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SEKCJA 8. Art (иСКУССтвовеДеНие)

Под- СеКЦиЯ 4.  Музыкальное искусство.

Макаренко л. П.©
Кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри методики музичного 

виховання та вокально-хорових дисциплін Кременецького обласного гуманітарно-
педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка

оСоБливоСтІ вІДтвореННЯ СПеЦиФІКи НАроДНоГо МУЗиКУвАННЯ 
НА оСНовІ АНАлІЗУ П’ЄСи л.КолоДУБА “троЇСтІ МУЗиКи”

Провідний український композитор та педагог Лев Миколайович Колодуб 
народився у 1930 році у Києві. Авторський стиль митця – це яскравий приклад 
інтеграції глибинних фольклорних засад у сучасні засоби музичного вислову, 
що зумовлені плідним впливом на композитора народної культури, традицій 
українського національного музичного мистецтва та здобутків світової музики. 

Створюючи колористичні музичні образи, композитор використовує 
при цьому як образно-тематичну сутність народного мелосу, так і характерні для 
української народної музики формоутворюючі елементи – лад, мелодику, метро-
ритм, фактуру, тембр, та творчо поєднує їх із сучасними засобами вислову, такими 
як: сонористика, алеаторика, атональність, полістилістика та інші. 

Народний мелос у творчості композитора виступає джерелом натхнення 
та є могутнім поштовхом для створення багатьох оркестрових творів, у яких 
фольклор отримує статус узагальненої естетичної категорії з притаманними для 
народного мистецтва образами, метафорами та символами, що характерно для 
неофольклористичного типу музичного мислення.

Відомий музикознавець М. Загайкевич, високо оцінюючи оркестрову 
творчість композитора, підкреслює притаманні для автора стильові засади 
неофольклоризму, зокрема відмічає, що характерною ознакою оркестрового стилю 
Л. Колодуба є діалектична взаємодія традицій і новаторства [1, с. 128].

Симфонічна п’єса “Троїсті музики” (1974) – яскравий приклад творчого 
застосування композитором традицій народного музикування. Використовуючи як 
фольклорні цитати, так і власні мелодії, Л. Колодуб майстерно поєднав їх у одному 
творі. Колоритна п’єса “Троїсті музики” за своєю структурою – циклічна композиція 
на взірець сюїти, але безперервний розвиток стилізованих фольклорних мелодій 
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нівелює чіткий поділ на частини і сприймається як одне ціле, що надає їй рис 
інструментальної поеми.

Сам композитор у заголовку вказує – симфонічна п’єса, маючи на увазі не 
вид чи структуру оркестру, а симфонізацію народнопісенного матеріалу засобами 
професійно-академічної музики, що є основою творчого методу композитора. 
У п’єсі Л.  Колодуб відобразив найбільш характерні риси української народної 
інструментальної музики.

Особливе зацікавлення викликає специфічний склад оркестру. У творі 
відсутня струнна група, за винятком контрабаса. За своїм складом – це духовий 
оркестр, у якому, крім традиційного складу, композитор додає три кларнети і бас 
кларнет, п’ять саксофонів, чотири труби, тромбони, флюгельгорни. Ударна група – 
литаври, ксилофон, дзвіночки, два великих і малий бубен, великий барабан, маракаси 
та тарілки.

Умовно в п’єсі можна виділити чотири мелодичні лінії, що є спорідненими з 
народними побутовими танцями. Теми, змінюючи одна одну, неначе змагаються між 
собою у віртуозності, що є характерним для народного ансамблю троїстих музик. 
Адже ці ансамблі називали троїстою музикою тому, що виконавці, які входили до 
його складу (переважно скрипаль, цимбаліст та бубніст), виконуючи на весіллях та 
різних народних святах свої мелодії, влаштовували своєрідне змагання один з одним, 
показуючи таким чином свою майстерність і винахідливість, демонструючи три лінії 
оркестрової фактури.

Із перших тактів вступу ми потрапляємо в коло фольклорних образів. 
Починається симфонічна п’єса віртуозним заспівом соло кларнета (Moderato assai. 
Rubato), що розвиваються висхідним мелодичним рухом без чіткого тонального 
тяжіння з опорними звуками, що є характерним для архаїчних пластів народної 
музики. Композитор, використовуючи прийом Rubato, дає можливість виконавцю 
вільного трактування музичного темпу, що є показовим для сучасних композицій та 
наводить на асоціацію з народним музикуванням.

Загадкове соло кларнета у вступі звучить під оркестровий акомпанемент 
мідних духових, який поступово розгортається, щоб пізніше “заспівати” на повну 
силу, коли постане тема. Їй передує вступ ударних, що задає бадьорого настрою та 
підготовлює слухача до майбутнього дійства характерним для української народної 
танцювальної музики тематизмом. Друга фраза є непрямим цитуванням пісні “Од 
Києва до Лубен”, яка, в свою чергу, являється мелодичною основою багатьох народних 
танців, зокрема, “Гопака”.

Розвивається мелодія в дерев’яних на орґанному пункті рівномірно-
пульсуючого basso ostinato кварто-квінтових акордів, що надає частині відчуття 
архаїчності, яке витримується на протязі всього проведення теми. Продовжується 
твір октавним дублюванням теми чотирма трубами і тромбонами та застосуванням 
фактурного поліфонічного прийому канону, чим створюється стереоефект “відлуння”. 
Гостроту синкопованому ритмічному малюнку додає ударна група (литаври, малий 
барабан), а підкреслення слабих долей на фоні мелодичних фігурацій дерев’яних 
духових (ц. 3) підсилює образ жвавого народного танцю, який із молодечим завзяттям 
захоплює весь оркестр. Рівномірно пульсуючий рух, різко переривається ніжним 
співом флейт і гобоя (ц. 4), розлогі пасажі і знову дещо видозмінена тема звучить 
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у валторн (ц. 5) на фоні перемінного розміру, який пригальмовує рівномірний рух 
танцю під стакатний акомпанемент бас кларнета і віолончелі. І востаннє на f звучать 
на повну силу елементи теми (ц. 6), бадьорим рухом змагаючись з ударною групою 
інструментів.

Друга частина (Piu mosso) розпочинається жвавою, однак ніжною мелодією 
(ц. 7). Якщо попередня частина відображає парубоцький запал і енергію, то друга 
змальовує ніжний і веселий дівочий образ. Як це у народних танцях, коли, після 
енергійного виступу парубків, до танцю запрошуються й дівчата.

Тема звучить на фоні кварто-квінтових акордів (фаґоти і кларнети) як і 
попередня, але оркестрова фактура більш ніжна й прозора, а швидкий хвилеподібний 
рух мелодії з легким пульсуючим ритмом підсилює відчуття “невагомості”. 
Відтворюючи рухи учасників танцю, завдяки рівномірним ударам щітки 
шістнадцятими тривалостями по малому барабані, Л. Колодуб створює своєрідний 
шумовий ефект. Композитор використовує тут накладання різних тональних та 
ладових планів (поліладовість та політональність), тобто, мелодія розвивається 
у тональності F-dur (з лідійською підвищеним четвертим ступенем) на фоні До-
мажорного акомпанементу. Тут можна говорити про зіставлення Т і S, або ж про 
рівень спорідненості тональностей, але основним художнім задумом композитора 
було створення ефекту квінтової бурдонної фактури, що є характерною для звучання 
народного інструмента – колісної ліри.

Отже, колоритна п’єса “Троїсті музики” становить яскравий приклад 
творчого поєднання традицій народного музикування із принципами тематичного 
розвитку академічної музики. Композитор майстерно поєднує в одному творі як 
прямі фольклорні цитати, так і власні мелодії. А відтворюючи манеру гри троїстих 
музик, Л. Колодуб використовує формоутворюючі елементи фольклору, чим створює 
в уяві неперевершений образ народного музикування.

Багатством оркестрових ефектів композитор вдало передає пісенні і 
танцювальні жанри, які притаманні для гуцульського краю. Тематичному матеріалу 
п’єси притаманний остинатно-поспівковий або плавно-лінеарний виклад, що є 
характерним для народного мелосу. Також автор, використовуючи наближені до 
автентичних мелодій теми, збагачує їх оркестровими засобами, що призводить до 
стирання межі між авторським і фольклорним першоджерелом. 

У оркестровій п’єсі “Троїсті музики” яскраво відтворюється етнорегіональний 
принцип інструментального музикування, що проявляється в специфічній 
манері оркестрового письма, в авторському трактуванні народних мелодій та 
колористичному звуковому втіленні програмного задуму.

Cписок використаних джерел та літератури

1. Загайкевич М. Новаторські пошуки і звернення Левка Колодуба в жанрі 
симфонічної музики / М. Загайкевич // Левко Колодуб: сторінки творчості 
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Под- СеКЦиЯ 4.  Музыкальное искусство.

                                                                        ришкевич о.в.
концертмейстер 

Мелитопольский государственный педагогический университет 
им. Богдана Хмельницкого

МУЗЫКАльНо-творЧеСКие АСПеКтЫ иСПолНительСКоЙ 
ДеЯтельНоСти КоНЦертМеЙСтерА в УСловиЯх ФАКУльтетА 

иСКУССтв и хУДоЖеСтвеННоГо оБрАЗовАНиЯ

В процессе эволюции того или иного вида профессиональной музыкальной 
деятельности чаще всего наблюдаются процессы углубления специализации в 
конкретной узкой сфере творчества. Профессиональные композиторы предыдущих 
эпох, как правило, не отделяли свое творчество от исполнительства. Однако со 
временем возникла необходимость концертмейстерства, как самостоятельного 
вида деятельности в процессе практики аккомпанирования  и художественно-
педагогической коррекции ансамбля с певцами или исполнителями-
инструменталистами. Концертмейстерство является удачным примером 
универсального сочетания в рамках одной профессии элементов мастерства педагога, 
исполнителя, импровизатора и психолога.

К настоящему времени в педагогической науке накоплен определенный 
опыт формирования профессионального мастерства концертмейстера. Проблема 
профессиональной подготовки концертмейстера отражена в работах К. Виноградова, 
Н. Крючкова, Е. Кубанцевой, А. Люблинского, М. Смирнова. Е. Шендеровича и др. 
Методологической основой исследования послужили фундаментальные положения 
музыкальной педагогики и исполнительства, изложенные в трудах Г. Нейгауза, С. 
Рихтера, С. Рубинштейна и др.

Изучение искусствоведческой и музыковедческой литературы показало, что 
музыкально-исполнительская деятельность концертмейстера представляет собой 
разновидность художественно-творческой деятельности.
Однако творческая сторона профессиональной деятельности концертмейстера 
недостаточно изучена. В научно-методической литературе не освещены формы 
творческой работы концертмейстера в условиях художественно-педагогических 
факультетов, ориентированных на подготовку учителей музыкального искусства. 
Таким образом, целью данного исследования является изучение музыкально-
творческих аспектов исполнительской деятельности концертмейстера в условиях 
высшего учебного заведения художественно-педагогического профиля. 

Работа концертмейстера имеет ярко выраженные черты 
полифункциональности. В музыкально-справочной литературе концертмейстерство 
рассматривается как полифункциональная творческая (исполнительская, 
педагогическая, организационная) деятельность, в которой музыка раскрывается как 
звучащий художественный процесс [3, с. 39].

В деятельности современного концертмейстера Е. Шендерович выделяет 
две функции: собственно исполнительскую и педагогическую. Педагогическая 
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направленность работы концертмейстера проявляется в его отношениях с солистом 
и демонстрирует многообразие видов и типов деятельности в рамках данной 
профессии. Также как и в исполнении музыкального произведения, в педагогической 
стратегии и тактике концертмейстера может выделяться несколько типов отношений. 
В самом общем виде их можно сформулировать: наставничество – сотрудничество – 
консультирование. 

Е. Шендерович считает, что в деятельности концертмейстера объединяются 
творческо-педагогические и психологические функции, и их трудно отделить друг от 
друга в учебных концертных ситуациях. Сущностью деятельности концертмейстера 
в высших учебных заведениях, по мнению данного исследователя, в современной 
музыкальной практике следует считать сопровождение, причём не только как 
чисто художественный процесс музицирования, но и как способ творчества, 
проявляющийся в поддержке любых инициатив в области музыки [5, с.45].

Наблюдение за музыкальной практикой показывает как сопровождение 
реализуется в контактах концертмейстера с солистом, камерным ансамблем 
(организационный аспект), в процессе подготовки к концерту (педагогический 
аспект) и в концертной деятельности (исполнительский аспект). Роль 
концертмейстера меняется в сторону активной деятельности, но суть всегда остается 
одна: обеспечение полноценного процесса художественного творчества солиста или 
коллектива музыкантов, т.е. сопровождение творческого процесса. Необходимым 
условием творческого процесса концертмейстера является наличие замысла  и его 
воплощение. Реализация замысла органично связана с активным поиском, который 
выражается в раскрытии, корректировке и уточнении художественного образа 
произведения, заложенного в нотном тексте и внутреннем представлении.

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от пианиста 
не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских 
дарований, владение ансамблевой техникой, знаний основ певческого искусства, 
особенностей игры на различных инструментах, также отличного музыкального 
слуха, специальных музыкальных навыков по чтению и трансформированию 
различных партитур по импровизационной аранжировке на фортепиано. 

Музыкально-творческие аспекты проявляются в работе концертмейстера 
любых специальностей. Педагогическая сторона отчетливо выявляется в работе 
со студентами в вокальном и хореографическом классах, а также в работе с 
исполнителями на различных музыкальных инструментах.

Творческая деятельность концертмейстера особенно ярко проявляется 
в исполнительстве. Исполнительская деятельность концертмейстера очень 
разнообразна. Существует множество различных форм исполнительской практики: 
выступление в концертах-лекциях, вечерах-романсах, отчетного концерта класса 
преподавателя, участие в конкурсах, на экзаменах. Все это дает право говорить о 
широте круга профессиональных задач, стоящих перед концертмейстером. Важным 
условием  в профессионализме является наличие у концертмейстера исполнительской 
культуры, которая предполагает отражение его эстетического вкуса, широту 
кругозора, сознательного отношения к музыкальному искусству, готовность к 
музыкально-просветительной работе. 

Рассмотрим особенности творческой деятельности концертмейстера на 
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примере проведения музыкальных вечеров камерной музыки, которые проводятся 
в условиях художественно-педагогического факультета. В ходе проведения этих 
вечеров проявляется главная черта концертмейстера – способность воздействия 
на аудиторию путем передачи внутреннего содержания художественного образа, 
использования методов сценического перевоплощения. 

Музыкальные вечера камерного характера предполагают использование 
жанров различных видов искусства (музыки, литературы, театра) и непринужденное 
общение в аудитории.  Методика подготовки камерных вечеров включает в себя 
следующие элементы: 

	выбор социально-значимой темы, определение цели и программы, работы 
над идейно-художественным замыслом;

	подбор материала (музыкальной литературы);
	драматургическая организация материала (составление сценария);
	репетиционная работа с исполнителями и  ведущими;
	подготовка музыкального оформления;
	информирование о проведении вечера, изготовление афиши и т.п.;
	решение организационного вопроса (место проведения).

Музыкальный репертуар программы вечера старинной камерной музыки 
должен состоять из произведений различных стилей, жанров, что способствует 
расширению кругозора студентов.

Цель организации проведения вечера камерной музыки направлена на 
совершенствование исполнительского мастерства, закрепление и углубление 
творческих умений и навыков солистов в условиях публичного выступления, 
приобретение студентами практических навыков концертного выступления. Таким 
образом, решаются проблемы формирования у будущих учителей музыкального 
искусства мотивации к исполнительскому творчеству.

Проведение музыкального вечера старинной музыки способствует 
приобщению к тем феноменам культуры прошлого, которые могут быть использованы 
в процессах реализации интеллектуального и творческого потенциала студентов. 
Старинная музыка удовлетворяет множество потребностей людей, а именно: в 
интеллектуальном общении, которое отличается камерностью, эстетической или 
общефилософской направленностью, элитарностью, в самосовершенствовании 
и самореализации через приобщение к искусству. Вечера камерной музыки 
противостоят массовой культуре и ориентируются на небольшую группу людей, 
обладающих особой художественной восприимчивостью и развитым эстетическим 
вкусом. Именно старинная камерная музыка способствует приобщению к высшим 
образцам художественного творчества. 

Заметим также, что на вечере старинной камерной музыки должна 
преобладать психологически комфортная атмосфера, которая способствует 
раскрытию творческих возможностей студента.

 В целом структуру взаимоотношений в деятельности концертмейстера 
целесообразно  представить в виде тесно взаимосвязанных сторон единого 
интегрального творческого организма, состоящего из трех частей: концертмейстер 
– музыка – слушатель. Каждое из этих отношений обуславливает существование 
соответствующих социальных и художественных функций концертмейстерского 
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творчества, а также принципов деятельности, важнейшими из которых являются: 

	толерантность к мнению всех участников художественных процессов;
	координаций намерений и действий участников подготовительного и 

творческого процесса;
	приоритет музыки как основы художественной деятельности [6, с. 94].

Концертмейстер не должен упускать случай практически соприкоснуться с 
различными жанрами исполнительского искусства, стараясь расширить свой опыт и 
понять особенности каждого вида исполнительства. Концертмейстеру необходимо 
накопить большой музыкальный репертуар, чтобы  почувствовать музыку разных 
стилей. Чтобы овладеть стилем какого-либо композитора изнутри, нужно играть 
подряд много его произведений. Хороший концертмейстер проявляет большой 
интерес к познанию новой, неизвестной музыки, знакомству с нотами тех или иных 
произведений, слушая их в записи и на концертах.  

Профессиональное мастерство концертмейстера сводится к сумме 
пианистических навыков, способностей и качеств, выраженных в таких понятиях, 
как творческая активность и инициативность художественного мышления, 
богатство и многообразие эмоционального спектра, широта и развитость комплекса 
музыкальной одаренности, хороший музыкальный слух, воображение, умение 
охватить форму произведения, артистизм, способность воплощать замысел автора. 

Для постановки интересных задач в музыкально-творческой деятельности 
концертмейстера обычно бывает недостаточно знаний только по своему предмету. 
Необходимые глубокие познания в дисциплинах музыкально-теоретического 
цикла (гармонии, анализа форм, полифонии). Гибкость мышления, способность 
изучать предмет в различных связях – все это поможет концертмейстеру творчески 
переработать имеющийся материал.

Таким образом, анализ сущности и структуры концертмейстерской 
деятельности демонстрирует многоплановость исполнительского и педагогического 
творчества концертмейстера, которая обусловлена сущностью профессии, 
заключающейся в сопровождении как способе творческого самовыражения, 
проявляющемся в поддержке различных инициатив в области музыки и 
посредничестве в художественном и педагогическом процессе.

Музыкально-творческие аспекты исполнительской деятельности  
концертмейстера проявляются в работе с вокалистами, инструменталистами, 
хореографами. Мастерство концертмейстера требует от пианиста не только огромного 
артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских дарований, владение 
ансамблевой техникой, знание основ певческого искусства, особенностей игры на 
различных инструментах, также отличного музыкального слуха, импровизации на 
фортепиано. 

Концертмейстер постоянно должен совершенствоваться, завоевывать 
свой авторитет, достигать необходимых художественных результатов в работе со 
студентами.
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Іванов в.о.
студент IV курсу

 Харківського національного
університету мистецтв імені І Котляревського

хУДоЖНьо виКоНАвСьКА ІНтерПретАЦІЯ МУЗиЧНоГо творУ: 
теоретиКо-МетоДиЧНиЙ АСПеКт

Термін “інтерпретація” (від лат. interpretatio – роз’яснення, тлумачення) 
визначається у музикознавчій літературі як:

−	 процес звукової реалізації нотного тексту, який залежить від 
художнього задуму композитора, індивідуальних особливостей музиканта-
виконавця та передбачає створення власної творчої концепції втілення художнього 
образу, закодованого в музичному творі [1, с. 214];

−	 науковий метод пізнання, який дає змогу скласти художній образ 
творів мистецтва здебільшого у двох напрямках: за допомогою словесного опису 
(при цьому твори мистецтва описуються і пояснюються в усій множинності їхніх 
внутрішніх і зовнішніх зв’язків); за допомогою виконавського трактування [4, с. 184];

−	 своєрідне тлумачення художнього твору залежно від 
індивідуальності, соціальної належності, рівня розвитку суб’єкта; суттєва 
характеристика виконавської майстерності [3, с. 130].

Близьким до змісту поняття “інтерпретація” та допоміжним до нього 
є поняття “розуміння митецького твору ”, котре тлумачиться як мислительний 
процес, спрямований на виявлення істотних рис, властивостей та смислових зв’язків 
художнього зору; здатність до інтерпретації метафорично-символічного значення 
образного змісту [13, с. 130].

Творча інтерпретація авторського тексту у вокальному виконавстві має певні 
закономірності, а саме: 1) при опрацюванні твору вокаліст-виконавець спирається не 
на «звуковий еталон», що є загальноприйнятим у конкретних історичних умовах, а 
на авторський нотний текст; роботу над особливостями даного твору він погоджує 
з власними емоціями і думками, які виникли в результаті творчої діяльності; 2) 
виконавець виконує авторські вказівки, але при цьому вносить до тексту більш менш 
глибокі індивідуальні перетворення, що приводить до виникнення конкретного 
виконавського тексту; ідея твору істотно не змінюється;

Будь-який авторський текст складається з двох взаємозалежних частин:
- об›єктивно-композиційної – складає внутрішню якість твору, зміна 

текстових знаків в цій частині призводить до спотворення і руйнування форми твору, 
подрібнення його змісту;

- суб›єктивно-інтерпретаторської – складає зовнішню якість твору, 
текстові знаки якої важливі і змістовні, проте можуть бути змінені вже в авторському 
виконанні; надалі, перетворення в цій частині тексту ведуть до численних трактувань 
твору [2, с. 190-192].

Технічна майстерність вокаліста завжди повинна виконувати роль «слуги» 
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змісту, бути засобом його вираження, але іноді на практиці можна спостерігати 
ситуацію, коли техніка виконавця набагато випереджає думку і почуття. Вона починає 
існувати самостійно, тобто спостерігається тенденція її відділення від художнього 
змісту музики [2, с. 24].

Існує певна «заборонена зона», на яку практично не розповсюджуються 
інтерпретаторські перетворення твору. Це: а) жанр твору – стійкий, найменше 
піддається дії часу, оскільки існує в історично складеній звичці слухацького і 
виконавського сприйняття; б) стиль автора – одна з найбільш непорушних естетичних 
основ в музиці; може еволюціонувати і перетворюватись тільки в результаті художніх 
і соціальних історичних змін; в) визначальні контури образного строю твору – поява 
кожної своєрідної, цілісної концепції в якійсь мірі зачіпає основну образну будову 
твору, але слід зазначити, що зміни в розумінні образного змісту музики, що лежать в 
основі нових концепцій, є головним стимулом історичного життя твору, який з часом 
нібито поступово саморозкривається [2, с. 209-210].

Спираючись на дослідження Є.Лібермана, ми виокремили три підрівні, 
в яких розкриваються закономірності виконавського перетворення при втіленні 
художнього змісту музичного твору.

1) повне перетворення – стосується тембру, темпу, артикуляції, рівня 
гучності, кількісної сторони динамічного нюансування;

2) часткове перетворення – до нього належить напрям динамічного 
нюансування, оскільки в одному випадку він зумовлений і незмінний, а в іншому – 
піддається зовнішнім змінам, але зберігає динамічні контури мелодії в прихованій 
формі (наприклад, «вилочки» усередині інших «вилочок»);

3) практично не перетворюються – такі найважливіші виконавські 
засоби як метроритм і розстановка смислових акцентів майже не змінюються [2, с. 
23].

Таким чином, кожен виконавець повинен розрізняти в авторському тексті по-
перше, ті незмінні «координати», що несуть в собі об›єктивну інформацію про твір, 
його образний стрій та виразність і, по-друге, ті знаки, в яких виражено суб›єктивне 
тлумачення твору самим композитором.
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етиМолоГо-СеМАНтиЧНА СтрУКтУрА ФеНоМеНУ «хУДоЖНЯ 
КУльтУрА»

Застосування системного підходу до аналізу культурного простору як 
складно організованого феномену дозволяє виявити в ньому множину певним чином 
взаєморозташованих і співіснуючих культурних об’єктів, форм, цінностей, сценаріїв 
культурної діяльності, способів їх соціальної репрезентації тощо. Сучасні дослідники 
цієї проблеми (А. Бистрова, О. Борщ та ін.) погоджуються з тим, що культурний 
простір, зрештою, повинен мати таку структуру, яка якомога повніше відображала б 
структуру самої культури. 

Одним із найбільш репрезентативних складників культури будь-якого 
суспільства є художня культура. У соціокультурному просторі і часі художня 
культура функціонує  як сукупний спосіб, продукт і принцип організації художньої 
діяльності і виявляється тим «мікрокосмом», у якому  відображається увесь духовно-
ціннісний, знаково-символічний «макрокосм» культури загалом. Ця особливість 
вище названого феномену акцентується у дослідженнях М. Кагана, Л. Мосолової, В. 
Селіванова. Т. Сумінової та ін.  

Поняття «xудожня культура» є часто вживаним у різних дослідницьких 
контекстах. Ним оперують при здійсненні як культурологічного, так і суто 
мистецтвознавчого аналізу художніх явищ і взагалі у зв’язку зі всім, що так 
чи інакше пов’язане з цариною мистецтва. Це, своєю чергою, призводить до 
«розмивання» автентичних значень терміну «художня культура», його невиправданої 
полісемантизації, ототожнення  художньої культури з мистецтвом, а художніх 
цінностей  із мистецькими творами.

На нашу думку, вказані поняття мають виражену близькість, проте між ними 
є смислові градації. В основі ж помилкового їх ототожнення лежить часом неадекватне 
розуміння сутності художньої культури, її структури, а також онтологічного статусу 
її складників, що визначається контекстом цілого. Отже, метою цього дослідження є 
з’ясування семантико-структурних особливостей зазначеного вище феномену.

Так, у ряді досліджень визначення художньої культури пов’язуються 
винятково з мистецтвом (В. Журавльов, К. Кунчева та ін.). Наприклад, В. Журавльов 
трактує цей феномен як «емоційно-образне сприймання людиною себе у світі 
природному й соціальному» [3, с. 43].

В окремих працях смисловий акцент в інтерпретаціях художньої культури 
робиться на цілісності результатів художньої діяльності в різних галузях мистецтва 
та їх соціокультурній зумовленості. Зокрема, у «Сучасному словнику-довіднику з 
мистецтва» це поняття розглядається як «сукупність цінностей, створених у різних 
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видах мистецтва, що розуміється як органічне ціле i співвідноситься з усім процесом 
суспільно-історичного розвитку людства» [9, с. 726]. Незважаючи на однобічність 
такого тлумачення (мистецтво знову виявляється єдиним складником художньої 
культури), вживання поняття «художня культура» в окресленому вище значенні є до 
певної міри можливим. 

З позицій інформаційного підходу феномен художньої культури вивчає Т. 
Сумінова. На її думку, художня культура являє собою яскраву, цілісну, гармонійну 
інформаційну систему, що містить у собі варіативні інформаційні об’єкти/ресурси 
і насамперед – тексти творів [10,  c. 28]. Конкретизуючи свою думку, дослідниця 
далі пояснює, що художня культура функціонує як певна інформаційна система 
видів мистецтва, кожний із яких має неповторну інформаційну цінність, оскільки 
повідомляє  про одне й те саме явище, за допомогою власних засобів та індивідуально-
конкретної мови [298, c. 36]. У формі мистецтва художня культура є також «…
способом генерування інформаційного образу світу автора, реципієнта/споживача 
інформації і навколишньої дійсності через закодовані  знання, смисли, інформацію» 
[298, c. 39].

Водночас художня культура уявляє собою не тільки галузь людської 
діяльності. Вона постає і об’єктом філософських, культурологічних, психологічних, 
семіотичних, інформаціологічних та інших досліджень. Із цієї позиції Т. Сумінова 
розглядає її як «… генератор великої кількості різноманітних ідей / кодів / символів 
/ знаків / текстів / документів / смислів / культурних форм / артефактів / феноменів» 
[10, с. 26]. Авторське бачення сутності феномену художньої культури дослідниця 
концентровано виражає лексемою «артосфера». 

Є також велика група досліджень, автори яких, прагнучи чітко визначити 
специфічність явища, що вивчається, фокусують увагу на його функціонально-
процесуальному боці й пов’язують із сукупністю форм діяльності, що безпосередньо 
стосуються створення та соціального функціонування мистецтва (Л. Дорогова , М. 
Каган, C. Плотнiков, А. Флiєр, Г. Щедрiна та iн.). Так, Г. Щедрiна поняття «художня 
культура» ототожнює з генералізацією та ретрансляцією духовних цінностей, 
організованих у світ художніх образів [12, с. 40]. С. Плотнiков трактує його як 
сукупність процесів i відносин, пов’язаних із художньо-творчою діяльністю 
людей, в основі якої лежать ідеали краси, а також із діяльністю щодо збереження, 
розповсюдження i споживання художньої продукції [7, с. 20]. Подібні дефiнiцiї хоч 
i не охоплюють повністю зміст поняття «художня культура», але фіксують його 
важливий  (дiяльнiсно-практичний) складник. 

Найбільш повними й адекватними, на нашу думку, є ті визначення художньої 
культури,  які окреслюють i її предметну основу, й описують функціональну сферу (Ю. 
Лукiн, Л. Чучайкiна та ін.). Найбільш лаконічне з них подане у праці   Ю. Лукiна, який 
вважає, що художня культура (артосфера) – це «сукупність створених суспільством 
цінностей, а також процес їх творення, поширення й сприйняття, засвоєння 
суспільством i кожною окремою людиною» [5, с. 22].

Серед науковців немає також одностайності щодо розуміння структури 
художньої культури. У ряді праць пропонуються структурні моделі досліджуваного 
феномену, які відзначаються, на нашу думку, недостатньою кількістю виділених його 
складників. Наприклад, Л. Дорогова за структурою виділяє в художній культурі три 
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класи: мистецтво (сукупність усіх його видів); художні елементи матеріального та 
соціального середовища; науки, що вивчають мистецтво [11, с. 60]. Ю. Борєв у системі 
художньої культури виокремлює дві підсистеми: власне мистецтво (сума художніх 
творів i продукування художніх цінностей); система закладів, що забезпечують 
умови виробництва, поширення й споживання художньої культури, підготовку 
кадрів i управління [2, с. 393–394].

В окремих дослідженнях має місце детальний опис структури художньої 
культури. Зокрема Ю. Лукiн виділяє такі її компоненти: створення пам’яток; 
продукти художньої творчості (мистецькі твори); репродукування, тиражування 
художніх творів, художні заклади й засоби ретрансляції художніх цінностей; 
споживачі художньої культури (читачі, слухачі, глядачі); художня освіта й виховання 
в середній i вищій школі; заклади, що пропагують художню культуру; система 
заохочення, стимулювання діячів художньої культури (премії, конкурси, присвоєння 
звань); творчі спілки, об’єднання; теорія художньої культури; органи державного 
управління художньою культурою [5, с. 22–23]. Як переконуємося, у Ю Лукіна наявне 
дублювання окремих компонентів, i, крім того, залишається поза увагою необхідність 
акцентування базових підструктур досліджуваного явища.

На нашу думку, більш компактним i водночас повним є бачення структури 
художньої культури, сконцентроване В. Селiвановим у таких аспектах:

−	 твір мистецтва як змiстовно-смислове ядро i предметно-речовинний 
фонд художньої культури;

−	 різноманітні форми й види діяльності щодо збереження, 
систематизації, опису фондів художньої культури, що забезпечують їх використання 
в системі культури;

−	 форми реалізації фондів художньої культури, що визначають її зміст 
(інтерпретація художніх творів на різних рівнях: виконавському, мистецтвознавчому, 
в оцінках публіки);

−	 поповнення фондів художньої культури за допомогою художньої 
творчості; види діяльності, що забезпечують процес художньої творчості i 
управління художньою культурою; формування професійних кадрів у галузі 
 художньої творчості [8, с. 15].

Подаючи розгорнутий опис структури художньої культури, В. Селіванов 
виділяє також її домінантні структурні елементи – «митець», «художній твір», 
«публіка».

Дослідниця Т. Сумінова розглядає структуру художньої культури 
в діяльнісному модусі. При цьому дослідниця виділяє три види практичної 
(інформаційної) діяльності в артосфері: інформаційно-створювальний, 
інформаційно-репродуктивний та інформаційно-споживацький. 

Інформаційно-створювальна діяльність у художній культурі передбачає 
аналіз інформаційних ресурсів як власне творчих особистостей митців 
(композиторів, драматургів,  режисерів і т. п.), так і дослідників, і критиків. Водночас 
до кола творців увіходять і виконавці текстів (актори театру, співаки, музиканти). 
Вони також є «креаторами» інформаційних ресурсів художньої культури, оскільки 
кожного разу інтерпретуючи задум композитора, режисера, оператора і т. п., ніби 
заново створюють тексти творів. 
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Інформаційно-репродуктивний (креативно-репродуктивний) вид 

інформаційної діяльності передбачає формування інформаційних потреб, 
спрямованих на трансляцію вже накопичених знань (інформаційних ресурсів) іншим 
споживачам. Зокрема в кінематографі до їх кола можуть бути віднесені, окрім членів 
знімальної групи, спеціалісти мистецтвознавці, провідні педагоги різних факультетів 
галузевих навчальних закладів (Всеросійський державний університет кінематографії 
імені С. Герасимова, вузи культури і мистецтв), лектори, популяризатори знань. 

До третього виду інформаційної діяльності – інформаційно-споживацького, 
на думку Т. Сумінової, належать користувачі (непрофесіонали, любителі мистецтва), 
для яких споживання інформації пов’язане, насамперед, з її «розпредмечуванням» 
(інтеріоризацією), тобто зі сприйманням та засвоєнням. Цей вид інформаційної 
діяльності дослідниця, услід за Ю. Зубовим, розподіляє на три самостійні підвиди 
діяльності: «перцептивну» (або естетичну), тобто потребу в мистецтві, красі; 
«пізнавальну» – потребу в істині, достовірному знанні; «ціннісно-орієнтаційну» – 
потребу в ціннісних настановах та орієнтаціях [10, с. 41 – 42].  

Якщо названі вище дослідники розглядають структуру художньої культури 
в плані предметного та органiзацiйно-функцiонального її буття, то М. Каган, 
спираючись на положення про необхідність аналізу цього явища як підсистеми 
культури суспільства загалом, обґрунтовує модель багатовимірної його будови. На 
думку вченого, художня культура (артосфера) існує у тривимiрному просторі, тому 
вона, відповідно, має три структурні зрізи:

−	 духовно-змістовий вимір характеризує художню культуру у її 
взаємозв’язку з певним типом світогляду, який забезпечує духовно-смислову єдність 
усіх форм мистецтва кожної культурно-історичної доби;

−	 морфологічний вимір репрезентує особливості внутрішнього 
складу художньої культури: зумовлене певним образом світу й людини в ньому 
співвідношення всіх видів, родів, жанрів мистецтва; 

−	 організацiйно-інституціональний аспект буття художньої культури 
пов’язаний зі способами організації в кожному типі культури форм художньої 
діяльності, яка, на думку вченого, являє собою тричленний процес: художня творчість  
–  художній твір – художнє сприйняття [4, с. 166–167, 251].

Більшість науковців погоджуються з тим, що основу художньої культури 
становить мистецтво. Воно є тим центром, довкола якого кристалізуються всі інші 
структурні шари цього явища. Однак, навіть у випадку адекватного розуміння 
сутності і складу художньої культури, дослідники, як правило, не зосереджують 
увагу на виявленні різниці між феноменом мистецтва загалом i мистецтвом як 
складником художньої культури, хоча в контексті аналізу останньої часто цілком 
доречно оперують терміном «художня цінність».

Вагомий внесок у з’ясування окресленої проблеми зробили В. Селіванов і 
Н. Маніковська. Побіжно це питання розглядає і М. Каган. Зокрема,  В. Селіванов 
у   своїх  працях   наголошує на першорядній значущості для розуміння специфіки 
художньої культури процесів поширення, сприйняття, інтерпретації й оцінки  –  
споживання художньої продукції у широкому розумінні цього слова. У зв’язку з 
цим він розглядає мистецтво (сукупність конкретних художніх творів) як «деяку 
можливість, що повинна бути перетворена на дійсність за допомогою процесів 
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поширення і сприйняття» [8, с. 5]. В. Селіванов також зауважує, що при визначенні 
сутності мистецтва центральним є зв’язок «дійсність – митець – твір мистецтва». У 
сфері ж аналізу художньої культури домінанти зміщуються i провідну роль починає 
відігравати взаємозв’язок «твір мистецтва – публіка – дійсність». Отже, якщо творцем 
художніх пам’яток виступає лише художник, композитор, поет тощо, то художню 
культуру творить не лише митець, але й публіка (критика, звичайні споживачі) [там 
само].

Такий підхід свідчить, що сам факт виникнення твору мистецтва ще не 
означає, що він стане фактом художньої культури, її цінністю. Мистецька пам’ятка 
твориться як потенційна цінність. Але щоб той чи інший твір отримав «статус» 
реальної художньої цінності, він повинен пройти апробацію публікою. Має відбутися 
його духовне освоєння: осмислення, оцінення (виявлення рівня справжньої художньої 
значущості), усвідомлення ціннісності пам’ятки. Тільки тоді мистецький твір увійде 
до фонду цінностей художньої культури й отримає право на дбайливе збереження [8, 
с.12–13]. Інакше кажучи,  художня цінність виникає внаслідок взаємодії, «зустрічі» 
двох полюсів. Одним із них є об’єктивна даність твору мистецтва в його предметно-
речовинній формі із тими смислами, що є результатом творчого самовиявлення 
митця, а іншим – суб’єктивний чинник – діяльність публіки (насамперед критики), 
що у процесі творчого освоєння духовного потенціалу художньої пам’ятки кваліфікує 
її як цінність і закріплює, зрештою, за нею статус художньо-культурної цінності.

У процесі трансформації мистецьких пам’яток у художні цінності Н. 
Маніковська центральну роль відводить операціям технічного відтворення, 
інституалізованим у систему суспільного художнього виробництва. У своїх 
міркуваннях дослідниця доходить до такого висновку: парадокс художнього 
творіння в тому, що про його народження інші дізнаються, як правило, тоді, коли 
воно сповіщає про себе, будучи опублікованим, розтиражованим. Але у цьому 
процесі пред-ставлення (о-публікації) художній текст обмінює те, що трапляється 
лише одного разу – свою одиничність і унікальність на публічність, «буття – для – 
себе» на «буття – для – інших» [6, c. 4]. При цьому Н. Маніковська посилається на 
Т. Адорно, який писав: «Будь-який твір, який адресується багатьом, вже є, по суті, 
власною репродукцією» [1,  c. 52]. Отже, для твору мистецтва у сфері соціального 
буття притаманна форма «свого – іншого». А це «своє – інше» і є художньою цінністю.

Водночас дослідниця акцентує увагу на тому, що в даному випадку мова 
йде про технічне відтворення саме зразкових aрте-фактів, а не про тиражування 
сурогату, «кітчевого хламу» (за висловом Т. Адорно). Тільки за таких умов художні 
цінності, зберігаючи зв’язок з оригінальними художніми текстами, здатні викликати 
у реципієнтів духовні переживання, розповідати, подібно до самих оригіналів, про 
сокровенне, про пошуки істини буття, сенс людського існування [6,  c. 11 – 12].

Художня цінність за своєю природою – інтегральна. Цiннiсно значущою 
виявляться як ідеальна сторона художнього твору (його духовний зміст), так i 
матеріальна форма, що передає цей зміст (сукупність засобів художньої виразності). 
Система ж критеріїв, відповідно до яких відбувається оцінювання мистецьких творів, 
є динамічною. 

Водночас існує спадкоємність певних ціннісних орієнтирів художньої 
свідомості, завдяки чому стає можливим наслідування художніх цінностей, створення 
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їх загальнолюдського й національного фондів. До універсальних критеріїв художньої 
вартiсностi мистецьких пам’яток належать такі: загальнозначущiсть, актуальність 
порушених митцем проблем; глибина закладених у творі ідей; вираженість типових 
психологічних станів, почуттів; майстерність форми (естетична виразність пам’ятки, 
яскравість i оригінальність її художніх рішень); наявність органічної єдності між 
художньо-виражальними засобами й духовним змістом твору. Вищу ж ціннісну 
значущість мають ті творіння мистецтва, у яких порушуються і розв’язуються саме 
«одвiчнi» – світоглядні – питання,  важливі для людей будь-якої національності й у 
будь-яку епоху.

Отже, здійснений нами аналіз наукових джерел, дотичних до проблеми 
визначення семантико-структурних особливостей феномену «художня культура», 
дозволяє зробити такі висновки.  Художня культура являє собою складно 
організоване утворення, підсистему духовної культури, що забезпечує творам 
мистецтва соціальний спосіб буття. Вона функціонує у трьох вимірах:  духовно-
змістовному, морфологічному, інституційному. Її духовно-смисловою й предметно-
речовинною основою є мистецтво, тексти якого виявляються формовтіленнями 
світоглядних уявлень та аксіологем різних цивілізацій, епох, народностей, конкретних 
особистостей. Завдяки операціям технічного відтворення (репродукування, 
розповсюдження) та споживання (духовно-творчої діяльності публіки) твори 
мистецтва у сфері художньої культури фігурують як художні цінності.

Для подальшого вивчення проблеми перспективним є з’ясування 
світоглядно-ціннісного потенціалу артосфери та особливостей його репрезентації у 
художніх текстах типологічно різних груп. 
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МУЗЫКАльНо-КритиЧеСКАЯ ДеЯтельНоСть А. М. ШеПелевСКоГо 
в еКАтериНоСлАве

(Первое 20-летие XX в.)

До недавнего времени картина музыкальной жизни Украины в целом, 
казалось, уже достаточно полно представлена в работах украинских исследователей. 
Бытовало мнение, что истинная музыкальная культура сосредоточена в крупных 
культурно-исторических центрах Украины – Киеве, Львове, Харькове, Одессе. 
Поэтому культурные явления провинции, являясь в определенной степени 
отражением или продолжением музыкальной жизни больших городов, в силу их 
кажущейся незначительности, притягивали к себе недостаточно внимания. Между 
тем советский музыковед М.П. Алексеев в 1924 г. писал, что «…еще совсем неизвестной 
остается музыкальная жизнь русской (в понимании общегосударственной. – 
В.  М.) провинции. У нас не существует еще музыкальной истории городов, какие 
написаны для ряда городов и провинций Италии, Германии, Франции…» [1, с. 7]. 
Следовательно, изучение истории музыкальной жизни небольших провинциальных 
городов, отдаленных от центров, может «… в некоторых случаях, … сообщить ряд 
существенных данных для истории общественной (курсив мой. – В. М.) и культурной 
жизни вообще» [1, с. 7].

За последнее 10-летие наметился определенный сдвиг в изучении региональных 
культурных явлений Украины. На начало ХХІ в. общая картина музыкальной 
жизни всей страны уже представлена в целом исследованиями музыкальной 
жизни многих регионов Украины – Буковины, Галичины, Екатеринославщины, 
Запорожского края, Полтавщины, Херсонщины, Черниговщины. Однако такой 
важный раздел музыкальной жизни любого региона (и Екатеринославщины в 
том числе), как музыковедческое знание, рассмотрен недостаточно. В то же время 
одним из показателем определенного уровня развития региональной музыкальной 
жизни и ее эволюции является процесс формирования научных и творческих школ. 
Так, некоторые вопросы становления театральной, композиторской, музыкально-
педагогической и исполнительских школ Екатеринославщины–Днепропетровщины 
нашли частичное отражение в работах В. Карпович, Т. Медведниковой, А. Поставной, 
И.  Рябцевой, А.  Тулянцева, Я.  Фридрик, С.  Хананаева. Полную, хотя и несколько 
эскизную, картину становления музыкально-теоретической школы данного региона 
предложила С.  Щитова, рассмотрев связь музыкально-критической мысли края с 
организацией профессионального воспитания молодых музыковедов в местном 
музыкальном училище. Однако вне поля исследования осталось музыкально-
критическое наследие отдельных личностей, особенно на начальном этапе 
становления музыковедческой мысли края. 

Именно поэтому объектом предложенного исследования является процесс 
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формирования музыковедческой школы Екатеринославщины на его начальном 
этапе. Предметом изучения избрана музыкально-критическая деятельность 
А.М. Шепелевского в Екатеринославе в 1900–1922 гг.

Целью настоящей работы является освещение музыкально-критической 
деятельности А.М.  Шепелевского, находившегося у истоков становления 
музыковедческой школы Екатеринославщины. В связи с этим в статье ставились 
такие задачи: 1) выявить художественную позицию А.  Шепелевского в оценке 
явлений музыкальной жизни региона; 2) вскрыть связь музыкально-критических 
взглядов А.  Шепелевского и его исполнительских принципов; 3) определить вклад 
А. Шепелевского в распространение музыковедческой мысли Екатеринославщины за 
пределы региона. 

Специальных работ, посвященных изучению музыкально-критической 
деятельности А. Шепелевского в Екатеринославе обозначенного периода не существует. 
Научная новизна данной работы заключается в первой попытке рассмотрения 
музыкально-критического наследия А.  Шепелевского в екатеринославский период 
его творческой деятельности (1900–1922 гг.).

Творческие достижения А.М.  Шепелевского базировались на 
разносторонности его художественного дарования и на полученным им серьезном 
музыкальном образовании. Первым его учителем был польский пианист, педагог 
и композитор А.С.  Ружицкий. А.  Шепелевский привлекался А.  Ружицким к 
исполнительской деятельности с раннего возраста. Концертные выступления 
юного А.  Шепелевского всегда имели в Екатеринославе большой успех. В 1889 
г. «Екатеринославские губернские ведомости» сообщили, что молодой пианист 
«… действительно подает значительные надежды; играет он с душой, причем техника 
развита, как для его возраста, замечательно» [2, с. 135-136]. 

Если творческое сознание А.  Шепелевского на раннем этапе обучения 
формировалось под воздействием А.  Ружицкого, то в более зрелые годы во время 
обучения в Московской консерватории – под влиянием пианистов-педагогов Ф. Бузони 
и П. Шлецера. В итоге молодой человек обрел широту музыкально-художественных 
представлений, свободу и независимость взглядов в оценке культурных и 
музыкальных событий, а также повышенное чувство гражданственности и активную 
творческую позицию, т.е. европейское мировосприятие и целостную музыкальную 
«картину мира».

После окончания консерватории в Екатеринослав 26-летний Авраамий 
Михайлович возвратился в 1900  г., имея опыт публицистической работы в 
московских газетах «Курьер», «Новости дня». Рецензии и заметки А. Шепелевского 
с 1904 г. публиковались как местной (губернской), так и столичной прессой. Это 
екатеринославские газеты «Приднепровский край», «Южная заря», «Narodni listy», 
«Русская правда», московские журналы «Музыкальный труженик», «Оркестр», 
«Музыкальный современник» и петербургская «Русская музыкальная газета». 
Публикуясь в рубриках «Музыка в провинции», «Музыка и театр», «Хроника», 
А. Шепелевский выступал под псевдонимами А. Левитин, А. Ш., Черномор. 

Круг затрагиваемых А.  Шепелевским музыкальных проблем достаточно 
широк и разнообразен. Он откликался на любое яркое, достойное внимания 
событие музыкальной жизни города: выступления оркестра Екатеринославского 
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музыкального училища, польского народного оркестра, певцов М.  Михайловой, 
Дубовенко, скрипачей Л.  Ауэра, Б.  Губермана, Я.  Кубелика, Г.  Марто, М.  Эрденко, 
струнного квартета Одесского отделения Императорского Русского музыкального 
общества (ИРМО), пианистов В.  Покровского, Г.  Гальстона, виолончелиста 
А. Покровского; обсуждал проблемы распространения музыкального образования в 
самих широких кругах общества, вопросы профессионализма музыкальной критики 
и т.д.

А.  Шепелевский-критик предстает перед нами как истинный музыкант, 
музыкальный гурман, никогда не изменяющий своему эстетическому эталону, 
обладающий чувством понимания подлинного, высокого искусства, выявляющий 
серость и неоригинальность исполнения, изобличающий содержательную 
поверхностность и выхолощенность интерпретации, осуждающий бездумное 
следование моде и угождение запросам публики. Будучи серьезным пианистом-
исполнителем, он подходил к анализу концертного исполнения других музыкантов 
с той же степенью требовательности и взыскательности, которую предъявлял к себе. 

Одинаково непредвзято относился А. Шепелевский к начинающим молодым 
музыкантам, которых мог поддержать, и к знаменитостям, которым не прощал 
небрежность в исполнении, доминирование техники над музыкальным смыслом. 
Так, екатеринославский критик очень тепло откликнулся на выступление молодого 
пианиста В.  Покровского: «Пианист с блестящей техникой, которая никогда не 
закрывает в нем утонченного благородного артиста. В ряду произведений … пианист 
показал себя полным хозяином своего инструмента и интерпретатором редкостной 
интеллектуальности» [4, с. 15]. В качестве примера такой же принципиальной в 
художественном отношении позиции к исполнителю, в которой видны серьезность 
и глубина анализа, можно привести отзыв А.  Шепелевского на выступление 
Я.  Кубелика. А.  Шепелевский отметил несомненные достоинства игры чешского 
скрипача: «Блестящая звуковая игра, точно определенные светотени. Идеально 
чистый, серебряной ниткой искрящийся звук, тщательный и безукоризненный 
рисунок, огромное совершенство техники» [5, с. 23]. Однако высказанное 
одобрение не помешало критику увидеть и недостатки творческой манеры 
чешского исполнителя: «Неужели эта воплощенная виртуозность представляет 
собой исключительную ценность, … неужели это возносит виртуоза-скрипача 
на великого художника на великого художника, на мировую величину?» [5, с. 23]. 
В предложенных скрипачом интерпретациях рецензент обнаружил некоторую 
высокомерность, поверхностность в передаче замысла автора, а исполнение 
некоторых виртуозных произведений расценил как проявление циркачества. 
Проявление исполнительской индивидуальности в раскрытии художественной идеи 
лежало в основе высокой оценки А.  Шепелевским выступления в Екатеринославе 
польского скрипача Б.  Губермана, которого считал исполнителем для избранной 
публики. Скрипач притягивал внимание слушателей «искрами своего несколько 
прохладного артистического разума» и техническим совершенством. При этом 
«блестящий виртуоз-Губерман не перекрывает Губермана-художника с изысканной 
артистической индивидуальностью» [6, с. 4]. 

Изысканность интерпретации, главенство художественной мысли 
ставились А.  Шепелевским на первое место и в оценке исполнительской 
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манеры других музыкантов. На этом основании критик отдавал предпочтение 
мастерству французского скрипача Г.  Марто: «По утонченности и изысканности 
… игра Марто перевешивает игру такого мастера …, каким является любимец 
екатеринославской публики уважаемый Ауэр. Сама филигранность не является … 
чем-то самодостаточным; в его игре она подчинена общему замыслу исполнения, 
руководствуется редкой музыкальной интеллигентностью» [7, с. 4]. 

Художественный вкус и музыкальную образованность критик считал 
необходимыми качествами слушательской аудитории. Поэтому он выступал 
против низкопробности в репертуаре некоторых гастролеров, которую расценивал 
как проявление недооценки публики. А.  Шепелевский допускал предположение, 
что некоторые именитые концертанты, демонстрируя провинциальной публике 
репертуар не высокого художественного уровня, считали ее малоразвитой 
в художественном отношении и недалекой в понимании музыки. Примером 
неуважительного отношения гастролеров к публике может быть выступление 
солистки Императорских театров М.  Михайловой: «… наверное, две трети всего 
спетого г. Михайловой занимали всяческих видов и сортов вальсы… Здесь были и 
вальс «Мотылек», «Вальс нимфы и сильфы», и много других вальсов…» [8, с. 358]. 

Критико-публицистическая деятельность А. Шепелевского преимущественно 
была направлена на освещение сольных концертных выступлений, видимо, 
потому что, этот вид исполнительства был более близок рецензенту. Выступая на 
концертной эстраде как солист-пианист и как участник камерно-инструментальных 
ансамблей, он понимал природу и особенности фортепианного исполнительства, 
сложную внутреннюю работу концертанта. Однако яркие, запоминающиеся и 
будоражащие воображение оркестровые выступления также находили отклик в душе 
А. Шепелевского-критика. На страницах местной периодической прессы мы находим 
его заметки об оркестре местного музыкального училища под руководством чешского 
дирижера Я. Кржички, работавшего в губернском центре по приглашению дирекции 
Екатеринославского отделения ИРМО (1906–1909 гг.). По словам А. Шепелевского, 
чешский музыкант «совершил чудеса неуемной энергии и умения, заставляя свой 
сборный, наполовину ученический оркестр звучать подобно симфоническому» [4, с. 
14].

По поводу концертного выступления другого оркестрового коллектива 
– польского оркестра под управлением отца и сына Намысловских – критик счел 
более удачным первое отделение, в котором марши, мазурки, полонезы и другие 
произведения «исполнялись колоритно, со своеобразным шиком и с большой 
живостью» [4, с. 14], по сравнению со вторым отделением, посвященном классической 
музыке. 

Существенный резонанс в музыкально-общественной среде России начала ХХ 
в. получил вопрос о демократичности музыкального образования, о необходимости 
его распространения в широких кругах населения. В числе деятелей искусства, 
участвовавших в публичном обсуждении этой проблемы, был и А.  Шепелевский. 
Журнал «Музыка и жизнь» разделял его точку зрения, согласно которой «… центр 
деятельности подобных учреждений (народных консерваторий. – В.  М.) должна 
заключаться в хоровых классах, а не в преподавании сольных предметов» [3, с. 15].

Вершиной музыкально-критической деятельности А.  Шепелевского в 
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Екатеринославе можно считать перевод совместно с А.  Винтером труда Р.  Вагнера 
«Опера и драма», вышедшего в 1909 г. В предисловии к этому изданию, за 
авторством Авраамия Михайловича, дается характеристика развития оперного 
жанра довагнеровского периода, выявляются некоторые достоинства и недостатки 
работы оперного реформатора, определяется место и значение труда Р.  Вагнера в 
мировом музыкально-историческом процессе. Перевод книги Р. Вагнера указывает 
на стремительный профессиональный рост А.  Шепелевского от рецензента 
местного уровня до музыкального теоретика. Факт государственного издания 
перевода вагнеровского труда, его востребованность в течение века свидетельствует 
о признании А.  Шепелевского как музыкального историка в общероссийском 
масштабе, о выходе местной музыковедческой мысли за пределы региона, о черте ее 
первичной сформированности на начало ХХ в. 

Таким образом, регулярно публикуя свои работы в периодических изданиях 
местной и столичной прессы, знакомя музыкальную общественность с событиями 
музыкальной жизни провинции, участвуя в обсуждении вопросов музыкального 
образования широких кругов общества, А. Шепелевский, по сути, был музыкальным 
просветителем для большой слушательской аудитории. В его работах дается 
эталон высокосодержательного искусства, высказываются соображения по поводу 
конкретных исполнительских интерпретаций и специфических проблем концертного 
исполнительства. Столичный журнал отозвался о А. Шепелевском как о «музыкально 
образованном и дельном критике» [3, с.  14]. Поэтому творческая деятельность 
А.М.  Шепелевского на начальном этапе становлення музыковедческой мысли и 
музыкально-теоретической школы Екатеринославщины - Днепропетровщины во 
многом определила ориентиры дальнейшего ее развития. 

Солидный интеллектуальный потенциал, стремление к глубокому и 
содержательному анализу, ироничность, остроумие в соединении с серьезным 
специальным образованием – все это составляет феномен А.М.  Шепелевского. 
Музыкант с широкими художественными устремлениями и возможностями 
объединял в своей творческой деятельности самые разные направления: концертно-
исполнительскую, музыкально-педагогическую, музыкально-критическую и 
публицистическую, композиторскую, литературную.
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ДиЗАЙН-оБрАЗовАНие в УКрАиНе и ЗА рУБеЖоМ: ПроБлеМЫ и 
ПерСПеКтивЫ рАЗвитиЯ

В данной статье рассматриваются  проблемы получения дизайнерского 
образования сегодня и возможные пути его развития.   

Анализируя источники, следует заметить, что точки зрения специалистов 
в вопросе появления, как самого термина «дизайн» так и начала его практического 
становления и дальнейшего развития существенно разнятся. Полагают что развитие 
техники, ремесел, а также декоративно-прикладного искусства следует искать в 
доиндустриальных цивилизациях: Древнего Египта, Античной Греции, Рима и 
Западной Европы.

Вероятно,  ряд  принципов и позиций, которые включает в себя современный 
«дизайн» в мировой практике уже использовались в конце XVI века. Причем 
бытует мнение, о том, что в начале XIX века термина «дизайн» не существовало 
как такового, употреблялись только такие понятия как  «практическая эстетика», 
«производственное искусство», «художественное проектирование».   Английский 
термин «design» вошел в международный обиход много позже. В Украине, данное 
понятие начало ограничено встречаться только с 1920 года. Широкое распространение 
«дизайн» как самостоятельное направление получил лишь в 1957 году, в период 
создания Международного совета индустриального дизайна, членом которого стала 
и Украина. [4, с. 13]

Рассматривать  этапы формирования и развития отечественного дизайна,  
технической эстетики, нельзя без учета и сравнения исторических периодов  развития 
общества, влияний разных культур. Бурный рост и подъем дизайнерства произошел 
с началом расширения промышленного производства, развития сфер обеспечения  
жизни и деятельности человека. Отпечаток на развитие дизайна оставили кризисные 
явления, связанные с различного рода революциями, войнами, техногенными 
катастрофами.

Началом профессионального обучения дизайну в Украине можно считать 
1885 год, год основания Харьковского практического технологического института.  
Данный ВУЗ готовил кадры в области эстетики технических объектов. Тем самым 
была заложена база  становления инженерного дизайна в регионе. Дальнейшее 
развитие подготовка высокопрофессиональных специалистов в области дизайна, 
получила своё развитие в таких городах,  как Львов, Одесса, Харьков. При этом 
необходимо  отметить большое влияние, которое оказывали учебные заведения, 
расположенные  в  других республиках бывшего СССР на подготовку национальных 
украинских кадров.

Зарождением истории зарубежного дизайна принято считать создание 
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производственного союза Deutscher Werkbund (1907), который объединил  
архитекторов, мастеров декоративного искусства и промышленников Вероятно,  ряд  
принципов и позиций, которые включает в себя современный «дизайн» в мировой 
практике уже использовались в конце XVI века. Причем бытует мнение, о том, что 
в начале XIX века термина «дизайн» не существовало как такового, употреблялись 
только такие понятия как  «практическая эстетика», «производственное искусство», 
«художественное проектирование».   

Дизайн переживал  и внутренние «революции», идя по пути  «от 
простого – к сложному». В последнее десятилетие в нашей стране, как и в ряде, 
промышленно развитых стран, дизайн является одной из наиболее развивающихся 
и востребованных профессий. Неслучайно, с каждым годом повышается  спрос на 
специалистов в области промышленного и интерьерного дизайна.

Проблема дизайна сегодня – это в значительной мере проблемы 
дизайнерского образования. В деятельности дизайнера один художественный вкус не 
обеспечит успеха. Теоретические, практические, экспериментальные знания, вот что 
служит фундаментом для подготовки будущих дизайнеров к их профессиональной 
деятельности. На сегодняшний день, подготовка дизайнеров осуществляется почти 
в каждом втором высшем учебном заведении. Но чаще всего это лишь подготовка 
по узконаправленной специализации в области дизайна, такие как графический, 
ландшафтный, дизайн интерьеров или WEB-дизайн. [1, с.13]

Современное общество требует от профессионала компетентности,  
базирующейся системой ценностей, который обладает человек. Ценности влияют 
на развитие мотивации, обозначают профессиональную позицию, а также 
являются  важным компонентом профессионального направления личности. 
Дизайнер должен быть широко образованным и эрудированным человеком, иметь 
серьезную  инженерную подготовку начиная с сопромата, материаловедения, 
технологии производства и заканчивая техническими  средствами проектирования. 
И наконец, дизайнер должен обладать профессиональными навыками художника 
и коммуникативными качествами психолога. Профессиональные умения и навыки 
формируются постепенно, в течение всего периода обучения. 

Так дизайнерское образование в Англии имеет давние традиции. Достаточно 
вспомнить педагогическую деятельность предшественников дизайна в английской 
художественной культуре, таких как  Ч. Р. Макинтош и У. Крейн. Программы 
с техническим уклоном, например, в Институте дизайна или Стэндфордском 
университете, делают упор на процессе дизайна: исследовании и решении проблемы. 
Стэнфорд, например, предлагает курс «поиска рыночных потребностей». Студенты 
не получают задания по дизайну автомобиля или какого-либо другого определенного 
объекта, а сами проектируют оригинальное изделие после самостоятельного изучения 
реальных потребностей рынка. Таким образом, они имеют уникальную возможность 
реализовать и воплощать свои проекты в жизнь. [2, с. 67] Студенты отечественных 
ВУЗов ограничены в своих возможностях и действиях во время обучения, вследствие 
чего большая часть работ остается в проектах: эскизах на бумаге, макетах и моделях, 
дизайн-концепциях. Поэтому выходя из университета студенты, в ряде случаев не 
готовы к полноценной профессиональной деятельности.

При этом необходимо всегда помнить, что дизайнерские идеи, которые 
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отрываются от возможностей инженерного, «материального» воплощения 
превращаются лишь в самостоятельный, оторванный от потребностей человека вид 
искусства.

Особое внимание хочется обратить именно на практическую подготовку 
молодых специалистов. Только «пощупав руками», практически оценив изготовление 
той или иной вещи, ее материальное воплощение студенты в будущей деятельности 
смогут учитывать потребности экологии, производства, человека и многое другое.  

На современном этапе развития дизайна,  доминирует подход к определению 
профессиональных умений и личностных качеств. Которые обеспечивают успешный 
переход из системы университетского обучения к профессиональной деятельности.  
В результате освоения образовательной программы студенты должны приобретать:
- умение планировать, проводить научно-исследовательскую работу и эксперименты, 
воплощать и генерировать новаторские идеи;
- широкую эрудицию, необходимую для понимания глобальных и социальных 
последствий дизайнерских решений;
- понимание необходимости непрерывного обучения, повышения квалификации и 
самосовершенствования на протяжении всей профессиональной деятельности;
- желание популяризации дизайнерского мастерства.

Данные умения и навыки формируются постепенно, в течение всего периода 
обучения. Владение этими знаниями и умениями, может стать полноценной базой 
для качественного и широкопрофильного обучения дизайнеров.
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