатора Римської республіки Гая Юлія Цезаря та його 
оточення. Тут варто виділити кілька режисерсько-балетмейстерських підтем: дружба, 
яка зміцнює головного героя в боротьбі за употужнення влади; глибоке й віддане 
кохання, що допомагає прославленому римському полководцеві знайти розраду й за-
спокоєння; змова та зрада, які прирекли Цезаря на загибель.

Так само, як і в попередніх спектаклях А. Рехвіашвілі («Снігова королева», «Дама 
з камеліями», «Трикутний капелюх», «Дафніс і Хлоя» тощо) хореографія «Юлія 
Цезаря» позначена оригінальним авторським почерком балетмейстера-постановника. 
Це, як і раніше, – поєднання динаміки руху, вільної пластики й законів класичного 
танцю. У цьому можна переконатися вже на початку першої картини, коли на сцені 
з’являються римляни – сенатори, патриції, матрони, легіонери й простий люд, ство-
рюючи виразне хореографічне тло для появи головних дійових осіб балету – Юлія 
Цезаря, його дружини Кальпурнії, соратників – Гнея Помпея Великого та Марка 
Ліцинія Краса.

Окремі масові мізансцени спектаклю побудовано за принципом виразної скульп-
турної й пластичної картини (зустріч Цезаря з сенаторами, банкет у палаці імпе-
ратора, похоронна процесія матерів тощо), проте основним способом відображення 
змісту балету залишається активний дієвий танець, який не лише розвиває сюжет, 
а й розкриває портрети дійових осіб. Рехвіашвілі уникає режисерських трафаретів, 
хореографічний текст поданий оригінально, образно й досить яскраво. Дії виконавців 
розвиваються послідовно, у них відсутня метушливість, рухи й пози сповнені вели-
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чі й широти; як і раніше балетмейстер використовує досить складні й цікаві дуетні 
підтримки. 

У фіналі балету, з переходом колишнього сподвижника Гнея Помпея Великого на 
сторону Сенату, балетмейстер немов акцентує на тому, що розрив Цезаря з його ото-
ченням був закономірним і неминучим. Остання сцена спектаклю – трагічна розв’язка, 
коли смертельно поранений імператор згадує про свої тріумфи, представлена поста-
новницею як абсолютне торжество епохи правління Юлія Цезаря: позаду убитого 
полководця, немов віддаляючись у велике минуле, марширують віддані імператору 
легіонери, які принесли непереможному Риму найвищу славу та велич.

Образ Гая Юлія Цезаря на прем’єрних показах був утілений заслуженим артистом 
України Микитою Сухоруковим та солістом театру Станіславом Ольшанським. Оби-
два танцівники відзначалися наявністю гарних зовнішніх даних (благородні риси об-
личчя, чудова сценічна статура), прекрасною технікою виконання, яка сприяла чисто-
ті й точності рухів; стрибки й обертання вирізняла надзвичайна легкість. Гордовита 
постава, владні жести, темпераментні, повні сили й пристрасті танці як Сухорукова, 
так і Ольшанського, повністю відповідали образу імператора Римської республіки.

Нарівні з Цезарем на перший план у балетній виставі виведена роль Кальпурнії. 
У дні прем’єр її виконали солістка театру Анастасія Шевченко й заслужена артистка 
України Тетяна Льозова. Перша, володіючи чудовою природною грацією, з легкістю 
наділила свою героїню аристократичною вишуканістю рухів. Кальпурнія-Шевченко 
глибоко лірична й поетично піднесена, але водночас досить енергійна й здатна на рі-
шучі вчинки. Кальпурнія-Льозова мала таку саму царствену подобу; артистці вдало-
ся з абсолютним благородством передати пластику хореографічних па своєї ролі, 
утілити в русі найтонші музичні інтонації.

Ще одна важлива героїня балету – коханка Цезаря Кіфрідія. Обидві виконавиці 
партії – солістки театру Єлизавета Гогідзе та Ольга Кіф’як – передали в танці фаво-
ритки імператора глибоку чуттєвість, постали витонченими й хитрими спокусницями; 
завдяки цікавим балетмейстерським знахідкам постановниці, продемонстрували ори-
гінальний пластичний малюнок, за змістом еквівалентний мелодійній темі.

Один з найцікавіших образів у виставі – Марка Ліцинія Красса – був створений 
заслуженими артистами України Олексієм Потьомкіним та Олександром Шаповалом. 
Обидва танцівники досить переконливі в ролі найближчого союзника Цезаря. Вико-
ристовуючи весь артистичний ресурс, вони вміло поєднали поезію пластики й крас-
номовність жесту, представили найкращі якості свого героя: душевне благородство, 
неприборкану відвагу, відданість ідеям імператора, віру в непорушність Риму.

Психологічна суперечливість ролі Гнея Помпея Великого цілком відповідала при-
роді драматичного таланту солістів Національної опери України – Ярослава Ткачука 
та Віталія Нетруненка. Образ їх героя змінювався впродовж вистави: відкритий і від-
даний соратник Цезаря в першій дії спектаклю постав його непримиренним противни-
ком у фіналі балету, коли зневажливими жестами демонстрував відверту ворожість 
до імператора.

Різноманітні ролі виконував у виставі кордебалет. Це й натовп, і ряди легіонерів, 
і римські патриції. Відчувалося, що танцівники добре розуміють музику і їм ком-
фортно танцювати під неї. Безумовно, це пов’язано з важливою роботою репетиторів 
вистави – О. Філіп’євої, С. Бондура, М. Чепика та інших досвідчених артистів, які 
допомагали не лише виконавцям масових сцен, а й солістам у створенні неповторної 
індивідуальності кожного образу.

Варто також наголосити, що в музичному оформленні балету цілком відчувався 
темпераментний й пристрасний італійський колорит, переданий «густими» музичними 
барвами оркестру Національної опери України під керівництвом народного артиста 
України Миколи Дядюри. Увагу привернула чистота й стрункість звучання як ор-
кестрових груп, так і окремих інструментів (наприклад, соло на трубі в першій дії). 
Зростанню глядацького інтересу сприяло поступове збільшення динаміки в окремих 
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музичних частинах (наприклад, під час гладіаторського змагання з мечами на бенкеті 
імператора тощо); водночас емоційне умиротворення викликала тепла мелодійна лі-
рика, яка найбільше виявилася в дуетах Цезаря та Кальпурнії. 

Відзначимо також, що М. Дядюрі як укладачу музики цілком удалося поєднати 
розрізнені симфонічні твори в монолітне музичне полотно. Це, безперечно, говорить 
про його високий професіоналізм, засвідчує великий досвід роботи в царині диригент-
ського мистецтва. М. Дядюра по-справжньому балетний диригент. По-перше, він пре-
красно обізнаний із характером та законами хореографічної драматургії, по-друге – 
уміє узгоджувати темпоритм оркестрового звучання з індивідуальними здібностями 
артистів (добре відчуває швидкість обертань та висоту стрибків танцівників). 

Відтворити епоху Давнього Риму допомогли декорації та костюми, розроблені 
сценографами Станіславом Петровським (художник-декоратор) і Наталею Кучерею 
(художник з костюмів). Специфічний зміст балетної постановки підказав їм вирішен-
ня загального стилю оформлення вистави. Ним став контраст соковитої та яскравої 
палітри сценічного вбрання з пастельними тонами декорацій, оформлених у вигляді 
оксамитових картин італійської природи, міського пейзажу з величною тріумфаль-
ною аркою на передньому плані, внутрішнього оздоблення палацу імператора тощо. 
Відомо, що для достовірнішого відтворення одягу римської знаті, художник Н. Ку-
черя звернулася до малюнків німецького вченого кінця ХІХ ст. Фрідріха Готтенрота. 
Завдя ки дослідницьким працям останнього, сценічні костюми безперечно виглядають 
історично достовірними й цілком відповідають часу й традиціям Давнього Риму. При 
цьому вони мають необхідну театральну колоритність, у них помітно авторський по-
черк та мистецьку індивідуальність їхніх творців.

Отже, трупа Національної опери України зробила все можливе, щоб забезпечити 
успіх балету «Юлій Цезар»: хореографічний текст спектаклю був розроблений на ви-
сокому художньому рівні; солісти вирізнялися досконалою технічною майстерністю, 
кордебалет – узгодженістю в рухах і композиційних малюнках; на гідній висоті був 
оркестр театру, який із повнотою та завершеністю розкрив зміст симфонічних творів 
О. Респігі. Безсумнівно, «Юлій Цезар» збагатить художній і тематичний репертуар 
Національної опери України й стане ще одним яскравим свідченням експерименталь-
ної роботи творців академічного театру у сфері неокласичних музичних і хореогра-
фічних пошуків. IM
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Дарія Фесенко 
(Київ)

Новий доСвІд доСлІджеННЯ  
ІКоНопиСНого оБРАзУ СвЯтого миКоли

Бурковська л. Ікони святого миколи в 
українському малярстві кінця Xiv–Xvi ст.: 
генеза, особливості іконографії та семанти-
ки. Київ : видавництво імені олени теліги, 
2015. 352 с. : іл., 48 кол. іл. текст укр. та англ. 
мовами. 

В українській мистецтвознавчій літературі 
початок XXi ст. позначений підвищеною увагою 
до всебічного аналізу творів мистецтва як фор-
мально-стилістичного, так і семантичного, де го-
ловує змістовна складова зображень. Однією з 
таких праць є монографія «Ікони святого Мико-
ли в українському малярстві кінця XiV–XVi ст.: 
генеза, особливості іконографії та семантики» 
Л. Бурковської, написана на основі багаторічно-
го досвіду автора, здобутого під час її роботи 
мистецтвознавцем, зокрема фахівцем з вивчен-
ня іконопису. Методологічною базою монографії 
обрано історико-культурологічний підхід, засто-
совані методи формально-стилістичного, іконо-
графічного, іконологічного та загальнонаукового 
системно-структурного аналізу. 

Рецензована праця складається з переднього слова, вступу, трьох розділів та виснов-
ків. Зручним для читача є наявність вказівника імен, географічного покажчика та пе-
реліку скорочень. Перший розділ монографії присвячений вивченню образу св. Ми-
коли у візантійському і давньоруському мистецтвах, а саме: авторка сконцентрувалася 
на питаннях формування культу святого, житійній літературі та гімнографії, на генезі 
візантійських образів та їх адаптації в давньоруському малярстві, традиції зображень 
у дрібній пластиці. У другому розділі розглянуто як художньо-стильові особливості, 
так і типологію та іконографію ікон св. Миколи кінця XiV–XVi ст. У третьому розді-
лі досліджено побудову житійних циклів, вирішення середників, а також висвітлено 
іконографію клейм у зв’язку з літературними джерелами даних зображень. Останній 
розділ завершено викладом ідейно-образного виміру житійних ікон святого. Видання 
добре проілюстроване: текст супроводжено 277-ма невеликими чорно-білими і 48-ма 
кольоровими, частіше цілосторінковими, репродукціями на кольорових вклейках.

Дослідниця повністю виконала поставлене завдання: «вибудувати цілісну картину 
генези іконографії, образності та змісту ікон св. Миколи в українському малярстві 
кінця XiV–XVi ст., з’ясувати значення досліджуваних пам’яток для соціуму, в яко-
му вони були створені» (с. 6). Подані в переліку джерела та література із суміжних 
науко вих дисциплін (зокрема історії, археології, літературознавства, релігієзнавства, 
філософії, естетики та етнографії) дозволили об’єктивно викласти опрацьований ма-
теріал та вивчити комплекс українських ікон св. Миколи даного періоду як автономну 
проблему дослідження.

Аналізуючи грецькі та перекладні агіографічні твори, Л. Бурковська дійшла ви-
сновку, що в Київській Русі вони певною мірою трансформувалися, були доповнені  
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і редаговані відповідно до тогочасних місцевих реалій. Агіографічна література ста-
новила особливу систему вкорінення євангельських настанов у людське життя та мо-
раль (с. 59–60).

Л. Бурковська припустила, ґрунтуючись на особливостях ранньої візантійської 
іконо графії св. Миколи, що канонічне зображення святителя здебільшого сформувало-
ся в післяіконоборчий період. Канонічні риси зовнішності святого, порівняно з като-
лицьким Заходом (с. 81), більш стійкими залишалися у східнохристиянських право-
славних країнах.

Дослідниця критично підійшла до ряду тенденційних висновків російських, по-
декуди польських та словацьких мистецтвознавців щодо заперечення київського по-
ходження низки пам’яток домонгольського мистецтва та деяких ікон XiV ст. (наприк-
лад, «Св. Микола в житії» XiV ст. з Георгіївської церкви біля Старої Ладоги) (с. 14, 
28, 107–108). Ретельний аналіз давньоруських образів святого Xii – початку XiV ст. 
дозволив авторці підтвердити гіпотезу про візантійський родовід їх протографів. 
Київ ські малярі створювали іконографію нових клейм із діяннями київського похо-
дження, що стали взірцями не лише для давньоруських творів, але й для пам’яток за 
межа ми земель Київської Русі. 

Проаналізувавши значний пласт ікон св. Миколи і джерельний матеріал, Л. Бур-
ковська підсумувала, що в окремих творах XiV – початку XV ст. наявні впливи го-
тичного мистецтва, які майже зникли в пам’ятках середини XV–XVi ст. Візантійські 
традиції в цей період залишилися визначальними, а з другої половини XVi ст. почали 
окреслюватися окремі стилістичні напрями, що пов’язано із збільшенням кількості 
малярських осередків.

Зображення св. Миколи на повний зріст налічує такі композиційні типи: із житій-
ними клеймами, з Молінням із чином, одноосібні та з іншими святими. Вони ретельно 
вивчені авторкою на основі пам’яток Західної України XiV–XVІ ст. Відзначено, що в 
компонуванні українських житійних ікон XiV ст., поряд із самостійним і оригіналь-
ним мистецьким вирішенням, є спільність із південноіталійською вівтарною іконою. 
Побудові вівтарних триптихів співзвучне також розміщення сцен обабіч середника.

Простеживши значну кількість творів, Л. Бурковська відзначила, що в образності 
святителя, незважаючи на традиціоналізм і канонічність мистецтва ікони, пройшли 
зміни. В образах кінця XiV – першої половини XV ст. відчувається стан ієратич-
ності, духовної піднесеності, у той час, як вже із середини XV – початку XVІ ст. 
посилену увагу зосереджено на відображенні душевних особливостей святого та їх 
відповідності земним ідеалам. 

Л. Бурковська з’ясувала іконографію та визначила семантику іконографічних типів 
святого в середниках житійних ікон, зокрема мотиву «Нікейське чудо» обабіч німба 
святителя, зображення св. Миколи в позі «оранта». Дослідниця використала метод іс-
торичного моделювання, обґрунтувавши гіпотезу про роль Богородиці Оранти із Со-
фійського собору в Києві в актуалізації іконографічного типу «Микола- заступник» у 
Києво-руському іконописі (с. 217–223). Влучним уважаємо і зауваження про те, що 
св. Микола, який однією рукою благословляє, а в другій тримає Євангеліє, асоціюєть-
ся з образом навчаючого і благословляючого єпископа під час Літургії, а дивлячись 
глибше, – Христа-Учителя. 

Дослідниця вперше в українському мистецтвознавстві комплексно вивчила прин-
ципи побудови житійних ікон св. Миколи (с. 29–30). Цінними є і спостереження щодо 
розміщення клейм навколо середника (характерне для творів, генетично пов’язаних з 
київським іконописом домонгольського періоду), з вільними верхнім краєм (пам’ятки 
початку XiV ст. – XVi ст., власне стала українська традиція) або нижнім полем чи 
клеймами, розміщеними обабіч середника.

Шляхом систематизації зображень визначено, які саме сюжети мають переважно 
постійну наявність у клеймах українських житійних ікон, де вони розміщені, і які 
з них найпоширеніші. Це стало можливим лише за умови максимально повного за-
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лучення збереженого іконографічного матеріалу, яке виконала дослідниця. Важливі 
зауваження і про те, як мистцями не враховані схожі за змістом діяння святого, 
а ілюстровані тільки найвизначніші (наприклад, із шести епізодів визволення від бі-
сів в українському малярстві трапляються лише два), не рідко вони використовували 
прийом контамінації або навпаки – «розгортання теми» (c. 236–239). З кінця XVi ст. 
в ряді пам’яток не взято до уваги важливі діяння св. Миколи, проте могли наголо-
шувати на певній його місії (наприклад, священицька). Дослідницею подані сюжети 
житійних циклів – унікальні як для українських ікон, так і для поствізантійського 
мистецтва загалом. 

Паралельно проаналізувавши житійні цикли ікон та їх літературну основу, Л. Бур-
ковська дійшла висновку, що мистці відобразили події виразно та лаконічно, не від-
ступивши від канонічних джерел або ж богослужбових творів, зокрема акафіста й 
канонів. Навіть незначна кількість використовуваних тем дозволила розкрити суть 
житія св. Миколи. До традиційних сюжетів візантійської агіографії додані сюжети 
діянь київського запису, які визнавали як святе Передання, а саме: «Перенесення 
мощей св. Миколи з Мір Лікійських до Барі» і «Хрещення св. Миколи».

Усебічне вивчення житійних ікон святого як складних за композицією та семан-
тикою сакральних творів дозволило авторці монографії простежити багаторівневий 
характер середньовічної духовності й символізму цих пам’яток. Книга Л. Бурковської 
є новим, цікавим і компетентним дослідженням ікон св. Миколи в українському ма-
лярстві кінця XiV–XVi ст.
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АзАРовА Антоніна – науковий співробітник відділу музикознавства та етномузико-
логії Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського НАН України.

БАтицЬКА тетяна – провідний редактор Національного академічного українського 
драматичного театру імені Марії Заньковецької.

БУРКовСЬКА любов – кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відді-
лу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

вАСЮтА олег – кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, 
доцент кафедри мистецьких дисциплін Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка, музикознавець Чернігівського обласного філармо-
нійного центру фестивалів та концертних програм, член Національної спілки ком-
позиторів України.

гРАБовСЬКий віктор – поет, заслужений діяч мистецтв України, член Національ-
ної спілки письменників України.

гУлА Євген – професор кафедри рисунка та живопису Київського національного 
університету технологій та дизайну.

гУмеНЮК віктор – доктор філологічних наук, професор, старший науковий спів-
робітник Науково-дослідного інституту кримськотатарської філології, історії і 
культури етносів Криму, професор Кримського інженерно-педагогічного універси-
тету (Сімферополь), заслужений діяч мистецтв Автономної Республіки Крим, член 
Національної спілки письменників України.

жУРАвлЬовА тетяна – кандидат мистецтвознавства, молодший науковий співробіт-
ник відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

зАБАШтА Ростислав – науковий співробітник відділу образотворчого та декоративно- 
прикладного мистецтв Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України.

ІлЬНицЬКА любов – кандидат філософських наук, експерт з естетичного вихован-
ня Європейського об’єднання з питань естетики.

КАРА-вАСилЬЄвА тетяна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач відді-
лу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, академік 
Національної академії мистецтв України, лауреат Національної премії України 
імені Тараса Шевченка, лауреат Премії імені Платона Білецького, лауреат Премії 
імені Філарета Колесси, лауреат Премії імені Данила Щербаківського, член На-
ціональної спілки художників України.

КУзиК валентина – кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник 
відділу музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, лауреат Премії імені 
М. В. Лисенка, член Національної спілки композиторів України.

КУРІННА марина – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу 
«Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.
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КУШНІРУК ольга – кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник 
відділу музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член Національної спілки 
композиторів України.

лАдНий Антон – викладач кафедри музичного мистецтва Відокремленого підроз-
ділу Миколаївської філії Київського національного університету культури і мис-
тецтв, художній керівник та диригент студентського народного хору.

лАмоНовА оксана – кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відді-
лу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член На-
ціональної спілки художників України.

лУКовСЬКА ольга – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри графічного ди-
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Львівського палацу мистецтв з науково-мистецької діяльності. 

мАзНІчеНКо оксана – доцент кафедри рисунка та живопису Київського націо-
нального університету технологій та дизайну.

мАКСимЮК Степан – музиколог, колекціонер українських звукозаписів, лектор.
мелЬНичУК ольга – старший викладач факультету декоративно-прикладного мис-

тецтва Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну 
імені Михайла Бойчука.

НАзАРКевич Євгенія – кандидат мистецтвознавства.
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національного університету культури і мистецтв.
оСАдчА Алла – старший викладач кафедри рисунка та живопису Київського на-

ціонального університету технологій та дизайну. 
пАНЬКІв Богдан – співробітник методичного кабінету навчальних закладів мис-

тецтва і культури Департаменту з питань культури, національностей та релігій 
Львівської обласної державної адміністрації.

попович Катерина – мистецтвознавець, аспірантка кафедри теорії та історії мис-
тецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

поСпЄлов олег – аспірант Київського національного університету театру, кіно і 
телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

СІКоРСЬКА Ірина – кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник 
відділу музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член Національної спілки 
композиторів України.

СтоРчАй оксана – кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член На-
ціональної спілки художників України, член Міжнародної ради музеїв (ІСОМ), 
художник- реставратор.

феСеНКо дарія – кандидат мистецтвознавства, молодший науковий співробітник 
відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України.

фетиСов Ілля – мистецтвознавець І категорії відділу музикознавства та етномузико-
логії Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського НАН України, керівник фольклорного ансамблю «Божичі».

хАй михайло – доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співро-
бітник відділу музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, 
фольк лористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член Національ-
ної спілки композиторів України.
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чегУСовА зоя – науковий співробітник відділу образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтв Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат 
Національної премії України імені Тараса Шевченка, лауреат Премії імені Платона 
Білецького, член Національної спілки художників України, президент української 
секції Міжнародної асоціації арт-критиків (АІСА).

ШУлЬгІНА валерія – доктор мистецтвознавства, професор Національної акаде-
мії керівних кадрів культури і мистецтв, член Національної спілки композиторів 
України.

ЮРчеНКо мстислав – кандидат мистецтвознавства, професор кафедри академічно-
го хорового та інструментального мистецтв Київського національного університету 
культури і мистецтв, лауреат Премії імені М. В. Лисенка, член правління Музич-
ного товариства ім. М. Леонтовича Всеукраїнської національної музичної спілки, 
член Асоціації хорових диригентів Європи «europa cantat» (координатор по Укра-
їні), член Асоціації хорових диригентів Америки (acda).

ЯКовлЄв олександр – доктор культурології, доцент, професор Національної ака-
демії керівних кадрів культури і мистецтв.

ЯКовчУК Надія – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри камер-
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вимоги до наукових статей *, що подаються в журнал  
«Українське мистецтвознавство»

оформлення 
Стаття подається в електронному вигляді в редакторі Word for Windows 6.0 і вище, 

а також роздруковується на папері формату А 4 шрифтом times New roman, кег-
лем 14 (малюнки, таблиці теж кеглем 14) з інтервалом 1,5 без переносів. Сторінки 
обов’язково мають бути пронумерованими (унизу сторінки, праворуч). 

Розміри полів: 
– ліве – 30 мм; 
– праве – 15 мм; 
– верхнє – 20 мм; 
– нижнє – 20 мм.

до статті обов’язково подаються:
– розгорнуте резюме обсягом не менше ніж 1800 знаків (українською 

та англійською мовами);
– коротка анотація (українською та англійською мовами);
– ключові слова (українською та англійською мовами);
– інформація про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), 

вчене звання (якщо є), посада (де і ким працює), телефон (моб.), 
електронна адреса, коло наукових зацікавлень;

– список джерел та літератури, список references (див. вимоги на 
сайті ІМФЕ ім. М. Т. Рильського: http://www.etnolog.org.ua/index.
php?option=com_content&task=view&id=1757&itemid=358).

Стаття має відповідати вимогам наукового стилю викладу та правилам чинного 
правопису. За достовірність поданої в статті інформації, зміст, правильність написан-
ня власних назв (прізвища, імена, географічні назви, назви закладів тощо) та виснов-
ки повну відповідальність несе автор (автори).

* Обсяг статті – 0,5–1 друкований аркуш.
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FEІрина Матвєєва

Комп’ютерна верстка: 
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FEКомп’ютерна верстка: Марина Голеня
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FEМарина Голеня
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udriashov 
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FE

iashov c
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cyr. У

IM
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yr. У
Обл. вид. арк. 32,11IM

FE
Обл. вид. арк. 32,11

Наклад 100IM
FE

Наклад 100
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