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АНОТАЦІЯ
Палійчук А. В. Мистецький доробок Володимира Івасюка у вимірах
української музичної культури другої половини ХХ століття: історикобіографічний аспект. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. Національна академія
керівних кадрів культури і мистецтв. Міністерство культури України, Київ,
2018.
У дисертації виокремлюється та вивчається феномен мистецької
особистості В. Івасюка, визначається його роль у процесі духовної інтеграції
української культури. Виявлена дихотомія історичного та біографічноперсоналістського підходів до феномена стилю у сучасній культурології,
визначені актуальні аспекти концепції діалогу щодо творчого феномена
В. Івасюка. Розробляються культурологічні виміри теорії стилю в її загальноестетичному та спеціальному мистецтвознавчому призначенні, висвітлюється
явище автопоезису у сфері масової комунікації та у контексті творчої
біографії Івасюка.
Відкривається значення явища ноематичного діалогізму у мистецькому
доробку В. Івасюка: до типології змісту пісенної творчості, у зв’язку з ним
визначаються провідні риси авторської мови В. Івасюка, ноематичні
властивості його стильового мислення. Встановлюється відповідність
екзистенціальних показників художньої свідомості В. Івасюка до архетипів
національної свідомості.
Відзначено, що типологія змісту пісенної творчості В. Івасюка дозволяє
визначати

інтонаційний

тезаурус

української

музичної

мови

як

загальносуспільного явища, тобто дозволяє відтворювати «інтонаційний
словник» української музичної культури другої половини ХХ століття.
Реалізація мети дисертації – виявити провідні аспекти творчості,
екзистенціальні показники мистецької особистості В. Івасюка – здійснюється
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в опорі на вирішення провідних завдань: визначити теоретичні підходи до
вивчення долі й творчості В. Івасюка; виявити національно-історичні
фактори становлення мистецької особистості В. Івасюка; розробити подвійну
категорізацію понять часу та «герою свого часу» у відповідності до долі та
творчості В. Івасюка; створити аналітичну базу для визначення авторської
мови В. Івасюка, висвітлити явище авторського художнього мислення та
його сутнісні протиріччя; висвітлити значення ЗМІ у процесі актуалізації
творчих меседжів В. Івасюка.
У Розділі 1 визначається, що провідним аспектом творчості Івасюка
стає

моделювання

власного

«психологічного

часу»,

пов’язаного

з

осмисленням як зовнішнього життєвого ряду, так і власного світосприйняття,
тобто з глибинною особистісною рефлексією.
Долання часу – головна мета творчості В. Івасюка, що залишилася і
після його уходу з життя, причому сприяє цьому новий вимір культурного
простору – інтернет-комунікація, бо саме завдяки їй інформація про
композитора, присвячені йому матеріали, дані про його творчий доробок та
виконавський репертуар, записи його виконання, фотоматеріали, супутні
документи тощо мають широке розповсюдження; транслюючись, вони
популяризуються та пробуджують нові інтереси до особистості митця.
Підсумовування підходів до творчої постаті В. Івасюка дозволяє судити
про неї як про цілісне музично-творче втілення орфеїчного типу мистецької
особистості, яка формується у період екзистенціальної кризи української
культури і протистоїть даній кризі яскраво вираженою особистою
національною самосвідомістю, у чому і проявляється найбільше пасіонарна
тенденція мислення музиканта. Тому важливим є висвітлення шляхів
вивчення постаті та творчості В. Івасюка у реаліях відповідного соціального
часу, а також створення часових проекцій від минулої історичної доби
української естрадно-пісенної творчості до її сучасної соціокультурної
дійсності.
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Доводиться, що не лише особливості професійного формування, а й
загальна творча установка, особистісні смислові інтенції спонукали
В. Івасюка обирати провідною сферою художнього самоздійснення масову
пісню, тобто йти до широкої соціальної комунікації, прагнути обняти у
солоспівах усю національну спільноту. Зазначається, що завдяки медіакомунікаціям сьогодні існує усталений «архіпелаг Івасюка», що складається з
наново виникаючих «островів» – інформаційно-художніх складових.
Розділ 2 дозволяє переконуватися в тому, що В. Івасюк керується
власною особистісною інтерпретацією музично-поетичного буття пісенності
як художньої парадигми національної свідомості, складає пісенні тексти, у
яких відкриває нові обрії розуміння не лише музичного матеріалу, а й,
насамперед, смислів життя. З даних смислів В. Івасюк обирає, як провідні,
ліричне почуття міжособистісного любовного залучення, повної почуттєвої
довіри іншому (іншим, світу); відтворення сумісної колективної радості
переживання життєвої енергії, динаміки буття.
Відзначено, що творчість В. Івасюка повністю узгоджується з
уявленнями про сучасну музично-мовну традицію, що існує як система
звичаєвих музично-творчих практик, тобто як мова масово-популярних
музичних форм, серед яких можуть бути виокремлені авторські жанровостильові

внески.

Зокрема,

в

пісенній

мові

віддзеркалюються

ті

закономірності розвитку музичного смислу та музичного мелосу, що
формувались на широких вокально-жанрових засадах, залучаючи досвід і
оперної, і камерно-вокальної професійної творчості.
Виявляється, що ноематичними чинниками пісенно-естрадного тексту
постають мелодійний спів – вокальна кантилена та моторне інструментальне
звучання – інструментально-інтонаційна динаміка. Встановлюється також,
що використовуючи стилістично-композиційні прикмети окремих жанрів та
поєднуючи їх в композиційному розгортанні авторського цілісного тексту,
Івасюк створює полістилістичну неостильову семантичну модель сучасної
популярної

пісні,

яка

живиться

просвітницькими

мотивами

та
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класицизуючими ідеями. Доводиться, що з процесом розширення сфери
музично-текстових інтересів пов’язані і зміни в поетичній тематиці, також
зростання ваги власних поетичних текстів, тобто повне авторського
охоплення жанрової території пісенного мистецтва. У цілому, В. Івасюку
вдається відкрити особливий ігровий характер музичного смислу в формах
популярної пісенної творчості. Найважливішими у даному аспекті є ті твори,
стосовно яких Івасюк виступав відразу у трьох іпостасях: як поет, як
композитор та як співак, який найкраще розуміє усі необхідні якості
виконавської форми у складній сфері масової, але не стільки розважальної,
скільки виховної та просвітницької, музично-творчої діяльності.
У Висновках дисертації стверджується, що розкриття стильового та
стилістичного змісту пісенної творчості В. Івасюка послужило доведенню
наявності музично-виконавської традиції щодо творчості В. Івасюка та
важливості ролі його особистості у суспільній свідомості, від минулого
століття до сьогодення. Доведено, що особистісно-життєва та творча доля
митця в їх єдності зумовили способи його музичного мислення, дозволили
вилучати останнє як унікальний смисловий інтенціональний (ноематичний)
феномен.
В. Івасюк пропонує особливий позитивно-піднесений спосіб художньої
комунікації, що протистоїть життєво-буденним прототипам, наділяє останні
ноетичними, тобто високо осмислюючими, можливостями та характеристичними
рисами. Приймаючи сам відблиск створюваних пісенних образів, мовби
освітлюючись ними, Івасюк для сучасників поставав водночас і героєм свого
часу, і зайвою людиною. Ці, розвинені у романтичній літературі дефініції,
дуже вдало вказують на екзистенційне протиріччя в характері, долі, творчості
Івасюка: тотальну приналежність до свого часу, вбирання усіх його типових
ознак; існування поза поточною реальністю у власному часовому вимірі,
незалежно від фізичних показників часового перебігу.
Виявляється, що важливість універсального смислового резонансу є
головною передумовою творчості у масово-пісенній сфері. Звернення до
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загальнозрозумілого, загально притаманного в ній з боку і образного
матеріалу, і засобів музичної виразовості примушує переключати хід
дослідницького аналізу до сфери культурної комунікації, оскільки художня
форма не містить якихось технологічних або змістових таємниць, відкриттів,
нових семантичних кодів, але засоби кодування та авторизації художнього
змісту, передумови виникнення авторського ідіостилю містяться на межі
жанрової системи у її цілому та семантики культури, мовної традиції
культури.
Визначається, що пісенна музично-мовна традиція представляє музику
у служінні культурі, у спільній з культурою семіотичній дії. Тому вона постає
множинною, поліцентричною, еклектичною, інформаційно-комунікативно
технологічно широко зацікавленою, оскільки розбудовується убік розширення
жанрових меж та координат. Водночас, як мова культурної традиції, вона
свої головні критерії видобуває у класико-академічній жанрово-стильовій
традиції музично-творчого процесу, котрий не зупиняється ні на мить, є
історично континуальним, постійно відновляє свої класичні параметри.
Саме звучання українського слова є для композитора стильовим
топосом, котрий дозволяє власне авторське ставлення виражати за
посередництвом

відбору

й

музично-композиційного

розташування

словесного матеріалу. Особливою рисою стилю Івасюка, успадкованою від
форми популярної, фольклорної у головних витоках пісні, є рефренність,
тобто повторюваність, зумовлена спільними композиційними та образносмисловими завданнями, покликана виділяти та закріплювати головні ідей й
художні форми їх реалізації у пісенному творі.
Ключові слова: феномен Володимира Івасюка, творча особистість,
орфеїчний тип мистецької особистості, «герой свого часу», національна
самосвідомість, екзистенціальні виміри, архетип, ноематичний діалогізм,
музичний

автопоезис,

стильовий топос.

музично-мовна

свідомість,

пісенна

творчість,
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SUMMARY

Paliychuk A. V. Creative Heritage of Volodymyr Ivasyuk in the Dimensions
of Ukrainian Music Culture of the Second Half of the 20th Century: Historical
and Biographical Aspect. – Qualifying scientific work as the manuscript.
The thesis for the degree of PhD of arts by specialty 26.00.01 "Theory and
History of Culture". – National Academy of Cultural and Arts Leaders, Ministry of
Culture of Ukraine. – Kyiv, 2018.
In the dissertation the phenomenon of artistic personality V. Ivasyuk is
singled out and studied, his role in the process of spiritual integration of Ukrainian
culture is determined. The dichotomy of historical and biographical-personalist
approaches to the phenomenon of style in modern culturology is revealed, actual
aspects of the concept of dialogue about the creative phenomenon of V. Ivasyuk
are determined. The culturological dimensions of the style theory are developed in
its general aesthetic and special art criticism, the phenomenon of autopoiesisin the
field of mass communication and in the context of Ivasyuk’s creative biography
are highlighted.
The significance of the phenomenon of noematic dialogism in the artistic
edition of V. Ivasyuk is revealed: in the typology of the content of song creativity,
in connection with it, the leading features of the author’s language V. Ivasyuk are
determined, the noematic properties of his style thinking. The correspondence of
existential indicators of artistic consciousness of V. Ivasyuk to archetypes of
national consciousness is established.
It is noted that the typology of the content of the poetry of V. Ivasyuk makes
it possible to determine the intonational thesaurus of the Ukrainian musical
language as a general social phenomenon, that is, it allows to reproduce the
"intonational vocabulary" of the Ukrainian musical culture of the second half of
the twentieth century.
Realization of the purpose of the dissertation – to reveal the leading aspects
of creativity, existential indicators of artistic personality V. Ivasyuk – is carried out
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in support of the solution of the main tasks: to determine the theoretical approaches
to the study of the fate and creativity of V. Ivasyuk; to identify national-historical
factors of the formation of artistic personality V. Ivasyuk; to develop a double
categorization of the concepts of time and "hero of his time" in accordance with
the fate and creativity of V. Ivasyuk; to create an analytical base for the author’s
language identification V. Ivasyuk, to highlight the phenomenon of author’s
artistic thinking and its intrinsic contradictions; highlight the importance of the
media in the process of updating V. Ivasyuk creative messages.
In Section 1, it is determined that the leading aspect of Ivasyuk’s creativity
is the modeling of his own "psychological time", related to the understanding of
both the external life line and his own worldview, that is, with a profound
personality of reflection.
The overcoming of time is the main purpose of V. Ivasyuk’s creativity, which
remains after his departure from life, and contributes to this new dimension of
cultural space – Internet communication, because it is thanks to her information
about the composer, the materials devoted to him, his creative work and
performances repertoire, recordings of its performance, photo materials,
accompanying documents, etc. are widely distributed; broadcasting, they
popularize and awaken new interests to the personality of the artist.
Summing up the approaches to the creative figure of V. Ivasyuk makes it
possible to judge her as a holistic musical and creative embodiment of the Orpheus
type of artistic personality, which is formed during the period of the existential
crisis of Ukrainian culture, and opposes this crisis with a pronounced personal
national identity, in which the most passionate tendency is manifested the
musician’s thinking. Therefore, it is important to highlight the ways of studying the
figure and creativity of V. Ivasyuk in the realities of the corresponding social time,
as well as the creation of time projections from the past historical period of
Ukrainian pop and song creativity to its contemporary socio-cultural reality.
It is proved that not only the peculiarities of professional formation, but also
the general creative setting, personal sense intentions led V. Ivasyuk to choose a
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mass song as the leading artistic self-realization sphere, that is, to go to a broad
social communication, to seek to embrace the whole national community in the
solo singing. It is noted that due to media communications today there is the
established "Ivasyuk archipelago", consisting of newly emerging "islands" –
informational and artistic components.
The Section 2 makes it possible to convince that V. Ivasiuk is guided by his
own personal interpretation of the musical and poetic existence of the song as an
artistic paradigm of national consciousness; it consists of song texts in which new
horizons open up not only the musical material, but also, first and foremost, the
meanings of life. From these meanings, V. Ivasyuk selects as a leading, lyrical
feeling of interpersonal love engagement, full of emotional trust to another (to the
rest of the world); reproduction of the joint collective joy of experiencing vital
energy, the dynamics of being.
It is noted that V. Ivasyuk’s work is fully consistent with the ideas of the
modern musical-linguistic tradition that exists as a system of customary musical
and creative practices, that is, as a language of mass-popular musical forms, among
which author’s genre-style contributions can be distinguished. In particular, the
song language reflects the regularities of the development of musical meaning and
musical melody, which were formed on broad vocal-genre grounds, drawing on the
experience of both opera and chamber-vocal professional creativity.
It comes to light that melodic singing – vocal cantilena and motor
instrumental sounding a-instrumental and intonational dynamics are noematic
factors of the song and pop art. It is also established that, using stylisticcompositional features of individual genres and combining them in the
compositional development of author’s integral text, Ivasyuk creates a
polystylistic, non-lexical semantic model of a contemporary popular song that is
fed by educational motifs and classic ideas. It is proved that the process of
expanding the sphere of musical and textual interests also involves changes in
poetic themes, as well as the growth of the weight of their own poetic texts, that is,
the full copyright coverage of the genre territory of song art. In general, V. Ivasiuk
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manages to open a special game character of musical meaning in the forms of
popular song creativity. The most important in this aspect are those works in
respect of which Ivasyuk acted at once in three epics: as a poet, as a composer and
as a singer, who best understands all the necessary qualities of performing form in
a complex field of mass, but not so much entertaining as educational and
educational, musical creative activity.
The conclusion of the dissertation states that the disclosure of the style and
stylistic content of the poetry of V. Ivasyuk served to prove the presence of
musical-performing tradition concerning V. Ivasyuk’s creativity and the
importance of the role of his personality in the public consciousness from the last
century to the present. It has been proved that the personality-life and creative
destiny of the artist in their unity led to the ways of his musical thinking, allowed
to remove the latter as a unique semantic intentional (noematic) phenomenon.
V. Ivasyuk offers a special, positively-fueled way of artistic communication
that opposes life-routine prototypes, endows the last of the noetic, that is, highly
imaginative possibilities and characteristic features. Accepting the glare of the
created song images, as if illuminating them, Ivasyuk for contemporaries appeared
at the same time as a hero of his time, and an extra person. These, developed in the
romantic literature of the definition, very successfully point out the existential
contradiction in the character, fate, and creativity of Ivasyuk: the total belonging to
his time, the absorption of all his typical features; existence outside the current
reality in its own temporal dimension, regardless of the physical parameters of the
time course.
It turns out that the importance of universal semantic resonance is the main
prerequisite for creativity in the mass-song sphere. The appeal to the commonly
understood, common in it from the side of both figurative material and means of
musical expression makes it necessary to switch the course of research analysis to
the sphere of cultural communication, since the artistic form does not contain any
technological or content secrets, discoveries, new semantic codes, but the means of
coding and authorization the artistic content, the prerequisites for the emergence of
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author idiostyle contained on the boundary of the genre system in its entirety and
the semantics of culture, the linguistic tradition of culture.
It is determined that the song musical-linguistic tradition represents music in
the service of culture, in the common culture of semiotic action. Therefore, it
appears as a plural, polycentric, eclectic, informatively and communicatively
technologically broadly interested, as it develops towards the expansion of genre
boundaries and coordinates. At the same time, as a language of cultural tradition, it
produces its main criteria in the classical-academic genre-style tradition of the
musical-creative process, which does not stop for a moment, is historically
continual, constantly restores its classical parameters.
It is the sound of the Ukrainian word for the composer’s style topos, which
allows the author’s attitude to express itself through the selection of the musical
composition of the verbal material. A special feature of the style of Ivasyuk,
inherited from the popular, folk style in the main sources of the song is
refrainment, that is, the repetition, caused by the general compositional and
figurative and semantic tasks, is intended to allocate and consolidate the main ideas
and artistic forms of their implementation in the song work.
Keywords: Volodymyr Ivasyuk phenomenon, creative personality, Orpheus
type of artistic personality, "hero of his time", national consciousness, existential
dimensions, archetype, noematic dialogism, musical autopoiesis, musical-linguistic
consciousness, song creativity, style topos.
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ВСТУП
Актуальність дослідження визначається наступним. Творча постать
Володимира Івасюка є унікальним втіленням орфеїчного типу мистецької
особистості у період екзистенційної кризи української культури як кризи
національної самосвідомості, що потребує особливого вивчення у реаліях
відповідного до неї соціального часу, водночас це вивчення передбачає
створення часових проекцій від минулої доби української історії до її
сучасної соціокультурної дійсності.
Особистість В. Івасюка та певні стильові ознаки його музичних текстів
стали міфологемою у процесі нової духовної інтеграції української культури,
що відбувається впродовж періоду Незалежності та заслуговує спеціального
визначення та тлумачення.
Типологічні риси творчості В. Івасюка ще не стали предметом науководослідницького розгляду, так само, як і інші показники його мистецького
доробку та творчо-життєвого шляху. Водночас типологія змісту пісенної
творчості В. Івасюка дозволяє визначати інтонаційний тезаурус української
музичної мови як загальносуспільного явища, тобто дозволяє відтворювати
«інтонаційний словник» української музичної культури другої половини ХХ
століття.
Творчість В. Івасюка є сталою складовою виконавського репертуару
українських

співаків,

постійним

предметом

вокально-виконавської

інтерпретації, всечасно збільшує, нарощує своє семантичне коло у
діалогічному руслі виконавської традиції, що також вимагає поглибленої
наукової рефлексії.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано на кафедрі естрадного виконавства Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв відповідно до тематичного
плану

науково-дослідницької

діяльності

НАКККіМ.

Тему

дисертації

затверджено рішенням Вченої ради Національної академії керівних кадрів
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культури і мистецтв (протокол засідання № 9 від 16 квітня 2016 р.),
відповідає комплексній темі «Актуальні проблеми культурології: теорія та
історія культури» (реєстраційний номер 0115U001517).
Формулювання наукового завдання, нове розв’язання якого
отримано в дисертації. Дисертаційна робота є завершеною науковою
працею, у якій визначаються провідні аспекти творчості, екзистенціальні
показники мистецької особистості В. Івасюка; визначаються теоретичні
підходи до вивчення долі й творчості В. Івасюка; виявляються національноісторичні

фактори

становлення

мистецької

особистості

В.

Івасюка;

розроблена подвійна категорізація понять часу та «герою свого часу» у
відповідності до долі та творчості В. Івасюка; створена аналітична база для
визначення авторської мови В. Івасюка, висвітлено явище авторського
художнього мислення та значення ЗМІ у процесі актуалізації творчих
меседжів В. Івасюка, що має перспективне предметно-методичне значення
для сучасної теорії, історії та практики культури, зокрема мистецтвознавства.
Мета і завдання дослідження.
Мета дослідження – виявити провідні аспекти творчості у вимірах
української музичної культури другої половини ХХ століття, екзистенціальні
показники мистецької особистості В. Івасюка.
Завдання дослідження є наступними:
– визначити теоретичні підходи до вивчення долі й творчості
В. Івасюка,

зокрема

визначити

методичні

можливості

взаємодії

інтенціонального та контекстуального підходів;
– виявити національно-історичні фактори становлення мистецької
особистості В. Івасюка;
– розробити подвійну категорізацію понять часу та «герою свого часу»
у відповідності до долі та творчості В. Івасюка;
– створити аналітичну базу для визначення авторської мови В. Івасюка,
висвітлити явище авторського художнього мислення та його сутнісні
протиріччя;
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– розкрити стильовий та стилістичний зміст пісенної творчості В.
Івасюка;
– довести наявність музично-виконавської традиції щодо творчості
В. Івасюка та екзистенційну роль його особистості у суспільній свідомості;
– висвітлити значення ЗМІ у процесі актуалізації творчих меседжів
В. Івасюка.
Об’єкт дослідження – українська музична культура другої половини
ХХ ст. в аспекті національної свідомості особистості.
Предмет дослідження – особистісно-життєва та творча доля митця,
способи його мислення та мовлення в контексті екзистенційної кризи
національної свідомості.
Хронологічні межі дослідження визначаються, з одного боку,
характеристиками основних етапів формування українського естрадного
вокального виконавства, відповідно до нього – української естрадної пісні,
котрі охоплюють період 60-х – 80-х років ХХ століття, з іншого –
актуалізацією феномена сучасного українського естрадного співу та
особистості

сучасного

українського

естрадного

артиста-співака,

що

примушує виділяти останні десятиріччя, тобто кінець ХХ – початок XXI ст.
Методи

дослідження

зумовлені

поєднанням

історичного

та

біографічно-персоналістського підходів у річищі культурологічного методу,
з виокремленням категорії часу як наріжної для обох цих підходів,
передбачають залучення теорії діалогу в її загально-естетичному та
спеціальному

мистецтвознавчому

інтердисциплінарному
культурологічним

призначеннях,

напрямі

прямуванням

та
у

теорії

стилю

категоріальному
вивченні

ЗМІ

та

в

її

положенні,
сучасними

культурологічними і психологічними пролегоменами до теорії автопоезису.
Інтегративним є феноменолого-семантичний метод, з підсиленням його
ноематичного прямування. Усі перелічені підходи діють у комплексному
докладанні до феномена творчої особистості В. Івасюка як знакової для
домінантних етичних рис національної української свідомості
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Теоретична база дослідження сформована відповідно до зазначених
методологічних напрямів. Її складовими є:
– дослідження, що містять розробку підходів до вивчення українського
пісенного мистецтва, національної естрадної творчості, зокрема творчості
В. Івасюка (Л. Кадцин, Т. Кириловська, О. Колубаєв, В. Марищак, М. Маслій,
Т. Рябуха, Т. Самая, М. Фещук);
– праці, що дозволяють розвивати екзистенціально-дихотомічний
(діалогізований) підходи, вилучати психологічно-особистісні чинники та
розвивати напрям психології культури (С. Аверинцев, М. Ахіджакова,
Р. Барт, Є. Басін, М. Бахтін, М. Бердяєв, В. Біблер, Н. Бонецька, Л. Бочкарьов,
М. Бубер, В. Виноградов, Л. Виготський, Г. Гадамер, Л. Гінзбург, Б. Губман,
П. Гуревич, Є. Гуренко, В. Демьянков, В. Зинченко, Д. Золтаї, М. Кадубіна,
О. Кирилюк, В. Ключевський, Д. Леонтьєв, Ю. Лотман, П. Рікер, В. Роменець, О. Рудакова, Ю. Степанов, Н. Тамарченко, Н. Уфімцева, А. Фаустов,
М. Холодна, І. Широкова, В. Шестаков, Г. Шпет, У. Еко);
– роботи, що дозволяють вивчати феномен музичного мислення та його
жанрово-стильові чинники, у тому числі, у сфері вокального мелосу (М. Бонфельд, Н. Герасимова-Персидська, Г. Єлістратова, О. Зинькевич, М. Каган,
Л. Казанцева, Д. Кирнарська, В. Козаренко, І. Котляревський, І. Коханик,
О. Лосєв, Л. Мазель, С. Маркус, О. Махов, В. Медушевський, В. Москаленко,
Є. Назайкинський, Г. Орлов, О. Потоцька, О. Притикіна, І. Пясковський,
К. Ручьєвська, Н. Савицька, Ю. Соланський, О. Сокол, А. Сохор, В. Суханцева,

М. Северинова,

О. Чеботаренко,

Т. Чередниченко,

М. Шамахян,

К. Шапінська, Б. Яворський, A. Merriam, E. Tarasti);
– праці, що дозволяють розвивати ноологічний підхід до вивчення
образу людини в контексті семантики культури (О. Самойленко В. Франкл,
Е. Фромм, М. Хайдеггер, Й. Хейзинга);
– дослідження функцій ЗМІ та явища автопоезису (А. Скорик).
Матеріалом дослідження є творча спадщина В. Івасюка в єдності її
різних жанрових сторін, але з наголошенням пісенної сфери; літературний
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матеріал, пов’язаний з особистістю Івасюка: біографічний, публіцистичний,
науково-популярні матеріали, у тому числі інтернет-сайти, присвячені його
життю та творчості, що допомагають їх документувати, фонди Чернівецького
обласного меморіального музею Володимира Івасюка та особистого архіву
родини Івасюків.
Наукова

новизна

одержаних

результатів

полягає

у

таких

положеннях. Вперше:
– визначено національно-історичні аспекти творчості та творчої долі
В. Івасюка,

розкрито

культурно-історичний

та

особистісно-життєвий

контексти його творчості;
– пропонуються у якості категорій історико-біографічного аналізу
поняття «герой свого часу» та «зайва людина» часу;
– розкрито явище авторської мови В. Івасюка у жанрі естрадної пісні,
з’ясовано стиль та стилістику пісенної творчості В. Івасюка як ноематичного
явища;
– вивчено виконавську традицію як показник функціонування творчого
доробку В. Івасюка в українській музичній культурі, зокрема способи
виконавської артикуляції як відтворення інтонаційного екзистенціалу
В. Івасюка;
– розкрито специфіку музично-стильового мислення в контексті
авторської пісенної творчості.
Уточнено:
– екзистенціальні виміри творчої особистості В. Івасюка.
Набуло подальшого розвитку:
– поняття автопоезису стосовно музичної творчості;
– ноологічний підхід до вивчення музичного стилю.
Практичне

значення

одержаних

результатів

зумовлюється

можливостю використання її матеріалів в навчальних курсах з історії та
теорії української культури, історії української музики, історії масової
музичної культури в ВНЗ мистецтва та культури, також заповненням
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інформаційної лакуни, що досі існує в соціально-комунікативній мережі
сучасної України щодо особистості В. Івасюка, зі створенням відповідних
ціннісних дороговказів.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим
дослідженням. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримано
автором особисто. Висновки й положення наукової новизни одержані
самостійно. Опублікованих статті за темою дисертації (5) написані без
співавторів.
Апробація

результатів

дослідження.

Апробація

результатів

дослідження здійснювалася на засіданнях кафедр та міжкафедрального
теоретико-методологічного семінару НАКККіМ, на 6 міжнародних та
всеукраїнських науково-практичних конференціях: Міжнародна науковотворча конференція «Трансформація музичної освіти та культури: традиція
та сучасність» (Одеса: 2015; 2016; 2017); Міжнародна науково-творча
конференція «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» (Одеса: 2016;
2017);

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Мистецтво

у

нелінійному просторі» (Тернопіль, 2018).
Публікації. За темою дисертації опубліковані 5 статей, з них 4 – у
спеціалізованих наукових збірниках, затверджених Міністерством освіти і
науки України, 1 – у періодичному науковому зарубіжному виданні
(Німеччина).
Структура роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, семи
підрозділів, висновків, списку використаних джерел (241 позиція), додатків.
Обсяг основного тексту дисертації становить 177 с.
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РОЗДІЛ 1
МИСТЕЦЬКА ОСОБИСТІСТЬ В. ІВАСЮКА У ПРОЦЕСІ
ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
1.1. Дихотомія історичного та біографічно-персоналістського підходів
до феномена часу та стилю у сучасній культурології та мистецтвознавстві
Взаємозв’язок понять про історичне та біографічне відображує одне з
основних «екзистенціальних дихотомій» людського буття, що тісно пов’язана з усвідомленням та упорядкуванням явища часу, тобто з темпоральними
вимірами культури в їх різних технологічних позиціях та смислових
значеннях.
Дане поняття Є. Фромма є відправним щодо обговорення складних і
суперечливих відносин людини з феноменом часу, що виражають певний
«розлад у природі людини», що породжує протиріччя її існування, «які
людина не має сил вирішити, але на які вона може реагувати по-різному,
залежно від свого характеру й культури» [197, с. 62]. Сполучена з
антиномією життя – смерті, «екзистенціальна дихотомія» людського часу
обумовлена тим, що «коротка тривалість життя людини не дозволяє їй
реалізувати всі закладені в ній потенційні можливості людської істоти, як
представника роду, навіть у самих сприятливих умовах. Виходячи із цього,
можна припустити, що людина могла б брати участь у процесі історичного
розвитку людей тільки в тому випадку, якби час життя індивідуума рівнявся
часу життя всього людства» [197, с. 63].
Продовжуючи міркування Є. Фромма, скажемо, що й причетність до
історичного часу людського роду (гіпотетичне прирівнювання до нього
терміну буття окремої людину) не рятує людину від труднощів оволодіння
часом та протиріч його усвідомлення, тому що й узяте в цілому родовий
«людський час» зберігає опозицію «космічному часу» (термінологія
П. Рікера), космічному просторово-часовому універсуму, що не піддається
людському тлумаченню і вирахуванню. У зв’язку з цим У. Еко вказує на
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відмінність ейнштейнівської концепції світу, за якою «усе те, що для
кожного з нас становить минуле, сьогодення й майбутнє, дане в єдності, і вся
сукупність послідовних (на наш погляд) подій, що визначають існування
матеріальної частки, представлено однієї лінією, лінією універсуму цієї
частки… Будь-який спостерігач, у міру того, як протікає його час…
відкриває нові частини простору-часу, які представляться йому новими,
такими, що послідовно постають, аспектами матеріального світу, хоча в
дійсності вся сукупність подій, що становлять цей простір-час, існувала вже
до того, як була пізнаною» [224, с. 97].
Якщо зв’язок з осмисленням явищ життя – смерті (початку – кінця
людського існування, нескінченності – обмеженості, континуальності –
дискретності, переривчастості людського життя як відбиття дихотомії
загальнородового

–

індивідуального

в

ній,

нарешті,

Вічності

–

швидкоплинності, моментальності й т. п.) визначає особливу ціннісноемоційну напругу відносин людини
недоступність

часу

безпосередньому

з часом, їх естетичний пафос, то
почуттєвому

сприйняттю,

його

ненаочність і не-матеріальність для людської рецепції, а звідси –
неможливість його споглядання й опису як об’єкта й віднесення до певного
класу об’єктів, створює особливі умови раціонально-логічного тлумачення
даного «явища» (яке, по суті, не «постає» перед людиною), отже, і його
наукового пізнання, визначення. Ці умови з достатньою ясністю названі
О. Пігалевим, який, відокремлюючи поняття «часу культури», зокрема,
пише: «Специфіка часу культури полягає в тому, що він, на відміну від
матеріальних предметів, не може бути сприйнятим за допомогою органів
почуттів, а тому його образ переплетений з певними метафорами й
обумовлений ними. Ця особливість властива сприйняттю всіх без винятку
явищ і процесів, недоступних органам почуттів. У результаті понадпочуттєве
заміняється чимсь наочним, що, властиво, і дозволяє зробити метафора. Час
культури, принципово не будучи даним сприйняттю, конституюється
кожною культурою по-своєму. І це не є тривіальна «розмітка» деякого
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об’єктивно існуючого часу культури, а певна раціоналізація процесів
становлення й зміни, які тільки й дані органам почуттів» [152, с. 81].
Таким чином, «суб’єктивне сприйняття часу та його об’єктивовані
уявлення тісно взаємозалежні, що проявляється не тільки в об’єктивації
суб’єктивних образів часу, але й у впливі значимих для певної культури
теорій про сутність часу <…> на його сприйняття людьми, що належать до
даної культури» [152, с. 81]. О. Пігалев справедливо доходить висновку, що
оскільки «…усі його визначення тавтологічні й використовують пов’язані з
ним самим асоціації», остільки суть часу прагнуть виразити за допомогою
властивостей простору. «Останнє далеко не випадково, і зв’язок із простором
належить до числа найбільш істотних загальних властивостей часу» [152, с. 81].
Нерозв’язність (нез’ясовність) зусиллями людського розуму антиномії
життя – смерті багато в чому провокується загадковістю феномена часу
(неприступністю й некерованістю часу як об’єкта, що не скасовує припущень
про його об’єктивну природу – але тільки як про «надлюдську») і веде до
виникнення внутрішньої «екзистенціальної дихотомії» самого часу, веде до
його самосуперечливості як пізнаваного (природнього природного явища) –
непізнаваного

(умовного,

конвенціонального

культурно-історичного

предмета з переважної відбивно-рефлексивною функцією); суб’єктивованого
в образі й переживанні – абстрагованого шляхом раціоналізації в поняттях і
наукових категоріях; абсолютного, «чистого», ідеального, аморфного, тобто
вільного від форми – матеріально конкретизованого, хоча й часткового,
гіпостазованного в предметно-матеріальних реаліях людського світу,
структурованого за допомогою просторових координат.
Відзначимо дві головні, на наш погляд, методичні передумови, здатні
повести далі – до визначення своєрідності музичного часу:
– у всіх своїх формах час виступає антиномічним феноменом – як у
силу його відбивної природи, так і в силу тенденції універсалізації,
спрямованості до загальнолюдського часу. В останньому випадку категорія
часу виявляється особливо тісно пов’язаної з антиноміями буття – небуття,
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життя – смерті, Вічності – швидкоплинності, есхатологічного результату –
відродження. Корінним внутрішнім протиріччям у розумінні явища часу
стає його «переклад» на мову просторових характеристик, тобто
упредметнення часу в просторі;
– сприйняття часу є сприйняттям уявлень про нього, причому з
ефектом подвійного відбиття – предметно-подієвої реальності (включаючи
досвід соціальних відносин, реалізації людини в соціумі) і психологічної
смислової «внутрішньої» реальності людини, «свідомості як форми буття»
(Л. Виготський). Відтворений з внутрішньої людської реальності час стає
«вільним», креативним і концептуальним, стає інтенціональним предметом,
що виражає право людини на переконструювання й домислення життєвого
процесу, його упорядкування на нових інтерсуб’єктивних началах. Отже
провідним аспектом «людського часу» є психологічний, пов’язаний із
процесами осмислення як зовнішнього життєвого ряду, так і шляхів і
способів його відбиття в людській свідомості.
Необхідна метафоричність понять про час обумовлює особливе
значення його художнього розуміння й пов’язаної з ним символіки. Щодо
цього час у музиці ні в чому не уступає іншим формам часових уявлень,
породжує власні темпоральні закономірності та хронотопічні виміри,
вивчення яких здатне прояснити й загальнокультурні концепції часу,
наприклад, його модальну структуру.
І хоча У. Еко зауважує, що «завжди ризиковано затверджувати, що
метафора або поетичний символ, звукова реальність або пластична форма
дають більш ґрунтовні засоби пізнання реальності в порівнянні з тими, що
пропонує логіка», він же, вступаючи із самим собою в деяку полеміку,
затверджує, що «мистецтво не стільки пізнає мир, скільки привносить у
нього створені ним доповнення, свої самостійні форми, які приєднуються до
вже існуючих, виявляючи свої власні закони й своє самобутнє життя»; а тому
«будь-яку художню форму цілком можна розглядати якщо не як заміну
наукового пізнання, то як епістемологічну метафору, тобто в будь-якому
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сторіччі спосіб структурування художніх форм відбиває… спосіб, за
допомогою якого наука, або, у всякому разі, культура тієї або іншої епохи
сприймають реальність» [224, с. 89–90].
Музичний час конституюється загальним часом культури як освоєним
досвідом осмислення відносин людини з часом, культурно-історичною
типологією часової модальності. Але ще більше він детермінується відношенням
музичного звучання до смислу, а смислу – до звучної (включаючи її
«незвучні» структури, «вагомості», у термінології М. Аркадьєва) форми
музики, представляючи специфічну невербальну форму музичного мислення.
Повністю погоджуючись із Н. Герасимовою-Персидською, скажемо,
що «слід визнати, що існує й музична думка –, що не виражається словесно,
але тому не менш реальна. Тоді проясниться й «музичний смисл».
Пропонуємо наступне визначення: музичний смисл – атрибут музичного
вираження (твору, його частини та ін.), його суть не має адекватної
вербальної форми й може бути передана лише описово, метафорично, за
аналогією та ін.» [66 с. 6].
Але точно так само – «метафорично, за аналогією» – може бути
переданий-відтворений у вербальних поняттях і музичний час, і феномен
«людського часу» у цілому. Отже, напрошуються два висновки: по-перше,
смисл і час у музиці ототожнюються, і смисл можна визначати як
відношення музичного звучання до часу з тим же правом, що й визначати час
як відношення смислу до звучання й звучання до смислу; по-друге, смисл,
знаходячи символічну форму (причому, не тільки в музиці й не тільки в
мистецтві, але й у семантиці культури), так само підданий явищу гіпостазиспатіалізації, як і час.
Так у часу та смислу в музиці виникають загальні виміри – «глибинна
структура»

і

«поверхнева

структура»,

якщо

скористатися

підходом

Л. Акопяна до принципів ритмічної організації музики і його термінологією.
Причому сполучною ланкою даних двох вимірів можна вважати саме ритм,
який, таким чином, стає головною сутнісною характеристикою й часу, і
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змісту. А тому визначення «ритму глибинної структури», запропоноване
Акопяном, рівно дієво стосовно обох (часу та смислу в музиці): «Під ритмом
глибинної структури слід розуміти ту її характеристику, яка детермінує
розподіл у часі парадигматичних і синтагматичних позицій елементів, що
входять до складу поверхневої структури» [7, с. 88]. Крім того, Акопян
особливо підкреслює, що «принципова відмінність ритму глибинної
структури від ритму поверхневої структури (тобто від категорії «ритм» у
більш звичному змісті…) полягає в тому, що перший носить безперервний,
тоді як інший – дискретний характер» [там само].
Отже, єдиний для смисло- і часоутвору в музиці ритм так само
виявляється і «наочним» і «невидимим, потайливим»; установкою й
результуючими моментами, що піднімаються «над» (або йдуть далеко вглиб)
стосовно безпосередньо даної «поверхні» композиції, одночасно зумовлені
самою цією «поверхнею» – як сукупністю фактурно-просторових прийомів
викладу музичного тексту. Іншими словами, ритм, стаючи музично
вираженим, солідаризується зі спатіальною формою, хоча й не стає нею до
кінця – і саме завдяки детермінуючій ролі «глибинного» ритмо-смислу.
Не випадково О. Лосєв виділяв іманентні фактори часу, що не
переходять на сторону просторових умов – ритм, симетрію, метро-ритмічний
акцент – і називав їх необхідними музичними категоріями, що діалектично
випливають з виразної стихії «чистого числа», якщо в останньому послідовно
виділяти рухливий спокій, самототожну відмінність та одиничність [109,
с. 552–553]. Узяті на різних рівнях, у різних обсягах композиції, вони
виражають автономну часову ідею музики, вірніше, темпоральні фактори
музичної композиції зводять до значення «ритму вищого порядку».
У вченні О. Лосєва про музичний час (музичну темпоральність),
викладеному в його ранній роботі «Музика як предмет логіки», глибоко
обґрунтовані підходи до часової природи музики як до смислової по перевазі,
а також зазначені основні взаємопереходи часу – простору в музиці й
знайдені критерії дослідницької оцінки відносин між названими феноменами.
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О. Лосєв робить центральною категорією своєї системи теоретичних
представлень про музичний час, так сказати, головним регулятором
механізму раціоналізації феномена часу, поняття про число як про
«без’якісну якісність», що має тільки одну ознаку – покладання,
самоствердження

як

«щось»,

як

«якість»,

таким

чином,

повністю

відмовляючись від необхідності протиставлення кількісної і якісної форм
часу. Музичний час, заснований на зв’язку числа з енергійністю
самозростаючого смислу, обумовлений природою числа як самототожної
відмінності сущого або «цього смислу, він завжди «якісний», тобто
креативний та концептуальний. Лосєв пропонує знаходити в числі-ейдосі
«розумну фігуру», яка може застосовуватися до будь-якого матеріалу, але є
вільною від будь-якого матеріалу, тому є вільною від кількості, яка завжди
матеріальна [109, с. 530–531].
Втілений, ущільнений – звучний – музичний час, виявляючи алогічну
сторону часового процесу (алогічне становлення числа-смислу), стає його
переходом – гіпостазою у спатіальні форми, тому що чиста алогічна
гіпостазованість числа є його речовність.
Таким чином, О. Лосєв дозволяє зрозуміти, по-перше, як відбувається в
музиці перехід від темпоральних факторів до спатіальних і чим він
викликаний – при збереженні основної часової природи музики; по-друге, те,
що просторові умови, композиційна речовність музики є свого роду
гіпонімом

по

відношенню

до

часових

параметрів

музики,

можуть

розглядатися тільки на їх основі.
Однак багато авторів, звертаючись до явища часу в музиці,
зосереджують свою увага на просторових властивостях композиції, а,
обмежуючись ними, – не виявляють справжньої суті музичного часу й
приходять у силу методичної неточності до помилкових висновків. Так,
наприклад, В. Мартинов, легко підмінивши категорію музичного часу
просторовими характеристиками, до першої так і не вертається, що,
очевидно, і змушує його писати, що в музиці Палестрини час відсутній,
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оскільки простір єдиний і не розчленований, а простір у творах Бетховена,
завдяки своїй необмеженості й безперервності, перестає відігравати ту
формотворну роль, яку відігравав у Баха [119]. Прикладів подібного роду
неточності чимало; однак важливішими є ті концепції, які дозволяють
підтвердити розуміння музичного часу як ідеаційного смислового феномена,
що стає аналітично доступним завдяки конкретному втіленню («речовій»
виразності) спатіально-композиційним шляхом.
Музичний час вносить свій порядок, установлює свою власну,
художньо-концепційну послідовність часових моментів та їх співвідношень,
у тому числі, переосмислює й різні модуси часу. «Контроль над часом не був
подарований музиці. Принципи організації часу й саме усвідомлення цього
завдання мають довгу історію. Цей процес відбивав рух людських ідей і
уявлень про час – однієї з найскладніших, болісних загадок філософії й
релігії, – був пов’язаний зі світоглядом різних епох і на кожному етапі
визначав деякі суттєві риси музичного мислення й стилю» [142, с. 360]. Ці
слова Г. Орлова хочеться доповнити думкою про те, що, завдяки суттєвим
рисам музичного мислення та стилю, формуються «стиль світогляду» і
провідні ідеї культури; іншими словами, музика створює власні автономні
моделі часового процесу, прагнучи, якщо згадати слова І. Стравінського,
внести порядок в усе існуюче, включаючи й відносини людини з часом.
З різних позицій прагне розглядати часовий зміст музики В. Суханцева,
справедливо звертаючи увагу на значення процесів стилеутворення та
стилістичного моделювання. Так, вона виділяє три «обставини» музичного
інтонування:
по-перше, від інтонації мовної музичну інтонацію відрізняє те, що вона
представляє процес емоційно-психологічних станів людини, що виникає,
розгортається, існує в певному історичному часі, тобто моделює даний час. У
цьому сенсі «конкретна інтонація дійсно дозволяє реконструювати художні й
світоглядні сутності цілої епохи. Так, бетховенська інтонація здатна
розбудити у кваліфікованого слухача весь естетичний асоціативний ряд
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патетики Шиллера, романтичного бунтарства Ґете, аж до грандіозних
побудов гегелівської діалектики»;
по-друге, «музична інтонація, при всій своїй «стислості», процесуальна,
тому що часова сторона психологічного процесу в ній є присутньою завжди.
Можна сказати, що в музичній інтонації постійно відбувається перехід
культурно-історичного часу в психологічний час індивіда: як би масштабні та
суспільно значимі не були змістовні сфери, скажемо, Дев’ятої симфонії
Бетховена, їх сприйняття, знаходження в процесі слухання особистісного
змісту обумовлене саме «внутрішнім» характером музичного сприйняття.
Справа тут ще й у тому, що панорама суспільних процесів, втілених у
симфонії, розкривається перед слухачем через відношення до неї самого
композитора, а «інтонаційний словник» епохи знаходить суб’єктивний зміст
в інтонації настільки ж епохальної, як і авторської»;
по-третє, інтонація «стає музичною мовою, тобто способом вираження
й передачі образно-значимої інформації, тоді, коли оформляється в часі за
законами музичної логіки і музичного ритму. Про це писав Б. Л. Яворський:
«Музична мова є властивою людині здатністю вираження. Ця здатність
здійснюється

людиною

за

допомогою

розчленовування

нескінченно

поточного часу звуковим оформленням» [188, с. 131–132].
Наведені положення свідчать про «зустріч» у музиці трьох форм часу
(як форм його осмислення та представлення) – історичного «часу
культури», особистого психологічного часу та власного музичного часу –
іманентної логіки музично-часового процесу. Кожна з них вносить свою
лепту в становлення музичної символіки; остання є інтегруючою і
завершальною щодо «зусилля» попередніх, переводить їх на рівень
«музичної думки» (згадаємо висловлення Н. Герасимової-Персидської).
Отже, музичні символи можна розглядати як свого роду метафору часу,
причому часу і культурно-історичного, і індивідуально-психологічного, і ці
дві сторони музичної символіки – як дві іпостасі часу в музиці – існують у
безперервному взаємопереході.
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Таким чином, проблема музичного часу має свій підтекст в
історичному вимірі культури остільки, оскільки до неї ведуть не лише
питання спілкування – комунікації, але (і це набагато важливіше для
символічного художнього досвіду) дуальність процесів, що відбуваються у
світі (хоча б як спряженість початку – кінця, обмеженості – безмежності) і
онтологічна антиномічність людини. У художній творчості дана подвійність
виражається в загальноісторичній парадигмі «традиція – новаторство» і в
парності явищ – понять національного стилю (стилю культури) –
індивідуально-авторського стилю.
Так чи інакше, єдиним стрижнем усіх передумов трактування часу є
його

сприйняття

як

вічності,

як

засобу

нагромадження

цінностей

(пам’ятливості культури), з одного боку, як швидкоплинності, убування
життя (смертності людини), з іншої. Стаючи частиною художнього образа,
час ущільнюється просторовими координатами, наділяючи останні новими
виразовими можливостями. Про музичні хронотопи можна говорити як про
особливу галузь області прийомів, що вирішують знов-таки двоїсте завдання:
з одного боку, виявити вічне в аспекті тимчасового (безпосередньо даного
звучання музичної композиції) – і тут на перший план висувається
індивідуально-авторське рішення, з його презумпцією композиційної
структури), з іншого боку – затвердити в минущому, швидкоплинному
позачасовий аспект (опосередковано здійснюваний «високий» смисл, що
таким чином осягається) – і тут першорядної важливості набуває узагальнена
стильова ідея, з її презумпцією цінності національно-історичного досвіду.
В основі музичної пам’яті – сукупний досвід розвитку особистісних
свідомостей як переструктурування успадкованих не-генетичним культурним
шляхом знань. Саме такий підхід до діяльності пам’яті в конкретному докладанні
її до процесу музичного сприйняття пропонує Е. Тарасті (E. Tarasti). Його
робота, звернена до проблеми пам’яті, поки що залишається найбільш
значимою в тому музично-психосеміотичному напрямі, який вона розбудовує.
Явище переструктурування Тарасті розкриває у зв’язку з психологічними
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феноменами «очікування» та «напруги», що відповідають «щільності»
семантичного заповнювання, вагомості музичної композиції [241].
Неважко помітити, що «очікування» та його «напруга», а також
виправдання – невиправданість обумовлені, як естетичною дихотомією
музичного впливу, канонічністю (нормативністю, «правильністю», типовістю) і
антиканонічністю (оригінальністю, евристичністю, індивідуальністю) музичної
логіки. Дані полярні тенденції музичного мислення закріплені у функціональних
відносинах різних рівнів та форм стилю, втілених у логіку музичної композиції.
Історичний час – постійне підґрунтя людської діяльності, незалежно від
ступеня його помітності, вираженості. Суб’єкт діалогу завжди виявляється
суб’єктом історії – тільки на різних її щаблях, залежно від відповідальності
діалогу. Навіть особиста історія – біографія – відбувається не осторонь від
соціального життя, а мотивуючись, направляючись останньою. Тому
відповідальність музичної творчості пов’язана з пошуком історичних, тобто
необхідних на даний момент становлення культури, жанрово-стильових
авторитетів. Посилання на авторитет, залучення авторитетного судження на
свою сторону – це і є цитація – важливий аргумент художньої форми. Таким
шуканим авторитетом для музики є традиція, причому, і жанрова, і стильова.
Загальним

культурним

прототипом

взаємодії

–

протистояння

канонічного – «вільнодумного», традиції – її порушення (авторської
«зухвалості») можна вважати антиномію ритуалу – карнавалу – як антиномію
сакрального – профанного: анагогічного, піднятого до висоти «чистого»
смислу – буденно-доступного, опущеного до загальнозрозумілого значення
висловлення; із цієї антиномії М. Бахтін вивів і свою теорію карнавалу, і
свою концепцію художнього хронотопу.
Як і в культурі в цілому, інтерпретація часу в музиці може проходити
розвиток від ритуалізованих до карнавалізованих форм, як від часу сакрального
загального до часу профанного часткового. Даний шлях музичного часу
відбиває шлях історичного становлення музично-жанрових форм – від культових
ораторіальних епічних позаавторських до світських інструментальних лірико-
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драматичних авторських; цей шлях обумовлює символічний зміст музики як
фіксованого та трансльованого тексту. Останній представлений сукупністю
стилістичних фігур – «розумних фігур» (О. Лосєв) музичного змісту. Їх
взаємодія утворює те доступне слуховій свідомості та аналітичному
спостереженню сполучення музичних знаків та їх значень, яке і є іманентною
музичною темпоральністю. Причому дане сполучення – констеляція організується
не тільки в межах окремої композиції – тексту музичного твору, але й у
множинно-єдиному, історично рухливому просторі музики як її загальному
матеріалі, загальній «тканині» для окремих композиційних «виробів», а,
виходить, і як системі інтертекстуальних зв’язків, чия континуальність
протистоїть відмежованості та роздільності музичних творів.
Стильові знаки музики, емансипувавшись завдяки її мовній активності,
утворюють особливу галузь музичної символіки. Представляючи собою
сукупність стилістичних прийомів, стильовий знак є найбільш специфічною,
«чистою» формою «музикальності». Ніщо в музиці не досягає автономії,
поки не досягає стильового вираження, отже, стилістичної формульності
(див. про це: [172, с. 92]).
У музичній стилістиці можна знаходити просторове вираження
закономірностей

музичної

темпоральності,

обумовлене

загальними

стильовими факторами музичної творчості. Отже, у музичній творчості, як у
композиторському, так і у виконавському планах, вимірах, стильові
означувані та стилістичні означаючі, як та інтерпретація (прийняття або
спростування) жанрових умов і канонів музики, що вже відбулася,
виступають знаками і історичного (культури) і особистого (психологічного)
часу, залежно від рівня їх узагальненості. На їх основі може відбуватися
концептуалізація часу або – змістовно-смислове заповнення креативного
часу в музиці як художнє вираження його екзістенціально-дихотомічної
природи. Не випадково Г. Орлов пропонує загальне визначення музики саме
з боку її часових параметрів: «…музику можна визначити як спосіб і
результат розчленовування, упорядкування та організації часу. Звук –
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почуттєвий матеріал музики – матеріалізує час, дозволяє ставити його під
контроль, надавати йому всілякі фігурації, а потім – «зупиняти» його
невловимий та невідворотний плин в уявлених мислимих кристалічних
конструкціях» [144, с. 32].
До даних слів Г. Орлова хочеться додати: музика є структурованим у
звучанні і у такий спосіб осмисленим часом остільки, оскільки вносить свій
«лад і порядок» у почуття та думки людини, прилучаючи її свідомість до
смислу, а смисл – до свідомості, здійснюючи «вторинний творчий синтез»
емоційного змісту свідомості, обумовлений найглибшою потребою в
трансформації «нижчих видів енергії, нерозтрачених і таких, що не знайшли
виходу в нормальній діяльності організму у вищі види...» [54, с. 281].
Можна назвати це й потребою реалізувати глибинний зміст свідомості
на його «вершинних» рівнях, якщо згадати слова Л. Виготського про
«зіткнення нереалізованого підсвідомого прагнення зі свідомою частиною
нашої поведінки» як про спонукання до творчої самореалізації [54, с. 282].
Таким чином, з боку «чистого» музичного часу, виокремлюється
психологічний аспект уявлення про цей феномен, що дозволяє знаходити в
ньому своєрідне «психологічне знаряддя» музики, внутрішню техніку
музичної свідомості, котра дозволяє вдосконалювати смисл у звучанні, а саме
музичне звучання розуміти як особливе «перетворення свідомості» –
досягнення їм «вершинних можливостей» катарсису.
Темпоральна основа національно-стильового мислення є запорукою
його причетності до процесу смислотворення на основі системи мислення
нації-народу, що знаходиться в постійній залежності і взаємозв’язку з
загальними принципами людського мислення. Показово, що саме в періоди
формування державності стабілізуються національні форми мислення, що
супроводжуються становленням національних шкіл класичного мистецтва і
літератури; такі періоди характеризуються формуванням національних
стилів. Моделювання ступенів становлення національних ознак в стилі
можна

представити

таким

чином:

синкретизм

загальнонародних

і
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національних рис, що відповідає фольклорно-етнічній ступені розвитку
національної свідомості; формування національно забарвлених мовних
засобів в мистецтві в руслі фольклорної традиції та виявлення специфіки
національного

стилю;

досягнення

національним

мистецтвом

рівня

загальнолюдського, розширення діапазону виразових засобів і збагачення
національного стилю досягненнями інших національних шкіл; входження
вершинних

досягнень

національного

мистецтва

до

загальнолюдської

культури, духовне єднання з нею при збереженні національного в формі ідеї,
способі світобачення.
Постійною якістю національного стилю залишається безперервне
схрещування логіки національних форм мислення з загальнолюдською
етикою, нормативною для даного конкретного історичного періоду. Дана
взаємодія визначає процесуальну природу національного стилю і може бути
виділено як його константна ознака. Звідси – системність, складно-ієрархічна
природа національного стилю, що веде до його розгалужених визначень.
Актуальний в найбільшій мірі метод дослідження національного стилю
передбачає його вивчення як явища, що розвивається: в його діахронії, в
еволюції від фольклорно-етнічних підстав крізь соціальну історію до подій
сучасності.
Даний метод є завершальним і найбільш загальним по відношенню до
феномена музичної творчості, виявляє і залежність від загальної логіки
розвитку культури, від культурних універсалій, загальнолюдських норм
мислення, і відособленість (особливість) від інших семантичних форм
культури, як специфічно детермінованого явища.
Дослідження національного стилю на рівні музичної мови – досить
апробований підхід, націлений на аналіз музично-виразових засобів і
виявлення

в

них

фольклорних

елементів.

Даний,

в

основі

своїй

компаративний, підхід застосовується не тільки в зв’язку з встановленням
залежності професійної композиторської мистецтва від фольклору, а й при
розгляді і зіставленні різнонаціональних музичних культур, що дозволяє
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відокремити кожну національну школу. Процес диференціації музичної мови
за національними ознаками передбачає синхронічні зрізи в історичному
становленні музично-творчих національних шкіл. Саме на стадії становлення
національні школи виникають приблизно на єдиній соціальній платформі і
дозволяють при нерівномірності розвитку в часі все ж знайти загальні
фактори відокремлення тих чи інших конкретних національних стилів.
ХХ століття вносить нове в освоєння і використання фольклорних
засобів: вивчається усна традиція інтонування, в тому числі і властиві їй
сонорні явища, своєрідність тембро-ритмічного звучання і розвитку.
Усвідомлюється caма інтонаційна основа фольклору, жива практика і,
одночасно, провідні традиції фольклору в їх постійному оновленні.
При

розгляді

композиторської

національно-стильових

творчості

головним

рис,

предметом

обумовленостей
вивчення

стають

загальнолюдські ідеї і їх відображення в національних формах, що не тільки
не скасовує інтерес до музично-мовної сфери, але, навпаки, дозволяє
помітити її нові складові, функціональні особливості в разі «підйому»
національної свідомості на загальне значеннєве простір культури.
Не можна не відзначити той факт, що сучасні композитори велику
увагу починають приділяти відмінним від їх власної національним музичним
культурам, і, отже, їх особливостям. В цьому відношенні показовою є
українська школа, яка, починаючи з 60-х років, помітно посилила інтерес до
тематики, жанрів, стилів етнічно віддалених культур, крім того, і давно
минулих епох. У зв’язку з цим отримали новий стимул до розвитку такі
прийоми композиції, як полістилістика, колаж, стилізація, сонористика.
Причому дана нова тенденція визначилася в творах дуже різних авторів, але
об’єднаних загальним прагненням до оновлення змісту і форми за рахунок
пошуку нового в старому, близького в далекому. Ці стильові явища
розглядаються в зв’язку з глобальними змінами художньої парадигми в
музиці останніх десятиліть, відчутним поворотом професійних композиторів
до використання всього невичерпну багатоманітність музичних традицій
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минулого. Сьогодні можна говорити про існування «ретроспективних
стильових манер», що охоплюють різні і часто недиференційовані орієнтації
композиторів на стилі ренесансу, бароко, класицизму і ін. Ретроспективна
стильова тенденція досить помітна (навіть з точки зору суто слухових
вражень), широка по спектру різних своїх виявлений і, в цілому, досить
суттєва для розуміння концепційних і технічних композиторських пошуків.
Будучи цілеспрямованим відтворенням чужого стилю як певної
естетичної та ідеологічної позиції в новому контексті, стилізація створює
особливу поетику міжстильового діалогу. У спеціальних і, зокрема, музичнотеоретичних визначеннях стилізації цей момент або опускається, або
обмовляється без достатньої визначеності. Прийом стилізації, так само як і
інші прийоми і засоби ретроспективного стильового напрямку (полістилістика,
колаж), відкриває нові перспективи розширення інтонаційного фонду
музики, активізації культурної пам’яті нації, здобуття різноманітних шляхів
взаємодії з іншими інонаціональними мовними системами. У зв’язку з цим
О. Зінькевич [80, с. 78] зазначає, що в 50-і роки обсяг національної традиції, на яку
спиралася українська композиторська школа, був обмежений музичним
фольклором і досвідом професійної композиторської школи XIX – початку
XX століття, а в 70-і роки цей обсяг зріс за рахунок розширення каналів зв’язку
з фольклором, активного використання досвіду інших видів національного
мистецтва (народного і професійного) – живопису, літератури, кінематографу,
опори на досвід Б. Лятошинського, усвідомлений як національна традиція. У
зв’язку з цим істотно змінилася «генетична формула» української композиторської
школи – її спадкоємні зв’язки: в неї увійшов досвід європейської музики.
Звертаючись до дихотомічних аспектів процесу стилеутворення в
музиці як зумовлених, у цілому, темпоральною природою музичного
мистецтва, підкреслимо, що сьогодні музично-культурологічна думка, яка
програмується практикою новоєвропейської музики як такої професійної
традицією, що спирається на особистісно-композиторську творчість, на
феномен окремого твору, значно ближче, уважніше до питань автономності
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неповторної композиції, образу людини як незалежної творчої особистості,
крізь який тільки і повинні бути розглянуті ціннісні аспекти культури. З
іншого боку, незважаючи на поширеність поняття про музичну культуру і
досить різноманітні спроби її типологізації, вітчизняна наука ще не прийшла
до єдиних критеріїв оцінки зазначеного явища, тим більше до загальних
шляхах

систематизації

музично-культурологічних

факторів

розвитку

музичного стилю як антиномічного феномена.
Відзначимо, що уявлення музикознавців про культурологічні чинники
музичної творчості у переважній більшості випадків (якщо мова йде про типи
культури) збігаються з історичними, тобто визначаються хронологічними
рамками і лінійно-процесуальною послідовністю музичних «подій» і фактів.
Так виникають уявлення щодо таких типів музичної культури, як античний
(давній), середньовічний, ренесансний, бароковий, класичний і тому подібні,
які підпорядковують логіку музично-стильового процесу змінам хронологічних
формацій. Дана позиція дозволяє виявляти зв’язок стильових чинників в музиці
з загальноісторичними механізмами еволюції мистецтва і культури в цілому.
Але вона відволікає від визначення музичної специфіки в явищі «стилю
епохи» як «стилю культури», тобто від музикознавчої специфіки в
теоретичному розумінні названого явища, від музичної специфіки втілення
ціннісно-смислового комплексу культури. Справа ще більше ускладнюється
тоді, коли з поняттями про історичну обумовленість музичного творчості
переплітаються уявлення про національні стилі (стилі національної школи),
які

у

багатьох

випадках

претендують

на

роль

стилю

культури,

ототожнюються з пріоритетним стильовим напрямком останньої.
Стиль культури – те, що об’єднує культуру в деяку смислово
організовану цілісність – обумовлений складною взаємодією різних факторів
соціально-історичної і суб’єктивно-художньої діяльності, відповідних до
парадигми – епістеми часу й простору, з її двоїстістю випадковості та
закономірності, виражених через метафори-символи – пріоритетні знаки
цього часу та їх текстові, в тому числі, музично-інтонаційні еквіваленти.
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Ремінісценція усіх цих чинників і народжує стиль більш високого порядку.
Поняття про стилі культури з’являється в результаті тих тенденцій
міждисциплінарності і суміжності мистецтва, науки і релігії, пронизують
наскрізь ХХ століття.
Досвід історії музики свідчить про те, що на кожному етапі
становлення

музичної

культури

існують

певні

національно-стильові

домінанти: одна з національних шкіл стає провідною і виконує функції
зразка, моделі для інших, тобто стає тим, що в культурології прийнято
визначати як паттерн. Щоб відійти від хронологічної залежності у вивченні
явищ національного стилю, музикознавці все частіше звертаються до
симультанного розгляду феномена музичної культури і до оцінок способів
перетворення історичних передумов розвитку національної культури в
конкретну систему музично-стильових засобів.
Поняття про національний стиль все частіше розгортається, таким
чином, як визначення цілісної системи художнього мислення, свідчить про
постійну взаємодію – дифузію, перехрещення, «стикування», навіть
протистояння – загальнокультурних норм музичної творчості і особливих
шляхів, одиничних способів втілення цих норм у національному континуумі.
В характері взаємодії виражається ступінь сформованості національного
стилю. Однак, всі спроби типологізувати феномен національного стилю
пов’язані з вивченням індивідуальних форм музичного мислення, з
композиторською творчістю, іноді – з феноменом виконавської творчості з
боку її національно-стильового змісту.
Типологія загальнолюдських ідей і проблем дозволяє шляхом
порівняльного вивчення національних культур виявити ті індивідуальні
відхилення від еталонних шляхів культурної семантики, які і будуть
відповідати національним формам мислення. Інакше кажучи, в специфічних
рішеннях загальнолюдських проблем криються національні ознаки стилю.
За

конкретними

принципами

побудови

художньої

композиції

(літературної або музичної, будь-якої іншої) виникають настільки складні
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відносини жанрових і стильових чинників мистецтва, що потреба з’ясувати їх
семантичне (полісемантичного) призначення змушує, так чи інакше,
піднімати питання про загальну культурну обумовленість художніх
прийомів. Наявність в кожній жанрово-стильової формації різноманітних
співвідношень з антиномією «минуле – сучасне» веде до необхідності
спеціального обґрунтування поняття про індивідуальні витоки національностильового мислення.
Певним чином узгоджуючись з визначенням типу культури, поняття
про стиль і засоби формування його в межах цілісної культури (або того, що
може бути прийнято за культурну цілісність) сприяє поступовому послідовному
розгляду еволюції культури, розкриттю певних її національних рис як
символічних (символізуючих) і простежуванню їх можливого переходу на
новий, можливо, більш високий, рівень творчості. З іншого боку, історична
поетика музичної творчості найбільшою мірою обумовлювалася, особливо в
романтичний період, своєрідністю завдань формування національної школи,
а на самій ранній стадії – потребами конкретизації і наближення до насущних
життєвих потреб культури смислового змісту музики.
Таким чином, підхід до вивчення національно-стильових установок
музичного мислення обумовлений тим, що, з одного боку, є потреба
з’ясовувати «стиль культури», з іншого – розкривати важливість особистісної
діяльності, роль людини як творця «стилю життя»; з одного – виявляти
залежність особистісної свідомості від соціальних чинників, в тому числі від
форм спілкування, які таким чином постають факторами стилю, а в людині
дозволяють знаходити продукт етнокультурної семантики, а з іншого –
наголошувати на визначальній ролі особистісних екзистенцій у становленні
життєтворчої системи соціуму, нагадувати про те, що стиль – це,
насамперед, людина в її біографічній неповторності, смисловій ноетичній
унікальності.
Відтак природа музичного стилю як культурно-історичного та
біографічно-особистого феномена націлює на виявлення та категоризацію
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постійного дуалізму соціуму і окремої людини, представляється обмеженою
з боку канонічного етнокультурного досвіду (основа традиції) і відкритою з
боку особистісної свідомості (джерела оновлення та евристичних тенденцій).
Отже, ключовими стають перехідні семантичні властивості культури,
що примушують поєднувати поняття традиції з явищем її, традиції,
інтерпретації,

як

апперцептивного

процесу,

що

доводить

значення

теперішнього часу як основного у стилетворенні, водночас відкриває рух до
універсальної темпоральної моделі стилю. Завдяки такому підходу можна
визнати в музичній творчості особливу сферу стильової семантики
культури, яка утворює окрему інтерпретативну галузь, володіє потужним
смисловим потенціалом по відношенню до часових (темпоральних) параметрі
культурного буття (в єдності його колективного та особистісного начал).
Інтерпретативна темпоральна природа музичної творчості реалізується
на стильовому рівні і є спільною для всіх форм музичного мислення –
композиторської, виконавської, слухацької. Природа музичної творчості
дозволяє їй глибше за інші сфери та типи діяльності долучатися до
інтерпретативних механізмів людської свідомості, виявляючи, що мислення є
в основі своїй інтерпретативним процесом, тому й передбачає тісний зв’язок
з явищами розуміння, поняттєвої логіки, мовної експлікації. До того ж
існують такі жанрові форми музики, для яких зберігається важливість
поєднання в одній особі автора та виконавця музичного твору, хоча їх вже не
можна вважати у повному сенсі «первинно»-обіходними. Саме до даних
форм належить сучасна популярна пісенна творчість, що межує з фольклорною
традицією та академічною композиторською діяльністю, є провідним способом
створення «музичного середовища», «музично-інтонаційної атмосфери»
сучасного міста, тобто має важливу компенсаторну функцію, замінюючи вже
не актуальні види міського фольклору, надаючи необхідних засад для
збереження інтонаційних архетипів колективної національної свідомості.
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1.2. Актуальні аспекти концепції діалогу та творчий феномен
В. Івасюка
Стильові форми музики розвиваються в активній взаємодії з
ціннісними потребами культури, віддзеркалюючи їх у своїх структурнокомпозиційних принципах, організовуючи відповідно до них свої естетичні
пріоритети. Але наріжним художнім завданням музичної діяльності
залишається те, що було обумовлено її ренесансно-бароковим генезисом:
створювати образ людини як центральний в антропологічній картині світу,
одночасно такий, що перебуває в протиставленні її основним просторовочасовим складовим, аж до опозиції, що призводить до нової динаміки
відносин. Іншими словами, музично-творча діяльність, створюючи власні
жанрові умови, відкриваючи специфічні стильові інтенції, виявляє людину в
умовах особливого діалогу і наділяє її образ особливою художньою
умовністю, що дозволяє інтегрувати всі соціально-комунікативні та етикосмислові чинники спільного людського існування.
Варто звернути увагу на те, що вже з початкових етапів еволюції
художньо-образної сфери культури людина поставала, в одному ціннісноекзистенціальному вимірі – як історична або історико-міфологічна істота,
тобто в певній ретроспективі, що забезпечує можливість ідеалізації –
ушляхетненого спогаду, і дистанціювання – віддалення, що пом’якшує
сприйняття драматичних колізій, в які виявляються втягнутими людські долі
та стосунки, дозволяє милуватися ними в умовному художньому світі як
прекрасними та і піднесеними. В іншому екзистенціальному вимірі постать
людини розуміється як розташована в безпосередній близькості, у сучасному
для неї культурно-історичному оточенні, в життєвій безпосередності та
динаміці, з усіма її протиріччями, тобто як реальна особистість.
Так, особливістю впливу вокальної музики, починаючи зі стильових
відкриттів К. Монтеверді, постає поляризована музична характеристика
пов’язаних з досвідом людського існування відношень та ситуацій, що
дозволяє виявляти їх різні емоційні якості, одночасно забезпечувати
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позитивне

значення

емоційного

переживання,

незалежно

від

його

психологічного статусу і оціночного знаку, тобто забезпечувати його
здатність приносити естетичне насолоду. В цьому відношенні вокальні
жанри, від аматорської пісні до масштабної опери, повністю реалізують
смислове призначення діалогічних форм людського спілкування в їх
безпосередньому

між-суб’єктному

та

і

опосередкованому

суб’єктно-

об’єктному (об’єктно-суб’єктному) видах.
Підхід до діалогу як до ціннісно-смислового феномена характеризує не
тільки наукову поетику М. Бахтіна або естетико-культурологічні та
літературознавчі концепції. В останні десятиліття його використовують і
розвивають представники трансперсональної і когнітивної психології, інших
оновлених напрямків психологічної науки. Так, на праці Бахтіна спирається
нова школи київських психологів, що була створена та очолювана
В. Роменцем, котра визначила свій метод як канонічний або «вчинковий»,
відповідно до «Філософії вчинку» М. Бахтіна і деяких інших його робіт [165].
Для представників цієї школи принципово важливою є концепція
діалогу М. Бахтіна, котра дозволяє добувати екзистенціальний психологічний
корінь з усіх «діалогічних рівнянь», пояснювати, яким чином людина
дізнається про зміст своєї свідомості, знаходить способи адекватної оцінки не
тільки зовнішніх, а й внутрішніх обставин свого життя, визначає ціннісні
межі свого буття – свого «Я».
Дослідження О. Самойленко, низка положень якого вже набули
узагальненого методичного значення, дозволяє виділяти основоположні риси
діалогічного підходу та діалогічної форми комунікації.
По-перше,

автор

зауважує,

що

важливою

вихідною

позицією

смислопокладання для Бахтіна є подвійне ставлення людини до себе і власної
свідомості; останнє уявляється йому відкритим і незавершуваним з його
власній стороні: адже для завершення потрібно вийти за межі себе, а такий
психологічний жест для суб’єкта неможливий. В цьому випадку задля
визнання одному суб’єкту потрібен Інший – співучасник, співчуваючий
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партнер, здатний до відповідного зусилля пізнання і оцінки: «людина ніколи
не говорить про себе останнього слова, не впізнає своєї останньої межі, не
встигає осмислити свою співвіднесеність з нею, не стає по відношенню до
власного життя в позицію «позазнаходження». Компенсацією такої обмеженості
людського самоставлення («самості») стає можливість подивитися на себе
очима іншого ( «іншість»), отже, можливість вступити в діалогічні
відносини. При цьому з боку суб’єкта, що пізнає (самості) учасником діалогу
стає досвід життя – вибір вчинку, а з боку зустрічного Іншого, який пояснює
і завершує взаємодію свідомостей, висловлювань (іншості) – культура, як
той, що уже відбувся раніше, збережений досвід такого вибору» [172].
По-друге, вихідною і основною формою діалогу, що так чи інакше
проступає в усіх його різновидах, автор вважає діалог життя і культури,
оскільки саме він знаменує вищу форму умовності діалогу і його суб’єктів і
виявляє необхідність творчої активності особистісної свідомості. З іншого боку,
виникає досить незалежна, як би поза-і над-особистісне життя самої культури, її
функціональна позиція, що дозволяє Ю. Лотману визначати культуру як
феномен особливої пам’яті – суму неуспадкованої інформації [112].
Відзначається, що в усіх випадках діалог існує остільки, оскільки
людина усвідомлює і відтворює «етос» (місцеперебування, призначення,
характер, смислові потенції) культури, оскільки вона в змозі змусити
культуру

стати

суб’єктом

діалогу.

О. Самойленко

вказує,

що,

відштовхуючись від концепції Бахтіна, можна відокремити наступні види
діалогічної комунікації: діалог з традицією культури в цілому, з громадою, з
«авторитетом» (можливий, перш за все, як діалог згоди); між-особистісний як
між-авторський діалог, що допускає зустрічність суджень, навіть чекає їх
(діалог

розбіжності);

між-індивідуальний, заснований

на

граничному

звуженні і «закритості» точок зору обох учасників, що створює рух
смислової розбіжності – віддалення один від одного, аж до «нечутності»
висловлювань, незважаючи на їх «гучність», яскраву демонстративність
(діалог глухих); між-общинний, між-суспільний (між-культурний), який
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може бути репрезентований як між-особистісний в разі анонімності
особистості, тобто відсутності її претензії на авторську участь (діалог
мовчання або, як писав М. Бахтін, «діалог мертвих») [172, с. 82 і далі].
Дані види діалогу в рівній мірі представляють його і життєво-реальну, і
художньо-умовну форми, тобто є конститутивними. Їх загальна мета –
досягнення відповідного розуміння як засобу самопізнання у вигляді Іншого,
що включає, як неодмінну умову пізнання-прийняття, і цього Іншого.
Третім планом розгляду бахтінської концепції діалогу, що дозволяє
транспонувати ідеї Бахтіна в руслі музично-культурологічного аналізу, стає
визначення головного предмета міжособистісного спілкування, головної і
дійсно завершальної мети діалогу. Ним виступає «ідеальний Над-адресат» як
вища можливість – «відповідне розуміння (розуміння у відповідь)» –
досягнення смислу. «Інший» в діалозі надає таке розуміння лише частково,
хоча б тому, що є «ближнім» співрозмовником, бере участь в теперішньому,
реальному (другий ціннісно-екзистенціальний вимір). Повнота розуміння
вимагає історичної дистанції, оцінки з майбутнього, тому «далеві» відповіді,
свобода від реальності (границь сприйняття та розуміння) можливі тільки як
ідеальні (у всьому обсязі смислових інтенцій слова «ідеальне»). Суттєво, що
Бахтін знаходить дане поняття – «ідеальний Над-адресат» – звертаючись до
проблеми тексту (мовного висловлювання), тобто вже в зв’язку з особливостями
словесного оформлення, вираження в слові думки, вчинку, позиції, тобто
літературного виявлення особистісної свідомості (див. про це: [172]).
Так, у жанровій формі опери, цього фундатора національного
вокального

стиля

та

найбільш

послідовного

художньо-синтетичного

репрезентанта ціннісних домінант культури, в процесі її історичного розвитку
реалізуються всі види діалогічної комунікації, співвідносні з основними
планами оперної композиції і/або з основними рівнями актантних моделей.
Діалогічний універсалізм опери забезпечується її композиційною
варіантністю, масштабністю художнього синтезу і відносною образноестетичною свободою – як свободою вибору естетичної ідеї та її образних
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відповідностей. Одночасно оперна поетика передбачає і вироблення власних
канонів, що включають і способи поведінки дійових осіб, типологію
емоційних станів і засобів вираження психологічного статусу персонажа.
Іншими

словами,

«інформаційного

опера

передбачає

метаболізму»,

формування

якщо

власної

скористатися

системи

соціонічною

термінологією, причому використовує всі його основні типи:
логічний – в сюжетному становленні і формальній організації дії і
поведінки персонажів; етичний – в оціночному розподілі і протиставленні
дійових осіб, в наділенні їх певними характерологічними зобов’язаннями;
інтуїтивний – в обумовленості образів персонажів і загального
образного розвитку ідеальною метою (ідеальним Над-адресатом), які проявляють
себе на рівні завершеного цілого, але і в композиційно-драматургічному русі
до даного цілого (на подієвих «згинах» і переходах оперного тексту);
сенсорний – у зовнішній формі оперної композиції, з урахуванням
взаємодії її видовищно-сценічних статичних і сюжетно-характерологічних
динамічних засобів; серед останніх домінує словесно-музична експресія.
Але якщо при соціонічному підході, пов’язаному з життєвою
практикою

і

культурою

повсякденного

спілкування,

дані

типи

персоніфіковані і знаходять індивідуально-особистісний вираз, то в змісті
художнього твору з провідною музичною складовою, в смисловій структурі
оперного жанру вони опосередковуються системою художньо-виразових
засобів і вже з їх допомогою, йдучи від мовних компонентів оперного тексту,
передаються окремим персонажам.
Таким чином, виникає зворотна, в порівнянні з життєво-прагматичною,
залежність: не окремі особистості репрезентують – персоніфікують типи
спілкування (інформаційного метаболізму), а типізовані способи організації
«простору спілкування» визначають особистісний статус персонажа; не
персонаж входить зі своїм набором мовних матриць до змісту опери, а
оперна мова «проговорюється» в персонажі, який стає свого роду
передавальним семіотичним пристроєм; не опера вирішує проблеми окремих
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особистостей, чиї образи входять в її сюжетно-тематичний зміст, а обрані
оперою умовні герої сприяють вирішенню її специфічних жанровоестетичних завдань. Тому типологія психологічних функцій отримує в
матеріалі опери нове художнє втілення – в зв’язку з загальними
композиційними засобами, на рівні загальної оперної поетологіі.
Так, раціонально-логічна функція обумовлює загальну сюжетну
побудову і композиційні сценічні канони, також сталі драматургічні
прийоми, тобто адресована загальній часовій формі, темпоральним аспектам
жанру (і умовним, і дійсним), безпосередньо позначається в темпо-ритмі
оперної дії, в тому числі, в його музичному втіленні.
Сенсорна функція пов’язана з організацією статичних і динамічних
вражень, тобто є відповідальною за просторову організацію оперного тексту,
включаючи і певні музично-акустичні та музично-фактурні закономірності.
Інтуїтивне начало найбільше пов’язано з побудовою кульмінацій і
завершальних розділів, воно адресовано над-тексту, тобто тій смислової
надмірності художнього змісту, яка осягається після сприйняття художнього
цілого; воно безпосередньо реалізується в інтерпретативному плані оперного
спектаклю, як виконавському, так і режисерському, тобто існує як
«невидима» межа, але

передбачує

зв’язок

між

різними

художньо-

експресивними планами – сценічною дією-жестом, поетизованим словесним
матеріалом, музичним звучанням, створюючи і над-ритм, і «нечутну»
генеральну інтонацію всієї сукупності «оперних висловлювань».
Нарешті, етичний функціональний план, за типологією К. Юнга,
звернений до чуттєвої свідомості і найбільш безпосередньо висловлює
умовні міжособистісні (персоніфіковані) відносини, створюючи головний
внутрішній мовний контент, тобто мовне наповнення текстологічного
ресурсу; факторами його становлення є словесний і музичний матеріал,
зосереджений в вокальних партіях дійових осіб опери, який отримує
наскрізне інтонаційно-тематичне значення для всієї оперної композиції. Саме
з даними функціональним планом безпосередньо пов’язаний генезис
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оперного мелосу, хоча в його композиційному становленні беруть участь, в
рівній мірі важливі і всі інші типологічні рівні оперної поетики.
Таким

чином,

по-перше,

за

допомогою

діалогічного

підходу

виявляється важливість функціонального обміну, як змістовно-смислового,
всередині оперної композиції, його значення для виділення-відокремлення
мелодійного словесно-музичного плану; по-друге, встановлюється певна
функціональна ієрархія художньо-виразових компонентів жанрової форми
опери; по-третє, виявляється взаємоперехід умовних і дійсних форм діалогу
всередині оперної композиції.
Взаємозв’язок словесного і музичного начал набуває в опері
особливого художньо-стильового значення, утворює унікальну семантичну
якість, що виражається в мелодії, як текстологічному утворенні, котре має
рівне ставлення до обох сторін умовного діалогу (і до словесного мовлення, і
до музики), але виявляє «чисту» інтонаційну природу саме в музиці.
Перетворення слова під впливом музичного інтонування та відкриття нових
типів мелодійного розвитку, нових семантичних функцій музичного
висловлювання під впливом слова – специфічна риса не лише оперної, а
взагалі усієї вокальної, тобто словесно-музичної, поетології.
Відмінність оперного способу взаємозв’язку поетичного і музичного
текстів зумовлена тим, що кожне, пов’язане з даними явищами, інтонаційностилістичне рішення має персонажно-драматургічну знаковість, отже,
персоніфіковану типову експресією, призначені для вираження характеру
переживання, що, будучи індивідуальним, в той же час, виступає
усуспільненим і ідеалізованим, естетично виправданим і піднесеним. У
цьому полягає причина використання категорій мелодії і гармонії як
взаємопов’язаних і рівнодіючих в поетологічних текстах, що є, за
твердженням О. Махова, «давньою практикою», котра бере початок від
Аристотеля, який «закладає основу довгої традиції, коли називає «мелодію»
(mélos) серед ціннісних пріоритетів, на які поети орієнтуються в низці
словесних жанрів (дифірамбічній поезія, номи, трагедія, комедія), щоб
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досягти своєї мети – «наслідування»...; ...Поезія, за Арістотелем, включає в
себе «мелодію» як свою складову частину.
З іншого боку, вже в античності було можливо і зворотне осмислення
ситуації: «слово» є складовою частиною мелодії, «мелосу», відповідно до
формулювання Платона: «в мелосі є три частини: слово (логос), гармонія і ритм».
Таким чином, вже в самих ранніх і основоположних текстах європейської
поетики закладена можливість не тільки тісного переплетення музичної і
власне поетологічної термінології (у Платона і Аристотеля ці дві галузі
існують поки ще в нерозривній єдності, відповідно до синкретичного стану
самого словесно-музичного мистецтва…), але і майбутнього спору про
співвідношення музичного і словесного – спору, в ході якого то музика буде
«включати» в себе слово, то, навпаки, слово «підкоряти» собі музику» [121, c. 4].
О. Махов вводить поняття «музики слів» і вважає, що відбите в ньому
явище передбачало наскрізну лейтмотивну форму опер Р. Вагнера, а разом з
цим забезпечувало дієвість трьом ідеям про музику: як про принцип
космічної

архітектоніки, гармонійно влаштованого

космосу;

як

про

експлікації внутрішньої природи людини, його етосу; як про універсальний
естетичний принцип мистецтва, завдяки якому виправдано перенесення
музичної термінології на характеристики словесного твору.
Взаємодію між музикою і словесною поетикою даний автор відносить
до

галузі

«трансмузикального»,

розглядаючи

останнє

як

«активний

взаємообмін термінами і поняттями, що йде в двох напрямках: від слова до
музики і від музики до слова. Стимулом цього взаємообміну служить взаємна
спрямованість музики і літератури один на одного як до галузі моделей: в ті
чи інші моменти історії певні властивості музики сприймаються словесністю
як «зразок», до якого потрібно прагнути, і навпаки, – музика могла в певні
моменти спрямовуватися до тих чи інших властивостей літератури як до
новознайденого «ідеалу» [121, c. 7]. О. Махов особливо наполягає на тому,
що «ефект музичності слова, який відзначається в численних поетологічних і
літературознавчих текстах, завжди залишається в значній мірі ілюзорним,
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оскільки специфічно музичні засоби виразності, пов’язані з фіксованою
звуковисотністю, літературі недоступні...» [121, c. 367].
Одночасно в епоху романтизму зростає значення музикальності в
літературних творах; вона стає синонімом людяності: «Музика перестає
сприйматися як зразок архітектонічної стрункості; в ній акцентується
аструктурна плинність, яка ідеально відповідає мінливості людської душі.
Саме в такій якості, як «потік», що гнучко лине за змінами душевних станів,
музика тепер служить моделлю для літератури...», а «в XVIII столітті
орієнтація літературної теорії на музичні моделі зіграла вирішальну роль у
формуванні теорії нового літературного роду – лірики. Якщо раніше «лірика»
трактувалася як вид поезії, призначеної для співу, то тепер вона виділяється в
рід, об’єднуючий початок якого – ідея неміметичного вираження, зразком
для якого служить музика. При цьому зв’язок лірики з музикою не зникає,
але зазнає процесу своєрідної інтеріоризації: з зовнішнього атрибута лірики
музика стає її внутрішнім принципом, оскільки музика – модель особливого
типу творчості, заснованого на «вираженні без зображення» [121, c. 368–369].
Переконливим прикладом музичної поетики, в якій, по-перше,
втілилися всі основні діалогічні параметри вокальної жанрової форми, подруге, здійснилася лірична трансформація і словесного і музичного
художньо-естетичного змісту, відповідно до нової стильової і композиційнодраматургічної

ідеї,

по-третє,

зберіглися

та оновилися

поетологічні

настанови романтичної доби, зокрема ті, що стосуються ідеї людяності, є
пісенна творчість Володимира Івасюка.
Не дивлячись на інший жанровий масштаб пісні, інші інтонаційні
показники пісенного інтонування та чинники стильового змісту, пісня в її
сучасному авторському значенні зберігає загальні константні родові ознаки
вокальної сфери музики, взагалі вокального способу поєднання слова та
наспіву.

Більш

за

це,

в

пісенній

галузі

також

панує

системний

функціональний розподіл, тобто взаємодіють та зумовлюють семантичні
настанови раціонально-логічний, сенсорний, інтуїтивний та етичний плани
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мислення та образного відтворення; у цьому сенсі естетична та
структурно-композиційна природа оперного жанру є парадигматичною для
більш дрібних жанрових структур вокальної музики.
Як і в інших вокальних різновидах, в пісенній творчості на перший
план виходить постать співака-виконавця; він уособлює центральний образ
музичного твору, здійснює його інтерпретативну модель.
Підкреслимо,

що

творчість

В.

Івасюка

є

сталою

складовою

виконавського репертуару українських співаків, постійним предметом
вокально-виконавської інтерпретації, тому вона також постійно збільшує,
нарощує своє семантичне коло у діалогічному руслі виконавської традиції, а
це потребує поглибленої наукової рефлексії.
Особистість В. Івасюка та певні стильові ознаки його музичних текстів
стали міфологемою у процесі нової духовної інтеграції української культури,
що відбувається впродовж періоду Незалежності, а це також заслуговує
спеціального визначення та тлумачення. Однак типологічні риси творчості
В. Івасюка ще не стали предметом окремого науково-дослідницького
розгляду, так само, як і інші показники його мистецького доробку та творчожиттєвого шляху.
Поряд з цим, зрозуміло, що дані риси не можна виявити поза
культурологічним дослідженням; саме культурологічний підхід з його
методичними складовими дозволяє створювати необхідну теоретичну базу
для типології змісту пісенної творчості В. Івасюка, котра передбачає
визначення

інтонаційного

тезаурусу

української

музичної

мови

як

загальносуспільного явища, тобто дозволяє відтворювати «інтонаційний
словник» української музичної культури другої половини ХХ століття.
Тому видається доцільним визначити коло підходів до творчої постаті
В. Івасюка як унікального втілення орфеїчного типу мистецької особистості,
яка самоздійснюється у період екзистенціальної кризи української культури
як кризи національної самосвідомості. Не менш важливим є висвітлення
шляхів вивчення постаті та творчості В. Івасюка у реаліях відповідного
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соціального часу; створення часових проекцій від минулої історичної доби
української естрадно-пісенної творчості до її сучасної соціокультурної дійсності.
Творчість В. Івасюка презентує власний авторський спосіб музичнопоетичного мовно-стилістичного синтезу, котрий дозволяє поєднувати
системні жанрові ознаки професійної музичної творчості, створювати
справжню естрадно-пісенну авторську лірику. Найбільш точні музикознавчі
оцінки творчого методу Івасюка знаходимо в статті В. Маріщак та в
дисертаційній роботі Т. Рябухи, у яких відзначається, що в галузі
персоналізації естрадно-пісенна творчість відрізняється особливими рисами,
які істотно різняться, зокрема з академічною пісенно-романсовою сферою. В
першу чергу це пов’язано з переакцентування основної уваги з твору як
результату композиторської праці (якщо це пісня, то і праця поета – автора
тексту) на виконавський фактор, який є визначальним у системі естраднопісенної комунікації. Виявляючи роль естрадної пісні як жанру, що особливо
«прив’язаний»

до

постаті

та

образу

виконавця,

зазначається,

що

композитори, створюючи пісню, орієнтуються не лише на певну виконавську
стилістику, а й на конкретний виконавський образ з усіма його
психологічними складовими, стилістичними параметрами, також звичайно з
притаманною музиканту специфікою вокальних даних, враховують також
зовнішній вигляд конкретного співака або співачки.
Тому й становлення персоніфікованого образу як визначеного еталона
для певного напряму розвитку національної естрадно-пісенної культури
«здійснюється, як правило, в єдності виконавства і композиторства,
зосереджених в одній особі» [170, с. 117–118].
Вадливість особистісних якостей автора для формування образного
змісту пісенної творчості (у двох її позиціях – як автора текстів та як
виконавця) актуалізує увагу до життєвого та творчого шляху В. Івасюка,
особливо з моменту початку цілеспрямованої естрадно-пісенної діяльності
Так, у 1965 році молодий композитор В. Івасюк організовує ансамбль
«Буковинка». В репертуарі ансамблю було тоді кілька його пісень:
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«Мандрівний музика», «Ласкаво просимо», «Моя пісня», «А на нашій вулиці
розцвіли каштани», «Батьківщино моя», «Мені шістнадцять років», яку
Володимир присвятив улюбленій дівчині – першому його коханню Людмилі
Шкуркіній. З нею навчались у одного викладача по класу скрипки. Заслужена
артистка України, актриса Дніпропетровського російського драматичного
театру Людмила Шкуркіна-Калініна була незабутньою виконавицею пісень
Володимира Івасюка у сольних та збірних концертах.
У новорічну ніч 1967 року у Вижниці народився ВІА «Смерічка» Левка
Дутковського. Репетиції ансамблю у місцевому Будинку культури тривали до
другої години ночі. На одному з таких вечірніх зібрань з’явився Володимир
Івасюк, який привіз показати Левкові свої твори. У «Смерічці» Володимира
називали на французький манер – Вольдемаром, тому що він знав
французьку мову і любив Джо Дассена та Жерара Філіппа. Колектив включає
в свій репертуар пісню «Мила моя».
Самодіяльний ансамбль, на думку багатьох професійних поціновувачів
музики, визнаний найкращим з-поміж професійних колективів країни, коли
переконливо відкидалась теза щодо провінційності української естради, він
став своєрідною апробацією для все нових пісень Івасюка. Перші з них
передають у сучасних ритмах щирість почуттів, танцювальний характер
мелодій, професіоналізм, зв'язок із природою та народною піснею.
Композитор виступає категорично проти естрадних переробок народних
пісень, які є для нього взірцем довершеності, викінченості, не терплять
втручання в їхню мелодику, ритміку.
Згодом

він

приходить

у

вокально-інструментальний

ансамбль

«Карпати», що діє при палаці культури працівників легкої промисловості під
керівництвом його однолітка Валерія Громцева. Спочатку виступає як соліст,
а невдовзі пропонує пісню, яка народилась під час його карпатських
мандрівок, – «Я піду в далекі гори». З цією піснею «Карпати» беруть участь у
телепрограмі Республіканського телебачення «Камертон доброго настрою» й
отримують подяку від керівництва Чернівецького телебачення. Цю прем’єру
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помітила сувора й вимоглива до молодих митців обласна партійна газета
«Радянська Буковина», високо оцінивши мелодії у виконанні «Карпат», а
1969 року, після виступу ансамблю на обласній нараді творчої молоді, інша
газета, «Зоріле Буковіней», вже написала конкретніше про те, що пісні
Володимира Івасюка полюбились молоді, бо композитор – освічений і
обдарований музикант.
На той час маестро працював над завершенням ще однієї пісні –
«Відлуння твоїх кроків», яку вперше виконала відома вже тоді співачка Лідія
Відаш і записала її, а також «Я піду в далекі гори» на Республіканському
радіо. З її виступу в програмі «Від суботи до суботи» розпочалось
знайомство жителів усієї України з піснями чернівецького студента.
До автора почали надходити листи – дуже схвальні, в них була не лише
висока оцінка пісні, а й прохання надіслати ноти й текст. Такі листи надходили
до композитора, а також у місцеві та республіканські газети й журнали.
8 березня 1970 року обласна газета «Радянська Буковина» вперше
друкує пісню Володимира Івасюка «Мила моя». Виявилось, цього недостатньо,
бо ж пісня найбільше заімпонувала молодим. Тому 14 жовтня 1970 року
пісню публікує газета «Молодий буковинець». «Молодіжка» трохи припізнилася:
на часі вже була нова пісня, що вперше прозвучала 13 вересня в тій же
телепрограмі «Камертон доброго настрою». І це була «Червона рута» і
«Водограй». А пісню «Мила моя» вижницька «Смерічка», яка також набуває
популярності в Україні, в 1969 році записує разом з трьома піснями Левка
Дутковського на фірмі «Мелодія» на свою першу платівку «Пісні з України»,
що вийшла в 1970 році. Це була перша платівка і в житті Володимира Івасюка,
її хотіли мати всі його друзі й знайомі обов’язково з автографом автора.
Багато і вдумливо працює композитор у царині українського народного
слова пісень, ґрунтовно опрацьовує збірники фольклору, серед яких і
«Коломийки» етнографа Володимира Гнатюка. Звідти та з живого спілкування
з гуцулами Карпат зазорів світу квіт «рути черленої», яка, за словами батька,
не давала йому спокою майже три роки. І він знайшов її... образ.
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В. Івасюк залишив нащадкам справжній пісенний скарб (див. Додаток
А), котрий дозволяє засвідчувати напрочуд широкі жанрові інтереси митця,
водночас виявляти дієву енергію стильової інтеграції, що зумовлена
прагненням віднайти власну музично-поетичну мову, власні авторські
способи художнього мислення в музиці. У пошуку цих способів особистість
Івасюка була скерована магістральними напрямами розвитку української
пісенної естради. У дослідженні Т. Рябухи як важливі чинники розвитку
української пісенної естради представлені засоби ЗМІ, ментально-етнічні
умови, фестивальні акції (на кшталт «Червоної рути», «Таврійських ігор»
тощо), творчість рок-груп, що пропонує різні стильові контамінації, але вже
набуває визнання естрадної української класики 1990-х – 2010-х років.
Спеціально виділеним постає Харківський регіон, пісенні естрадні
досягнення якого Т. Рябуха відносить до тих, що «потрясли світ». Але
головним наслідком широкої історичної та топологічної реконструкції
українського естрадно-пісенного мистецтва, в його вже вповні зрілій
професійній
архітектонічній

та

інтонаційно-композиційній

естетичній

амбівалентності,

двоїстості,
є

пропозиція

жанрововважати

визначальною категорію ліричного; саме вона виявляється найбільш
жанрово-статусною при упорядкуванні соціокомунікативних функцій та
стилістичних різновидів української пісенно-естрадної творчості.
Дуже широким, але неухильно цілеспрямованим шляхом п. Рябуха
доводить, що в українській національно-пісенній культурі в XX столітті
«складається, формується і різноманітно оновлюється свій оригінальний
естрадно-пісенний жанровий стиль, в якому виявляються і загальні тенденції.
Їх необхідно враховувати при класифікації естрадно-пісенної лірики за
розрядами поп-музика, джаз, рок-музика», деякими іншими [170, с. 175].
Як справедливо відзначає Т. Рябуха, пісня «Черовна рута» стала
справжнім «ліричним гімном» української естради. Популярність «Червоної
рути» була такою, що навіть суто професійні видання, як «Медицинская
газета» й «Лесная промышленность», не могли не відповісти на запити своїх
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читачів і опублікували інтерв’ю з автором. Проте першим значним успіхом
Володимир Івасюк вважав публікацію в журналі «Україна» в травні 1971
року: «Червоній руті» (публікувалися ноти й текст) була відведена ціла
сторінка в цьому великому за розміром ілюстрованому часописі. Журнал
побачив (на святкуванні 100-річчя з дня народження видатного українського
письменника Василя Стефаника, яке відбувалося в селі Русові на
Прикарпатті) видатний співак XX століття Іван Семенович Козловський – він
на згадку про це залишив Володимиру свій автограф.
«Мене

вразило

словосполучення

«червона

рута»,

–

розповів

Володимир Івасюк. – Я, до речі, спершу хотів назвати пісню «Черлена
рута»... Потрібно мати образ цілком закінчений. Я хочу знати про що пишу.
До деталей. Звідси характер, форма вірша і музики». На «Червону руту» ми
вдвох не покладали великих надій. Гарна пісня – і тільки. Я й передбачити не
міг, що «Червона рута» стане шедевром, тому не поспішав включати її до
репертуару «Смерічки» (див. Додаток Б).
«Купання у славі дає можливість бути жорстоким, вибагливим,
вередливим, прагматичним. І бути серйозним та відповідальним, що завжди
вирізняло Івасюків, – каже молодша сестра композитора, Оксана. – У
21 рік слава «Червоної рути» могла затьмарити все. Володя міг більше нічого
не писати. Але він залишався відповідальним, здобувши популярність. Йому треба
було вчитися в консерваторії, відмовитися від медицини і малювання,
писання віршів і виконання власних пісень. Композитор не міг бути на всі
руки майстром, треба було у чомусь собі відмовити» (див. Додаток Б).
Композиторові порадили виконати пісню «Червона рута» самому. Він
запросив Олену Кузнєцову, викладача Чернівецького педучилища і заспівав
цю пісню 13 вересня 1970 року на Театральній площі в Чернівцях у прямому
ефірі передачі «Камертон доброго настрою». А у жовтні «Червону руту»
виконувала «Смерічка» з солістами Назарієм Яремчуком і Василем
Зінкевичем у філармонії, де звітувала обласна Спілка композиторів. Ця пісня
стала нашою візитівкою і постійно була в репертуарі ансамблю.
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«Червона рута» – пісня-лауреат-71 у трактуванні Левка Дутковського
разом із його ж піснею-лауреатом-72 «Водограй», «виструнченою», за
словами музикантів, також Левком Дутковським, набирала шаленої
популярності у неперевершеному виконанні «золотого» вижницького
ансамблю «Смерічка». І хоч сьогодні можна почути різні, зокрема,
«роковий», «реповий», інші модернізовані варіанти (скільки виконавців,
стільки й версій) виконання «Червоної рути», класичне прижиттєве, освячене
автором звучання невмирущої мелодії, ще ніхто не перевершив. Володимир
Івасюк, як згадують його побратими, болісно сприймав, коли манера
виконання його творів не збігалася з авторськими очікуваннями. Він не
тільки щедро ділився створеними піснями, а й докладав багато зусиль, щоб
вони звучали правдиво.
Юнацька настирливість і неспокій чудового митця-організатора
пристрасної вдачі вдихнули, за словами сучасників, «оновлюючу силу в
легені нашого національного характеру – пісню». Зазвучала «Червона рута»
всюди: по країні, за кордоном. Спираючись на традиції національного
музичного досвіду, молодий буковинець огранював новий стиль і напрямок
української молодіжної естради. Офіційні оцінки пісенної творчості
Володимира Івасюка були стриманими. «Йому часто дорікали, – зазначає
кореспондент Микола Рубан у газеті «Соціалістична культура», – що він
непрофесіонал... Мовляв, про яку музику, пісню може йти мова? А
самородок пишався тим, що найтісніше був зв'язаний з аматорством, і
розчищав, поглиблював новоявлене джерело української естради» (див.
Додаток Б).
Пісню «Червона рута» заспівали в усьому світі, а маестро отримував
стільки листів і з таких країв, що можна було дивуватися, як же потрапила
«Червона рута» аж туди. Приміром, у туркменське село чи в далеке
забайкальське місто Бодайбо.
Не дивно, що пісня «Червона рута» вже впродовж десятиліть її життя
оповита легендами. Які тільки квіти не отримали її назву в усій Україні та за
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кордоном, де живуть українці. Шукав відповіді й автор, знайшовши... жовтозелену руту, яка, за оповідями, раз на 10 чи 20 років цвіте червоним. Той, хто
знайде таку, матиме чар-зілля... Грецька ж легенда освячує рутою закоханих,
яких хотів і не «міг розлучити бог Еол, тому й знищив обох. Тож від
коханого залишився ясинець, який зветься ще неопалима купина, від неї
рута... А біологи пов'язують цю назву з рожевим високогірним рододендроном
східно-карпатським (Rhododendron kotschyi Simonk.). Завдяки надзвичайній
працьовитості, помноженій на талант не тільки творити пісні, а вдихати в них
життя, композитор негайно дарував їх виконавцям, бо наставало нове
«музичне наслання», і він «ходив сам не свій», коли, як згадував, «зі мною
залишаються тільки ритми й гармонії» (див. Додаток Б).
«Червона рута» має наайбільшу кількість версій аранжувань і
виконання. Основними з них видаються можна навести чотири варіанти
виконання даного пісенного твору.
Перший з них представлений С. Ротару спільно з групою «Танок на
Майдані Конго» (ТНМК). «Класичний» варіант виконання С. Ротару в
одному з куплетів наче перебивається читанням «репу», а в запропонованому
групою ТМНК варіанті акомпанемент побудований на типових ритмах і
тембрах рок-композицій, характерних для популярного молодіжного стилю
хіп-хоп.
Друга версія «Червоної рути» повністю вкладається в стиль роккомпозицій, в якому працює група сover-band Time to play. Стиль хард-року,
культивований даною групою, значною мірою перетворює звучання
популярної і всім знайомої мелодії В. Івасюка, розкриваючи в ній при цьому
внутрішній драматизм, приховано присутній в оригіналі.
Ще далі в інтерпретації оригіналу «Червоної рути» йде група Reunion
Project. Стиль цієї групи відрізняється ретроспекцією класичного джазу, в
зв’язку з чим мелодія оригіналу трактується як джазовий стандарт, на який
даються «квадрати» імпровізацій. Таке трактування оригіналу дозволяє
показати потенційні можливості фактурно-гармонійної організації заспіву і
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приспіву пісні В. Івасюка в плані ритмо-мелодійного варіювання, яка є і в
авторському варіанті фортепіанного акомпанементу.
Ще одна версія «Червоної рути», на цей раз ансамблево-хорова,
запропонована популярним у даний час вокальним ансамблем «Хор
Турецького». Для даного аранжування характерно, по-перше, багатоголосся в
приспіві пісні, по-друге, типово джаз-роковий акомпанемент в стилі «біт» з
характерним свінговим зміщенням сильної частки на слабку долю такту.
Таке стилістичне переакцентування, що стосується тембрового і метроритму, спричинила собою використання стильової цитати у вигляді
оригінальної мелодії з репертуару популярної зарубіжної групи Europe («The
final countdoun», в переклад. з англ. «Останній відлік»).
Цитата поміщена спочатку і в середині композиції і сприймається як
інструментальний програш ритурнель, що відсилає до одного з витоків
естрадно-пісенного стилю В. Івасюка – англомовної рок-музики, представленої
стилем легендарних Beatles. В роки створення пісні «Червона рута» цей
ансамбль був еталоном нового естрадно-пісенного стилю, в якому
демократичний початок і фольклорні витоки поєднувалися зі стилем рокмузики, який прийшов до Європи з США» [170, с. 132–133]. Отже, для
більшості інтерпретаторів твір Івасюка стає способом широкого діалогу з
глобалізованою

традицією

естрадної

пісні,

відкриває

поліфонічний

стильовий зміст, стильову відкритість – як це притаманно смислово
виповненому та виправданому художньому тексту.
Вже телеконкурс «Молоді голоси», в якому брав участь ВІА
«Смерічка» з піснею «Червона рута», приніс пісні неперевершену славу.
Ансамбль же став лауреатом популярного конкурсу. «Популярність
«Смерічки» зробила ще більш популярною «Руту», а «Рута», звісно, додала
популярності «Смерічці», – зауважує Левко Дутковський. – Вона внесла в
програму новий подих гірської величі й краси. Вона... рознесла славу про
наш край на весь світ» (див. Додаток Б).
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А у 1971 році Володимир Івасюк, високо цінуючи працю Левка
Дутковського, дарує йому журнал «Радянська жінка» із першою публікацією
його пісні «Червона рута» та автографом: «Дорогому Левкові, другові і
прекрасному хлопцеві з найкращими почуттями і подякою. Твій Володя.
15.IX.1971 року».
Етапною в творчості Володимира Івасюка стала пісня «Балада про дві
скрипки» на вірші Василя Марсюка, який у 1971 році приїхав на курси
підвищення

кваліфікації,

що

діяли

при

Чернівецькому

державному

університеті. Невдовзі дізнався, що Михайло Григорович Івасюк, який щойно
читав курсантам лекцію з історії української літератури, – це батько автора
«Червоної рути» й «Водограю»! Підійшов, показав власні вірші, отримав
запрошення в гості. Познайомився з Володимиром Івасюком. Ця перша
зустріч з юнаком справила на нього таке сильне враження, що народився
вірш, присвячений йому:
Ой був файний хлопець та й зробив дві скрипки,
Поділив надвоє снів своїх красу.
Що перша скрипка – біла лебідка,
А друга скрипка – вечірній сум.
Маестро скрупульозно, прискіпливо опрацьовував кожен твір без
амбіцій, як згадує маестро Дутковський, маючи і талант від Бога, і щиру
душу, був доброзичливим, незважаючи на велику ерудицію і завантаженість.
У цьому плані і є цікавою його пісня «Балада про дві скрипки», як і інші, –
новаторський твір, який, на думку фахівців, талановито поєднав українські
мелоси – східний, західний, буковинський, гуцульський, у ній свідомо
поєднані

самодіяльним

композитором

внутрішній,

східноукраїнський

драматизм, що супроводжується цимбалами, які несуть тугу.
Мелодійну основу творчості Володимира Івасюка складає гуцульськобуковинський

фольклор.

Але

вже

побіжне

знайомство

–

перше

прослуховування – відкриває навіть непідготовленій людині багато новизни в
подачі знайомих з дитинства ритмів і мелодій. Композитор був новатором
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музичної форми, новаторський у нього й зміст творчості. «Колиска вітру», а
трохи пізніше – й «Кленовий вогонь», відносяться до найбільш загадкових
пісень маестро – як у музиці, так і в тексті. Тут на перший план виходить
міфологічне начало, ті глибинні музичні й поетичні образи, які, можливо,
прийшли до нас із тисячолітньої минувшини.
В меморіальному музеї Володимира Івасюка зберігається рукопис
тексту пісні «Колиска вітру», написаний Богданом Стельмахом (див. Додаток
В). Проте відомо й інше: в дитинстві Володимир почув від бабусі
Олександри казку «Вітрова донька», а також бачив виставу Чернівецького
обласного театру «Вітрова донька» за драматичною поемою Віктора Зубара –
поета-буковинця, який дружив з Михайлом Івасюком. Вистава, природно,
була позначена радянсько-колгоспним колоритом – інакше б не відбулася. В
казці цього колориту немає – вона чиста й безпосередня й розповідає про
сільського парубка Тимофія, який одружується з Вітровою донькою, бо ні
одна сільська дівчина за нього заміж не йде – він бо без хати, яку йому
зруйнував Вітер. Розташування персонажів у пісні майже протилежне – тут
уже юний Вітер закохується в людську доньку й вони цілий день «в
колисанці гойдаються своїй». І хоч, як завжди, текст у автора рівноцінний
музиці, проте музика, особливо в програші, виходить на перший план – вона
сповнена таємничості, якоїсь загадкової, предковічної краси. Спочатку
духові, а потім – цимбали довершують диво.
«Колиску вітру», «Тільки раз цвіте любов», «Нестримну течію»,
«Запроси мене в сни» – всі на вірші Богдана Стельмаха, а також «Пісню про
тебе» (вірші Ростислава Братуня), свої «Два перстені», «Кленовий вогонь»
(вірші спільно з Юрієм Рибчинським написав Володимир Івасюк), «У долі
своя весна» – також вірші Юрія Рибчинського, «Пісня буде поміж нас» на
власні вірші, «Освідчення» (вірші Романа Кудлика) і «Баладу про мальви»
(вірші Богдана Гури) Володимир Івасюк пропонує фірмі «Мелодія» записати
на велику платівку. В анотації до неї композитор пише, що центральною
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піснею є «Балада про мальви» – про дівчину, яка не повернулась додому з
війни, але проросла мальвою біля материнського дому.
Пісні

маестро

перемагають

на багатьох

конкурсах

в СРСР

та

за кордоном. Виходить диск-гігант, їх беруть до репертуару провідні
українські співаки, співають від Камчатки до Чорного моря.
Зі співпраці з поетом Ростиславом Братунем у творчості Володимира
Івасюка починається пошук нових засобів, глибше осмислення тексту. Р.
Братунь – новатор поетичної форми. І це добре відчув, осмислив і втілив
у найкращих пісенних проявах Володимир Івасюк. Незважаючи на помітну
різницю у віці (понад 20 років), вони відчули спорідненість душ. Виник
творчий альянс. Три десятки віршів стали піснями. Створювалося мережане
диво «Зимової казки», пристрасть «Літа пізніх жоржин». Відомий метр від
поезії довірив свої творіння майже хлопчикові, який створив музику, гідну
його поезій. Поетична ритміка Братуня давала композиторові простір для
осмислення сказаного поетом, для висловлення свого власного «я». Тандем
Братунь-Івасюк народжує самобутні пісні, які стали національною класикою.
В 1974 році Софія Ротару, тоді вже заслужена артистка України,
записала платівку. Композитор і співачка пишалися цією працею! Це було
своєрідне зібрання творів. І хоч на той час маестро написав набагато більше
пісень, але ж як ретельно добирав їх на платівку. Платівка, за його задумом,
мала являти собою єдине ціле – навіть паузи між піснями мали бути
заповнені інструментальними програшами. І справді, коли подивитися
послідовність пісень, можна відчути певну змістову єдність – і в текстах, а
особливо ж у музиці: своєрідний монолог про незламність людського життя й
його найвищого прояву – кохання.
У серпні 1974 року був блискучий успіх Володимира Івасюка на
конкурсі в польському місті Сопот. Відбулися зйомки та прем’єра фільму
«Пісня завжди з нами», який зняв київський режисер Віктор Стороженко з
ансамблем «Червона рута» – Софія Ротару виконувала тут шість пісень
Володимира Івасюка.
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У 1976 році видано власну платівку Володимира Івасюка, до якої
ввійшли «Тільки раз цвіте любов», «Повір очам», «Колиска вітру» і «Два
перстені» у виконанні Софії Ротару.
Він починає працювати над збіркою, яку запланувало видавництво
«Музична Україна». Ретельно відбирає для неї пісні – більшість тих, що
включив до платівки-гіганта, але й дещо міняє: так, включає «Баладу про дві
скрипки» та пісню на військову тематику «У села Бояни» на вірші
чернівецького поета-військовослужбовця Олександра Соловйова. Книжка
виходить гарно оформленою, з портретом композитора на обкладинці, тираж
8000 примірників. Але миттєво розпродається. Сьогодні це – бібліографічна
рідкість, у самого Володимира Івасюка залишилось всього кілька примірників.
Композитор Ігор Кушплер згадує, що «життя Володі без творчості, без
музики було немислиме... Незвичайна любов до праці, бажання зробити
якомога більше і зробити сьогодні... Він писав не просто пісню із заспівом і
приспівом, а цілі музично-драматичні сцени... важко зрозуміти, що ж головне
– слово, мелодійна лінія чи оркестрова гама» (див. Додаток Б). На поради
очевидців його пекельної праці відпочити Івасюк цитував правдиві слова
його пісні: «Нам спокій, друже, тільки сниться». Саме у роки навчання у
Львові під час роботи над серйозними жанрами, до яких тяжів, симфонічною
музикою композитор написав для «Смерічки» незабутні пісні, які з легкої
руки Левка Дутковського зразу йшли в народ то вірою, то надією, дарували
радість: «Пісня буде поміж нас», «Два перстені», «Я – твоє крило» та інші.
Наприкінці 1977 року фірма «Мелодія» видає платівку-гігант «Пісні
Володимира Івасюка виконує Софія Ротару».
На виставці у Чернівецькому краєзнавчому музеї експонуються дискгігант «Співає Софія Ротару» із записом пісень Володимира Івасюка
«Червона рута» і «Водограй» у виконанні ВІА «Червона рута», який прийшов
до слухачів у 70-ті роки XX століття, інші рідкісні на сьогодні платівки та
аудіокасети. Надзвичайно хвилювали сучасників автографи пісень, а саме
«Кленовий

вогонь»,

власноруч

підписаний

автором,

композитором
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Володимиром Івасюком, для Софії Ротару. Виставлений для огляду і портрет
співачки невідомого художника у момент виконання нею цієї дивовижної
пісні, що ввійшла до прижиттєвого видання «Володимир Івасюк. Збірник
пісень» у 1977 році разом із піснями «Освідчення», «Балада про мальви»,
«Тільки раз цвіте любов», «Запроси мене у сни», «Пісня про тебе», «Далина»,
«Балада про дві скрипки» (див. Додаток А).
Маестро зауважує, що у «Водограї»... деяка нерівновага, бо текст і
слова – то два крила пісні, від них однаковою мірою залежить її лет, її обрії».
А ще композитор, наче даючи поради сущим і прийдешнім, розмірковує над
тим, що «важко знайти текст пісні, бо слово має схвилювати, навіяти хоч би
далекий голос мелодії» . І він відчув та сформував для себе думку про те, що
«найдовше живе естрадна пісня, яка бере витоки в народу, стає народною»
(див. Додаток Б).
Його талановиті позачасові піснетвори – це щирі в майбуття заповіти
на свята й будні, загальновідомі й означені тут, і ті, що завжди в дорозі із
рукописних фондів родини до виконавців і слухачів на всевладдя краси –
«Моя пісня», «Кораблі, кораблі», «Вернись із спогадів», «Пісня буде поміж
нас»... Мандрівному музиці, яким себе відчував серед сучасників,
талановитому співцю своєї доби, творцю мистецтва поза часом і модою
Володимиру Івасюку завдяки унікальним можливостям інтелігентної родини
отримати вчасні ґрунтовні знання із вподобаної ним царини мистецтва –
музики, пісні, українського слова однаково під силу з високих регістрів душі
народження образного поетичного слова (власного чи інших поетів) і
утаємниченість злиття його у звуки темпераментних ритмів, імпровізованих
інтонацій, життєдайних кольорів.
Все вищевикладене переконує, що вивчення творчості В. Івасюка
потребує спеціально поглибленого представлення поняття стилю, що, у його
зіставленні з категорією жанру, як дефініція жанрового стилю, потребує
уточнення, яке поки що в музикознавчій літературі відсутнє, хоча саме воно
здатне сприяти виявленню особливої якості мовної організації художньої
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форми, як це пропонує робити М. Бахтін. Жанровий стиль – це, насамперед,
мовний стиль, тобто він вказує яким шляхом та у яких життєвих і мистецьких
реаліях формується спільна мовна основа художнього спілкування, у нашому
випадку – звукотворча основа музичного спілкування.
Враховуючи специфіку досліджуваної музично-мовної галузі, що
передбачає «формування нового лексичного фонду української пісенної
естради»,

необхідно

виокремити

специфічні

принципи

взаємодії

на

інтонаційно формотворчому рівні вербальної мови/мовлення та музичного
звучання. Тим більше, що на естрадно-пісенна творчість передбачає такі
стилістичні нахили в діалозі слова та вокального голосу, як кантиленність,
декламаційність, речитативність та оповідність.
Ці

художньо-синтетичні

стилістичні

показники

виступають

засадничими у типології аналітичних спостережень стосовно конкретних
українських естрадно-пісенних творів та їх жанрово-стильових знахідок,
дозволяють уточнювати взаємовідносини між явищами стиля та стилістики.
Розробка провідних наукових підходів до творчості В. Івасюка також
актуалізує завдання створення теорії шлягеру, що може стати узагальнюючою,
спільною для галузей естрадної та традиційно-академічної музики, особливо
в інноваційних інтерпретативно-виконавських поданнях останньої деякими
сучасними

музикантами,

тобто

виявляє

споріднену

композиторсько-

виконавсько-слухацьку природу музичного діяння та сприйняття.
Підкреслимо ще раз значущість дослідження Т. Рябухи, у якому
суттєво оновлена система наукових уявлень про хронологію та семіологію
розвитку української пісенної естрадної творчості та про її основних
репрезентантів (солістів та гуртів від 1970-х до 2010-х років), зокрема
відзначена роль композиторської поетики мисленню І. Дунаєвського, який
одним з перших відкрив серйозні смисли легкої музики, її соціально важливі
прикладні функції, зокрема у кінострічках, першим розвинув, як справедливо
зауважує

авторка,

«синтетичний

творчості» [170, 75–76].

стиль

естрадно-джазової

пісне-
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Зрозуміло, що творчість В. Івасюка невід’ємна від його особистої долі,
життєвого шляху, що висвітлюється нами на основі вивчення архівних
документів та фондів Чернівецького обласного меморіального музею
Володимира Івасюка (Додаток А)

та архівних документів з особистого

архіву сестри Володимира Оксани Івасюк, які вперше вводяться до
культурного та наукового обігу (Додаток Б).
Володимир Михайлович народився 4 березня 1949 р. у Кіцмані
Чернівецької області в сім’ї вчителів Михайла та Софії Івасюків. З дитинства
був залучений до музичної творчості, до різних напрямів музичномистецького процесу: починаючи з гри на скрипці (у 1954 р. вступає в
підготовчий клас філії Чернівецької музичної школи № 1, де починає
оволодівати скрипкою; потім вступає в Київську музичну школу для
обдарованих дітей імені М. Лисенка), продовжуючи навчанням фортепіанної
гри (в Кіцмані, в музичній школі), нарешті, відкриваючи для себе, як
найважливішу, створення пісень, тобто власну композиторську творчість: у
1964 р. пише дві пісні, восени цього року створює в школі ансамбль
«Буковинка», що здобуває перемоги на кількох самодіяльних конкурсах, їде
до Києва, збирає українські народні пісні як справжній етнограф-фольклорист.
На становлення особистості майбутнього композитора надвеликий
вплив мала його родина, батьки – представники української національної
освітянської еліти. Володимир Івасюк народився у сім'ї філологів: батько був
вчителем французької мови, мати – викладачем російської мови та
літератури Кіцманської середньої школи. Батько, Михайло Івасюк мав
набагато ширше коло інтересів, аніж суто педагогічна робота в школі. Він
мріяв долучитися до серйозної літературної діяльності і це збувається.
Всього творчий доробок письменника Михайла Івасюка складається з
семи романів, декілька повістей, більше двох десятків новел та художньодокументального твору «Монолог перед обличчям сина». Також, батько
Івасюка видав поетичну збірку «Елегії для сина», 3 книжки казок, захистив
кандидатську дисертацію щодо письменника С. Яричевського, віддав багато
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енергії і часу публіцистичній діяльності, відновлюючи у літературі забуті
імена письменників.
Так, експонати

зали «Робочий кабінет батька» Чернівецького

меморіального музею В. Івасюка розповідають про письменницький талант і
працелюбність Михайла Івасюка (див. Додаток В).
Високий книжковий стелаж складається з 24-х метрових полиць,що
заповнені книгами, які купував, читав, вивчав, досліджував М. Івасюк, а
креслення цього стелажу зробив сам Володимир Івасюк. Колись усі книги не
вміщалися навіть на цих полицях оскільки у Івасюків була одна з найкращих
на Буковині бібліотек. Особливо цінними є видання творів Т. Шевченка 1890
року (у родині був культ поета), підручник «Музична гармонія»
С. Воробкевича 1869 року (румунською мовою), «Словник іншомовних слів»
1909 року — раритетні книги, яких в Україні одиниці. Звертають на себе
увагу перші видання творів українських письменників, які свого часу були
заборонені. Наприклад, роман «Мальви» Р. Іванчука з автографом автора,
збірка поезій М. Руденка «Всесвіт у тобі», давні видання С. Воробкевича,
Б. Лепкого,

подарунки

колег-письменників,

зокрема

книги І.

Вільде,

Р. Андріяшика, С. Пушика, Д. Павличка, С. Тельнюка, К. Поповича. Трилогія
«Засвіти» А. Хименка – черкаського літератора, з яким М. Івасюк
познайомився в концтаборі на Печорі, врятувавши тому життя, та книжки
І. Савича – українського поета з Луганщини, який також був репресований
радянським режимом. З ними М. Івасюк дружив понад півстоліття, а їх
листування засвідчує висоту й шляхетність цієї дружби. Саме бібліотека
найбільше вражає відвідувачів розумінням високої освіченості та смаком
родини Івасюків, повагою до них відомих українських діячів.
Робочий стіл письменника – окрема історія: він мандрував за М.
Івасюком з Кіцманя, з квартири на квартиру. На столі помітні ручка, окуляри,
папір нестандартного розміру – саме на такому любив писати М. Івасюк.
Фотографії на стінах відбивають духовний світ родини - вони були в кожній
кімнаті і здебільшого оформлялись самим Михайлом Григоровичем. Ті, що
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були в його кабінеті, батько В. Івасюка називав своїм «Іконостасом»: у
центрі – М. Івасюк з мамою, поруч – портрети сина та дружини.
Бюст М. Івасюка, подарункове ювілейне видання «Кобзаря» також
знаходяться у кабінеті. Взагалі, у кімнаті збережено прижиттєвий інтер'єр,
меблі стоять на тих самих місцях, де й стояли до 1995 р. (смерті М. Івасюка),
навіть подушки на дивані вишивала і подарувала татові та братові донька
Галина. У вітринах кабінету викладені листи, рукописи 30-х-50-х років,
документи щодо нагородження М. Івасюка грамотами, літературними
преміями.
Родина Івасюків особливу увагу приділяла вихованню своїх дітей.Вони
відмінно вчилися в обох школах – це засвідчують їхні табелі, грамоти, інші
нагороди. Володя був обдарований не лише як музикант, ще він чудово
малював - на щастя, батьки зберегли його дитячі малюнки (див. Додаток Б).
Роботу над романом про національного героя Дитинку Михайло Івасюк
розпочав ще в першій половині 70-х років ХХ століття. Це мав бути твір про
народного ватажка Дитинку, який один раз був згаданий румунським
літописцем як бандит, котрому були підпорядковані Хотинський і
Чернівецький повіти в середині XVII століття. Козацька доба цікавила,
приваблювала М. Івасюка, він добре знав опришківський рух на Галичині,
знав повстання під проводом Бойчука та Мухи. У його бібліотеці були твори
Р. Федоріва та Р. Іваничука. І йому не вірилось, що в історії Буковини не
було народного героя, який би повставав проти своїх і чужоземних
гнобителів. Саме тому так зацікавив його всього один рядок у праці
офіційного румунського літописця, що під пером письменника він виріс у
повноцінний художній образ. У 1978 р. М. Івасюк разом з сім'єю їде
до Піцунди, щоб там завершити роботу над твором, який треба було здати у
видавництво. Володимир запропонував батькові свою допомогу в написанні
роману! Кілька днів В. Івасюк з зошитами і ручкою ходив на пляж,
зосереджено працюючи, а потім віддав батькові дороблений рукопис двох
останніх розділів роману «Балада про вершника на білому коні». Написаний
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Володимиром розділ роману в звичайному шкільному зошиті – один з
найцінніших експонатів у Меморіальному музеї (див. Додаток В).
Батьки Івасюки дуже добре відчували, який талант у Володимира і
намагалися допомогти йому реалізувати його. Першу книжку для сина –
українські народні казки – придбали невдовзі після народження, а видання
«Фауста» в подарунок він отримав вже у 6 років.
В залі №4 Чернівецького меморіального музею «Робочий кабінет
Володимира Івасюка» також відтворено ту обстановку, яка була за його
життя. Центр експозиції, звичайно, рояль (давній, австрійський: йому понад
100 років). Придбав інструмент М. Івасюк за гонорар від роману «Червоні
троянди» у 1961 році, і Володимир жартував: «Таточку, наш рояль
уквітчаний твоїми «червоними трояндами» (див. Додаток В).
На полицях – книги майбутнього композитора, на підлозі – його килим.
У серванті, який виконував і функції шафи для одягу, – його костюм,
краватки, парасолька, шкіряна куртка. В кутку біля вікна стоїть журнальний
столик - саме за ним любив працювати маестро пізно вночі, коли всі вже
спали та йому ніхто не заважав. Працюючи, пив багато кави, палив свої
улюблені цигарки «Космос». Як і скрізь, багато фотографій, але тільки ті, які
б Володимир сам помістив на стіні. Він був надзвичайно скромною людиною
і навіть на фотографіях ставав десь з краю або в другому ряду, часом і сам
виступав за фотографа. Саме в цій кімнаті в 1977 р. він сфотографував І.
Вільде – з батьком, дядьком Дмитром, матір'ю, сестрою Оксаною.
На інших світлинах – ансамбль «Буковинка», який Володимир створив
ще в 1965 р. в Кіцмані. Колектив юних кіцманчан завоював всеукраїнську
популярність, виступав на сцені Жовтневого палацу, з'їздів як учасник
урочистого концерту з нагоди 25-річчя возз'єднання Буковини в єдиній
Українській державі. Також на стінах фотографії: друзі Володимира Ю.
Рибчинський та В. Ільїн, сестри Галя й Оксана, а також два, без сумніву,
історичні знімки - Володимир на зйомках першого українського музичного
фільму «Червона рута» та під час трансляції телепрограми тодішнього
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Центрального телебачення «Алло, ми шукаємо таланти!» з Мармурового залу
Чернівецького університету. Ця програма, яку завершували інтерв'ю
Володимира та виступ вижницького ансамблю «Смерічка» під керуванням Л.
Дутківського, яких довго не відпускали зі сцени присутні на передачі глядачі,
затримала вихід в ефір урядової програми «Час» на цілих двадцять хвилин.
Важливою для розуміння глибини таланту й високого професіоналізму
Івасюка-композитора є прем'єрна афіша вистави «Прапороносці» з добрими
побажаннями учасників вистави автору прекрасної музики, високо оціненої
глядачами, музичною критикою і самим О. Гончаром. Здається, що саме в цій
кімнаті ще й досі зберігся дух композитора.
Соціальні негаразди – протиріччя між юним майстром та сучасним
йому суспільним оточенням рано даються взнаки: Івасюк успішно складає
вступні іспити до медичного інституту, але відраховується за ганебним
наклепом та іде працювати слюсарем на завод, де, окрім іншого, створює і
веде заводський хор, який невдовзі починає займати провідні місця в оглядах
художньої самодіяльності, саме виконуючи авторські пісні Івасюка. Через рік
за рекомендацією керівництва заводу Івасюк все ж таки вступає до
Чернівецького медінституту, але вже після закінчення третього курсу
починає працювати над піснею «Червона рута», що є переломною не лише в
його власні й долі, а й в історії української естрадної пісні в її цлому.
Справжньою подією широкого культурного резонансу стає перший
український музичний фільм «Червона рута», в якому брали участь Софія
Ротару, Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, Раїса Кольца, ансамблі
«Смерічка» і «Росинка» та прозвучали пісні Івасюка, Дутківського, Скорика.
У багатьох біографічних нарисах зазначається, що 1972 р. відкриває новий
львівський період у житті Івасюка, котрий переїжджає до Львова та стає
студентом

підготовчого

композиторського

факультету

Львівської

консерваторії (при цьому переводиться на IV курс Львівського медичного
інституту, тобто не кидає лікарську професію – невдовзі закінчує Медичний
інститут і вступає в аспірантуру за спеціалізацією «патологічна фізіологія»).
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Але і у Львові обдарованого юнака очікує немало перепон; з одного боку, він
пише багато нових талановитих творів, які широко виконуються («Я – твоє
крило», «Два перстені», «Наче зграї птиць», «Балада про мальви»; пісня
«Водограй» визнана «піснею року», а «Баладу про дві скрипки» виконала молода
Софія Ротару, яка вже була відома як переможниця Всесвітнього фестивалю
молоді й студентів у Софії за виконання народних молдавських пісень, а у
1974 р. з «Водограєм» стане лауреатом фестивалю естрадної пісні у Сопоті).
Але, з іншого боку, при висуненні кандидатури Івасюка на
присудження Шевченківської премії за спектакль, хтось викреслив його
прізвище; згоріли декорації до вистави, над якою він працював; багато часу
зайняли зйомки фільму «Пісня завжди з нами», у якому прозвучало шість
пісень Івасюка. і його було виключено з консерваторії (відновився лише за
три роки в класі Лєшека Мазепи).
Створюється враження, що за кожний успішний крок у музичній
творчості,

Івасюк

повинен

був

сплачувати

серйозними

життєвими

проблемами, соціально-буттєвими ускладненнями… Так, він перемагає на
всесоюзному конкурсі молодих композиторів у Москві і отримує дипломи
II ступеня за «Сюїту-варіації для камерного оркестру» та «Баладу про
Віктора Хара», його висувають на присудження премії імені Островського,
запрошують до участі в роботі журі республіканського конкурсу молодих
виконавців, він стає широко знаним, його пісні лунають у культурному
просторі, однак – Івасюк не потрапляє в число претендентів на премію
Островського, а 18 травня 1979 р. його знаходять мертвим у військовій зоні
Брюховицького лісу… Трагічна доля була мовби передвіщена Івасюку, а її
передчуття сповнило тексти його пісень неповторним злиттям любові до
життя та смутку від розставання з ним, у чому й полягає таємниця ліричного
інтонування у творах Івасюка, причому інтонування, що поєднує між собою
поетичний словесний та мотивний музичний плани композиції.
Підкреслимо, що лірична інтонація в особливому індивідуальноавторському «прочитанні» відрізняє і інструментальні твори В. Івасюка,
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серед яких фортепіанна «Сюїта-варіації на теми української народної пісні
"Суха верба"», «Сюїта-варіації для камерного оркестру» (1977 р); три п’єси
для фортепіано; «Осіння картинка» для віолончелі; три п’єси для скрипки і
музика до вистави «Прапороносці» (1975 р.), «Мезозойська історія» (1976 р.)
В. Івасюк

багато

працював

над

своїми

першими

серйозними

інструментальними творами, зокрема сюїтами для фортепіано та для
камерного оркестру. Перша у виконанні Л. Десяткіної завоювала другу
премію в Москві в листопаді 1978 року, а за місяць перед тим, 28 жовтня, в
Києві камерний оркестр виконав «Сюїту-варіації для камерного оркестру» на
зльоті творчої молоді України. На цьому ж концерті прозвучала й перлина
творчості В. Івасюка – пісня «Літо пізніх жоржин» на вірші Ростислава
Братуня у виконанні Ігоря Кушплера. І. Кушплер був у захопленні від
молодого композитора, який у нього на очах, у готельному номері, написав
оркестрові партії для 60 інструментів. «Прийшли на репетицію, розклали
ноти, оркестр програв усю партитуру. Я був вражений – жодної помилки, і
яка музика, яка гра музичних барв! Він писав не просто пісню з заспівом і
приспівом, а цілі музично-драматичні сцени. Часом важко зрозуміти, що ж
головне – слово, мелодійна лінія чи оркестрова гама. Все в нього
переплітається, взаємно доповнюючись, створюючи єдину драматургічну
лінію. Часто з друзями ми називали його українським Шубертом», – згадував
про ті дні І. Кушплер (див. Додаток А).
У 1978 році В. Івасюк переміг на Всесоюзному конкурсі молодих
композиторів у Москві і отримав дипломи II ступеня за «Сюїту-варіації для
камерного

оркестру»

та

«Баладу

про

Віктора

Хару».

Львівська

комсомольська організація зібрала документи для висунення композитора
на присудження Республіканської премії імені М. Островського, його
запросили до участі в роботі журі Республіканського конкурсу молодих
виконавців. Він залюбки дає інтерв’ю, про нього пише преса, його пісні
звучать на радіо. Однак із виставою «Прапороносці» В. Івасюк не потрапив
до списку претендентів на премію.
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На жаль, у цьому було не лише визнання ролі автора в творенні нової
української пісні, а й трагічне передчуття його долі. Композитор прожив о
усього 30 років, не встигнувши завершити багато з задуманого. По смерті В.
Івасюка на його ім’я і творчість було накладено негласну заборону. І тільки в
1982 році Р. Братунь в збірнику «Білі троянди» з 19 пісень українських
композиторів, написаних на його вірші, опублікував 14 творів В. Івасюка,
серед яких – «Вернись із спогадів», «Зимова казка», «День з тобою»,
«Юнацька балада». А в 1983 році «Музична Україна» з передмовою народної
артистки України С. Ротару видала збірку «Пісні Володимира Івасюка», до
якої ввійшли його кращі 40 пісень. На жаль, й сьогодні немає повного
зібрання творів композитора – пісенних та інструментальних. Сподіваємось,
це справа майбутнього. Бо не має права Україна, яку так шляхетно й
геніально оспівав композитор у «Пісні про тебе», не повернутися обличчям
до свого співця.
В усіх творах В. Івасюка присутня вербально-декламаційна складова,
що забарвлює мелодійний рух у драматичні тони, підвищує експресію
музичної сонорики. Взагалі переосмислення вокального сонору як способу
висловлення та самоусвідомлення особистості є показовою рисою творчості
українського пісенного майстра. Водночас і музичній, і словесно-поетичній
лексиці Івасюка притаманна узагальненість – плавність коловороту почуття,
голосового звучання, мотивної побудови, що стає знаком відходження від
егоцентричної замкненості переживання до усуспільнення способу життєвого
визначення, ствердження у самооцінках та смислових проекціях.
У залі музею композитора «Спогад, що не поверне»– огляд життя й
творчості В. Івасюка де багато фотографій, документів, щодо його творчості.
Безсумнівно,

найбільший

інтерес

викликає

комплекс,

присвячений

пам'ятному для української пісні дню 13 вересня 1970 року, коли на
Театральній площі Чернівців у прямому ефірі телепередачі Українського
телебачення «Камертон доброго настрою» В. Івасюк – студент-медик,
виконав уперше свої пісні «Червона рута» й «Водограй». Свідченням події є
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«Грамота» В. Стріховича (звукорежисера), який, разом з В. Селезінкою
(головний режисер Чернівецької телестудії), готував і видавав цю передачу
до ефіру. «Грамоту», яку В. Стріхович (на той час головний режисер
Чернівецького телебачення) передав до музею.
Комплекс «Дві скрипки» – це розповідь про співпрацю В. Івасюка з
С. Ротару - першою піснею Івасюка, яку виконала С. Ротару, була «Балада
про дві скрипки», написана на слова поета В. Марсюка.
В експозиції є документи про останні перемоги композитора – на
конкурсі в Москві в листопаді 1978 року, його листи, рукописи, речі. А
завершує експозицію «Легенда про пісню» художниці О. Петращук, яку вона
присвятила пам'яті композитора. В цьому залі відвідувачі музею мають
можливість насолодитися піснями В. Івасюка у виконанні самого автора – це
рідкісні записи 70-х років XX століття.
Коло образів, які виникають у текстах пісенних творів В. Івасюка,
охоплює різні рівні психологічної дійсності людини, перш за все, як
спорідненої у своїх почуттях з архетиповою національною свідомістю, у
тому числі з так званим кордоцентризмом, явищем, що надзвичайно часто
згадується як показове саме для українського етносу, але залишається
символічно-загадковим з боку його змістових складових, етико-естетичного
контенту. Авторська лірика В. Івасюка, що поділяється на поетичний та
музично-інтонаційний ряди та рівні, може бути розглянута та упорядкована,
відтак певним чином диференційована та структурована, відповідно то
кордоцентричної парадигми української соціокультурної свідомості. Отже,
пісенна творчість В. Івасюка може бути розглянута як текстологічний
художній феномен на засадах культурологічної концепції кордоцентризму як
найбільш узагальненого архетипу української національної свідомості.
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1.3. Культурологічні виміри теорії стилю в її загально-естетичному
та спеціальному мистецтвознавчому призначенні
Проблема стилю в музиці – одна з небагатьох, що в рівній мірі
стосуються теоретиків і практиків, естетиків, музикознавців і композиторів,
виконавців, слухачів. Єднальну позицію здатна займати культурологічна
розвідка, оскільки передбачає інтердисциплінарне узагальнення і вироблення
синтезуючої теоретичної позиції. Її особливість в тому, що вона зачіпає
найважливіші аспекти відношень людини і облаштованої нею культури –
залученість

та

відокремленість,

«нероздільність

та

незлиянність»,

відповідальність за те, що відбувається в світі як за смисл в собі і, навпаки,
відповідальність за свою єдину долю як за виконання спільного завдання
«людяності», вищої сутнісної реалізації людини.
Відповідальність – ключове слово філософії М. Бахтіна, філософії не
тільки як теоретичної системи, але, перш за все, як життєвої «першої
філософії», як «філософії вчинку»; воно є похідним від «відповіді» і вже в цій
своїй якості виявляє діалогічність як вихідну позицію особистості в світі.
Словами Бахтіна: «Правильний, що не самозваний сенс всіх старих питань
про взаємовідносини мистецтва і життя, ... істинний пафос їх тільки в тому,
що і мистецтво і життя взаємно хочуть полегшити своє завдання, зняти свою
відповідальність, бо легше творити, не відповідаючи за життя, і легше жити,
не зважаючи на мистецтвом. Мистецтво і життя не одне, але має стати в мені
єдиним, в єдності моєї відповідальності» [21, с. 8].
Починаючи з ранніх робіт і закінчуючи пізніми, що залишилися
конспективними записами, Бахтін розвиває головну свою ідею діалогічної
природи смислу і «відповідального за смисл» розуміння, пов’язуючи з цією
ідеєю розгляд словесно-художньої творчості. Введені їм поняття, з яких
опорними стають жанр, стиль, стилістика, форма, матеріал, композиція,
текст, естетичне, деякі інші, в повній мірі переймають загальні діалогічні
установки (і установки на діалог) дослідника, утворюючи єдиний складний
категоріальний контекст наукової поетики Бахтіна.
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Магістральною «парою» понять мультидисциплінарного призначення є
жанр-стиль,

що

виявляють

постійно

оновлювану

Бахтіним

«логіку

зворотності». «Саме визначення стилю взагалі і індивідуального стилю
зокрема вимагає більш глибокого вивчення як природи висловлювання, так і
різноманітності мовних жанрів. Органічний, нерозривний зв’язок стилю з
жанром ясно розкривається і на проблемі мовних, або функціональних,
стилів (жанрових стилів) [28, с. 254]; «Де стиль, там жанр. Перехід стилю з
одного жанру в інший не тільки змінює звучання стилю в умовах
невластивого йому жанру, а й руйнує або оновлює даний жанр...» [28, с. 257].
Нагадаємо, що стиль, за Бахтіним, пов’язаний саме з особливою
«переконливістю», оскільки «визначається істотним і творчим відношенням
слова до свого предмету, до самого мовця і до чужого слова; він прагне
органічно долучити матеріал мови і мову матеріалу...» [27, с. 189]. Не
виокремлюючи проблему стилю в якійсь одній роботі, не виділяючи її
спеціально, Бахтін повертається до неї у всіх випадках обговорення мови,
мовних форм, відзначаючи особливу природу стилю в мистецтві – і як виразу
творчої активності авторської свідомості, і як галузі прийомів, що служать
такому вираженню: «Те, що робить мову конкретним і не перекладаються до
кінця світоглядом – стиль мови як цілого (в спілкуванні з чужою мовою
висвітлюється і об’єктивується саме світоглядна сторона)» [29, с. 427];
«...стиль або безпосередньо і прямо проникає в предмет, як в поезії, або
переломлює свої інтенції, як в художній прозі (адже і прозаїк-романіст не
викладає чужу мову, а будує її художній образ)» [27, с. 189–190]; «єдність
прийомів оформлення і завершення героя і його світу і обумовлених ними
прийомів обробки і пристосування (іманентного подолання) матеріалу ми
називаємо стилем» [27, с. 195]; «У художній літературі ... індивідуальний
стиль прямо входить в саме завдання висловлювання, є однією з провідних
цілей його...» [28, с. 254].
Визначаючи стиль як художньо-смисловий феномен – слідом за
Бахтіним – можна знайти в ньому вираз єдності різних галузей культури,
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мистецтва і життя шляхом залучення до єдності особистісної свідомості.
Пояснена таким чином категорія стилю може стати ключовою у вивченні
історії музичної творчості, естетичної сутності музики, вона також допомагає
відкрити той факт, що смисли не діляться на музичні і не-музичні, пов’язані з
ціннісним досвідом культури» і, входячи в зміст музики, привласнюючись
нею, визначаються широким контекстом культурного досвіду.
З іншого боку, музика «повертає» життю запозичений досвід
смислопокладання, істотно змінюючи, оновлюючи його. Взаємодія стилю і
«життя», культурного досвіду відбувається опосередкованим шляхом, на
якому особлива роль відведена жанру. Так, взаємодія семантики і символіки
в музиці можна розглядати як взаємодію жанрових і стильових умов
музичної творчості.
Семантичні функції музики виникають як жанрові, тобто як обумовлені
умовами входження музичного феномена в реальний життєвий контекст,
пов’язані з узгодженням життєвого призначення і художнього оформлення
музичного звучання. Символічні інтенції музики проявляються в силу її
стильової автономії – «самозаконності» – і свідчать про можливість
входження культурних смислів до контексту музичної композиції (музики як
форми), про підпорядкування життєвої логіки художньому «слуханню» світу.
Якщо для жанру життя – умова музики, то для стилю музична творчість –
умова життя, тобто життєві обставини, події відношення потребують
збагачення до вдосконалення з боку художнього світу мистецтва, а
емоційний досвід – психологічної компенсації, моральної допомоги з боку
естетично позитивного світу музики.
Отже, зіставна характеристика семантики і символіки в музиці вже в
першому наближенні до даних феноменів дозволяє відзначити різну якість
жанрової та стильової умовності в музиці, звідси – різні можливості
міжжанрового та міжстильового діалогів як різних напрямів умовного
діалогу в музиці. Разом з тим, можливість формування «своєї» музичної
символіки залежить від семантичної визначеності звучить, «значущого»
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матеріалу музики, так само як можливості прояву стильової активності
музики залежать від її жанрової форми. Музичні «знаки» – предметноструктурні інгредієнти музики є двоїстими, «двобічними»: однією стороною
вони звернені до жанрових визначень, іншою – до стильової інтерпретації
дійсного і можливого жанрового змісту. Перша знакова сторона музики
вказує на метафоричні властивості звучання як способу відтворення
дійсності; інша виявляє метонімічні здатності звукообразів як «номінантів»
нової музичної дійсності.
Проблема стильової (в контексті семантичної) типології музики
упирається в проблему специфічних, в той же час наскрізних, універсальних
показників еволюції музики як художньо-творчої форми. Особливі завдання
в цьому відношенні ставить ХХ століття, так як на цей час активність
музично-стильових процесів перевищує які б то не було нормативи, в тому
числі, жанрів, умови музичної творчості. Музична поетика набуває високого
ступеню незалежності не

тільки

від

загальностильових

настанов і

національних обмежень, але і від жанрових традицій.
Стильова активність проявляється і як технологічна, тобто як
композиційно-структурна,

яка

випереджає

формування

відповідних

композиційним відкриттям семантичних сфер. Розвиток музики в другій
половині двадцятого століття випереджає навіть можливості її письмового
запису, нотації (так з’являється нова «усна» традиція – досвід музики для
магнітофонної плівки, «живої» композиторської музики), повертаючи
сучасну культуру до положення середньовічної, що тільки шукає адекватного
звучанню нотнографічного виразу музики.
Особливим проявом стильової активності сучасної музики стає
полістилістика, що доростає до «полісистемності» (термін О. Ручьєвської) –
свобода стильового самодіалогу музики, яка часто ще не знає семантичних
прецедентів, що не означає відсутності семантики, не є симптомом
ослаблення смислових можливостей музики, але вказує на нові символічні
функції музики як мови. Полісистемність якраз і вказує на те, що «надмірна»
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стильова активність перетворюється в домінування мовних якостей музики,
коли історичні стилі стають предметом мовної «гри», що веде до їх
стилістичної локалізації, до афористичного «цитування», перетворення на
знаки, заступники традиції.
Слід зазначити, що семантична типологія музики тому здійснювана,
перш за все, як типологія семантичного аналізу музики та аналітичних
підходів до музичної семантики, що виявляє важливість текстологічного
підходу (як одного з них). Дані підходи обумовлені типами діалогічних
відношень музики і в музиці і можуть бути визначені наступним чином.
По-перше, (з боку жанру) внутрішньожанровий діалог, що найбільше
характерний для оперної поетики як апелюючий до художнього синтезу,
наприклад, в творчості Р. Вагнера, П. Чайковського, М. РимськогоКорсакова, С. Прокоф’єва, Б. Бріттена, деяких інших авторів, спонукає до
шляху семантичного аналізу від тексту до смислу і носить естетичний
характер, виявляючи спрямованість естетичних ціннісних уявлень обраного
композитора.
По-друге, необхідний в еволюції композиторської творчості феномен
жанрового новаторства, що виникає, перш за все, в процесі міжжанрового
діалогу, в зв’язку з останнім, особливо помітного в так званих «великих
формах»,

обумовлює

необхідність

і

особливі

«правила»

власне

культурологічного аналізу музики , що розгортається від сенсу до тексту –
від ціннісно-смислових визначень до жанрово-стильової композиційної
моделі їх в музиці. Таким є шлях всіх значних хорових жанрів, наприклад, у
творчості Г. Шютца, Й. Баха, Г. Генделя, Д. Бортнянського, С. Танєєва, С
Рахманінова,

інших

майстрів

класико-романтичної

музичної

епохи,

пов’язаний, крім усього іншого, з розвитком принципів «великого»
симфонічного письма. Дана форма діалогу виявляє суттєві передумови
переходу у внутрішньостильовий, виявляючи тим самим, що «чисті»,
«абсолютні» типи діалогу в музиці можуть бути представлені саме як
теоретичні моделі, оскільки в історичному житті музики кожна попередня
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форма музичного діалогу готує наступну, а кожна наступна зберігає,
трансформуючи його, досвід колишньої.
Так, пошук свого національного стилю об’єднав підходи до музики
С. Танєєва і А. Лядова. Однак інтереси першого найбільше пов’язані з
відкриттям нових загальних жанрово-композиційних передумов формування
стильового «статусу» твори (духовної кантати, опери на «античну тему»,
інших жанрових новацій Танєєва), з ідеєю композиції як «стильової пам’яті».
Звернення до творчості Лядова, перш за все, до його фортепіанній музики,
дозволяє говорити про домінування внутрішньостильового діалогу над «міжжанровою ідеєю».
Можна вважати цю тенденцію типовою для жанрової області камерної
музики в цілому, чому легко знайти підтвердження, звертаючись до
творчості С. Рахманінова, О. Скрябіна, М. Метнера, С. Прокоф’єва,
Д. Шостаковича, К. Дебюссі , Е. Саті, О. Мессіана; втім, до даної тенденції
причетна і творчість англійських вірджіналістів, французьких клавесиністів,
а витоки її, можливо, таїть досвід італійського та англійського мадригалів.
По-третє (вже з боку стилю), форма внутрішньостильового діалогу
вимагає специфікованого текстологічного підходу, тобто руху від тексту до
тексту, оскільки таким є рух самої музичної «думки». Саме на шляху
текстологічного аналізу стає помітною і особлива співвіднесеність рівнів
музичного тексту, кожен з яких, будучи в достатній мірі абстрагованим від
реалій

конкретних

творів,

зберігає

початкову

жанрово-стильову

композиційну «програму». Меморіально-общинне призначення ораторіальної
жанрової сфери (найбільш буквального вираження пам’яті музики і в музиці)
протистоїть безпосередньо ігровому призначенню моторно-інструментальної
сфери, але це протистояння опосередковується в сфері мелодизованих
авторських форм (сольної музичної лірики в широкому значенні останнього
слова) як в сфері інтенцій естетичного феномена любові. Останньому – саме
як естетичному – присвячено багато сторінок робіт М. Бахтіна [19–30].
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Семантика жанру формується як діалог Вічного і Тимчасового в їх
взаємній спрямованості до «третього» компоненту діалогу, до явища традиції
(канону); семантика композиції виникає з взаємодії установок на свободу
(інаковість) і порядок (правильність) в їх проекції на умовність, надмірність і
переакцентуацію, властиві художній формі в порівнянні з поза-художньою
дійсністю; стильова семантика обумовлена особливостями спів-переживання
спів-страждання, з одного боку, спів-радості, катартичного підйому,
розширення свідомості, «естетичної насолоди», з іншого, адресованими
особистості як «автору життя», що розвиває творче начало зусиллями «Яконцепції», створюючи образ автора, що стає дієвою частиною художнього
задуму – чинником процесу художнього мислення.
Виділяючи як базову структуру стилеутворення в музиці феномен
мислення,

з

його

розуміючими

інтенціями

та

інтерпретативними

самовизначеннями, зауважимо, що основним завданням у вивченні феномена
музичного мислення представляється визначення теоретичних напрямів в
даній проблемній області, простежування еволюції проблеми мислення в
гуманітарній науці.
Відправним пунктом дискурсивного аналізу може служити те, що у
визначенні природи й функцій музичного мислення домінуючими стають дві
тенденції, обумовлені складним походженням даного феномена. Перша
пов’язана з розглядом музичного мислення як одного з видів мислення,
відповідно, з питаннями про взаємодію мислення й свідомості в людському
філо- і онтогенезі; друга звернена до специфіки, особливостей, закономірностей
музичної творчості, дозволяє виділяти особливе явище «музикальності
мислення» у якості еквівалента інтенціональності, ключового смислоутворюючого
моменту в діяльності людської свідомості. Зближення даних тенденцій на
сучасному етапі еволюції проблеми музичного мислення свідчить про
інтердисциплінарну активність і результативність дослідної думки.
Визнання широти й глибини процесу музичного мислення веде до
постановки

питання

про

особливі

складності

його

розуміння

як
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багатокомпонентної сфери музичної свідомості. Умовний поділ даної сфери
підказаний функціональним поділом самої музичної творчості – виявленням
її композиторської, виконавської і музикознавчої сторін, які можуть
визначатися як інтрепретативні фактори музичного мислення.
Характеризуючи проблему музичного мислення, сучасні дослідники
виходять із її широких підстав, пов’язаних із джерелами, формами й
напрямками креативної діяльності людини (див., напр., [93; 124; 128; 134]),
отже, із природою людського мислення в його цілісності, як особливого
біосоціального феномена. Головна увага при цьому приділяється визначенню
компонентів і рівнів мислення як пізнавально-оцінної роботи свідомості, у
якій пріоритети інтелектуальної сфери не скасовують, а навіть підсилюють
активність почуттєвого пізнання, у тому числі, і обумовленого практичними
потребами.
Зовсім очевидно, що закономірності людського мислення обумовлені
тими потребами й можливостями свідомості людини, які визначають її
«смислові настроювання», тобто спрямованість на смисл, форми осмислення,
на відтворення дійсності, усієї системи життєвої активності людського
суб’єкта. Дана спрямованість набуває домінуючої ролі, автономного
знакового характеру у процесах художньої творчості.
Специфіка мислення в мистецтві може виявлятися на основі трьох
теоретичних передумов.
Насамперед, і в мистецтві людина мислить про те, що необхідно їй з
погляду життєвої, соціально-історичної доцільності, тобто художнє мислення
не звужує, навпаки, розширює предметний зміст людського мислення,
оскільки дозволяє наділяти ціннісно-смисловими властивостями відомі
різноманітні ряди життєвих явищ, обставин і збагачувати дані ряди новими,
поза

мистецтвом

не

заміченими,

факторами,

умовами

становлення,

життєвого самостояння людської особистості.
Тому й у музичному мисленні можна знаходити широкий процес
узагальненого, опосередкованого відбиття дійсності, що виявляє себе як
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єдність способів почуттєвого пізнання та інтелектуально-логічних норм у
контексті доцільної практичної діяльності людину. З даної сторони в
музичному мисленні цілком справедливо знаходити одну з вищих форм
активного відбиття об’єктивної реальності, обумовленої пізнанням існуючих
зв’язків і відносин предметів і явищ; однак не менш справедливо зв’язувати
його з творенням нових ідей, зі специфічним художнім прогнозуванням
подій і дій.
Д. Кірнарська відзначає, що аналіз літератури із проблем музичного
мислення дозволяє говорити про два великих напрями цієї сфери
дослідження. Один з них опирається на позиції широкого кола гуманітарних
дисциплін – філософії, естетики, соціології, психології і т. д., тим самим
відкриваючи можливості вивчення музичного мислення як одного з видів
мислення взагалі. Другий виходить із досягнень науки про музику, що
дозволяє виділяти специфічні закономірності самого музичного мистецтва,
отже, знаходити особливі музичні сторони процесу мислення, а в самому
феномені мислення відкривати музичні властивості. У другому напряму
виділяється дослідження М. Бонфельда, яке вводить ряд загальних понять,
здатних ставати категоріальним регулятором теорії музичного мислення, а
саме: виділяє мислення музикою, мислення в музиці, музику як мислення й
мислення як музику [40, с. 116–119].
Методологічно

значимим

є

наступний

розгорнутий

умовивід

М. Бонфельда, який вважає, що «музика демонструє зовсім специфічну
область смислу», яка підвладна тільки музичним способам означення: «При
тому, що кожний вид мистецтва зв’язаний якимись сутнісними сторонами з
духовно-інтелектуальним

світом

людини,

і

гармонійний

розвиток

немислимий без участі всіх видів творчості, музика має особливі, унікальні
можливості безпосереднього впливу на людську психіку. Це обумовлено
трьома причинами. 1) Музика ближче інших видів мистецтва перебуває до
континуального мислення в силу найбільшої абстрагованості від предметних
реалій позахудожнього світу, з одного боку, а з іншого – завдяки яскраво
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вираженій безперервності самої її художньої тканини, що не має аналогів в
інших видах творчості (навіть спектакль або кінофільм допускає поділ на
кілька серій з тривалими перервами між ними; музику ж не можна перервати
й на секунду без шкоди для її змісту). 2) Музика… безпосередньо стикається
з абстрактно-розумовим процесом як його аналог, іноді ще до осмислення
семантики субзнакового шару. 3) Музика має й безпосередній емоційний
вплив як чуттєво-акустичний сигнал, як втілена краса звучання.
Таким чином, музика, впливаючи безпосередньо на сферу дискретного
мислення, на мотивуючу сферу й сферу континуального мислення…,
виявляється в стані розбудити й гармонізувати своїм впливом усі сфери
людського духу, перетворити людське мислення в мислення як музику, тобто
вдосконалити особистість – а це і є кінцева мета музичного мистецтва як
самого таємного, найбільше інтимно пов’язаного з внутрішнім світом» [40, c. 119].
Позиції М. Бонфельда представляються найбільш продуктивними у
вивченні форм і способів музичного мислення, його особливої поетики. У
той же час, вони дозволяють виділяти другу теоретичну передумову
дослідження музики як однієї з форм художнього мислення, а саме –
вказують на важливість визначення власної предметної сфери музичної
творчості, яка обумовлена специфікою засобів музичного вираження, отже,
знаковою природою музичного мистецтва. Іманентна предметність музики
має на увазі й самостійність логічних інструментів музичного пізнання, і
художню автономію формотворних музичних прийомів, тобто обговорення
музики як мови та мовного обладнання, що включає особливі механізми
міжособистісної комунікації.
Принципової важливості набуває і той відомий теоретичний постулат,
що поза межами мистецтва музична мова як спосіб комунікації не існує, що
музика копіює й відтворює саме себе, не має потреби в перекладі й не
допускає його, рівноцінна тільки собі самій і т. д.
Повністю погоджуючись з даними підходами до пізнавально-ціннісної
будови музичної творчості, дозволимо собі уточнити, що, крім названих
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М. Бонфельдом кореляцій понять мислення та музики, істотну роль у
розвитку й теоретичній експлікації феномена музичного мислення здобуває і
категорія мислення про музику, причому актуальна вона не тільки для
музикознавців,

хоча

в

музикознавчій

діяльності

стає

головним

інституціональним професійним показником. Про музику, так чи інакше,
мислять і композитори, і музиканти-виконавці; мислення про музику може
виражатися не тільки у вербальних, але й у музичних формах, стаючи
мисленням музикою про музику. Саме мислення про музику дозволяє
знаходити опорні моменти, рівні й головні фактори процесу музичного
мислення, тобто має високий потенціал рефлексивності.
У цілому, на основі дефінітивних позицій М. Бонфельда ці фактори
можуть бути понятійно уточнені як мислення музикою – музика як мислення
(композиторський аспект), мислення в музиці – мислення разом з музикою
(виконавський аспект), мислення про музику (спільний аспект); сумарно дані
поняття здатні відтворювати змістовний обсяг категорії музичного мислення.
Важливим є саме взаємозв’язок виділених аспектів музичного мислення як
необхідних інтерпретативних факторів музичної творчості, оскільки вона
виступає основою музичного розуміння, тому дозволяє зрозуміти та
аналітично

виявляти

екзистенціальні

складові

творчої

свідомості,

враховуючи їх ноематичні заснування.
Про все, що існує у світі, музика мислить по своєму, у такий спосіб
створюючи нові якісні пізнавально-ціннісні, іманентно-логічні шляхи
відтворення відношення до смислових координат людського життя,
відкриваючи й нові ці координати. Саме цим керувався Б. Асаф’єв,
розбудовуючи своє вчення про інтонаційний зміст музики, визначаючи
інтонацію як центральний, базовий елемент музичної мови, смислову
першооснову музики, звуково-виражену думку [12].
Як справедливо пише Д. Кірнарська, підхід Б. Асафьєва до проблеми
музичного мислення, до інтонації як субстанціональної основи цього
мислення має без перебільшення історичне значення, і по сьогоднішній день
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є домінуючим у більшості теоретичних концепцій, оскільки дозволяє
виводити творчість музики на рівень вищих інтелектуальних проявів
людської свідомості.
На погляд Б. Асафьєва, як загальнолюдське мислення нерозривне
пов’язане з мовою, що упредметнює це мислення, так і музичне мислення
виявляє себе в музичній мові, завдяки якій створюється творча спільність між
композитором-виконавцем-слухачем, установлюється духовне спілкування;
отже, музичне мислення виявляє себе в особливих мовних формах, визначає
значення музичної мови як однієї з необхідних мов людської свідомості.
Як і Б. Асафьєв, Б. Яворський вивчав мовні аспекти музичного
мислення, тобто розглядав музичну творчість як форму комунікації, що
переростає в систему способів і правил духовного спілкування людей між
собою. У зв’язку із цим Б. Яворський розбудовує й свою теорію ладового
ритму, і свою концепцію музичного синтаксису, що послужила активній
розробці в працях Л. Мазеля, Є. Назайкинського, В. Медушевського.
У роботах Л. Мазеля відзначимо, як найбільш вагомі для становлення
теорії музичного мислення, три понятійні напрями. По-перше, даний автор
наполягає на важливості поняття образа, обґрунтовує дане поняття, що
указує на основну семантичну та структурну одиницю художнього мислення,
включаючи музичне. Дослідник підкреслював, що художній образ є певне
узагальнення, дане через конкретне, почуттєво сприймане явище, зокрема,
явище музичного мистецтва (твір композитора, інтерпретований і відтворений в
реальному звучанні музикантом-виконавцем або виконавським колективом),
причому дане узагальнення життєвих явищ у художньому образі пов’язане з
особливою концентрацією, згущенням, загостренням їх типових рис, що
приводить до яскравого характеру, що вражає, шлях до якої (концентрації)
прокладається інтелектом, чуттям і майстерністю художника, його творчою
уявою, фантазією, що дозволяють створювати щось раніше не існуюче, нове [115].
По-друге, Л. Мазель звертає увагу на те, що музичне мислення виявляє
людську особистість у всій її повноті, здійснюється на різних рівнях психіки,
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задіючи емоції і інтелект, ідучи на самі глибини підсвідомості й сходячи на
вершини свідомості.
По-третє, дослідник указує на необхідність розглядати феномен
музичного мислення у зв’язку з категорією музичної мови, відзначаючи, що
мова є субстанціональною основою твору, становлення, розвитку думок, а
«усю сукупність історично виниклих засобів музичної виразності часто
називають музичною мовою», що обумовлене в багатьох аспектах
порівнянням «виразових засобів музики, що служать передачі її ідейнохудожнього змісту, з засобами словесної мови, що служать вираженню
думок, передачі думок». Таким чином, актуальної залишається завдання
вироблення адекватних специфіці музичної мови критеріїв її вивчення й
наукової оцінки.
У дослідженнях Є. Назайкинського, В. Медушевського, М. Арановського
послідовно виявляється особлива природа музичного впливу й сприйняття,
підкреслюється, що музичне мислення – складний багатокомпонентний
психологічний процес пізнання та оцінки музичного твору. В. Медушевський
вводить термін «музичне сприйняття-мислення», який указує на те, що увага
цього музикознавця зосереджене на особливостях розуміння результатів
художньої творчості в музиці, у зв’язку з чим визначаються жанрові і
стильові константи музичного академічного мистецтва, його історичний та
життєвий комунікативний контексти.
В. Медушевський, розбудовуючи семантичний підхід до аналізу
музичних творів, виділяє два плани змісту музичної композиції – найближчі
й подальші (далеві, у термінології М. Бахтіна) значення, як сфери відомого,
зрозумілого, закріпленого в інтонаційній формі музики і глибинного,
своєрідно зашифрованого, що відкривається шляхом вивчення деривації
значень та їх знакових носіїв.
Так чи інакше, але всі названі автори приходять до необхідності
вивчати знакову будову музики та зумовлені нею семантичні «поля» звучних
музичних синтагм.
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Пошуки

структурно-смислових

атрибутів

музичного

мислення

приводять музикознавців до вивчення поняття про музичний смисл, музичне
значення, отже, до визнання дієвості семіотичного вивчення музики, оскільки
поза ним неможливо встановити дефініції музично-мовного змісту.
М. Каган також ратує за семіотичні аспекти проблеми музичної мови,
як таку, що ведуть до прояснення питань про музичне мислення. За його
словами, «трактування музики як особливої мови, родинної до мови слів, але
й суттєво від неї відмінної, могло стати на міцну наукову основу лише з
розвитком семіотики – нової науки, що зробила своїм предметом загальні
закони зберігання й передачі інформації, для яких словесні засоби
виявлялися лише одним з багатьох комунікативних каналів; музика повинна
була розглядатися в цьому світлі як інша, несловесна, хоча легко
поєднувальна зі словесною, мова людського спілкування» [85, с. 42].
Таким чином, виходячи з положень музикознавчих робіт, визнаних
фундаментальними в методологічному відношенні в сфері проблеми
музичного мислення, можна дійти висновку, що музика, як художнє явище,
розташована між смисловим змістом свідомості та знаковими способами
його вираження; враховуючи важливість названих процесів у його соціальноісторичному становленні й функціонуванні, вона повинна вивчатися з позиції
їх єдності та відмінностей. Такий підхід – назвемо його феноменологосемантичним – дозволяє визначати природу музичного смислу і способи його
перетворення у звучанні музичної композиції, однак тут виникають свої
труднощі,

пов’язані

з

необхідністю

подолання

деяких

стереотипів

музикознавчого мислення – тих норм музикознавчої інтерпретації, які на
повірку виявляються її парадоксами.
Відповідно до традиції академічного знання музикознавці виходять із
вивчення поступально-комунікативної структури музики, і це виправдане
дійсною історією «музичних повідомлень» – від їх первинної усної традиції
до вторинної композиторської творчості, здійсненням музичного твору – від
початку до кінця, а не навпаки. Основний предмет музикознавчого умогляду
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– комунікативна історія музики, що направляється з минулого в майбутнє – з
усією її невизначеністю, або, навпаки, «фатальною» визначеністю кінця; і
цей предмет, насамперед, історія технологічних правил і їх систем у русі від
старого до нового.
І із цим також не можна не погодитися, оскільки така зовнішня
предметна логіка самої музичної мови; цим предметом стає й рух від відомих
освоєних кодів музики до невідомої безлічі невідомих же конотативных
лексикодов – і так пишеться семантична історія музики, що представляє
рядоположність основних музичних семантем. У такий спосіб будується,
наприклад, дослідження Т. Чередниченко, що представляє стислу й
узагальнену модель музикознавчого знання (і теоретичного, і історичного, і
естетичного) [209].
Зокрема, Чередниченко пише: «Ми бачимо, що системність норм –
рецептура музичного «Як» – щораз являє собою звукове розгортання ідей
певної культури, її фундаментального «Що». Піднімаючись від глибинної
метанорми по шарах нормативних систем окремих параметрів, духовний
комплекс культури «омузикалюється». На чутній поверхні твору «Що» є не
перекладна ні в які поняття складна констеляція певних правил і їх
конкретизацій

«раптом»-виборами.

Але

позапонятійно-звукове

«Що»,

спускаючись по рівнях обґрунтувань до останнього метанормативного
«тому,

що...»,

обертається

тією

або

іншою

цінносно-смисловою

універсалією, яку по-своєму виражають філософія, релігія, наука, та й сама
життєва тканина культури.
Правил і їх систем множина. Однак у їх основі лежить досить обмежене
число принципів. Історію музики можна зрозуміти як серію смислових (і
відповідно – технічних) «варіацій» на «теми» цих принципів» [209, с. 55].
На основі запропонованого Чередниченко підходу технологічна
сторона музики, її іманентний логіко-понятійний апарат, традиційно
визначається як засоби та форма музичного вираження, тобто як «ЯК», а
семантеми та образні зчеплення (причому в їх вже вторинному та
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«третинному» виконавсько-слухацькому тлумаченні) як «ЩО», тобто як
певний предмет, що мається на увазі, враховуючи контекстні умови
музичного звучання.
Насправді, правила побудови, викладу, модифікації й так далі
музичної композиції, системи цих правил є означуваним музики, її
сьогоденним предметним змістом (її «ЩО»), наповненням тієї «значущої
форми» смислу, про яку досить рідко згадується в музикознавчих роботах. А
найголовніше – вони є речовим ущільненням музичного смислу шляхом
спатіализації музичного звучання. Адже як справедливо помітила сама
Чередниченко, «пояснити, як зроблена музика, рівнозначно тлумаченню її
смислу» [192, с. 56].
Що стосується семантичного плану музичної композиції, то він виявляє
подвійність і перехідне положення, з одного боку, дійсно, продовжуючи ряд
змістовних

нагромаджень

(«ЩО»),

оскільки

входить

у

систему

упредметнення часу в музичній матерії, а з іншого – відсилаючи до вихідної
якості звукосмислу, підтверджуючи негентропійність музики як системи
відносин з часом, як упорядкованого часу («ЯК»). У музиці форма (як
значуща форма, відкрита структура смислу) з усіма її умовностями й
безумовностями, естетичною інформативністю та сугестивною еипатійністю
передує смислу та скеровує його.
Музикознавчі концепції природи музичного мислення дозволяють
пересвідчуватися в тому, що творче мислення – один з основних феноменів,
що виділяють людину із природного біологічного середовища та визначають
форми й способи її соціальної поведінки, отже, здатність культурної
творчості. Музичне

мислення –

особливий

знаковий

феномен, що

відрізняється формами й засобами свого зовнішнього вираження. Проте, воно
підкоряється тем загальним психологічним закономірностям, які визначають
процес творчого мислення – роблять його можливим. Строго говорячи,
людське мислення, так само як і людська свідомість, не ділиться на
«музичне» і «не-музичне». Специфіка творчого мислення в музиці і за
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допомогою музики визначається умовами музичного сприйняття й впливу,
тобто умовами предметної сфери музики, у єдності її зовнішніх і внутрішніх
факторів. Отже, вона повинна пояснюватися з боку самої музики. Однак,
вона також може й повинна пояснюватися й з боку творчого суб’єкта, тобто
на основі психології мислення.
На даному етапі дискурсивного аналізу виявляється третя, можливо,
головна,

теоретична

площина

вивчення

музичного

мислення.

Вона

обумовлена тим, що «мислення музикою» є мисленням особливими
предметними значеннями, виявляє іманентний ноематичний зміст музики.
Даний зміст, звичайно, обумовлений смисловою будовою людської
свідомості, може характеризуватися на її основі.
Так, особливо актуальними для музикознавців стають праці Л. Виготського
і його послідовників, О. Леонтьєва, Д. Леонтьєва та В. Зінченко, у яких
вивчаються шляхи формування та вираження смислів у людській свідомості,
визначаються принципи теоретичного моделювання того смислового буття
людської свідомості, з якого виростають розумові здібності людини.
Узагальнення основних положень ряду робіт названих авторів дозволяє
в якості підсумовуючих і, одночасно, методично рухливих, діючих, науковоопераціональних виділити наступні дефініції (пояснення й тлумачення
вибраних у якості провідних понять).
Так, В. Зінченко відзначає, що відповідно до ідеї Л. Виготського про те,
що свідомість має смислову будову, заслуговують детального вивчення процеси
взаємної трансформації значень і смислів як процеси означения смислів і
осмислення значень, які становлять саму суть діалогу, виступають засобом,
що забезпечує взаєморозуміння. Осмислення значень у мистецтві, у художній
формі припускає недомовленість – як і художній прийом, і наслідок
труднощів, випробовуваних майстром при роботі з художнім матеріалом.
Саме в місці зустрічі процесів означення смислів і осмислення значень
народжуються спів-значення, як ті зустрічі потреби із предметом, які
О. Леонтьев називав «надзвичайним за важливістю актом». Результатом
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таких «зустрічей» є полісемія значень і полізначність смислів, виникнення
надлишкового поля значень і надлишкового поля смислів.
Її причиною можна вважати те, що смисли вкорінені в бутті, у
різноманітті

людської

діяльності,

спілкування

та

дій.

Коли

вони

упредметнюються в художній мові, то породжують множинність образів і
супутніх даним образам метафор, метонімій, символів, які відтворюють
множинність рухів, динамічне життя самої свідомості.
В. Зінченко пропонує розглядати смислову динаміку свідомості,
відповідно – мислення, на основі понять про біодинамічну й почуттєву
тканину свідомості. За його визначенням, біодинамічна тканина — це
спостережувана та підлегла регістрації зовнішня форма живого руху, а
використання для його характеристики терміну «тканина» підкреслює, що
«це матеріал, з якого будуються доцільні, довільні рухи й дії. У міру їх
побудови, формування усе більш складною стає внутрішня форма, внутрішня
картина таких рухів і дій. Вона заповнюється когнітивними, емоційнооцінними, смисловими утвореннями. Нерухлива істота не могла б
побудувати геометрію, писав А. Пуанкаре» [81].
Почуттєва тканина, подібно біодинамічній, являє собою конструктивний
матеріал образа, а її наявність доводиться за допомогою досить складних
експериментальних процедур; вона також має властивості реактивності,
чутливості, пластичності, керованості й найтіснішим образом зв’язана зі
значеннями і смислом. Автор підкреслює, що «між обома видами тканини
існують не менш складні й цікаві взаємини, чому між значенням і смислом.
Вони мають властивості оборотності і трансформуються одна в іншу.
Розгорнутий

в

часі

рух,

що

відбувається

в

реальному

просторі,

трансформується в симультанний образ простору, як би позбавлений
координати часу. Як говорив О. Мандельштам, зупинка може розглядатися
як накопичений рух, завдяки чому образ отримує свого роду енергетичний
заряд, стає напруженим, готовим до реалізації.
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У свою чергу просторовий образ може розвернутися в часовий
малюнок руху. Істотною характеристикою взаємин біодинамічної й
почуттєвої тканини є те, що їх взаємна трансформація є засобом подолання
простору й часу, обміну часу на простір і назад» [81].
Внаслідок проведеного аналізу психологічних феноменів, В. Зінченко
доходить до висновку, що «на буттєвому рівні свідомості вирішуються
завдання, фантастичні по своїй складності. Суб’єкт має простір сформованих
образів, більшість із яких полізначні, тобто містять у собі не єдине предметне
значення. Аналогічно цьому простір освоєних рухів і предметних дій
поліфункціональний: кожний з них містить у собі не єдине операціональне
значення. Від визначення властивостей і функцій свідомості дуже важко
перейти до окреслення предметної галузі, що представляє свідомість у
власному розумінні слова» [81].
Подоланню відзначених труднощів допомагає те, що психологія має
свій самостійний предмет, якимось є вищі когнітивні стани, а саме
інтенціональні, на відміну від простих якісних станів – так званих кволій
(qualia), які набагато більш успішно пояснюються фізіологічно. І щодо цього
особливе значення набуває феноменологічний підхід, зокрема, теорія
інтенціональності та ноемно-ноезисної побудови свідомості Е. Гуссерля,
який затверджує, що людська свідомість існує особливим образом, має
власну предметність і обумовлені з себе самих якості.
Коментуючи підхід до вивчення свідомості Е. Гуссерля, Д. Леонтьєв
указує на його наступні особливості. По Гуссерлю, джерелом, що приписує
смисл речам, є свідомість, актуальний упорядкований досвід, а кожний смисл
«інтенціонально втримується у внутрішній сфері нашої власної, що
випробовує, мислить, оцінює життя й формується в нашому суб’єктивному
генезисі, свідомості». Смисл є в Гуссерля основною утворюючою тканиною
свідомості; явища, що «феноменологічно дані свідомості, вже не суть
“об’єкти”, але “одиниці” “змісту”» [108, с. 8].
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За спостереженням Д. Леонтьєва, «Гуссерль виділяє два напрями
феноменологічного аналізу: ноетичний, або опис акту переживання, і
ноематичний, або опис «того, що пережите»… Під ноезисом Гуссерль
розуміє,

інтенціональну

спрямованість

свідомості

на

об’єкт,

що

є

осмислюючою, під ноемою – сам переживаний об’єкт як носій смислу.
«Володіння смислом… – це основний характер свідомості взагалі, яке
завдяки цьому є не тільки переживанням, але й переживанням, що володіє
смислом, переживанням “ноетичним”» [108, с. 9].
Отже, зустріч зі смислом для людської свідомості є зустріччю із самою
собою,

зі

своїми

власними

творчими

можливостями

–

зі

своєю

інтенціональністю як здатністю творити об’єктивну реальність і в собі
самому й за своїми межами. Останнє, тобто здатність свідомості
перетворювати навколишню предметну дійсність, ставати учасником
реальних подій, визначається розумовою активністю – продуктивністю
людської свідомості, а також її потребою позначатися в навколишньому,
об’єктивно існуючому просторі – часу. Динаміка смислової реальності
людської свідомості здатна виступати нарівні з дійсною динамікою життя і
навіть «обганяти» останню.
В обґрунтуванні категорії смислової реальності свідомості, на наш
погляд, полягає глибоке теоретичне значення дослідження Д. Леонтьєва, яке
дозволяє виділяти категорію внутрішньої форми думки як того відношення
даної думки до всього смислового, інтенціонально зібраного, змісту
свідомості, який спонукає до виділення певної образної структури з
наступним її уточненням логічним знаковим шляхом.
Таким чином, у цілому існуюча теорія особистісного мислення –
особистісних смислів дозволяє запроваджувати до мистецтвознавчого обігу
поняття про емоційно-ціннісну напругу як іманентне пізнавальне зусилля;
про внутрішню форму думки та мислення чистими смислами; про
біодинамічну та почуттєву тканину свідомості, про внутрішню картину
думок, рухів і дій у свідомості людини як буттєві рівні свідомості, що володіє
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високою складністю; про вищі когнітивні стани свідомості, про полізначність
та поліфункціональність предметно-образного змісту свідомості як джерела
та матерії мислення; про «місця» розташування смислу в мисленні та
художній творчості, деякі інші.
При цьому основними є дві характеристики смислу та мислення –
контекстуальність та інтенціональність, інваріантні стосовно конкретних
визначень та концепцій музичного мислення.
1.4. Явище автопоезису у сфері масової комунікації
Своєрідність біографічної фактології на життєвому шляху Володимира
Івасюка, його овіяне нерозгаданою таємницею трагічне завершення, явне
неспівпадіння значущості біографічних та творчих даних і результатів –
значне перевершення художньою результативністю звичайних життєвих
досягнень примушують докладати до загальної оцінки постаті Івасюка
формулу М. Бахтіна: людина або більше власної долі, або менше своєї
людяності. Український співак та композитор вийшов за межі власної долі –
у жахливу невідомість, але зростив дар людяності до унікального музичностильового феномена, що й донині залишається взірцевим за багатьма
показниками. Не лише особливості професійного формування, а й загальна
творча установка, особистісні смислові інтенції спонукали Івасюка обирати
провідною сферою художнього самоздійснення масову пісню, тобто йти до
широкої соціальної комунікації, прагнути обняти у солоспівах усю національну
спільноту, відчути та передати у звуках глибоку причетність до українського
етносу. Причому єдиний образ цього етносу, постаючи у піснях Івасюка,
позбавлений критичних оцінок або роздумів над недоліками. Він відтворюється в
умовному метаісторичному художньому просторі, у якому панують краса та
добро, а людина відроджує найсвітліші свої психологічні якості.
Таким чином, В. Івасюк пропонує особливий позитивно-піднесений
спосіб художньої комунікації, що протистоїть його життєво-буденним
прототипам, наділяє останні справжніми ноетичними, тобто високо
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осмислюючими можливостями та характеристичними рисами. Приймаючи
сам відблиск створюваних пісенних образів, мовби освітлюючись ними,
Івасюк для сучасників постава водночас і героєм свого часу, і зайвою
людиною, якщо згадати ці, розвинені у романтичній літературі дефініції, що
дуже вдало вказують на невикорінене екзистенційне протиріччя в характері,
долі, творчості Івасюка: тотальну приналежність до свого часу, вбирання усіх
його типових ознак; існування поза поточною реальністю у власному
часовому вимірі, незалежно від фізичних показників часового перебігу.
Не дивлячись на зовнішні обставини, а іноді і завдяки їм, всупереч їм
мобілізуючи усі особисті сили, В. Івасюк формує власне коло життєвих та
художніх

комунікацій,

відштовхуючись

від

сталих

загальновідомих

жанрових форм та умов, розвиває власний авторський стиль, що дозволяє
перебудовувати на нових поетичних засадах систему масової пісенної
творчості, поглиблювати її художні якості, підвищувати її етичний ценз.
Яким чином постать Володимира Івасюка набуває водночас ознак і
пасіонарної, і маргінальної стосовно соціального контексту та художніх
стремлінь?
Відповідаючи на це питання, треба, по-перше, з’ясувати відмінності
комунікації – спілкування в галузі популярної музичної творчості; по-друге,
визначити провідні критерії оцінки здійсненого співаком автопоезису, тобто
особистісного творчого зростання та перевтілення.
Головним питанням, заданим стосовно феномена комунікації, можна
вважати той, що сформульований Умберто Еко. У своїй центральній роботі, а
саме, у дослідженні «Відсутня структура. Вступ до семіології», Еко пише:
«чи має сенс розглядати всі феномени культури як феномени комунікації.
Навіть погоджуючись з тим, що це проблема точки зору, кожний може
сказати, що все це придумане тільки для того, щоб зайняти безробітних
інтелектуалів» [223, с. 17]. Досить їдка іронія Еко в даному випадку
мотивована тим, що, дійсно, у пізнавальному й ціннісному відношеннях
явище комунікації виявляє неподолану подвійність. З одного боку, все в
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людському світі повідомляє про себе в процесі комунікації, включаючи й
саму людину, все може бути назване комунікацією; з іншого боку – способи
створення спільності людей, засоби зв’язку об’єктів і суб’єктів культури між
собою, завдання та канали трансляції культурного досвіду є складними та
багатофункціональними; у певному сенсі вони відтворюють системний
феномен історичної свідомості людини в єдності її філогенетичного та
онтогенетичного факторів, отже становлять інтерес для всіх гуманітарних (і
не тільки) наук.
Як відомо, термін «комунікація» з’явився в науковій літературі на
початку ХХ століття і досить швидко, поряд з його загальнонауковим
значенням «засобу зв’язку будь-яких об’єктів», набув соціокультурного
значення, зумовленого специфікою обміну інформацією в соціумі. При цьому
необхідними умовами і структурними компонентами комунікації визнаються
наявність загальної мови і суб’єктів комунікації, каналів передачі інформації,
а також правил здійснення комунікації (семіотичних, етичних). Таким чином,
у певному плані кожна соціальна дія може бути розглянуте як комунікативна,
однак власне комунікативними є дії, що мають спеціальну мету комунікації,
тобто мають конкретні мотиваційні передумови та користуються адекватною
знаковою системою, з чим і пов’язані зазвичай типологічні характеристики
комунікативного процесу. Так, технократичний підхід зв’язує комунікацію з
розвитком «інформаційного суспільства»; феноменологічний – зі способами
досягнення розуміння однієї людини іншою, з емпатією, а за Ю. Хабермасом
– комунікативна дія є метатипом усіх соціальних дій. Засобом комунікації
тоді виявляється вся культура як системна сукупність різних культурних
феноменів і процесів – і кожний з них окремо. Разом з тим комунікацію саму
по собі називають також лише засобом (І. Биховська, А. Флієр) здійснення
соціокультурної взаємодії суб’єктів [97, с. 186–187].
Іронічно позначена Еко проблема збагнення суті та організаційної
структури комунікативного досвіду сучасного суспільства виявляється
проблемою інтегруючого пояснювального підходу, тобто – проблемою
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методологічною за своєю природою. Так само очевидно, що взяти на себе
сміливість розв’язання даної проблеми сьогодні здатна тільки культурологія
– дисципліна, що поєднує у собі можливості широкого, урівень із
філософським, теоретичного узагальнення й осмислення процесів, котрі
відбуваються у світі, з конкретикою соціальної праксеології, з вивченням
фактології повсякденного людського життя.
Зокрема, дана проблема знаменує центральний напрям дослідження
А. Скорик, у якому показаний глобалізований потік комунікативної культури
сучасного світового людського співтовариства. Широта головних складових
наукового пошуку А. Скорик є граничною; його межами стають увесь світ і
вся людина – але як світ сучасних комунікацій і як людина комунікативна.
Водночас зауважимо, що саме з боку явища комунікації приходить у
дослідження

А. Скорик

об’єктне

обмеження,

вірніше,

обмеження

поняттєвого уявлення про об’єкт, без якого неможливо виділити предмет
наукового пізнання. Зауважимо також, що концепція роботи надає свого роду
аналогову модель сучасної людської соціально-комунікативної дійсності,
відповідно до синергійної сутності матеріалу наукового вивчення пропонує
розмаїті визначення засобів масової інформації-комунікації, котрі утворюють
об’єктну сферу дослідження та виявляються розкладеними на три основних
поняттєві пласти.
Перший та основний, опорний, виникає з розгляду понять комунікаціїінформації, художньо-інформаційної культури, масової комунікації та її
засобів, комунікаційної системи, інформаційного простору – національного
інформаційного простору, соціальних мереж, популярної культури й чуттєвої
культури як культури комунікації, розвивається до виділення поняття
«транскультурного та трансхудожнього світового та українського простору
медійної культури», тобто призводить до актуалізації та поглиблення
категорії медіа, медійності. Водночас з пласту комунікативних термінів
виокремлюється і починає жити власними категоріальним життям та
сукупність понять, що є зумовленою центральними місцеположенням теле-
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та інтернет-засобів комунікації, які є колективними за своєю головною
природою, тобто є генетично медійними.
Так, поняття про медіа породжує власну низку ключових визначень,
серед яких медіакультура, медійне мистецтво, медійний простір, глобальний
медіапростір, медіа-дискурс, мас-медіа, медійна образність, медіавимір
художнього процесу, природа медіаобразів і, відповідно, нові параметри
медійної репрезентації, медіаресурси та медіамагнати, нарешті, і – очікувано
– «тріумфуюча медійність», як «інформаційно-комунікаційна система зі
своєю мовою, знаками, символами, кодами, що виконує поліфункціональну
роль у процесі своєї репрезентації та завдяки швидкісному розповсюдженню
інформації сприяє самоідентифікації та соціалізації певного культурного
середовища, формуванню суспільної свідомості особистостей, їх ціннісного
досвіду», як «комплексний засіб освоєння людиною навколишнього світу в
його соціальних, інтелектуальних, моральних, психологічних, художніх
аспектах тощо», як «акт спілкування, діалогу між – різними культурами,
різними країнами, народами, соціальними групами, індивідами, зрештою,
владою і суспільством тощо» [180, c. 74]..
З засобами масової комунікації, що розглядаються і як мультимедійні
структури, випливає визначення феномена телекомунікації, що також
породжує власну мережу понять, серед яких: телевізійна культура, мистецтво
телекомунікації,

телекомунікаційний

простір,

світ

телекомунікації,

телекомунікаційна реальність і, як «тріумфуюче» поняття, семіологія
телевізійного мистецтва. Тріумфуюче, бо саме через нього роз’яснюється
ставлення дослідниці до так званого «мистецтва телекомунікації», що не
обмежується власне телебаченням, а й залучає до себе новітні інформаційні
засоби (Інтернет мережі, зокрема, соціальні; засоби мультімедіа), за його
посередництвом аргументується виділення телестилістики та визначення
телекомунікації як шляху нової художньої мови, тобто як окремої та
достатньо

специфікованої

«сигніфікативної

«полісемічних телевізійних текстів» (за Дж Фіске).

практики»,

системи
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До

телестилістики,

що

здатна

набувати

репрезентативної

та

ідеологічної функції завдяки кодуванню реальності елементами «телевізійного
повідомлення», дисертантка відносить «знакові засоби – візуальні образи,
слова і звуки, а також технічні засоби передачі – монтажні склейки,
затемнення, мікси, прискорений рух, певне підсвічування, ракурс, рух
камери, грим акторів, декорації тощо», все, що «працює на те, щоб передати
аудиторії певне значення, мораль. Носієм значення можуть виступати різні
елементи телевізійного повідомлення, такі як колір, звук, ракурс, дійові
особи, порядок подання подій і т. ін. Важливо те, що саме по собі значення не
фіксоване в телевізійних образах, а приписується їм у рамках певної
культурної конвенції, тобто реляційно і культурно детерміновано» [180, с. 236].
Таким чином, телестилістика, як будь-яке знакове знаряддя, постає
умовним конвенціональним феноменом, здатним займати різноманітні
семантичні позиції, але, перш за все, скерованим до створення власного
«екранного продукту», за допомоги якого утворюється й особливе художньоінформаційне середовище, а на його засадах можна казати вже й про певну
теле-інтернет-інформаційну культуру як впливовий чинник соціокультури та
системи масмедійних трансформацій.
Система доказів, зібрана А. Скорик щодо важливості та впливовості
даної культури дозволяє виявляти той медіакультурний шлях, на якому
телекомунікації здатні перетворюватися зі ЗМК на мистецтво, з показників
всезагальності інформаційного процесу на чинники спільності, тобто
спілкування та розуміння.
Зазначимо також, що не лишаються осторонь питання про роль
музичної творчості, музичної культури у діалозі мас-медіа та соціальної
свідомості. Зокрема, відзначається, що «соціальний запит є певною
установкою, формуванням мотивацій, особистих музичних уподобань» [180,
с. 386], а про «масмедійні мотиви сьогодні» пише як про «яскравий фактор
діяльності, що належить музикознавчому і мистецькому фактору загалом.
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Адже це пряма ознака тісного зв’язку музики і суспільства, музики і
народу…» [180, с. 393].
Виникає особлива група понять, що представляють інструментальнометодичні аналітичні категорії, серед яких мова, тип мислення, мисленнєвий
досвід, традиція мови, мовне мислення, мовні символи, «кліпова свідомість»
або ж «кліпове мислення», текст, текстуальність, контекст, міжтекстовий,
мегатекстовий соціокультурний простір, гіпертекст як гіперреальність,
віртуальне – реальне / час – простір, стиль. Вони ведуть до усвідомлення
особливого феномена полісеміологічної медійності, здатного породжувати
віртуальну реальність як повноцінну заміну звичаєвої. Відтак виникає тема
зіставлення реального та віртуального людських світів, причому переконливість
останнього у ЗМІ забезпечується наявністю музичних компонентів, включенням
звукообразного ряду до системи масової комунікації. Віртуалізація життєвого
простору супроводжується, таким чином, нарощуванням художнього потенціалу
ЗМІ, їх своєрідною естетизацією. Завдяки цьому суттєво змінюється і
характер комунікативного процесу, він набуває нової діалогічності, починає
претендувати на власну мову, що поєднує у собі всезагальність та
індивідуальний вплив, розрахована на особистісні відгуки, навіть якщо вони
залишаються у власному психологічному колі комунікативного суб’єкта.
Відзначимо і нові семантичні параметри у діях комунікантів (різного
походження й ролі), що навіть передбачають «тональність спілкування –
комунікативну тональність інтонації дискурсу». З проводу останнього
зауважимо, що спорідненому з ним за формою та змістом поняттю
«тональність інтерпретації» приділяється велика увага у надзвичайно
насиченому методичними знахідками дослідженні В. Дем’янкова, що є
відомим у лінгвістично-герменевтичному колі сучасної науки, розробляє
нове розуміння явища інтерпретації відповідно до нових інформаційнотехнологічних процесів.
Дискурсивний

підхід

до

телекомунікації

дозволяє

А. Скорик

стверджувати, що у телемедійному просторі «віртуальне відтісняє реальне,
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симуляція заміняє репрезентацію, час превалює над простором, об’єкт
поступається першістю перед зображенням (дуже часто реальний об’єкт й
зовсім відсутній)…. вся система культури повинна адаптуватися до
телекомунікаційного простору. Завдяки останньому відбувається розширення
та інтенсифікація спілкування, а, зрештою, й інтеграцій культур», і таким
шляхом виникає «феномен телевізійної культури…» [180, c. 406].
З приводу цього, методично надзвичайно важливого, спостереження
зауважимо, що, скоріше, засобами телекомунікації відбувається зворотна
гіпостаза явищ часу та простору, внаслідок якої не «час превалює над
простором», а простір позбавляється часу – багатовимірності та умовності
часу, зосереджуючи його на «тут і тепер», на теперішній презентації факту
або події, чому найбільше сприяє візуалізація предмету повідомлення,
організована відповідно до визначеного соціально-ситуативного запиту.
Але це не позбавляє діяння теле- та інтернет-медіа більш глибокої
смислової налаштованості, до характеристики якої залучається низка таких
понять, як «культура», духовність, цінність, просвітництво, добро та зло,
Людство, Космос, істина та ідеал, ідентичність та національна ідентичність,
колективна ідентичність, «віртуальна ідентичність», «український Інтернет»
та роль жінки у ньому (феномен жіночості), але й як насилля, війна,
«культура війни», театр жорстокості, троллінгова війна, інформаційна
травма, культурна травма, «культурний шок», «комунікативний шок» (термін
від російських вчених), криза, журналістика та проблема інформаційної
безпеки. Об’єднує це різноманіття понять категорія гри, що виконує
особливу науково-інтерпретативну місію, аналогічно функції поняття
дискурсу у попередньому теоретичному пласті.
Як пише А. Скорик, «телекомунікації постають як певне ігрове поле, як
напівсемантичний простір, входження до якого дозволяє людині включитися
в

певну

реальність…

<…>.

По

суті,

ми

пропонуємо

дослідити

телекомунікаційний простір як гру, що розуміється у найширшому сенсі
цього слова, тобто як певний шар буття, де все знаходиться у безперервному
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змінюванні, безупинному русі». І далі – гостро-важливе: «Саме ця сутність
медіа звертає нас до теми карнавальності. Адже цей «світ медіа» живе за
власними законами, змінює, як і карнавал, рутинний потік повсякденного
життя. Він втілює в собі певну ступінь свободи, де панує демократичність у
розумінні

всезагальної

доступності:

зняття

соціальних,

майнових,

ієрархічних, сімейних, статевих та вікових відмінностей» [180, c. 277].
Отже, широко розвинений (звичайно, з залученням теорії Й. Хейзінга)
лудологічний підхід дозволяє А. Скорик виокремлювати особливе явище
телекомунікаційної або медійної гри; цим явищем зумовлюється особлива
двоїстість

фактології

технологічної

медіа-реальності,

причому

вона

звертається до історії та сучасної дійсності українських ЗМК, аналізуючи
діяльність Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької
регіональних телекомпаній та зосереджуючись на їх позитивних аспектах,
зокрема, розглядаючи «телебачення для дітей, молоді, програм культурного і
просвітницького спрямування, що відповідають інтересам віку, релігійної
приналежності» [180, с.150]. У дослідженні визначається традиційність
найвизначніших українських культурно-мистецьких досягнень, що здатні
впливати на регіональні форми телекомунікації, є пов’язаними з символами
релігійної тематики та працею духівництва, сферою діяльності священиківпросвітителів, розвитком сакрального мистецтва, також з фольклорною
обрядовою творчістю тощо.
Поряд з цим багато уваги приділяється такому, суто карнавальному,
явищу, як трікстерова поведінка та троллінг, причому український троллінг
виявляється найгуманнішим, бо «має свої специфічні національні ознаки:
прихильники українського троллінґу – люди зі здоровим почуттям гумору, які
своїми

протестами

та

позитивно/негативним

сприйняттям

дійсності

налаштовують українську спільноту на закріплення новоствореної української
колективної ідентичності» [180, с. 175].
Врешті-решт пропонується висновок, що «саме «образ регіональної
культури» відіграє величезну роль у конструюванні колективної ідентичності
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на регіональних студіях, у формуванні соціокультурної свідомості та запитів
соціокультурної сфери» [180, с. 519], тобто що саме регіональна культура
комунікації здатна долати негаразди світової глобалізованої медіа-мережі.
З досить позитивно-схвальної позиції розглядається сукупність таких,
типових для соціально-поведінкової експлікації інтернет-культури, явищ, як
флейм, флуд, різновиди флешмобу – Політ-моб або Соціо-моб Рекламний
флешмоб, Арт-моб, Екстрим-моб, Фан-моб, Моб-Хаус, Моб-гра, Фаршинг,
Монстрація, деякі інші.
І якщо зі схвальним ставленням до Арт-мобу можна погодитись, то
деякі інші його види, також різні англомовні квазіжанрові номінації способів
інтернет-спілкування, потребують, на наш погляд, більш обережного та
критичного розгляду (до речі, нічого не написано у дисертації про
оверквотінг – надлишок або абсурдність цитування в електронних текстах,
або про кроспостінг – навмисне розміщення однієї інформації у різних
розділах інтернету). По-перше, усі ці назви (як і самі явища, зазначені ними)
мають присмак трікстерської гри, по-друге, не зовсім зрозуміло, як вони
вливають на процес телекомунікації та сприяють збільшенню його
художньо-естетичного потенціалу.
Але головним видається висновок, що «важливою ознакою дискурсу
масмедіа в сучасній культурології є можливість нового інтегративного
знання, як риси доби постмодернізму» [180, с. 178]. Цим не вичерпується
головна методологічна настанова дослідження. Її найважливішим виявом є
створення нового феноменологічного аспекту у вивченні людини та
особистісних чинників комунікації, коли висуваються поняття «особистості
як символу, або символу як особистості», що за змістом модифіковано
відповідно до образу людини нової цифрової доби, звідси – людини
омасовленої.
З особливою силою феномен людини постає при розгляді категорії
автопоезису у її зв’язку з комунікативною теорією Н. Лумана. На основі
даного погляду на «людину комунікативну» пропонується визначення
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суттєвої передумови зростання семантичного потенціалу медіа у бутті сучасної
людини; словами дисертантки, «це майже позасвідоме бажання відчути
причетність до спільної справи, момент самоствердження, емоційна розрядка
і, врешті решт, – створення нової ідеї синтетичного мистецтва, яке впливає на
різні органи почуттів людини, апелюючи до різних каналів його сприйняття.
Це, свого роду, новітній Gesamtkunstwerk цифрової епохи» [180, с. 514].
Таким чином, поняття комунікації та автопоезису сходяться у зв’язку з
новітніми засобами самоздійснення людини та її залучення до спілкування з
іншими, формування нею кола цього спілкування; людина комунікатина
прирівнюється до людини масової, а поняття популярності вимірюється
активністю залучення до трансляції творчого явища ЗМІ.
У цьому сенсі, В. Івасюк увійшов у контекст національної культури як
особистість з новими комунікативними можливостями та перспективами;
телекомунікації зіграла значну роль в його творчій біографії, оскільки 13
вересня 1970 р. з Театрального майдану м. Чернівці обласним телебаченням
була здійснена трансляція концерту, у якому виконувались найбільш
знамениті дві пісні, «Червона рута» й «Водограй», одним з виконавців був
Івасюк, а телекомунікація охоплювала всю Україну, тому популярність
прийшла до Івасюка відразу, що зумовило наступні кроки до професійного
вибору. І тут музиканту вдалося привернути до себе та своєї творчості
позитивні сторони діяння ЗМІ, ті, які сприяють підсиленню гуманістичного
потенціалу людського спілкування, отже укріплюють етнічні взаємини,
прихильність до рідної землі та родової (родинної) духовності, коли широта
комунікаційного впливу сприймається як можливість звертатися до
широкого загалу з закликами творити життя на засадах краси й моральної
величі, тобто наділятися рисами просвітника – глашатая, який силою
мистецтва здатний подолати невігластво та агресію. З такою майже
проповідницькою місією, зумовлюючи нею власний жанрово-0стильовий
вибір входить в українську дійсність Івасюк, насамперед, як музикантвиконавець, тобто як голос, що звучить по всій Україні.
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Відзначаючи нову роль музично-виконавського мистецтва в культурі,
Н. Мельникова пояснювала її тим, що актуалізація музичного твору в його
виконанні фактично забезпечує авторство музиканта-інтерпретатора по
відношенню до «озвученого тексту музичної культури»; таким чином вона
ставить інтерпретацію перед текстом, як це вважав за необхідне Г. Гадамер,
передає їй головну художню ініціативу. Тому виконавське мистецтво здатне
виконувати сольну партію – в широкому значенні цих слів – в смисловому
континуумі культури, ставати «історичним візерунком на покриві ноосфери»
[131]. Це цікаве спостереження, яке дозволяє припускати, що творча
біографія В. Івасюка також виступає свого роду «ноематичнм» рельєфом на
етичному покриві української культури останньої третини ХХ століття.
Музикант самоздійснюється, перш за все, як співак, і йдучи за цим,
виконавсько-інтерпретативним

успіхом,

моделює

майбутню

творчу

професію, вдосконалює композиторські здібності.
Висування на перший план в системі музичної інтерпретації
виконавської форми цілком закономірно в силу звучної природи музичного
тексту. Однак критерії оцінки специфічного виконавського авторства в музиці,
особливо у відриві від композиторського матеріалу, тобто як самодостатні і
автономні, залишаються дискусійними. Так, в дисертації Е. Потоцької [155]
відзначається, що стиль, який обирається в інтерпретації музики певної
стильової епохи, у вирішальній мірі залежить від специфічних психологічних
властивостей особистості виконавця, хоча зміст інтерпретації музичного
твору розкривається в органічній єдності багатьох чинників, що утворюють
специфіку музично-артистичної діяльності не лише даного виконавця, а й
творчої школи, напряму, традиції. За словами Н. Корихалової, інтерпретація
музичного твору будується на перетині проявів особистості виконавця,
мінливості «об’єктивних умов побутування музичного мистецтва» і загальної
еволюції музичних стилів, що призводять до перебудови інтонаційного
мислення [101, с. 168].
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Тобто і в мисленні виконавця, до якої б сфери музичної творчості він не
належав, визначально-опорним залишається національно-стильовий напрям,
оскільки через нього транслюється – у власному віртуальному просторі
культури – історичний час. Оволодіння цим часом стає індивідуальним
задання митця, котрий у своєму окремому стильовому рішенні вступає у
зустрічний рух, прямуючи, таким чином, до витоків національно-стильової
свідомості, до архетипових показників художнього мислення як діалогічного
феномена.
О. Потоцька підкреслює, що в прояві особистісних властивостей
виконавця величезну роль має його загальне виховання, ерудиція, моральні
якості, а інтерпретація музичного твору – розгалужений музичномисленнєвий процес, який вимагає повної акумуляції почуттєвої свідомості
та

логічних

механізмів

і

тільки

тоді

призводить

до

необхідного

виконавського результату.
Вказуючи, що під мисленням сучасна наука розуміє вищий ступінь
процесу оцінно-творчого пізнання навколишньої дійсності, який призводить
до усвідомлення єдності об’єктів – предметів –суб’єктів реальності, автор
пропонує називати інтерпретативним такий рівень музичного мислення, який
веде до концептуалізації часових уявлень, власне – зупиняє час, щоб
перетворити його на новий простір людського життя (майже так само, як це
пропонують робити телекомунікації).
Досить слушне міркування М. Бонфельда, що художня дійсність в
музиці займає особливе місце, «пронизуючи музичну тканину у всіх вимірах
і часто опиняючись єдиною ланкою між субзнаковим шаром музичного
повідомлення і реальним, позамузичним змістом» [40]. Один з важливих
аспектів музичного мислення – художньо-естетичний, який має два ракурси
прояву: як позамузичний компонент у змісті музичного мислення і як
різновид

художнього.

організацією

Перший

музично-творчого

пов’язаний
процесу,

з

інший

умовною
–

з

структурною
особливостями

художнього світосприйняття, вираженого в музичному матеріалі [40, с. 81].
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Не можна заперечувати, що інтерпретативне мислення спрямоване в
бік донесення до слухача авторського задуму, адже, згідно з визначенням
М. Арановського, «вищою і кінцевою метою будь-якого художнього твору є
передача ставлення до навколишнього світу» [9, с. 121], яке автор транслює
через систему ідей, комплекс емоцій, чуттєвих ознак цього зовнішнього
світу, втілених засобами художньої виразовості. Дослідник навіть вводить до
наукового обігу поняття екстрамузичного стимулу, під яким розуміє будьякий психічний імпульс, що спонукає до появи творчого настрою, готовності
до творчості, мотивує та забезпечує сам процес творення, у тому складові
творчої активності композитора, куди входить комплекс ідей, настроїв,
асоціацій і т. Музикознавець зазначає, що екстрамузичний стимул є найвищим
функціональним рівнем в структурі музичного мислення як складного
процесу трансформації художньої ідеї в суто музичну. Щодо виконавцяінтерпретатора також можна говорити про наявність екстрамузичних стимулів,
проте їх дія, на думку Е. Потоцької, направлена в зворотному напрямку: за
участю цих стимулів як необхідної складової інтерпретаційного мислення
суто музична ідея, навпаки, трансформується в ідею художню. У формуванні
ж самого екстрамузичного стимулу основну роль грає світогляд виконавця.
Згідно з концепцією В. Медушевського, всі механізми музичного
мислення походять з одного джерела, яким є логос життя, «що відкривається
нам як протистояння істини і омани, як якийсь надчасовий початок в потоці
життя, яке охоплюється ...всім серцем і душею людини, всією сукупністю її
сутнісних сил, веде композитора, виконавця і слухача до краси духовного
пізнання, до осягнення істини в формі краси, становить суть, вищий предмет
і властивість художнього мислення» [128, с. 27]. Дослідник чітко вказує на
те, що він вважає рушійною силою мислення – «світоглядний смисл як
згорнута нескінченність» [там само]. Саме він, завдяки специфічним засобам
виразності і особливостям інтерпретації, конкретизується в музичному творі.
Спираючись на концепції М. Арановського, В. Медушевського та
інших музикознавців-дослідників, а також на власне визначення музично-
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виконавської інтерпретації як загальної іманентної закономірності музичновиконавського мистецтва, О. Потоцька вказує на перетин об’єктивних і
суб’єктивних факторів творчого мислення, передбачає ряд властивостей
особистості

виконавця

(глибоке

і

різнобічне

осмислення

тексту,

усвідомлення художнього контексту і т.д.), відзначає нероздільну єдність
музичного та позамузичного начал в процесі інтонаційного мислення.
Ця єдність, на її погляд, виступає настільки міцною, що ніякі музичні
вистави (у вигляді слухового сприйняття, або внутрішніх слухових образів)
неможливі поза неї, як би сильно не виступала на перший план специфічна
музично-формальна сторона мистецтва. З іншого боку, як би екстрамузикальні
джерела не стимулювали творче мислення і не знаходили б в ньому
відображення, все одно вони неминуче переломлюються крізь призму
інтрамузикальних закономірностей» [155, с. 127]. Отже, як виконавська
інтерпретація, так і безпосереднє інтерпретативне мислення формуються на
перетині не тільки об’єктивних суб’єктивних, а й екстрамузичних та
інтрамузичних факторів.
Крім даної обставини, О. Потоцька виділяє важливість емоційної
зумовленості музичного мислення, оскільки воно є мисленням-переживанням
«вищого порядку», базується на художніх емоціях, які Л. Виготський визначав
як «розумні», оскільки їх природа зумовлена глибинним рівнем свідомості, а
їх дія є цілісною та катартичною для всієї особистісної свідомості.
Саме художні емоції виступають своєрідним «фільтром» художнього
мислення, через який пропускається відображення об’єктивної дійсності.
Безперечно, що формування художніх емоцій є обов’язковою умовою
процесу образного мислення. Якість художніх емоцій і особливості їх прояву
виступають визначальним фактором у формуванні різних типів інтерпретативного
мислення. У визначенні способів інтерпретації музики різних стильових епох
і класифікації виконавського стилю дослідниця передбачала індивідуалізований,
поглиблений до рівня особистісної свідомості підхід [155, с. 132–150].
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Різні сторони музичного образу трансформуються психікою виконавця,
в результаті чого кожен інтерпретатор акцентує інші його грані, створюючи
такий звуковий образ, який найбільше відповідає музично-слуховим
уявленням виконавця і відображає риси його індивідуальності. Емоційна
насиченість музичного твору є похідною від світогляду, характеру виконавця
і особливостей його мислення.
Особливості мислення В. Івасюка можна пояснити тим, що він був
«полоненим музики», який не піддавався божевіллю одноманітності,
стандарту, всезабороненості світу, котрий навряд чи знає, куди прямує.
Специфічні емоційно-етичні риси Івасюка – дивовижна цілеспрямована
працелюбність разом з непереборним бажанням проникнути у незвідані
глибини народження гармонії; творче горіння романтика, що постійно
наздоганяв

витончений

образ

проникливо-ніжних

мелодій

у

шатах

поетичного слова, припаюючи джерела краси й естетичної насолоди. Він
підніс власним талантом над світом возвеличену любов’ю радість пізнання
незнищенного дару народу – пісні України. Умилостивлений її щедрістю у
колі родини з уст батьків, під час усвідомлених добровільних сумлінних
мандрів, він робить у селах та в горах і численні магнітофонні записи з
народних уст буковинських пісень.
З-під його пера злинули у світ у розквіті юності доленосні рядки на
крилах святої музики: «Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари...» А хіба
менше величі невпокореного кохання у музиці його пісні на слова Р. Братуня
«Літо пізніх жоржин», створеної 1978 р., що писалася вже знаним маестро
саме для голосу побратима В. Зінкевича? А у 1979 р. для голосу Назарія
Яремчука він написав пісню «Я ще не все тобі сказав»... «У ній, – згадує
співак Віктор Шпортько, – діапазон страшенний. Там злет, надрив,
емоційний стан, який від Бога, від джерел». Н. Яремчук записав її для
телепередачі «Пісня-79» і подарував побратиму Леоніду Корінцю.
Викладач Львівської консерваторії Л. Мазепа – композитор, педагог
пояснював успіх самодіяльного композитора В. Івасюка в інтонаційній сфері
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близькістю стихії народної музики,її поєднанням з панівними інтонаціями
естради, інтерепртація яких виокремлювала найдушевніші поєднання звуків і
слів, властиві ідеалу вершин краси. За його словами, Володимир Івасюк – це
явище, особливий талант.
Нове покоління маестро кінця 1960-х – початку 1970-х років вже знали
Beatles і Rolling Stones. В. Івасюк, І. Поклад, М. Мозговий, «Карпати»,
«Смерічка» та «Кобза» фізично не могли музикувати, як попереднє
покоління. Недарма всі пісні В. Івасюка створені в розмірі 4/4 –
найпоширенішому в поп-музиці.
І якщо середина 60-х років XX століття характеризувалась вибухом
електронної

музики,

яка

захопила

молодіжний

світ

і

проявилась

найяскравіше у народженні відомої англійської групи «Бітлз», на території
Радянського Союзу та в інших країнах створювались гурти, які прагнули
повторити «бітлів» в одязі, що контрастував з традиційним, відтворенні
специфічних ритмів мелодій та створенні пісень з філософською оцінкою
хвилюючих юнацтво подій і явищ сьогодення, то вже на початку 70-х років
візиткою XX століття для величезних просторів Європи й Азії стали величні
пейзажі Карпат із відомих кінострічок про самобутній український ансамбль
«Смерічка» під керівництвом Л. Дутковського, захоплююче виконання ВІА пісні
«Червона рута», яку написав студент Чернівецького медінституту В. Івасюк.
І все ж кожна з пісень Івасюка не схожа на попередню, навіть перші
акорди його творів – наскрізь оригінальні і самобутні. У 70-х роках XX
століття естрадна (масова) пісня була часто представлена і громадськопатріотичною темою та темою особистого життя – кохання і зради.
Музичною оригінальністю відрізняються пісні молодого композитора про
велич природи, кохання, власну творчість. Це дало підстави теоретикаммузикознавцям упродовж довгого життя пісенних шедеврів визначити їх як
внесення виразної індивідуально-стильової ознаки у розвиток української
естрадної музики. Проявляється це, наприклад, у мелодії вокальної партії, в
якій часто відбувається повторення мотиву на різних ступенях гами росту чи

111
спаду, а також у словесно-інтонаційній, джазовій мелодиці саме української
мови.
Композиторські пошуки й знахідки В. Івасюк перевіряв особистою
виконавською практикою. Тим більше не випадкова думка метра української
естради Д. Гнатюка про те, що пісні «Червона рута», «Водограй» органічно
вливаються в українську пісенну культуру.
«У 1960-1970-х роках українська пісня відрізнялася від російської тим,
що вона була національною, близькою до народного джерела, – вважає
композитор І. Поклад. – Як приклад – твори Володимира Івасюка. Вони мали
рідкісну українську інтонаційність і своєрідність» (див. Додаток Б).
Українська пісня – найбільша радість для простої людини. Життя таке,
що душі черствіють, тільки рідна пісня здатна достукатися до найглибших
закутків, пробудити радість, добро і світло. Пісні В. Івасюка, які стали
класикою української естради, не видаються архаїкою – ні за мелодіями, ні
за текстами, ні за духом. Вони пройшли перевірку часом. Як і тоді, у 1970-х,
нас хвилює милозвучна гармонія і ритм, властивий лише Івасюковій пісні.
Тільки він так ніс до української молоді відродження вільного духу,
прадідівський тембр, тисячолітню сонячну вдачу свого народу. І тепер ніжно
співає колискову верба над водою, тужно розповідають казки смереки
в Карпатах, іскристо грають води у потоках, вторячи ритму буття.
В. Івасюк і популярний представник офіційної радянської естради, і
композитор – автор «нав’язливих мелодій» (за багатьма свідченнями, мелодія
його «Червоної рути» буквально «в’їдалася» в пам’ять, гіпнотизуючи її
своєю нестримною, лапідарною, і головне, легко запам’ятовуваною ритмоінтонацією), який, втім, не створив жодної пісні про партію чи комсомол; і
«синтетичний» автор слів та музики, а часом і виконавець власних творів; він
– серед тих українських «щасливців», пісні якого вторували шлях до
популярності через всесоюзний ефір; він – єдиний україномовний автор, чий
твір потрапив до першої і другої всесоюзних «Пісень року»; він – саме та
модерна постать поп-музичної «зірки», яка була висунута на авансцену не
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професійним, а суто «аматорським» молодіжним середовищем. Цей факт,
помножений на поборювання тоталітарною владою будь-яких спроб
модернізації української культури, не міг не слугувати висуненню
Володимира Івасюка на роль символа українського естрадного модерну,
обранню саме його імені як «прапора» фестивалю «Червона Рута», який саме
модерність, відповідність новітньої української пісні «західним попмузичним стандартам» і поставив на меті.
Нерозвиненість самого феномену вітчизняної поп-культури, за життя
В. Івасюка, «який народився занадто рано», виключала можливість
перетворення його на поп-ідола при житті: для цього потрібно було стати
молодіжним поп-ідолом (як Дж. Леннон, Б. Спрінгстін, Ф. Мерк’юрі), який
би з’являвся перед поп-фанатами не лише своїми піснями, але й «фізично» –
як співак-актор. Через те йому судилося стати героєм, лише перетворившись
на жертву тоталітарного режиму. Отже, культурна «ніша» автора –
нереалізований поп-ідол, перетворений на співця-мученика.
Майже п’ятдесят років, які пройшли з часу появи «Червоної рути» і
«Водограю» В. Івасюка та інших його пісень, поставили перед дослідниками
важливу проблему (на жаль, не досліджену і сьогодні) – визначення критеріїв
надсучасної художньої цінності творів і місця композитора в музичному
процесі тієї пори.
Це обумовлено багатьма чинниками, зокрема, і тим, що масова пісня, в
жанрі якої працював В. Івасюк, скоріше була предметом інтересу публіцистів
і літературних критиків, ніж фахівців-музикознавців. До цього в певній мірі
спонукала розважальна функція масової пісні, простота і доступність її
музичної мови. Характерною для естрадної пісні є офіційна або особиста
потреба (така, яка співпадає з типовими запитами) в тій чи іншій темі.
Маестро творив в рамках радянської пісні, важливою ознакою якої
була його громадськість, часто нав’язувана творцеві панівною ідеологією.
Проте, найбільшу популярність отримували ліричні пісні, зокрема, про
любов. Творчість В. Івасюка також можна поділити за тематикою на дві групи
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пісень – громадські та інтимні, проте співвідношення їх буде приблизно 1 до
4, та й серед них не знайти прославлення партії або комунізму.
Серед громадських мотивів у нього – це і лірико-драматична «Балада
про мальви», присвячена загиблим під час війни, і «Балада про Віктора
Хара», присвячена чилійському композитору і співаку, який знищений
хунтою Піночета. Інтимні ж твори представляють набагато цікавіший і
різноманітніший масив: про любов, природу, музичну творчість. І хоча
остання група – нечисленна, оригінальність композиторського рішення тут
безсумнівна.
Проте, найголовнішим у творчості В. Івасюка прийнято вважати
український пісенний фольклор. Народну пісню він чув з вуст батьків ще в
колисці, з часом, у шкільні роки, обійшов з батьком усі навколишні села,
записуючи старовинні буковинські пісні. Уже в ранній юності спостерігав, як
широко і доречно використовують фольклор його старші сучасники М. Скорик,
І. Поклад, Л. Дутковський. Композитор спирається на український народний
мелос як в мелодиці, так і в текстах. Зокрема, це прослідковується в
танцювальній жанровій основі приспіву пісні «Водограй» (сл. В. Івасюка), у
використанні мелодії з двома опорними тонами квінтового співвідношення в
пісні «Ой зацвіла рожа» (слова народні). У пісні «Даль» (сл. Д. Павличко)
бачимо деякі риси думного епосу: композиція з 3-х частин, декламаційні
інтонації вокальної мелодії, підпорядкування музичних фраз смисловому
поетичному

поділу.

Яскраво

проявляються

елементи

фольклору

в

інструментальному супроводі: в «Далі» – елементи дорійського ладу і
гармонійного мінору, в «Ласкаво просимо» (сл. В. Івасюка) – інтонаційні
формули гуцульського ладу, в піснях «Я піду в далекі гори» (сл. В. Івасюка),
«Запроси на танець» (сл. Б. Стельмаха) – імітація гри на народних інструментах.
У поетичних текстах В. Івасюк звертається до світу народної символіки
(«Червона рута», «Два перстені»), паралельних зіставлень природних і
людських явищ, оригінального використання народних епітетів, порівнянь,
метафор, врешті-решт, пише музику на відомий народний текст «Ой, зацвіла
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рожа». Але найяскравіше – вміння використовувати і синтезувати фольклорні
джерела з сучасними ритмами він показав у пісні «Червона рута», яка
написана 1970 року. В. Кузик цю пісню так охарактеризувала на сторінках
своєї роботи «Українська радянська лірична пісня»: «З боку композиційної
побудови (в основному секвенції) можуть бути заперечення щодо професійної
майстерності автора, але такого поширення, яке отримало цей твір в нашій
країні, в той період не мала жодна інша пісня з численною ліричної «продукції»
наших майстрів». На наш погляд, одним з найцікавіших досягнень твору є
його композиція, а точніше, принцип побудови мелодійної лінії в приспіві.
Якщо згадати «Червону руту» у виконанні С. Ротару, можна вказати на
акцентування в приспіві метрично сильних долей – перших долей такту:
«Червону руту Не шукай вечора – Ти у мене єдина. Тільки ти, повір».
Аналізуючи окремо акцентовані звуки вокальної партії, побачимо оригінальну
мелодію-«надбудову», і, якби не темп, ми без сумніву могли б вказати на її
танцювальну жанрову основу. Подібний принцип побудови музичного
матеріалу по аналогії з теорією метротектонізму Конюса, сенс якої – у
виявленні більш і менш важливих тактів, назвемо мелодикотектонічним.
Слід вказати ще, принаймні, на дві особливості «Червоної рути», які
потім зустрічаємо і в інших творах композитора, і тому можемо оцінити їх як
стильову ознаку. Перша стосується побудови вокальної партії: якщо
традиційно мелодична лінія в своїх опорних знаках будується на
гармонійних функціях, то у В. Івасюка часто зустрічаємо висотні
співвідношення - можливо, саме тому він часто звертається до секвенції.
Серед інших творів з вказаною характеристикою назвемо «Народження
дня» (сл. А. Дементьєва), «Пісня буде поміж нас» (сл. В. Івасюка), «Світ без
тебе» (сл. В. Бабуха), «Наче зграї птиць» (сл. В. Івасюка). Друга особливість –
це синтез мелодії з поетичним текстом. Композитор знайшов музичний еквівалент
інтонації української мови, який надзвичайно органічно поєднується з
естрадними ритмоформулами, які прийшли з джазу – це двоскладове
закінчення фрази (наголос на першому складі) при синкопованому ритмі.
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Зразки використання цього прийому – в піснях «Ласкаво просимо»
(сл. В. Івасюка), «Відлітали журавлі» (сл. В. Миколайчука). Це основний
виразний засіб у заспіві до «Водограю». Можна з упевненістю стверджувати,
що ці стильові відкриття є серйозним внеском композитора В. Івасюка в
розвиток української естрадної пісні 70-х років XX століття. Але, звичайно,
це далеко не весь обсяг питань, які виникають при спробі проаналізувати та
оцінити внесок видатного творця в українську та світову музичну культуру.
Підсумок його короткого творчого життя – понад 100 пісень та п’ять
десятків інструментальних творів. Але слід у музиці яскравий і могутній,
небагатьом українським композиторам вдалося досягти такого, оскільки й
сьогодні, більш як тридцять років після його трагічної загибелі, на устах чи
не в кожного українця – «Червона рута» й «Водограй», «Пісня буде поміж
нас» і «Балада про мальви».
Професійні виконавці висловлюють захоплення його інструментальними
творами, зокрема «Сюїтою-варіаціями для камерного оркестру» (Додаток
Б.14-16), висловлюючи щирий жаль за тим, що так мало встиг зробити.
Сучасники В. Івасюка вперто дошукуються загадки його неймовірного
таланту, а молодь XXI століття цікавиться життям і творчістю митця.
Таким чином, специфіка особистості автора безпосередньо впливає на
формування виконавського інтерпертативного мислення – уявлення про
художній образ музичного твору. Психологічними особливостями авторавиконавця обумовлена і специфіка його роботи над музичним твором, в якій
кристалізуються сутнісні властивості його стилю.
Висновки до Розділу 1
Узагальнюючи пророблений у даному розділі дослідження матеріал,
зауважимо, що категорія часу є магістрально-провідною в обговоренні
творчого процесу та стильового змісту даного процесу, що стосується і
вивчення діяльності та особистості Володимира Івасюка. Як було зазначено,
сприйняття часу є сприйняттям уявлень про нього, причому з ефектом
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подвійного відбиття – предметно-подієвої реальності (включаючи досвід
соціальних відносин, реалізації людини в соціумі) і психологічної смислової
«внутрішньої» реальності людини, «свідомості як форми буття» (Л. Виготський).
Відтворений з внутрішньої людської реальності час стає «вільним»,
креативним і концептуальним, стає інтенціональним предметом, що виражає
право людини на переконструювання й домислення життєвого процесу, його
упорядкування на нових інтерсуб’єктивних началах. Тому провідним
аспектом творчості Івасюка стає моделювання власного «психологічного
часу», пов’язаного з осмисленням як зовнішнього життєвого ряду, так і
власного світосприйняття, тобто з глибинною особистісною рефлексією.
Відзначалося, що необхідна метафоричність понять про час обумовлює
особливе значення його художнього розуміння й пов’язаної з ним символіки.
Щодо цього час у музиці ні в чому не уступає іншим формам часових
уявлень, породжує власні темпоральні закономірності та хронотопічні
виміри, вивчення яких здатне прояснити й загальнокультурні концепції часу,
наприклад, його модальну структуру. Тому концептуальний час –
«психологічне знаряддя» музики, внутрішня техніка музичної свідомості,
котра дозволяє вдосконалювати смисл у звучанні, а саме музичне звучання
розуміти

як

особливе

«перетворення

свідомості»

–

досягнення

їм

«вершинних можливостей» катарсису.
Виявлено, що темпоральна основа національно-стильового мислення є
запорукою його причетності до процесу смислотворення, що знаходиться в
постійній залежності і взаємозв’язку з загальними принципами людського
мислення. Повнота стильового самовираження вимагає від автора розуміння
історичної дистанції, оцінки з майбутнього, тому виникають такі «далеві»
відповіді, які забезпечують свободу від реальності до причетність до
ідеального смислу (ідеальних смислових інстанцій). Дана тенденція
притаманна творчості В. Івасюка, котрий розпочинав свій шлях як співак –
просвітник у контексті масової культури, але прагнув до художньої
унікальності, що відбивала б його особистість, його авторське мислення.
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І сьогодні творчість В. Івасюка є важливою складовою репертуару
українських співаків, постійним предметом вокально-виконавської інтерпретації,
так само як особистість В. Івасюка та певні стильові ознаки його музичних
текстів стали міфологемою у процесі нової духовної інтеграції української
культури, що відбувається впродовж періоду Незалежності.
Підсумовування підходів до творчої постаті В. Івасюка дозволяє судити
про неї як про цілісне музично-творче втілення орфеїчного типу мистецької
особистості, яка формується у період екзистенціальної кризи української
культури і протистоїть даній кризі яскраво вираженою особистою національною
самосвідомістю, у чому і проявляється найбільше пасіонарна тенденція
мислення музиканта. Тому важливим є висвітлення шляхів вивчення постаті
та творчості В. Івасюка у реаліях відповідного соціального часу, а також
створення часових проекцій від минулої історичної доби української
естрадно-пісенної творчості до її сучасної соціокультурної дійсності.
Визначається, що творчість В. Івасюка презентує власний авторський
спосіб музично-поетичного мовно-стилістичного синтезу, котрий дозволяє
поєднувати системні жанрові ознаки професійної музичної творчості,
створювати справжню естрадно-пісенну авторську лірику. Вона уособлює
спосіб мислення – як мислення музикою, тим самим досягаючи високого
рівня художньої презентації змісту свідомості, відтворення процесу розуміння.
Використовуючи деякі положення психологічних та музикознавчих
робіт,

визначаємо

предметне

наповнення

музичного

мислення

як

артикуляцію смислу та пред’явлення свідомості її власної психологічної
реальності, що й утворює внутрішню форму музично-творчого процесу.
Суттєвими для розуміння стильової інтенціональності мислення
В. Івасюка є поняття М. Бахтіна про особливий «емоційно-вольовий тон»,
який «обтікає весь смисловий зміст думки у вчинку» творчістю. Воно є
особливо важливим для характеристики музичної творчості, яка діє шляхом
виконавської репрезентації, у якій безпосередньо реалізує видову специфіку
музичного мислення (мислення як музики). Дана специфіка вимагає
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додаткового

оцінного

відношення, зумовлюючи

своєрідність

творчої

свідомості виконавської особистості (мислення в музиці), право виконавця на
створення власних пізнавально-смислових позицій.
Ця обставина зближає виконавський і композиторський аспекти
музичного мислення, дозволяє виявляти їх загальне прагнення до побудови
естетичних (музично-оцінних) концептів, що й відбивається у творчості
В. Івасюка.
Доводиться, що не лише особливості професійного формування, а й
загальна творча установка, особистісні смислові інтенції спонукали
В. Івасюка обирати провідною сферою художнього самоздійснення масову
пісню, тобто йти до широкої соціальної комунікації, прагнути обняти у
солоспівах усю національну спільноту, відчути та передати у звуках глибоку
причетність до українського етносу. Причому єдиний образ цього етносу
відтворюється в умовному метаісторичному художньому просторі, у якому
панують краса та добро, а людина відроджує найсвітліші свої психологічні
якості.
Долання часу – головна мета творчості В. Івасюка, що залишилася і
після його уходу з життя, причому сприяє цьому новий вимір культурного
простору – інтернет-комунікація, бо саме завдяки їй інформація про
композитора, присвячені йому матеріали, дані про його творчий доробок та
виконавський репертуар, записи його виконання, фотоматеріали, супутні
документи тощо мають широке розповсюдження; транслюючись, вони
популяризуються та пробуджують нові інтереси до особистості митця.
Таким чином, завдяки медіа-комунікаціям сьогодні існує усталений
«архіпелаг Івасюка», що складається з вище перелічених та наново
виникаючих «островів» – інформаційно-художніх складових.
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РОЗДІЛ 2
ЯВИЩЕ НОЕМАТИЧНОГО ДІАЛОГІЗМУ
У МИСТЕЦЬКОМУ ДОРОБКУ В. ІВАСЮКА:
ДО ТИПОЛОГІЇ ЗМІСТУ ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ
2.1. Явище авторської мови та творчість В. Івасюка
Явище мови – необхідний компонент у ланцюгу комунікації –
спілкування – трансляції смислу – творчого самоздійснення людини,
оскільки воно реалізує її центральну соціальну потребу: висловлювати себе,
експлікувати зміст власної свідомості. Але мова є і цілком автономним
феноменом, здатним до самопородження та самовдосконалення, оскільки
вона узагальнює та впорядковує значні історичні обсяги людського досвіду,
впливаючи на формування не лише індивідуальної, а й колективної етнічної
свідомості. Дана її онтологічна властивість примушує У. Еко вважати, що не
ми говоримо за допомогою мови, а мова говорить за нашою допомогою, тому
«потрібно знати межі, всередині яких мова говорить через нас»; адже «в світі
знаків семіологію розкриває світ ідеологій, які знайшли своє вираження в
уже усталених способах спілкування» [223, с. 38]. Ключовий момент у
побудові моделі мовної комунікації для Еко – введення поняття коду і
пояснення його функції по наведенню порядку (функції зменшення ентропії
джерела інформації), яка і дозволяє здійснювати комунікацію, адже «код
являє собою систему ймовірностей, яка накладається на рівноймовірність
вихідної системи, забезпечуючи тим самим можливість комунікації», а
інакше передача інформації нездійсненна [223, с. 56].
Якщо адресат і джерело інформації – людина (а не машина), вибір
ускладнюється тим, що людина завжди може поставити її під сумнів – і тоді
ми вступаємо в світ смислу [223, с. 60]. Смисл – відносини між символом
(формою знаку, що означає) і його значенням (наповненням форми,
означуваним) як невпинний динамічний процес [223, с. 62–63]. А це свідчить,
що мова все більше постає перед нами як форма породження, вироблення
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смислу,

що

виконується

безліччю

значень

і

означень,

завдяки

кореспондуючих між собою кодами і лексікодами [223, с. 72].
У. Еко пише: «Бажання і думки індивіда вислизають від семіологічного
аналізу: ми в змозі ідентифікувати їх, тільки коли він їх повідомляє. Але
індивід здатний повідомляти їх, тільки коли зводить до системи умовних
знаків, тобто соціалізуючи власні бажання і думки, залучаючи до них собі
подібних. Але досягти цього можна, лише перетворивши знане на систему
знаків: ми впізнаємо ідеологію як таку, коли, соціалізуючись, вона
перетворюється на код. Так встановлюється тісний зв’язок між світом кодів і
світом передзнання. Це передзнання робиться знанням явним, керованим,
переданим і обмінюваним, стаючи кодом, комунікативною конвенцією» [223,
с. 137]; «Ідеологія є остання конотація всієї сукупності конотацій, пов’язаної
як з самим знаком, так і з контекстом його вживання» [223, с. 140].
Шляхом таких міркувань У. Еко з усією неминучістю приходить до
думки про обмеженість семіологічного знання, коли вказує, що семіотикам
відомо, яким чином повідомлення розвивається, але вони не знають, у що
воно здатне розвинутися і яких форм набуде. Найбільше, що вони можуть,
це, порівнювати означуване повідомлення, що залишається незмінним, з
породженими ним повідомленнями означальними, а також окреслити поле
вільних інтерпретацій, за межі якого прочитання вийти не може, і побачити в
означених

творчо-мовних

обумовленість,

те

поле

комплексах
несвободи,

що

ту

природну

додає

і

необхідну

визначеності

всьому

структурному малюнку твору, який тепер стає здатним підказувати читачеві,
як і чим можна заповнити його відкриті форми. (Хоча не виключено, що
коли-небудь коди гомерівської епохи виявляться безнадійно втраченими і
світ комунікацій стане живитися іншими небаченими нині кодами ...) (див.
[223, с. 142–-143]).
«Найбільше і найменше, на що здатна семіотика ..., так це визнати в
способі артикуляції означування певні закони, відповідні сталим механізмам
мислення, незмінні для всіх культур і цивілізацій...; на цьому утопічному
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баченні поняття незмінності людського розуму тримаються семіотичні
уявлення про сталість комунікації». Таким чином, сьогодні «семіотика
знаходиться на роздоріжжі, перед нею дві дороги: одна, яка веде до побудови
теорії універсальної комунікації, на іншій дорозі вона перетворюється в техніку
опису комунікативних ситуацій в конкретному часі і просторі» [223, с. 143].
Чи достатньо названих Еко шляхів теоретичного знання для
задоволення всіх головних питань, що виникають в галузі проблеми
комунікації і особливо – проблеми художньої комунікації? У цьому можна
засумніватися, особливо якщо залучити герменевтичний (в його єдності з
діалогічним) підхід Г. Гадамера, який відразу звернений до уявленням про
живу зворотну природу людських смислів і основних смислових означень.
Справедливості заради, правда, треба відзначити, що гадамерівський підхід
не набуває спеціальної системності і адресований мові як, перш за все,
словесному

та

позахудожньому

явищу

(мові

та

мовленню

як

загальносоціальному явищу). Втім, і Еко під «мовою» має на увазі мову
словесну, в інших випадках (візуальної або музичної комунікації) поняттям
мови не користуючись.
Отже, Г. Гадамер (в своїх філософських есе «Мова і розуміння»,
«Семантика і герменевтика», «Про коло розуміння», «Нездатність до
розмови»; див.: [61]) виходить з проблеми розуміння, розкриваючи феномен
людської спільності, того, що досягається в спілкуванні, показуючи таким
чином єдність герменевтичного та діалогічного методів, звертаючись до
явища діалогу. З такої позиції він характеризує і явище мови, дуже близько
підходячи до тієї посилки, яку Еко, по суті, залишив за межами своєї
семіологічної системи. За словами Гадамера, «... процес розуміння взагалі
являє собою подію мови – навіть тоді, коли йдеться про позамовні феномени
або про голоси, що замовкли та заклякли у буквах – подія мови, що
здійснюється в тому внутрішньому діалозі душі з самою собою, в якому
Платон бачив сутність мислення» [61, с. 44]. Тому головною метою
комунікації, коли вона виступає смисловим людським феноменом, є
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досягнення спільності в розумінні (що не означає збігу – тотожності суджень,
висловлювань, але свідчить про рівень тої «моральної і соціальної
солідарності», яка висловлює «загальний спосіб світорозуміння». У зв’язку з
цим Гадамер приходить до висновку, що, по-перше, «міжлюдська спільність
воістину будується в діалозі», по-друге, що і «все невербальні форми
розуміння націлені, в кінцевому рахунку, на розуміння, що досягається в
діалозі» [61, с. 48]. «Нова мова (інша форма мови – А. П.) вносить перешкоди
у взаєморозуміння. Але в процесі комунікації вони усуваються. У всякому
разі, саме в цьому полягає ідеальна мета будь-якої комунікації» [61, с. 49].
Гадамер також ставить питання про «свідоме встановлення мовних
правил», що є «винаходом технічної цивілізації», про «централізовану
систему комунікації» як про механізм політичного маніпулювання, про так
би мовити механічну комунікацію у суспільному житті людей [61, с. 50–51].
Тому в його концепції «здатність до розмови» дорівнює здатності до
спілкування; нездатність до розмови викликана тим, що «спільна мова
міжлюдського спілкування все більше розпадається, у міру того, як ми
вживаємося в монологічну ситуацію наукової цивілізації, звикаючи до
анонімної техніці інформації, у владу якої ми всі віддані».
Таким чином, розуміючий герменевтичний підхід до феномену
комунікації мотивується Гадамером тим, що «...глибоко всередині мови
присутній прихований смисл, який може проявитися лише як глибинна
основа смислу і тут же вислизає, як тільки йому надається якась форма
вираженості» [61, с. 91, 65]. Ось цього третього компонента в структурі
комунікації, що перетворює її у діалогічну структуру спілкування, а саме –
вказівки на глибинну основу смислу як первинної і головної «значущої
форми», в системі Еко і не вистачало.
В цілому, узагальнюючи позиції вище представлених авторів, можна
прийти до наступних висновків. По-перше, якщо комунікація виступає
системою передачі знання, репрезентує шлях знання, в цьому значенні
своєму незворотна, послідовно накопичувальна, одночасно заперечуючи
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кожен попередній свій етап в подальшому (стара інформація – вже не
інформація, а «двічі винаходити велосипед» – ознака випадання з
комунікативного ланцюгу пізнання), то спілкування є діалогічною сферою,
представляє шлях розуміння і тому володіє логікою зворотності і якістю
симультанності, в кожен наступний момент повертаючи і підтверджуючи
попередній (спілкування не старіє, а набуває значення ціннісного досвіду,
традиції, накопиченого та збереженого часу, і велосипед тут важливо щоразу
винаходити заново, повторюючи і зберігаючи заповіти традиції).
По-друге, комунікація прагне до раціоналізації, якої часто досягає за
допомогою контекстних стимулів; спілкування спрямовано до згоди в
переживанні,

визначається

і

збагачується

іманентними

стимулами,

інтенціонально за своєю головною суттю.
По-третє, комунікація завжди і при будь-яких обставин залишається
фізичним процесом, потребує понятійного апарату, структурно-логічної
виразності і фіксованості окремих ланок, в їх досить чіткій диференціації, але
може обійтися (часто повинна обходитися для правильного протікання) без
психологічних

емоційних

чинників.

Спілкування

в

основі

своїй

–

психологічний процес, що вимагає емоційної включеності, задіяності
переживання,

потребує

співчуття

як

знаку

згоди

та

наближення

суб’єктивного порядку, хоча і без посередніх фізичних ланок, тобто може
відбуватися без видимих фізичних реакцій, прямих фізичних зіткнень, але
завжди означає мовне узгодження, діалог живих інтерпретацій.
Звернемося тепер до явища музичної комунікації як різновиду
комунікації художньої, перш за все, прагнучи виявити ступінь адекватності і
коректності терміну «мовна комунікація» по відношенню до музики. Відразу
слід сказати головне: музика є комунікативним процесом в тій мірі, в якій
вона є спілкуванням (що, ймовірно, поширюється і на інші види мистецтва) і
підходити до неї як до комунікації слід з боку її розуміючих можливостей,
тобто з боку спілкування, у всякому разі, не забуваючи про нього і
зіставляючи аспекти комунікації і спілкування в музично-творчому процесі.
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Музика, як художньо-мовне явище, розташована між спілкуванням і
комунікацією; враховуючи важливість названих процесів в її соціальноісторичному становленні та функціонуванні, вона повинна вивчатися з
позиції їх єдності і відмінностей. Окрім цього, важко вивчати музичну мову
поза жанровою стратифікацією музичної творчості, адже остання найбільш
близько підводить до соціальної вмотивованості художніх настанов. Тобто,
якщо, з одного боку, проблема мови передує проблемі комунікації та
розуміння і саме тому є однією з фундаментальних у вивченні процесу
культурної

семантики

як

структурованої

єдності

засобів

та

форм

смислопокладання, то, з іншого боку, мова мистецтва, у тому числі музична,
є наслідком розвитку та відокремлення, автономізації потреби колективної
людської

свідомості

у

створенні

власного

смислового

середовища,

ноематичного середовища, яке, віддзеркалюючи ноосферні епістеми,
знаходить необхідні для втілення та зберігання провідних ноем –
загальножиттєвих смислів – знакові структури та способи їх трансляції.
В наближенні та цієї проблеми як культурологічної, репрезентуючої
принципові критерії предметного відбору і оцінки, притаманні психології
культури, провідним виявляється питання єдності, широти й резонансної
сили мовного матеріалу, що суттєво зростає, загострюється в умовах
глобалізованого суспільства.
Мова – це завжди й передусім вибір способу спілкування, але це і
екзістенціально значимий вибір каналу самоусвідомлення та самоідентифікації.
Тобто мовне вираження людини є нормою її щоденного існування, водночас
головним засобом регулювати, вдосконалювати, ціннісно підвищувати це
існування, надавати йому понад-буденного значення. З цього боку спілкування
й розуміння, також інтерпретація, тобто усе коло герменевтичних феноменів,
можуть бути залученими до «мовних чинників», ще більше підсилюючи той
факт, що проблема мови відноситься до сфери постійних і постійно
затребуваних, оскільки вона існує у живому та дієвому просторі культури,
власне є необхідною частиною життєпростору культури.
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Відтак можна виділити категорію «мови культури» (або «культурної
мови») як таку, що дозволяє, по-перше, виокремити головні напрями й
предметні ущільнення людських взаємин (саме заради взаємності як
ключової ознаки людського порозуміння); по-друге, відповідає вимогам
сучасного представлення людини у найбільш відповідному для неї контексті,
тобто дозволяє враховувати взаємоперехід сучасного та позатемпорального в
ідеї, образі, статусі людини; по-третє, має достатню міру універсальності,
тобто здатна поставати саме мовою культури, достатньо незалежною від
випадковостей та коливань, створюваних індивідуальними волюнтаристськими
трактуваннями або натисками. Саме до створення подібної мови прямує у
своїй пісенній творчості В. Івасюк; тому він і спирається в основному на
інтонаційні запаси й можливості пісенних жанрів, причому вилучає та єднає
два їх, найбільш типові для усуспільненої свідомості, різновиди: ліричний та
танцювальний, пов’язані з провідними мотивами, знову ж таки, колективної
психології: міжособистісним ставленням, з якого найбільш значущим
постає стан любові, та спільними святковими дозвільними діями, тобто
вільною грою як відображенням позитивної динаміки самого життя.
Спеціальної уваги та обговорення заслуговує і той факт, що у творчості
Івасюка найтіснішим чином злилися композиторська та виконавська форми,
причому обидві постають як авторські у різних їх комунікативних вимірах, і
виконавська стає пріоритетною у мовному значенні, бо безпосередньо
реалізує семантичний потенціал музики. І хоча дана композиційносеміотична ознака є типовою для первинної жанрової системи, але у
творчості Івасюка вона розвивається цілком вторинними стильовими
шляхами, власне зумовлює сукупність провідних рис його індивідуального
стилю. Головною з них виступає поглиблений до інтенціональної смислової
основи творчості діалогізм, який заслуговує на визначення (та значення)
ноематичного. При цьому підкреслимо, що Івасюк засвоює, перетворює та
транслює творчо-пісенним шляхом ті смисли, що притаманні національній
колективній свідомості, але існують в ній у прихованому «мовчазному» стані,
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тому чекають озвучання та висловлення, мистецької експлікації, також
дійсно віддзеркалюються у фольклорних зразках. Але для своєї дієвості та
актуалізації вони потребують нового відродження, повертання знову і знову
до того, що є основою ціннісного досвіду національної спільноти.
Музично-інтонаційні відкриття В. Івасюка, зроблені ним в сфері
пісенної творчості, виявилися очікуваними, сприйнялися як впізнавані та
зрозумілі, тому відразу набули популярності. Але в цьому і таїться корінна
особливість мислення та стилю композитора: він не йде від вже існуючого
популярного

музично-поетичного

матеріалу,

користуючись

ним

як

текстовою основою інтерпретації та розуміння, а навпаки: керується власною
особистісною інтерпретацією музично-поетичного буття пісенності як
художньої парадигми національної свідомості, відтворюючи її специфічні
мовні риси, узагальнюючи їх неповторним авторським способом, складає
нові пісенні тексти, у яких відкриває нові обрії розуміння не лише музичного
матеріалу, а й, насамперед, смислів життя.
З даних смислів, як вже зазначалося, В. Івасюк обирає, як провідні,
ліричне почуття міжособистісного любовного залучення, так би мовити
повної почуттєвої довіри іншому (іншим, світу); відтворення сумісної
колективної радості переживання життєвої енергії, динаміки буття. Значення
музичної мови при цьому полягає в тому, що ноематично відтворені смисли є
екзистенційними, тобто глибинно-усвідомленими, вони притаманні особливій
музично-мислячій сфері свідомості, тобто мисленню як музиці, тому й
потребують музичної універсалізованої форми комунікації – спілкування.
У відповідності до викладеного зазначимо ще дві сторони формування
єдиного мовного простору культури як сутнісної умови існування й
самоздійснення людини, що вплинули на мовне мислення В. Івасюка.
Перша з них виявляє пріоритет усного начала, тобто наголошує ті
мовні засоби, що звучать, взагалі, фокусує увагу на тому факті історичної
психології культури, що усі мови, перш за все, повинні звучати – коли
прагнуть бути визнаними й сприйнятими, відтак існують у певному слухо-
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мнемонічному вимірі культурної семантики. Тому чим яскравіша форма
звучання – слухова сугестивність – мовних форм, тим більший вплив вони
отримують, тим скоріше закріплюються й залишаються в семантичному колі
культури. Аудіосприйняття є одним з провідних засобів впливу на людську
свідомість, найбільш близьким до її смислових центрів каналом проведення
та упорядкування інформації.
Інша сторона примушує повертатись до класичних герменевтичних
правил, встановлених Г. Гадамером, зокрема, до визнання фундаментальної
ролі традиції у формуванні і функціонуванні мови. Як зазначав німецький
філософ, розуміння є укоріненим у мові у тому ступені, у якому ця остання
(мова) є укоріненою у традиції. Отже «корінним» явищем й поняттям
виявляється традиція, причому як історичний феномен, тобто як явище
історичної тривалості та узагальненості мовного спілкування. З боку традиції
можна дійти до думки, що найбільш придатною до виконання завдань
розуміння та дієвою є така мовна традиція, котра має найбільшу часову
протяжність, що не лише не порушила, але й навіть зміцнила її єдність.
З обох цих сторін на перший план смислової свідомості (семантичної
визначеності) культури виходить мова музики – або музична мова, причому
зв’язок між цими двома дефініціями також є системно складним і динамічним.
Мова музики – специфічний штучний художньо-знаковий винахід, що
передбачає окрему не лише технологічну базу, інструментарій, а й змістову
предметну галузь, тобто претендує на створення окремої, іншої порівняно зі
звичаєвою буденною, реальності, що відкриває власні незалежні етикоестетичні параметри. Такій мові треба спеціально вчитися (як і зацікавленню
в оцій новій реальності), і не лише для творчості на ній, а й задля адекватного
сприйняття. Її провідною тенденцією стає послідовне невпинне ускладнення,
що передбачає нарощування її письмового потенціалу та існування у системі
саме письмових текстів, з відповідною до них спеціальною системою
відтворення та трансляції. До даної системи входить, зокрема, і професійна
освіта, що має на увазі підготовку фахівців у галузі музичного мистецтва.

128
Відтак мова музики знаходиться в розпорядженні мистецьких закладів та їх
представників, апелює до меморіальної, тобто зафіксованої у визнаних
письмових артефактах, пам’яті культури, протистоїть омасовленню, керуючись
поглибленням до рефлексивної сфери свідомості і особистості, і культури.
Музична мова виступає онтологічним знаряддям людини, вродженою
здібністю до інтонаційного самовираження та смислового взаємообміну;
вона є складовою свідомості, що звучить і прагне відчути себе та інші форми
усвідомлення. Вона є солідарною з якістю «музикальності» як здатності
відчувати світ, та з людяністю як потребою співчувати, тому стає
невід’ємною частиною спільного людського життя, входить до обов’язкового
обрядово-ритуального

перебігу,

зберігається

в

усіх

ритуалізованих

канонізованих формах, в усій системі людської звичаєвості. Тому вона
формується у безпосередній близькості до ужиткових потреб та вимог,
віддзеркалює те, що притаманне усім людям, незалежно від їх професійної і
навіть етнічної приналежності, виростає над національними мовами, хоча й
зберігає зв’язок з ними. Вона, по-перше, зберігає міцні взаємини з буденною
словесною мовою, навіть коли проводить певний лексичний відбір та
поетизує її, по-друге, націлена на звичайні прояви звичайної людини, відтак
піднімає

звичайність

–

звичаєвість

до

рівня

загальнозначущої

культурологічної категорії, єдиної, що завжди вказує на найближче сучасне,
тобто є сучасною в прямому значення цього слова. У цьому сенсі музичну
мову культури можна вважати мовою повсякденного спілкування або
культурно-природною, що не має потреби в перекладі та найбільше
підтверджує наступну аксіому: якщо музика – це універсальна мовна
традиція, то ця її семантичне призначення ґрунтується на тому, що вона
висловлює те, що не може бути перекладене іншими мовними засобами.
Звернення до низки позицій, що містяться у відомих музикознавчих,
літературознавчих, естетико-культурологічних роботах, дозволяє О. Самойленко
стверджувати, що словесне мислення та словесна логіка, усі форми
словесного самовиявлення людини, як у філогенезі, так і онтогенетичним
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шляхом, формуються на музичних засадах, тобто за допомого слуху та з
живого звучання, а конкретного значення досягають засобами музичноартикуляційного вираження. Можна зазначати, що закони музичної
артикуляції є старшими за принципи словесно-мовленнєвої настільки,
наскільки колективне несвідоме – механізми глибинної пам’яті – є старшими
за індивідуально-особистісне усвідомлення, раціональні механізми оперативної
пам’яті, враховуючи, звичайно, що й дані закони, й дані принципи історично
розбудовуються, а дія їх видозмінюється. Однак пріоритетність музичного
залишається, і саме вона передбачається в численних вказівках на музичні
глибини словесного тексту, на неприсутнє, але передбачуване в слові, на
утаювання смислу в слові як анагогічний прийом, нарешті, на смислову
неповноту словесної форми – на відміну від музичної.
Погодимось з даним автором і в тому, що ідея протиставлення мовних
свідомостей, як і ідея зближення словесної та музичної мовних форм,
виявляється спровокованою розвитком психолінгвістики, різних тенденцій
аналітичної психології, взагалі, пріоритетом психологічної науки у ХХ
столітті, що зберігається й сьогодні, оскільки саме вона дозволяє знайти у
свідомості людини особливий буттєвий феномен, що визначає всі форми й
способи людської екзистенції.
Глибинна семантика свідомості, її смислотворча активність і «семічна
побудова», які неможливо витягти й простежити, строго зареєструвати або
хоча б описати, у найбільш близькому до першоджерела, тобто до своєї
предметної основи, вигляді виявляються саме в музиці; знаковість музики в
семіотичному ключі не підлягає сумніву, тому що й у музичного звучання є
свої денотати, котрі глибоко приховані у свідомості, яка народжує музичні
форми осмислення. Так, Ю. Степанов переконаний у тому, що «природна
звукова мова людей є найбільш повною та досконалою з усіх систем зв'язку,
що існують у відомому людині світі. Інші, штучні, створені людиною,
системи і мови (наприклад, письмо, сигналізація прапорцями, азбука Морзе,
азбука Брайля для сліпих, штучні мови типу есперанто або волапюк,

130
інформаційно-логічні мови та ін.) втілюють лише деякі з властивостей
природної

мови.

Ці

системи

можуть

значно

посилювати

мову

і

перевершувати її в якому-небудь одному або декількох аспектах, але
одночасно поступатися їй в інших ...» [187, с. 46].
За його спостереженням, «природні знакові системи передують мові на
сходах еволюції живої природи, первинні по відношенню до неї, а штучні
мови в тому ж порядку еволюції слідують за мовою, вторинні по відношенню
до неї...» [187, с. 47]. Що ж стосується предметності знаків, подібних до
музичного звучання, тобто наближених до рівня семіотичності звукової
форми висловлення, то важливою є наступна характеристика Ю. Степанова:
«Те, що Означається - неявний рівень психіки, тому знак ...висловлює
внутрішній стан того, хто говорить (воно-те, що означається), те, що
означається і те, що означає не подібні один одному, але належать одній і тій
самій системі (одному й тому самому організму)» [187, с. 83].
Окрім цього, пригадаємо слова Г. Гадамера, який писав, що людина
шукає нові, більш семіотично дієві мовні засоби тоді, «коли терплять крах
спроби встановити взаєморозуміння між регіонами, націями, епохами і
поколіннями, коли виявляється відсутність спільної мови…» [61, c. 43].
Відтак вже в суто теоретичному аспекті виявляється, що сучасна
музично-мовна традиція існує як система звичаєвих музично-творчих
практик, тобто як мова масово-популярних музичних форм, серед яких
можуть бути виокремлені ті авторські жанрово-стильові внески, які
укріплюють, підтверджують художньо-семантичні нормативи традиції, тобто
є «укоріненими» в ній.
Підкреслимо, що академічна професіоналізація в галузі музичної
творчості не заважає авторам, зокрема, В. Івасюку, в певних жанрових
формах йти від семантики культури – як від смислотворчості життя, тобто
зберігати авторитет традиції, що означає збереження певних мовних норм,
музично-фразеологічних стереотипів. Саме від останніх залежить впізнаваність
музичного висловлення, значить і ступінь, і широта його розуміння.
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Важливість універсального смислового резонансу є головною передумовою
творчості у масово-пісенній сфері. Звернення до загальнозрозумілого,
загально притаманного в ній з боку і образного матеріалу, і засобів музичної
виразовості примушує переключати хід дослідницького аналізу до сфери
культурної комунікації, оскільки художня форма не містить якихось
технологічних або змістових таємниць, відкриттів, нових семантичних кодів,
але засоби кодування та авторизації художнього змісту, передумови
виникнення авторського ідіостилю містяться на межі жанрової системи у її
цілому та семантики культури, мовної традиції культури.
Можна сказати, що дана традиція представляє музичні топоси
культури, але не як тільки музичні, а навпаки: вони мають музичну форму
експлікації тому, що презентують важливі для усвідомлення та вербального
представлення життєві смислові конотації, дозволяють чуттєво виправдовувати
досвід життя, виявляючи його головні екзистенційні магістралі.
Так пісенна музично-мовна традиція представляє музику у служінні
культурі, у спільній з нею, культурою, семіотичній дії. Тому вона постає
множинною, поліцентричною, еклектичною, інформаційно-комунікативно
технологічно

широко

зацікавленою,

оскільки

розбудовується

убік

розширення жанрових меж та координат, хоча, і саме як мова культурної
традиції, головні критерії видобуває у класико-академічній жанровостильовій традиції музичного мистецтва, музично-творчого процесу, котрий,
не зупиняючись ні на мить, тобто будучи історично континуальним, постійно
відновляє свої класичні параметри. Завдяки цьому музика продовжує
претендувати на роль метамови культури й сьогодні, значно піднімаючись
над різного роду словесними й навіть наочно-образотворчими конвенціями.
Водночас продовжує існувати проблема роз’єднаності людської
свідомості та різних мов свідомості, звідси – мовного плюралізму
соціокультурної свідомості.
Сучасна культурна ситуація, в її узагальненому вигляді, абстрагована
від конкретних часткових соціоетнічних умов, свідчить про те, що даний
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плюралізм зростає, а разом з ним підсилюється й множинність музичномовних форм. Однак з боку останніх активно діє тенденція упорядкування –
комунікативно-мовної стратифікації; можна навіть припустити, що саме
музика здатна служити сьогодні регулятором складних соціополітичних
відносин, дозволяє знайти в них позитивно-смислову сторону, а іноді –
виявити дійсне оцінне положення.
Повертаючись до творчої постаті В. Івасюка та розглядаючи її у
контексті сучасної музично-мовної традиції, зазначимо наступне.
В множині проявів сучасної музичної звичаєвої свідомості Івасюк
обирає той шлях, який пов’язаний з кристалізацією україномовної музичнопоетичної лексики, тобто національну мову (українську) він обирає як
інтегративну основу усіх художньо-виразових засобів. Це зумовлює опору на
фольклорний пісенний матеріал саме в його артикуляційно-агогічному
вимірі, тобто впливає на способи звуковидобування та часового утримання
звукообразу. Для фразування в піснях Івасюка показовими є широта та
плавність,

водночас

строга

структурованість,

темпоральна

ясність,

недвозначність, навпаки, цілковита образна визначеність та емоційно-оцінна
точність, іноді навіть певна плакатніть, що не веде до спрощення образної
ідеї, але надає їй нового соціального резонансу.
Саме звучання українського слова є для композитора стильовим
топосом, котрий дозволяє власне авторське ставлення виражати за
посередництвом

відбору

й

музично-композиційного

розташування

словесного матеріалу, перш за все, смислово наголошені слова розміщувати у
приспіві, експозиційні та розробкові словесні рядки зосереджувати у
куплетах. Взагалі особливою рисою стилю Івасюка, успадкованою від форми
саме популярної, фольклорної у головних витоках пісні є рефренність, тобто
повторюваність,

зумовлена

спільними

композиційними

та

образно-

смисловими завданнями, покликана виділяти та закріплювати головні ідей й
художні форми їх реалізації у пісенному творі.
Дана рефренність пов’язана:
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на рівні образно-предметного змісту – зі зверненням, до пір року,
особливо весни та осені; до природних стихій, особливо води та вітру
(повітря), але також і землі і «світил» (сонця, місяця), рослинного світу
(лісу); з узагальненим символічним зверненням до Батьківщини – і –
зверненням до близької людини, альтер-его, з займенником другої особи; з
виокремленням почуття кохання як об’єктивної природної сили, що поєднує
зовнішній природний та внутрішній психологічний світ людини, тому постає
і соціальною цінністю;
на

рівні

музичного

змісту

дані

складові

словесної

поетики

віддзеркалені – у поєднанні зображального та виражального начал музичного
інтонування, інструментально-лексичних ритмоформул руху та кантиленних
вокальних зворотів, фактурних та динамічних контрастів; з формуванням
особливих авторських інтонацій звернення – прохання –зізнання, заснованих
на інтервальних ходах на малу та велику сексту, кварто-квінтових зворотах,
різних метричних, у тому числі синкопованих, положеннях секундових
«кроків», на суміщенні широкої інтервалики та поступеневого руху
вокального голосу; узагальнення жанрової стилістики елегії та гімноспіву,
тобто цілком позитивне музично-інтонаційне відтворення стану любові, як
такого, до якого можна долучитися у співочому музично-творчому підйомі.
Рефренність як композиційно-семантичний прийом переростає у
циклічність як жанровий авторський метод, що дозволяє збирати множинні
прояви пісенної свідомості, з її звичаєвими запитами та понадбуденними
потребами, до єдиного кола авторської образної системи; дана система
певним чином дублює ту сучасну музично-мовну традицію, яка існує
сьогодні в українській культурі та є показовою саме для неї. Тому і музика
В. Івасюка, що очевидно передбачила майбутнє усуспільненої національної
музичної свідомості, сьогодні є високо затребуваною, актуальною, не втрачає
своєї художньої змістовності та інтерпретативної значущості.
Матеріал попередніх підрозділів дисертації дозволяє повернутися до
основних теоретичних положень роботи, з тим, щоб, узагальнюючи історичні
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дані про шляхи становлення пісенного жанру і пісенної словесно-музичної
поетологіі, уточнити природу і типи музично-смислового змісту творчості
В. Івасюка.
Музично-смисловий зміст (тобто наявність в музичному змісті тих
смислових величин, котрі іманентні саме музичній формі мислення та
висловлення, продукуються ними до сфери культурної комунікації) – явище і
поняття, котре вказує на нову художню предметність емоційного переживання,
придбану в музичному творі, завдяки особливим властивостям музичного
жанру, в процесі музичного сприйняття і впливу. Він повинен розглядатися
як задум композитора, що включає в якості провідного творчого завдання
моделювання певного, композиційно конкретизованого, емоційно-когнітивного
процесу, тобто художньої чуттєвої концепції – чи концептуалізацію почуттів.
У цьому випадку він стає необхідною частиною пісенного тексту, його
емотивно-аксіологічною парадигмою, яка знаходить свої знакові форми і
визначає їх пріоритетність по відношенню до власних потреб.
Причому, зауважимо, дана парадигма дійсно здатна «проявити
самостійність» у виборі засобів вираження, оскільки створюючи пісенний
твір композитор перебуває у визначеному культурно-історичному та
мистецькому контексті і в значній мірі пов’язаний з ним своїми
світоглядними і когнітивними установками. Пріоритетною знаковою формою
пісенного музичного смислу стає музично-мелодійний виклад, внаслідок чого
аналогом його постає пісенна мелодика – як сукупність музичнотекстологічних

способів,

прийомів,

умов

створення

та

розвитку,

композиційного втілення вокально-танцювального мелосу.
Пісенна мелодія, як синтетичний інтонаційний феномен, що має різні
стилістичні показники, входячи до твору як цілісного і художньо
завершеного, оформленого процесу, є специфічним музичним контентом,
тобто змістовним наповненням-утворенням образу, переживання якого
виступає денотатом саме окремої мелодійної синтагми, а також буквально
мотивує вибір типу і способу музично-мелодійного інтонування.
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Продукування пісенних мелодій, їх інтонаційне становлення та
художній вибір, а також співвіднесеність з певними типами емоційних
переживань, обумовлені впливом інших форм вокального мелосу, який, у
цілому, є синтетичним феноменом, що, крім фольклорних та прикладних
музично-мелодійних засобів, передбачає включення до свого експресивного
тезаурусу словесно-поетичного інтонування, пов’язаного зі специфікацією
оперного слова.
Звернемось ще раз до оперного мелосу як сукупності принципів
мелодійного мислення і показників мелодійного стилю, як експліцитно,
тобто стилістично виражених, опредмечених, так і імпліцитних, тобто
ідеально-смислових, глибинних. Мелодійне мислення і взаємно похідні з ним
мелодійний стиль вказують на найбільш високий за ступенем узагальненості
і семантичної значущості рівень формування музичних образів, визначаються
як ієрархічна співвіднесеність естетичних констант та текстологічних
структурно-семантичних фігур, що сприяє визначенню індивідуальної
емотивної якості художнього висловлювання, його особистісно-смисловій
адресації та типізації, що дозволяє наділяти емоційне переживання важливим
соціальним значенням і відповідним ім’ям, тобто концептуалізувати його.
Мелодійність – загальне властивість музичного мислення і стилю в
різних

жанрових

видах,

але

її

номінативна

концептуалізації

та

персоніфікована типізація відбувається саме в оперній жанрової формі, яка
внаслідок

своєї

багаторівневого

масштабності

–

енциклопедичності,

внутрішньокомпозиційного

видового

здатності

до

синтезу,

є

транзитивною сферою стосовно інших вокальних форм, зокрема щодо
первинних та вторинно-авторських сольно-вокальних жанрів. Оперна
жанрова галузь забезпечує транзитивність різних музично-текстологічних
засобів по відношенню до мелодичного стилю, передбачає домінування
ліричної естетичної установки, але також допускає і її транспозицію в зв’язку
з епічними ідеями і драматизацією художніх образів. Оперна мелодійність
виявляє широку природу і широкі стилістичні можливості, тому мелодійна
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мова опери можна розглядатися як поліфонічне інтонаційно-стилістичне
явище – результат активного музично-тематичного діалогу, що відбувається
в вокальних жанрах в процесі їх історичного розвитку. Полістилістичні
тенденції в еволюції оперної музичної (словесно-музичної) мови ведуть до
появи полімелодізму – особливого внутрішнього способу, властивості
взаємодії різних стилістичних засобів і образних (емотивних) модальностей.
Мелодизм – спосіб, характер «інтонаційного зчеплення», тяжіння і
відштовхування, хронотопічного розташування інтонаційного матеріалу,
текстологічний стилістичний показник інтонаційно-мелодійного становлення
(всередині композиції, тобто в конкретних умовах музичного твору).
Процес емоційного переживання, що включає механізми різних емоцій і
допускає їх полівалентність, веде до формування та виявлення почуття – як
соціальної цінності, перш за все, визначає ім’я цього почуття і закріплює
його в пам’яті реципієнта найміцнішим, музично-сугестивним способом.
Тому музичне переживання, в його цілому, є емоційно-когнітивним методом
«виховання почуттів», для цього представляючи їх в сценічно-персонажнійхудожньо-мовній формі, тобто воно стає частиною актантних моделі
музичного твору, як оперного, так і авторськи-пісенного, більш того, воно
виступає його найбільш активним, можна сказати, конститутивним, початком.
Типологічний підхід до феномену музичної мелодії є провідником і до
типології музичного переживання як емоційно-когнітивного процесу.
Придивляємося у зв’язку з цим знову ж до опери, оскільки її мовні якості
найбільш очевидні у даній сфері музично-семантичних явищ.
Мелодійний зміст опери є естетично багатовимірним і стилістично
різноманітним, складеним. Оперний мелос формується і розвивається як
цілком автономний естетичний і мелодійний феномен, який свідчить про те,
що музично-мелодійний матеріал переймається інтенціями мелодрами і,
внаслідок цього, стає квінтесенцією ліричного музичного начала. З іншого
боку, оперна мелодика в її вокальних різновидах, як основних і опорних,
виявляє здатність концентровано представляти ліричні властивості літературного
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слова, поетичної образності. Найголовнішим показником оперного мелосу
стає його «персонажність», тобто особистісна адресність і представленість,
характеристичність. У ньому узагальнено, одночасно, емоційно та інтонаційно
яскраво, з підвищеною експресією, виявляються і способи висловлювання,
форми організації мовлення, і способи мислення, котрі розкривають
особистісні риси і психологічне призначення даного персонажа. Засобом
посилення інтонаційної експресії вокальної оперної мелодії, тобто тим, що,
власне, і повідомляє їй оперну збільшеність, є декламаційні інтонації.
В історії опери вокальна декламація постає окремим художнім
феноменом з пріоритетом музичних засобів виразності, сприяє постійному
успіху опери у виконавців і слухачів, оскільки виражає емоційнопсихологічне багатство особистісної людської свідомості, підвищує естетичний
тонус людських переживань, створює психологічні портрети морально піднесеної
і облагородженої людини, нарешті, зміцнює досвід людського співчуття.
Справедливо виявляючи елементи вокальної декламації як необхідної
частини мелодійного матеріалу опери, що межує з арією і насичує її своїми
інтонаційними

винаходами,

зазначимо

зумовленість

їх

розвитку

зі

становленням риторичної системи оперної музики. Дана система знаходить
відображення і реалізацію в оперній поетиці Х. Глюка, а драматична
виразність речитативів Глюка стає передумовою розвитку вокальнодекламаційної сфери в різноманітній за жанровими ознаками вокальній
творчості композиторів подальшої, романтичної епохи. Таким чином,
виникає свого роду естафета прийомів, що забезпечують нове семантичне
становище оперної мелодики, а її саму відокремлюють і наділяють
автономними композиційно-драматургічними функціями.
Класичному розумінню естетичної ролі оперного жанру наступні епохи
зобов’язані формуванням стилістичних вокально-мелодійних парадигм
музичного тексту (музики як тексту). В оперній творчості Х. Глюка вокальне
інтонування вперше виявляє стильову і стилістичну складність, перехідність,
динамічність, здатність розвиватися на границі слова – сухого речитативу –
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декламаційного речитативу – власне декламації з самостійним мелодійним
малюнком – співу з широким мелодійним розвитком. «Варіацією на
мелодійний оперний стиль» в цьому відношенні послужила італійська
комедійна опера, яка відкрила ще один різновид речитативу-зв’язки, але
наділила

її

досить

вираженою музикальністю і

характеристичністю

перебільшено активної, прискореної мови. Можна повністю погодитися з
тим, що і критерієм жанрової еволюції опери, і фактором її національностильової типології є вокально-декламаційна, з включенням речитативної,
сфера, в якій найбільш активно здійснюється той діалог слова і музики, та
взаємодія художніх принципів музичного та літературно поетичного
мистецтва, які відносяться до фундаментальних рис оперної поетики.
Отже, вокально-декламаційне оперне мелодійне інтонування відображає
ті діалогічні аспекти взаємодії слова і музики в опері, які пояснюють появу
особливого

різновиду

музичної

поетології

–

принципів

формування

«музичного слова» або музично-словесної мови.
Прагнучи відновити поетику оперного жанру, Глюк не заперечував її
загальні естетичні канони, тому його героїчні образи були настільки ж
умовні, як і в опері в жанрової формі опери seria. Ті ж аспекти оперних творів
Глюка, в яких досить явно проступає нове розуміння образу оперного героя,
виявляють риси впливу комічного різновиду опери, мовних відкриттів
класичної інструментальної музики на інтонаційний лад музичного оперного
мови. Можна погодитися з думкою про те, що праця в галузі французької
комічної опери зіграла в творчому житті Глюка дуже позитивну роль,
дозволила йому долучитися до фольклорних витоків, до народної пісенності,
до побутової реалістичною сюжетик. Один з напрямків розвитку речитативнодекламаційної сфери оперної стилістики стає її функціональне розширення,
семантична множинність, що дозволяють їй доростати до рівня показника
цілісної мелодійної словесно-музичної мови, набувати рис універсальності.
Даний процес виявляє російська опера класико-романтичного періоду; в
ньому закладено її своєрідність, обумовлену, в тому числі, енциклопедичним
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накопиченням різних форм і способу словесних публічних промов, а також
орієнтацією на психологічне поглиблення образу людини як соціально
значущої, «великої» особистості (в деяких аспектах технологічних і
смислових властивостей це екстенсивний «ваґнерівський шлях»).
Інший напрямок еволюції речитативно-декламаційних складових
оперного

мелосу

визначається

в

операх

тих

західноєвропейських

композиторів (на кінець дев’ятнадцятого століття), які обирають контрастний
тип оперної мелодійної мови, що дозволяє посилювати мелодраматичні
(афективно-сугестивні) способи оперного впливу. В цьому випадку
речитативні

побудови

концентруються,

функціонально

локалізуються,

виявляють тенденцію семантичного протистояння аріозній кантилені,
створюють протилежні «рухи» по відношенню до неї, що дозволяє знаходити
особливі градації, семантичні «щаблі» в стилістиці оперного речитативу
(інтенсивний «вердіївський шлях»). Особливе місце в цьому відношенні
займає оперна поетика П. Чайковського, який послідовно мелодійно
поглиблює всі тематичні засоби опери, а за їх допомогою – і симфонічного
розвитку, спирається на узагальнено-образне відтворення змісту поетичного
тексту, тобто мислить суто музичним шляхом, залучаючи словесний ряд як
додатковий коментуючий засіб, зважаючи на змістовні функції оперного
слова на рівні сюжетних умов і загальних характерологічних завдань.
Але

і

він

вдається,

скоріше,

до

відокремлення

речитативно-

декламаційних фігур (речитації, псалмодії, вигуків-реплік і т. п.) в якості
афективних знаків граничної емоційної напруги.
Слід уточнити також, що при всіх виявлених оперною жанровою
формою тенденцій національного стильового розвитку, першою особливістю
еволюції вокально-мелодичної сфери в романтичній оперній творчості є те,
що вона набуває значення особливого вокально-виконавського феномена,
пов’язаного з розвитком нової манери співу і з новим розумінням
можливостей людського голосу. Саме тому другою важливою умовою
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розвитку даної сфери стає музичне перетворення словесної основи оперної
композиції і придбання нею якостей особливого співочого жанру.
Загальною умовою розвитку вокального інтонування можна вважати
його причетність до стильової авторизації жанрової форми опери, до
виділення індивідуальних стильових напрямків оперної поетики. Так, оперна
творчість Дж. Верді, у зв’язку з яким сформувалася категорія «вердіївська
драма», стало жанрово-стильовою платформою для розвитку нових уявлень
про вокально-драматичну виразність оперного співу, паралельно з цим
сформувала нові вимоги до оперних співаків, в зв’язку з цим передбачала
включення декламації до сфери виконавських інтересів. Заміна вокальної
експресії

лейтмотиву

на

інструментальну

відбувається

в

творчості

Р. Вагнера, у всіх оперних лейтмотивах якого переважає декламаційний
малюнок; стали музичним висловлюванням декламаційні інтонації, ораторіка
яких обумовлена симфонічної семантикою оперного образу. П. Чайковський
сказав про опери Р. Вагнера: «симфонія з голосом».
У вокально-декламаційних оперних побудовах, по-перше, особливо
ясно позначається специфіка застосування звучання слів в опері, що дозволяє
пропонувати поняття особливого оперного слова; по-друге, локалізуються і
укрупнюються ті семантичні функції слова, які виникають на межі усної та
письмової форм словесної мови, вказують на соціально-комунікативне
призначення словесного мови. Однак провідним фактором становлення і
виразного розвитку оперного слова залишається музичне начало. Характер і
способи його взаємодії зі словесним матеріалом, спільні зі словом і
специфічно

музичні

риторичні

функції

найбільш

ясно

і

виразно

проявляються в вокально-декламаційній сфері.
Типологізований підхід до явища оперної семантики дозволяє
визначати критерії оцінки семантичних функцій музично-декламаційних
побудов – фігур, комплексів, стилістичних груп і т. д.. З іншого боку,
специфічні риси оперної декламації дозволяють уточнювати підходи до
семантики музичного переживання, тобто виявляти цю семантику і її
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типологічні ознаки. Зіставлення оперного декламаційно-мелодійного стилю,
в тому числі, що зберігається в камерних різновидах жанру, з особливостями
мелодійного інтонування, властивими камерно-вокальній музиці, зокрема
пісенній творчості, дозволяє визначати своєрідність мелодійної мови обох сфер.
Почнемо з того, що головним структурним принципом мелодійної
організації в камерно-вокальній пісенній творчості також є взаємодія слова і
музики в їх спрямованості до третього, ідеального Над-адресата, і цим
адресатом стає поетичний смисл і «образ автора», що породжує особливе,
наділена вищими смисловими значеннями, звучання слова. Саме у вокальній
партії здійснюється зв’язок зі словом, що надає образному змісту предметну
конкретність, а музичному інтонуванню – декламаційну виразність.
Лінеарність викладу вокальної мелодії підкреслює часовий характер
музично-творчого процесу. Вокальна мелодія в пісенному жанрі особливо
дискретна в часі і обмежена з боку просторових фактурно-гармонійних,
темброво-сонорних можливостей.
Своєрідність пісенного вокального інтонування на сучасному етапі
обумовлена декількома факторами, які сприяють спільності композиційних
ідей самих різних авторів. Перший з них – прагнення композиторів до
звукозображальності, яка не стає лише ілюстрацією до поетичного змісту,
але

перетворює

темброве-колористичні

можливості

вокального

та

інструментального голосів в їх фактурній єдності в образно значущі (аж до їх
символічних значень). Другий – психологічна заглибленість і виразність
музичних образів, яка забезпечується лаконізмом, навіть формульністю
інтонаційних прийомів; вони набувають наскрізний характер, тобто
сприймаються як монотематічні. Третім фактором інтонування виступає
змістовна ускладненість твору і його опорного структурного начала,
вокальної мініатюри; остання перетворюється на «вірш з музикою» або
«музичний вірш», що виправдано цілісним устремління музичної поетології,
а це веде і до посилення загальної філософсько-естетичної концепції
творчості, і до насичення ліричної образності драматичною експресією.
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В цілому, можна визначити наступні способи і напрямки взаємодії
оперної та камерно-пісенної вокально-декламаційної стилістики, актуальні
для композиторської творчості В. Івасюка.
Вокально-мелодійна, включаючи декламаційність, сфера формується
на межі оперної та камерно-вокальної жанрових систем, внаслідок чого
виникає перехідний і в історико-стильовому, і в композиційному відносинах
тип інтонування, базовим принципом якого є взаємодія словесної і музичної
видових художніх форм.
Художньо-комунікативний зв’язок нового рівня, структурно змістовна
взаємозумовленість слова і музики стають вирішальним і загальним
фактором вокально-мелодійного інтонування в оперній і камерно-пісенній
музиці. Але їм пояснюються і різні риси оперного та камерно-вокального
типів декламаційно-мелодійної виразовості.
Головними відмінностями між специфічною оперною мелодійної
інтонацією, з’єднаною з декламаційною семантикою, і пісенно-вокальним
інтонуванням, збагаченим декламаційною експресією, є такі.
Для пісенно-вокальної декламації вирішальними стають значення
словесно-поетичного ладу мови, словесного матеріалу, його змістовні та
логічні функції, що закономірно відбивається в жанрового різновиді «вірша з
музикою». Оперне інтонування узагальнює і репрезентує певні психологічні
стани, досвід переживання, сприяє укрупнення і опредметнення почуття
(сумарної емоції), тобто безпосередньо звернене до іманентного «чистого»
абсолютного

емоційно-когнітивного

змісту

музики.

Воно

фактично

звільняється від слова, надаючи останньому особливої умовності і відому
вторинність в живому звучанні оперного тексту. Йому також властива
особлива просторовість, викликана сценічним звучанням-розгортанням,
дієвістю та презентативністю оперного мелосу.
Камерно-вокальне пісенне інтонування деталізує і пролонгує словеснопоетичну мову, допомагає створити «образ слова» як звучного феномена, з
посиленням темпоральних «усних» значень слова, з підпорядкуванням йому
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(слову) хроноартикуляційного музичного процесу. Оперне інтонування тяжіє
до наскрізного музичного розвитку, до засобів посилення музичноінтонаційної мелодійної континуальності, монологічності, стає внутрішньою
причиною виділення і домінування камерної опери (моноопери).
Камерна пісенна стилістика прагне до все більшої дискретності і до
різноманітності циклічних засобів дроблення композиції, що, звичайно, не
скасовує завдання організації її цілісності. Оперна стилістика передбачає
типологію по психологічним ситуативним характеристикам, вираженим
найбільше в сценічному втіленні і ступені активності вокального мелосу,
тобто по музично-актантним критеріям. Камерно-вокальний пісенний мелос
класифікується слідом за стильовим і композиційним поділом поетичної
творчості, тобто за авторськими словесними критеріями.
Підводячи підсумки різним спробам типологічного представлення
мелодійної організації та семантичних функцій оперної і пісенної мови,
можна визначити їх спільні художньо-комунікативні функції, виділяючи
наступні: емпатія – входження до свідомості, співчуття, прийняття
переживання

як

особистісно

важливого,

його

привласнення,

що

є

фундаментом інших комунікативних дій і вимагає налаштованості на
музичне сприйняття: останньому сприяє збільшенню експресії мелодійного
матеріалу, найбільш помітне в чуттєвої сфері любові, орієнтованої на
аріозно-пісенний та аріозно-декламаційний стиль із залученням різних
інтонаційно-стилістичних прототипів; кларітізацію – прояснення, з’ясування
смислової спрямованості співчуття, що досягається шляхом контрастного
зіставлення – з’єднання різних стилістичних груп, як по горизонталі, в
діахронному становленні музичної композиції, так і в вертикальній
ансамблевій взаємодії вокальних (інструментальних) голосів; майевтика –
вилучення,

витяг

ідеального

смислу

творчих

діалогічних

відносин,

визначення – усвідомлення заключної смислової мети, долі мелодійного
комплексу як цілого і в художньому цілому твору, осмислення лейт- і
моноінтонаціонних інтенцій мелодично-емотивного комплексу; інтерпретацію –
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відображення емоційно-ціннісного змісту мелодійної характеристики (сукупності
характеристик) в образі персонажа як в артистичній сценічній дії з усіма її
параметрами (словесно-поетичним, видовищним, поступково-поведінковим).
Спільними чинниками музично-смислового змісту, стосовно і оперної
творчості, і камерно-вокальної пісенної, є наявність специфікованого
емоційно-когнітивного процесу, концептуалізація почуттів, провідні художньокомунікативні

функції

мелосу,

мелодичного

матеріалу,

формування

особливих персоніфікованих інтонаційно-стилістичних кодів.
Повертаючись до питання про типологію пісенного смислового змісту,
відзначимо, що її своєрідність і художні перспективи відкриваються у зв’язку
з певними жанровими умовами, тобто дана типологія розкривається як
типологія текстологічного, в тому числі музично-стилістичного змісту,
орієнтована на повторність, канонізацію ситуацій та відносин, семіотизацію
вербальних і музичних засобів.
З одного боку, пісенна семантика виявляє нескінченну стилістичну
множинність, оскільки один пісенний твір не схожий на інший, кожен має
оригінальну концепцію і авторську музичну мову. Навіть в межах однієї
композиторської поетики виявляються принципово різні структурносемантичні інтерпретації жанрової форми пісні, її провідних образів,
умовних персоналій та персоніфікованих адресацій, прийомів промовленнязвернення до аудиторії. З іншого боку, пісня – один з найбільш стабільних і
масово-канонізованих жанрів, що передбачає опрацювання – творчість «за
моделями» на рівнях як композиції, так і її семантичних функцій.
Пісенна традиція передбачає і наявність сталих типів відносин –
всередині твору і між ним і слухацької-глядацькою аудиторією. Вона
буквально консервативна, оскільки зберігає і охороняє, культивує і зміцнює
певні типи почуттів і способи переживань. Власне кажучи, цим вона і
приваблива для більшості реципієнтів, аж до сьогоднішнього дня.
Найголовніше в пісенно-творчому впливі – зміна якості переживання,
створення його нової якості, що змінює і загальний тонус особистісної
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свідомості реципієнта, виявляє його нові когнітивні ресурси. Не випадково в
психології виділяється і активно апробується поняття «якості переживання»:
від нього безпосередньо залежить якість життя людини. Так, К. Ізард вважає
можливим розрізняти за якістю переживання все людські емоції, створюючи
теорію «диференціальних емоцій» і виділяючи десять якісно різних
«фундаментальних» емоцій: інтерес-збудження, радість, здивування, горестраждання, гнів-лють, відразу-огиду, презирство-зневага, страх-жах, соромсоромливість, вину-каяття. Перші три емоції К. Ізард відносить до
позитивних, інші сім – до негативних, так що негативних виявляється
більшість. Подальше об’єднання даних фундаментальних емоцій обумовлює
спектри станів, що розрізняються за ступенем вираженості, виникнення
більш складних, комплексних (полімодальних) емоційних станів, проте зі
збереженням переважаючої ролі негативних валентностей [83].
Музичне переживання принципово змінює «знак», оцінну функцію
емоції, якою б вона не була в повсякденному досвіді; ця ціннісна
трансформація емоційного стану забезпечується іншою природою художньоестетичної емоції, але в ще більшому ступені – трьома фундаментальними
властивостями музичного смислу, зумовленими зв’язком з трьома базовими
емоційними модусами музичного діяння, це: прилучення до естетичного
пізнання і, за його допомогою, до прекрасного – як до людської здатності
досягати безсмертя, тобто дане переживання є прекрасним і дає можливість
переживати як прекрасні відносини зі світом – формування катартичної
емоції; висування почуття любові як єдиної емоційно-когнітивної основи для
всіх інших форм і способів чуттєвої самореалізації людини, пробудження
любовного резонансу зі світом і людьми і його переживання як вищого
цілісного позитивного стану свідомості – пробудження пасіонарної емоції;
звільнення

від

негативних

залежності

і

обумовленості

особистісної

свідомості, відкриття її творчих ресурсів і нових оціночних можливостей, які
представляють на новому рівні досвід людського буття, що досягають
трансцендентної межі особистісної свободи – досягнення ноетичних емоцій.
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Таким чином, пісенна мелодія як художньо-комунікативний феномен
має підвищені рефлексивність та семіотичність, психологічну предметність і
вагомість. Вона покликана актуалізувати особистісний ліричний аспект
музичного образу як досвід людського співчуття, що долає психологічні
протиріччя і забезпечує смислову єдність художнього переживання. Пісенна
стилістика узагальнює і репрезентує певні психологічні стани, досвід
переживання, сприяє укрупненню і упредметненню почуття (сумарної
емоції), безпосередньо звертаючись до іманентного «чистого» абсолютного
смислу музики.
2.2. Ноематичні властивості стильового мислення В. Івасюка
Звернення до ноосферних витоків та ноематичних аспектів мислення
В. Івасюка має досить розгалужену мотивацію, теоретичні передумови, є,
мабуть, одним з головних предметних чинників даного дослідження.
По-перше, стильовий зміст музики як необхідної частини культурної
дійсності потребує поглиблених критеріїв теоретичної оцінки, що найбільше
пов’язані зі смисловими категоріями, тобто з тими поняттями, котрі
зумовлені намаганнями визначити складові смислоутворюючої діяльності
людської свідомості – колективної культурної пам’яті. Як відомо, музичне
мистецтво підкоряється особливій художньо-смисловій логіці, виробляє
шляхи стильових узагальнень, що виникають з ідеаційного ноологічного
осередку пізнавального процесу. Але ноологічний підхід до стилю в музиці
ще не сформований внаслідок надмірної складності категорій музичного часу
та музичного смислу. Цю складність можливо частково подолати,
звертаючись до феноменологічних концепцій М. Бахтіна, Е. Гуссерля,
О. Лосєва, Г. Шпета, з яких випливає провідне значення категорій свідомості
та часу. Їх поєднання вводить до дослідницького обігу ідею переважаючої
активності особистісної свідомості, відтак поняття людини як «герою свого
часу», який стає взірцевою постаттю у певних культурних контекстах.
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З іншої позиції, поглибленого вивчення потребує еволюція специфічних
спатіально-темпоральних показників музичної мови, яка утворює окремий
семантичний вимір культурної дійсності, зумовлює множинність видів та
форм музично-творчого професіоналізму, дозволяє визнавати єдність
письмового та усного чинників музичної свідомості, взаємозумовленість
композиторського та виконавського начал музичного мистецтва.
Тому методологія нашого дослідження визначається розвитком
ноологічного методу, як найближчого до мистецтвознавчих потреб та
пов’язаного з вивченням смислових інтенцій людської творчості, тому
здатного до комплексної взаємодії з естетико-стильовим та семіологічним
підходами.
Основний пошук скерований, передусім, до розвитку ноематичного
напряму вивчення музичного стилю. Це означає знаходження на основі
феноменологічного підходу нових категоріальних визначень тих проявів
надкультурної смислової реальності, що зумовлюють музичну свідомість та
продовжують своє існування в особливій імагінативній формі. Серед них
пріоритетними видаються ті, що дозволяють поєднувати розуміння часу,
смислу та духовності, тобто координують оцінні виміри надлюдської та
внутрішньо-особистісної реальності.
До подібного поєднання низки понять спонукають спостереження
Д. Леонтьєва [108], який звертається до теорій Е. Гуссерля і Г. Шпета,
вилучаючи поняття ноези та ноеми, що вказують на антиномічні способи
існування смислу в життєвому світі внаслідок парадоксальної природи
людської свідомості.
Зокрема, Д. Леонтьєв пише: «під ноезисом Гуссерль розуміє
осмислюючу інтенціональну спрямованість свідомості на об’єкт, під ноемою –
сам пережитий об’єкт як носій смислу. ...Феноменологічне пояснення,
підкреслює Гуссерль, займається нічим іншим як тлумаченням смислу, який
цей світ має для нас до усілякого філософствування – «смислу, який може
бути філософськи розкритий, але ніколи не може бути змінений і який ...на
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кожному етапі нашого досвіду містить в собі горизонти, які потребують
фундаментального прояснення» [108, с. 14].
Своєрідно розвиваючи феноменологію смислу, Г. Шпет зазначає, що у
структурі ноеми навколо «чистого смислу» формуються численні додаткові
змінні значення смислу, що зумовлені логічною формою виявлення та
обробки смислу. тому ноема сполучена з «об’єктивною кваліфікацією» і
«способами уявлення» того, що є ідеальним завданням смислу.
Музичне смислотворення поєднує ідеаційно-почуттєвий (відчутний) та
матеріально-логічний світи художнього мислення, тому воно найбільш
безпосередньо відтворює символічну природу знакової роботи людської
свідомості, процесу сигніфікації.
При цьому і «чисті», тобто надмузичні, смисли є частиною культурної
дійсності, входять до історичної реальності культури й зберігаються в
колективній людській пам’яті. Вони належать до того виміру цієї пам’яті,
котрий інтегрує та конденсує усі форми усного мово-виявлення людини,
тобто репрезентують континуальне мисленнєве спілкування, можна сказати,
внутрішнє мовлення культурної свідомості.
Феноменологічний аспект проблеми мови культури – мови музики
актуалізує парадоксальну думку К. Леві-Стросса (з книги «Мифологичные»):
«Якщо музика – мова для створення повідомлень, принаймні, частина з яких
зрозуміла переважній більшості, хоча лише незначна меншість здатна їх
творити; і якщо серед всіх інших мов тільки ця мова об’єднує в собі
суперечливі властивості бути одночасно розумоосяжною та неперекладною,
– то це саме по собі перетворює творця музики на істоту, подібну богам, а
саму музику – на вищу таємницю науки про людину» [107, с. 38]. З даного
висловлення прославленого антрополога можна вивести дві траєкторії
подальшого вивчення музичного стилю: він має бути зрозумілим переважній
більшості, якщо повинен ставати основою дієвого комунікативного процесу;
він тісно пов’язаний з мовними якостями – мовленнєвими завданнями
музики як сфери культурно-художнього спілкування.
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Відтак постає питання про своєрідність ноематичних координат
популярно-пісенної творчості, зокрема, в тій її авторській іпостасі, яка
дозволяє композиторам і виконавцям, особливо, коли ці дві іпостасі поєднані
в одній творчій особі, ставати знаковими постатями у визначеному
хронотопічному культурному контексті.
Отже, музична мова як міжлюдське спілкування, з притаманними йому
конкретними історичними рисами, музичні смисли як вираження ідеаційного
тезаурусу культурної пам’яті – такими є полярні величини художнього
ноезису в музиці, що провокує до виокремлення і певних «об’єктивних»
музичних ноем – предметів розуміння, символізації, інтерпретації, естетичної
трансляції.
З одного боку, так звана концертно-естрадна музика (у тому числі, в її
популярних формах) створює помітну сторону сучасного соціального життя,
є однією зі складових музичної мови культури. З іншого боку – у творчості
композиторів шлягерно-популярної спрямованості зберігаються зв’язки з
класичною мовою музичного мистецтва, і не просто зберігаються, а
поновляються та відкривають нові знакові структури та семантичні функції.
Мовно-мовленнєві канони класичної музики (в широкому хронотопічному
сприйнятті останньої) стають предметом творчої рефлексії в популярній
пісенній творчості, породжують множинні стилістичні алюзії, апелюючи до
сумісної первинно-жанрової площини музичної культури в її узагальнюючому
інтонаційно-словниковому значенні (тобто з залученням до неї й стильових
синтагм, що набули статусу канонічних та засадничих у семантичному
функціонуванні музичної форми).
Явище стильової алюзії, що виникає на основі абстрагованих від
конкретної історичної ситуації стилістичних ремінісценцій, є показовим для
популярної-пісенної

галузі

музичної

творчості,

дозволяє

виявляти

закономірності її буття в усній пам’яті культури, водночас її зв’язки з
письмовою традиції академічного музичного мистецтва, що претендує на
роль авторитарного начала та визначає обмеження в виборі та способах
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розвитку музично-стильового (відповідно й композиційно-стилістичного)
матеріалу.

Поєднуючи

дві

основні

жанрово-виконавські

парадигми

музичного мистецтва – вокальну та інструментальну, пісенна творчість
суміщає і дві їх головні семантичні настанови: природність вокального
інтонування, оживленого безпосередністю людського дихання, зігрітого
тембральною «теплотою» людського голосу; вибагливість та штучну
ускладненість інструментального звуковидобування, здатного створювати
додаткове насичене та різноманітне інтонаційне середовище навколо
співаючої людини. Таким чином, ноематичними факторами пісенноестрадного тексту (в його єдиній усно-письмовій, виконавсько-композиторській
формі) постають мелодійний спів – вокальна кантилена та моторне
інструментальне звучання – інструментально-інтонаційна динаміка.
В контексті музикознавчої текстології ці два начала пов’язані з
провідними естетичними та жанрово-семантичними домінантами музики,
відтак і її текстологічними тенденціями, причому перше з них відповідає
ноологічній тенденції кохання – людяності, а друге – поетиці гри з усіма її
протиріччями та умовними вимогами.
Стосовно поетики гри як ноематичного феномена, найбільш повну
характеристику знаходимо у працях Г. Гессе та Й. Хейзінги, причому обидва
автори погоджуються з тим, що музичним ідеалом гри є класична стильова
гармонія – або гармонія як провідна категорія класичної музики.
Для гри характерна ще одна художньо-комунікативна установка –
театральність, яка заснована на ігровій рольової умовності поведінки,
схожості і відмінності, зближенні і протистоянні людей, відділенні
вигаданого, зіграного світу від реального – наближенні дійсного та уявленого
в художньому діянні-сприйнятті, на об’єднанні індивідуальних свідомостей в
акті художньої комунікації – поглибленні індивідуальних властивостей
особистісної інтерпретації та смислового моделювання.
І кантиленність, і моторність (у відповідності до стильових ноем
любові та гри) можна представляти на різних рівнях музичної творчості: як
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конгломерати текстових формул, що входить в різні композиційні контексти;
як жанрові парадигми, що зумовлюють знаково-семантичний вибір; як
стильові

константи,

здатні

підійматись

над

розмаїттям

жанрово-

композиційних форм і утворювати власний ноематичний вимір музики.
До кола ноематичних понять входять категорії, звернені до процесу
семантичної репрезентації та семантичного кодування, тобто ті, що фіксують
способи утворення когнітивних структур музики – умовно-образної і
безумовно гучної. Об’єднуючим началом стосовно обох є музичний
тематизм, стильові функції якого узагальнено представлені в номінаціях
бароковий, класицистичний, романтичний, імпресіоністичний, експресіоністичний
тощо. Очевидно, що походження і технологічне призначення стильових типів
тематизму в музиці пов’язані з історичним розвитком як композиторської
творчості, так і виконавської культури, спирається на ідео-образ музиканта
як актуалізованої та творчо-активної особистості, спроможної до естетичної
гри та володіючої художніми технологіями.
Музикант, який актуалізує естетичні відношення в тематичному
матеріалі музики, повідомляє нові художні значення шляхом включення в
комунікативний

процес

власних

особистісних

смислів,

серед

яких

провідними виявляються переживання-співчуття як спосіб проживанняозначення часу. Створення нової умовності часу в «штучному» полі
художньої реальності спирається на принципи повторення і розрізнення, як в
широкому

образно-стильовому,

так

і

в

вузькому

композиційно-

стилістичному розумінні. Завдяки ним в музиці реалізуються опорні
антиномії гри, до яких можна віднести порядок – свободу, відсторонення –
прийняття, дієвість – ілюзорність, завершеність – відкритість, серйозне –
сміхове, наслідування – винахід, втілення – перевтілення, деякі інші.
Виходячи з ряду положень дослідження О. Самойленко [172], можна
також сказати, що явище тексту в музиці обумовлено взаємообміном
фігурно-фоновими положеннями між значеннями і «знаками», в якому
фігурність значень і фоновість знаків обертається на свою протилежність.
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Дана гра у сприйнятті музичного матеріалу і визначає формування і вибір
семантичних кодів, тобто є методично важливою в утворенні і тексту, і
смислу тексту, відтак може бути визнана стильовою. Особливо рельєфно
вона проявляється в неостильових напрямах, оскільки фігурно-фонова гра
стильовими моделями є і найскладнішою, і найбільш дієвою.
Унікальність дарування В. Івасюка, яка забезпечує йому положення й
значення провідної постаті, справжнього «герою» – не лише часу, але й
простору національної пісенної професійної культури, тобто постаті
музиканта-пісенника, який володіє усіма сторонами та формами пісенної
творчості, визначається саме домінуючим неостильовим напрямом.
Майже всі дослідники естрадно-пісенної лірики В. Івасюка відзначають
поєднання у ній всіх відомих жанрових форм, причому як академічної та
масово-популярної, так і фольклорної галузей музичного мистецтва. Авторські
ліричні інтенції приводять як до головної до стилістики романсу, але вона
завжди змішується з ознаками фольклорного і аматорського пісенного жанру,
насичується прийомами баладних форм, доростає до рівня синтетичної
музичної композиції завдяки розвиненому інструментальному супроводу.
Так, Т. Кирилівська пише, що інструментальна партія в творах В.
Івасюка нерідко має самостійне звучання тоді, коли «…відтворює те, що
недоступно вокальній мелодії: картини природи, жанрові штрихи і тощо», як
це відбувається в піснях «Кленовий вогонь», «Водограй», «Літо пізніх
жоржин», «Кораблі, кораблі», «В тебе тільки раннє літо», «Балада про дві
скрипки» [91, с. 123].
Звернення до композиції і тексту музичного твору дозволяє прояснити
природу стильової гри в музиці В. Івасюка; механізми стильової музичної гри
дозволяють виявляти категорізацію понять часу та «герою свого часу» у
творчості В. Івасюка. У зв’язку з цим відзначимо, що явище «стильової
моделі» (як предмета ноематичної «гри») є складним та вказує на
опосередкованість стильового змісту. Стильові настанови розкриваються
через стилістичні складові музичної мови, самодостатність структурного
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плану

композиції.

Останній

осягається

найбільш

безпосередньо

як

композиційно-опусна постійна «поверхня» музичного задуму, стаючи
началом «великої гри» зі смислом.
Авторська семантика, однак, сприймається як певні естетичні інтенції,
вже за межами конкретної композиційної роботи, є наслідком стильової
метонімічності музики, тобто постає трансцендентною відносно конкретного
матеріалу. Так, використовуючи стилістично-композиційні прикмети окремих
жанрів та поєднуючи їх в композиційному розгортанні авторського цілісного
тексту, Івасюк створює полістилістичну неостильову семантичну модель
сучасної популярної пісні, що живиться просвітницькими мотивами та
класицизуючими ідеями.
Дані обґрунтування неокласичного методу В. Івасюка підтверджуються
наступним.

По-перше,

предметно-смислова

ноематична

основа

його

творчості послідовно розширюється, стаючи в принципі необмеженою. З
процесом розширення сфери музично-текстових інтересів пов’язані і зміни в
поетичній тематиці, також зростання ваги власних поетичних текстів, тобто
повне авторського охоплення жанрової території пісенного мистецтва.
Композитору вдається поєднати семантичні ознаки українського
фольклору й академічної європейської музики (з притаманною їй єдністю
духовного та світського параметрів) з деякими прийомами рок- та попмузики, вивести даний жанрово-системний синтез на рівень нової популярної
класики. Остання не стільки утворюється класичними тенденціями в їх
історичному розумінні музичної творчості, скільки відроджує (відновлює)
романтичний досвід вирішення загальних важливих соціальних питань
засобами індивідуалізованої та інтимно зумовленої, особистісно відзначеної
музично-поетичної лірики.
Ноематичною передумовою тут виступає прагнення здолати історичну
дистанцію між минулим та сьогоденням музичної традиції, змістову
дистанції

між

«високою»

академічною

музикою

та

«профанними»

прикладними мистецькими формами, виробити єдину мову так званої
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«громадянської лірики» в музиці, таким чином повернути музиці в її
неодмінній взаємодії з поетичним словом значення провідної форми
людського співчуття та взаєморозуміння.
Дана, по своєму «ностальгічна», мнемонічна стильова ідея стає
спонукальною причиною і метою смислотворчого діалогу в пісенному
мистецтві В. Івасюка. Цей діалог може залишати враження міжжанрового та
міжавторського, але завжди відбувається певним композиційно-стилістичним
шляхом,

з

семантичним

поглибленням

пісенно-мовних

структур.

Своєрідність неокласичної позиції В. Івасюка можна визначати також
антиномією «колишнього» – «не-колишнього» (одна з провідних антиномій
пам’яті в теорії Л. Виготського). З одного боку, в якості сукупності
автономно-логічних форм музики музичний текст є «колишнім», що вже
відбувся, претендує на незмінність і навіть канонічність. З іншого боку, в
якості пред’явника живої стильової інтонації, особистісних смислів,
авторський текст є ідеально-утопічним, бо несе у собі умовні хронотопи.
Творча уява композитора дозволяє йому вільно міняти не лише синтагми з
вже готових музичних текстів, а й їх образні функції та композиційні
положення. Тому діалогічна позиція Івасюка не обмежується ностальгічними
спогадами, а визначається активним втручанням у зміст художньої моделі.
Ставлення до чужого досвіду творчості як до «готового знання», в
якому нічого не можна (і не потрібно – воно вже є найкращим) міняти,
викликає ностальгічну форму діалогу, здатну дійти до діалогу «за
замовчуванням» – мовчазної згоди з тим, що вже було «сказано». Дана
тенденція композиторського діалогу найбільше сприяла виникненню особливої
галузі «музики тиші», медитативної лірики. Але в музиці В. Івасюка
головний зміст визначається динамікою тематичних і фактурно-інтонаційних
змін, образами руху в їх і широкому, і цілком музично-ситуативному значенні.
Ідея руху як панівного стану життя, свідомості, почуття, відносин тощо
стає синонімічною до ідеї часу та суголосною розумінню сучасності – як
творчої позиції особистості відносно смислової виповненості власного життя.
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У зв’язку зі сказаним пропонуємо уточнення поняття стильового
мислення, що полягає у визначенні двох його складових. Першу утворює
мнемонічний хід спогаду, в процесі якого завжди змінюється та заново
впорядковується згадуваний матеріал, активно-фамільярно присвоюється
чужий досвід. Інша виникає з прогнозування, тобто з висловлення нових
художніх пропозицій, без посилання на прецеденти, стосовно смислової
реальності, в якій здатна опинитися творча особистість, таким чином постає
свого роду «спогадами про майбутнє», тобто представленням майбутнього, у
тому числі майбутнього музичного діяння, як того, що вже відбулося і
увійшло до скарбниці культурної пам’яті. Його смисловою метою
(ноематичним завданням) є досягнення позитивного емоційного підйому
свідомості, причому незалежно від «знаку» поточної емоції, гранично
вираженого

в

співпереживанні

любові

(вищому позитивному стану

прийняття світу як суб’єкта особистісного діалогу).
Стильове мислення у сфері популярного пісенного мистецтва
базується на взаємодії двох форм музичного тексту – письмової та усної, зі
своєрідним обміном герменевтичними контекстами між ними, з трансляцією
авторських прав від композитора виконавцю, і навпаки, що особливо яскраво
виявлено тоді, коли композитор є найбільш успішним та відомим виконавцем
власних творів.
Таким чином, творчість В. Івасюка дозволяє пропонувати поняття
ноематичного напряму музичного стилю, своєрідних ноематичних координат
авторської популярно-пісенної творчості, вказувати на художнє перетворення
понять часу та «герою свого часу» у відповідності до авторського стилю
остільки, оскільки це веде до індивідуально-особистісної смислової
предметності стилістичних означень та стильових узагальнень, виокремлення
головних діалогічних стильових тенденцій пісенної творчості В. Івасюка.
Розглядаючи стиль пісенної творчості В. Івасюка як авторський,
звернемося до поняття про когнітивний стиль як базову структуру
свідомості, що забезпечує всі напрямки її емоційно-інтелектуальної творчої
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роботи, передує мовному вибору, будь-якій професійній категоризації
«мовної свідомості», мовної картини світу. Тому класифікація/типологія,
заснована на когнітивних стилях, є найбільш цілісною і загальною, на той же
час – найбільш диференційованою по відношенню до психологічної
організації особистісної свідомості. По відношенню до музично-творчого
процесу вона передбачає єдність композиторської та виконавської установок
(«домінант») свідомості, яка реалізується саме як мовна, як мислення на
одній і єдиній мові з одними і тими ж єдиними естетичними координатами.
Одночасно не можна не взяти до уваги те, що когнітологи звертаються
до повсякденної картини світу, тобто орієнтуються на комунікативні процеси
і процеси мислення, пов’язані з повсякденною свідомістю, повсякденним
досвідом сприйняття і оцінки, життєвої орієнтації. В їх роботах не виділено і
не розглянуто окремо художньо-пізнавальний процес, тим більше такий
специфічний, як музично-інтерпретативний. Тому пропонована ними,
наприклад, М. Холодною, термінологія не може бути перенесена до сфери
музичної творчості без істотних корекцій. Хоча деякі із запропонованих
понять відповідають тим процесуальним явищам, які виявляє музичне мислення.
Так, М. Холодна пропонує поняття когнітивно-афективного стилю і
знаходить такі його різновиди, як раціональний, емпіричний чуттєвосенсорний,

метафоричний,

асоціативно-символічний,

виділяючи

такі

критерії, як: перевірка «надійності» власного образу дійсності з точки зору
його логічної обгрунтованості, ясного раціонального мислення, аналізу і
синтезу ідей, для першого; установка на перевірку образу дійсності з
урахуванням чуттєво-сенсорних вражень і безпосереднього спостереження –
особливого просторового «сканування», для другого; установка на перевірку
образу дійсності на основі інтуїції і особистого асоціативно-символічного
досвіду – особлива швидкість ідей, для третього.
Вона також відокремлює поняття когнітивного досвіду як формування
ментальних

структур,

які

забезпечують

сприйняття,

зберігання

і

впорядкування інформації, сприяючи тим самим відтворенню в психіці
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суб’єкта, що пізнає, стійких, закономірних аспектів його оточення. Їх
основне призначення – оперативна переробка поточної інформації про
актуальні впливи на різних рівнях інтелектуального відображення.
Когнітивний досвід представлений такими ментальними структурами,
як архетипові структури, способи кодування інформації, когнітивні схеми,
семантичні структури і, нарешті, понятійні структури як результат інтеграції
вищевказаних базових механізмів переробки інформації [204, с. 110 і далі].
М. Холодна вводить також поняття «метакогнітівного досвіду», вказуючи за
його допомогою на контролюючі можливості свідомості по відношенню до
власних матеріалу і «інструментів. Її словами, це ментальні структури, що
дозволяють

здійснювати

мимовільну

і

довільну

регуляцію

процесу

переробки інформації. Їх основне призначення – контроль за станом
індивідуальних

інтелектуальних

ресурсів,

а

також

корекція

ходу

інтелектуальної діяльності [204, с. 132 і далі]. Поняття метакогнітивного
досвіду

найближче

підводить

к

запропонованому

нами

поняттю

ноематичного виміру стильового мислення.
За сукупністю своїх дослідницьких позицій, М. Холодна приходить до
висновку, що інтелектуальний розвиток людини передбачає стильову
організацію на різних рівнях її свідомості і з подальшою інтеграцією всіх
стильових рівнів і форм, всього ментального досвіду. Так, шляхом інтеграції,
формується особистісний – по відношенню до мистецтва, авторський, перш
за все, пізнавальний стиль, який також можна називати епістемологічним,
оскільки це індивідуально-своєрідна форма пізнавального відношення не
тільки до навколишнього світу, а й до самого себе як до суб’єкта пізнавальної
діяльності.
Разом з цим поняттям і категорією інтелектуального стилю з’являються
такі номінації, як прагматичний, ідеалістичний, аналітичний, синтетичний
стилі, деякі інші, які, на наш погляд, можуть бути адаптовані в контексті
музичної творчості. В цілому, саме пошук критеріїв типології музичної
творчості і поновлення проблеми музичного мислення призводить до
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зіставлення понять історичного стилю (стилю культури) та індивідуального
стилю і стилю мислення. Вони здатні посприяти вирішенню питання про те,
наскільки істотною є творча ініціатива музиканта по відношенню до даного
історичного національного стилю, що більш важливо у долі жанрових систем
та великих стилів музичного мистецтва, тим більше, коли йдеться про масові
явища: традиція з її незмінно-канонічною основою або індивідуальноособистісна ініціатива, авторський внесок.
Дуже часто в академічному музичному мистецтві критерії стильової
типології обумовлені творчою діяльністю яскравих, значних, тому історично
значущих особистостей, технологічні та образно-смислові досягнення яких
визначають якісні параметри національних стилів. На нашу думку, подібну
позицію – рівень значення – утворює музична діяльність В. Івасюка стосовно
масово-популярної пісенної галузі. Тому сьогодні вона безсумнівно повинна
бути віднесеною до класичних взірців національного пісенного мистецтва у
єдності його первинно-жанрових та вторинно-стильових чинників, показників.
Одним з важливих факторів виділення творчої постаті В. Івасюка, як
мистця, що і випереджає свій час, і є невід’ємним від нього, уособлює і долає
Хронос водночас, є розвиток та модифікація семантики гри у її і музичному, і
більш широкому культуротворчому значенні а головне – відкриття
особливого ігрового характеру музичного смислу в формах популярної
пісенної творчості.
Незалежно від визнання категоріального значення поняття про гру,
навіть усіляко дотримуючись логіки традиційного підходу, не можна не
ставити питання про смислове призначення, тобто про семантичні функції
ігрових виразових прийомів і образів у музиці. Семантичний аналіз
музичного змісту, у свою чергу, можливий тільки при включенні музичноігрових явищ до певного смислового культурно-історичного контексту. У
цілому, проблема смислу й проблема культури виявляються суміжними, на
що звертається увага в працях В. Іонова [84], зокрема в його дисертаційному
дослідженні, у якому характеризуються сторони історичного розвитку
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людського співтовариства, а на цих засадах роздивляються культурологічний
і семантичний підходи, котрі між собою тісно пов’язані, оскільки обидва
звернені до феномена смислу.
Відзначаючи, що культура і музика здатні утворювати системи
смислових координат, йдучи назустріч одна одній, дослідник пропонує
визначати культурну семантику як детермінанту музичної, враховуючи при
цьому, що й музична семантика, входячи до «смислового світу» культури
постає частиною й чинником семантики культури.
Поєднання та, водночас, розділення даних понять стає науковометодичним правилом, що зумовлює термінологічне протистояння не лише
даних категорій, а й їх складових, тих явищ, що входять до них, Наприклад,
якщо розуміти культурну семантику як механізми й процеси означення,
розуміння й трансляції (передачі) інформації, що не лише специфічні для її
теперішнього стану, а й невід’ємні від її історичних особливостей, то вона
примушує вивчати процеси акультурації (транскультурації), які розкриваються
як ті зміни, що відбуваються при взаємодії різних соціокультурних систем
(власне, є проявом діалогу культур), а це зумовлює антиномічність, структурної
побудови та змісту культури. Серед встановлених та неодноразово
характеризованих антиномій виділимо соціалізацію – індивідуацію людини,
родове – особистісне в ній, «усійне» – «іпостасне», об’єктивне – суб’єктивне
значення

культурних

артефактів,

традицію

–

новацію,

нарешті,

облагороджування, піднесення людини – профанацію життєвих цінностей,
приниження, маніпулювання людською свідомістю.
Останній аспект культурної семантики варто визначати як негативний
ефект культурного «вироблення людини», який, з одного боку, суперечить
творчим основам культури, а з іншого виявляє ті її сутнісні протиріччя, які
вкорінені у самому принципі соціокультурної організації, яка примушує
особистість підкорюватись цивілізаційним канонам, як свідомо, так і
підсвідомо, тобто втрачати свободу власного «Я», тому і орієнтацію у
системі життєвих цінностей.
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Якщо семантика культури свідчить про ієрархію значень і форм,
артефактів, знакових систем у загальному історичному ході культури, тобто
пред’являє результативний аспект комунікації-спілкування й допускає
абстраговане від процесів означення змісту моделювання отриманих
результатів, їх теоретичне абстрагування й наукове вивчення (наприклад,
естетичне, соціологічне, психологічне), то культурна семантика повністю
вбудована у плин життя, існує лише разом з ним і є важливою саме цим; вона
є безпосереднім переживанням й проживанням буттєвих смислів, тому й
втілює їх як психологічні артефакти.
Цікаво, що поняття «музична семантика» – «семантика музики»
споріднені у певному сенсі з попередньою дихотомією, але вказують на інші
структурно-функціональні

рівні

(інституціональні

виміри),

корегують

культурний досвід з боку мистецтва та художніх форм, що утворюють власну
багатовимірну

реальність,

засвідчують

нею

потреби

культури

та

спрямовують їх і до умовного, і до дійсного, за посередництвом умовного,
задоволення. Музичне мистецтво виявляє спроможність створювати культурні
універсалії, що стають наскрізними для національного та історичного
досвіду, тобто постають метанаціональними та метаісторичними.
Одним з важливих напрямів для культурологічного знання у зв’язку з
цим стає вивчення механізмів входження музики для часопростору культури,
у якому вона утворює автономну галузь культурної семантики, виявляючи
тим самим семантичні ресурси самої музики; це стає необхідним чинником
регуляції людських відносин, адже важко уявити хоча б одну зі сторін
культурного життя, що здатна була б обходитися без музики – саме у плані
формування й розвитку людських якостей мислення.
Звідси і ідея «самозростаючого логосу» музики, тобто намагання
виявити, яким чином музика вибудовує власну систему значень, що не лише
зберігаються у пам’яті культури, а й розвиваються та приймають певну
незалежність від інших семіотичних систем та мовних установок культури;
музика успішно існує як автономна «вторинна моделююча система», що
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здатна прогнозувати шляхи розвитку культури. Такий підхід до неї в останні
роки все частіше протистоїть традиційній естетичній позиції (наприклад, у
роботах М. Кагана [85]), що пов’язана з підпорядкуванням виразової системи
музики семантичним домінантам культури.
Про його актуальність сьогодні свідчать не лише процеси, що
відбуваються в музичній культурі, а й інноваційні думки про процес
мислення та фактори цілісності й продуктивності людської свідомості.
Культурологічні і мистецтвознавчі дослідження також сприяють розвитку
нових уявлень про семантичні ресурси, можливості смислового впливу
музики – не лише на окремі особистості, а й на стан колективної свідомості,
так би мовити, на колективний розум людства. Таким чином навіть
пропонуються моделі майбутніх музичних стилів, що сприятимуть духовній
єдності та духовному піднесенню людської спільноти у її нероздільній
єдності, позбавляючи світосприйняття негативізму та емоційних крайнощів,
тобто встановлюючи бажано для людського існування гармонію, як,
передусім,

стан

духу.

У

такому

аспекті

сприймається

пропозиція

постстильового напряму, як такого, що здатний обійняти та гармонізувати усі
попередні стильові форми, надати їм нового симультанного співіснування,
відкрити можливість їх гармонічного не лише технологічно-мовного, а й
образно-змістового сполучення. У своєму власному творчому просторі,
академічному

вимірі,

традиційна

композиторська

творчість

сьогодні

приходить до потреби підсилення позитивних естетичних якостей музики, як
фундаментальних для її мистецької природи, тобто певним чином
повернутися до спроможності музики цілюще впливати на людську свідомість,
розвивати життєствердні психологічні чинники міжособистісної комунікації.
Керуючись цим, сучасні композитори намагаються перейти межу
(жанрову, стильову, композиційно-мовну, образно-смислову) академічної
творчості, вийти у більш широке коло діяння, знайти додаткові засоби
створення дохідливості та комунікабельності музичного тексту. Іншими
словами, вони йдуть до сфери популярної масової музики, суттєво змінюючи
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та поглиблюючи змістові можливості даної сфери. Причому суттєвим
критерієм дійсно сприйнятливості, чутливості та змістової динамічності
музичної мови залишається її зв’язок з мелодійним тезаурусом у її
метаісторичному – метатекстовому – представленні. Провідним же напрямом
мелодійного мислення в музиці, що постійно оновлюється за рахунок живої
взаємодії зі словесним мовленням та культурною семантикою, тобто
просувається у часопросторі разом з життям, є пісенність. Пісенна
парадигма музичної культури – і культури у цілому – є безпосереднім
вираженням її ноетичного налаштування; адже те, про що співають люди,
завжди відповідає корінним настроям громади, віддзеркалює психологічний
стан спільноти. Водночас пісенно-інтонаційна сфера завжди пов’язана з
переважаючими ліричними відношеннями, а її парадигматичною темою є –
як і в оперній музиці – тема любові. Причому, і тут вже діє зворотній зв’язок,
теми кохання, що виникають у царині оперного музичного звучання,
зазвичай пов’язані з мелодійно ясними, щиро відкритими пісенними
(романсними, аріозно-пісенними) інтонаціями, мелодичними моделями.
З іншого погляду, і у масово-пісенній сфері виникають більш ускладнені
за мовними засобами мелодійні «висловлення» почуття кохання, зазвичай
зумовлені вживленням до пісенного тематизму аріозно-декламаційних зворотів.
Творчість В. Івасюка у цьому відношенні є взірцем продуктивного
поєднання професійної логіки мелодичного розгортання музичного тексту з
його

(тексту)

доступністю

та

емоційною

емпатійністю,

звідси

і

психологічною привабливістю. Але головним постає те, що музикант дійсно
реалізує феномен пам’яті культури у його основному колективному
призначенні. Він відтворює у своїй пісенних опусах ті інтонаційні
комплекси, що набули сталого значення, апробували себе, як носії
колективних переживань – рушії культурної семантики, зберігають і
транслюють далі необхідні психологічні якості людської соціальної
комунікації, що здатні позбавити її (якщо й не повністю, то хоча б частково)
негативних рис, насамперед ворожості стосовно один одного.
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Тому набуває значення провідної семантичної координати у творчості
В. Івасюка пісенно-танцювальна стилістика, що поєднує фольклорні та
авторські інтонаційно-ритмічні елементи, дозволяє пластичність вокального
голосу додавати до пластичності руху, і навпаки. Вокальне голосоведення
знаменує психологічний зміст образу, віддзеркалю душевні внутрішні рухи,
сприяє їх піднесенню та естетизації; інструментальний супровід та загальна
моторика музичного викладу виражають зовнішню природну енергію, той
безупинний рух природних сил, що ототожнюється з енергією і людського
життя.
В. Івасюк, маючи достатньо виражений авторський стиль, є далеким від
будь-якого композиторського індивідуалізму, і як це не дивно, але саме це
підтримує

особливу

міфологему

навколо

його

особистості,

що

виправдовується дійсно чиненими ним творчими, але ще більше –
особистісно-життєвими відкриттями.
Доведено вже багатьма музикознавчими дослідженнями, що та
інтерпретація, яка здійснюється в музиці та є її специфічною типологічною
рисою, пов’язана з пред’явленням психологічного тезаурусу творчої
особистості. Володимир Івасюк виступає водночас і автором композицій, і їх
виконавцем, тобто подвоює інтерпретативний контур музичного твору,
підсилює значення для нього особистісного самовираження митця. Власне,
головним матеріалом інтерпретації стає для музиканта він сам, його
внутрішній світ та особистісні інтенції.
Тому він і стає своєрідною канонічною постаттю для багатьох
реципієнтів, що цінять в ньому цю здатність до мистецької самопожертви,
що, як виявилося, приведе і до рокового сполучення з жертовністю
справжньою, життєво-дійсною.
При цьому, претендуючи на осягнення нових обріїв смислового
самоздійснення,

композиторська

творчість

В.

Івасюка

і

тематично,

«програмно», і інтонаційно, і словесно-текстово є «легкою», ігровою,
дозволяє звертатися до первинно-жанрових обрядових витоків музичного
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стилю, тобто обирає шлях узагальненої та повсякденної, «звичайної», але
обов’язкової для успішного плину життя вираженню людської духовності.
Більш за це, певною універсалією пісенної семантики є паралелізм,
станів людської душі – природного перебігу подій, що виявляється в усій
історії розвитку як народно-популярної, так і «вченої» художньої пісенності.
Саме він утворює основу поетичних текстів, звідси усієї музичної поетології
творів В. Івасюка.
Таким чином, вибір пісенних композицій та розвиток даної жарової
галузі (з поглибленням її до якісного професійного рівня авторської пісні) є
визначальною рисою стильового мислення В. Івасюка. Є й ще один цікавий
аспект цього мислення, що підтверджує його ноематичну спрямованість:
пісенний стиль композитора еволюціонує завдяки привнесенню в них нового
змісту з боку певних духовно-жанрових елементів (молитовного походження,
хорального складу, елементів псалмодії, кантової стилістики), таким чином
авторська музична мова долучається до онтологічних глибин храмової музики,
а це підсилює її діяння та поглиблює її символічні функціональні проекції.
Сьогодні процес такого прилучення до релігійної духовності є
особливо значущим, тому що свідчить також про тенденцію стильової
консолідації, яка була завжди певною мірою притаманна народній та
храмовій традиції, але якої уникали в композиторській творчості, оскільки
вона претендувала, перш за все, на оригінальність та відокремленість
стильових рішень. Але сьогодні, коли композиторська творчість у своїй
декларації естетичної незалежності пройшла вже весь можливий шлях, до
останньої межі, і прагне повернення до стильових начал, які дійсно
гарантують художню значущість та затребуваність, виникла вимога нової
анонімності автора (зокрема, у В. Сильвестрова), тобто розчинення
індивідуального композиторського голосу в «історичному хорі» звучання
культурної семантики.
Творчість В. Івасюка цілком відповідає тій стильовій тенденції, що
ознаменована поверненням до канонів, причому не лише у мистецькому їх
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значенні, а й до канонів спільного життя, що регулюють його позитивні
сторони та забезпечують можливість отримувати радість, естетичне
задоволення від перебігу подій. До таких естетично-радісних подій
насамперед звернений зміст пісенних творів композитора. Переконливим
прикладом є текст та музика пісні «Наче зграї птиць» (виконуваної також
самим Івасюком, у якому зібрані усі показові для стилю музиканта
художньо-образні реалії та способи їх використання: з боку природних сил –
птахи, водна стихія, блакить моря і неба, земля як місце проживання, день як
хронологічна одиниця життя; з боку людини – роки життя, що спливають,
«дальня путь» та голос, що здатний виражати силу і любов, сама любов до
життя і рідної землі, нарешті особистісне «Я» як призначене для пісенної
творчості; а овіює і поєднує все прагнення до щастя – як головне
призначення людини на землі:
Наче зграї птиць, роки ідуть –
Я спішу за ними в дальню путь.
Хочу я повік струмком гірським
Злитись з морем пломінким.
Бо те море – диво на землі –
Колихає білі кораблі,
В мужнім голосі його сія
Юність і любов моя.
В мужнім голосі його сія
Юність і любов моя.
Хочеться, аби морська блакить
Проливалась в серце кожну мить
І щоб був щасливий кожен день
Для моїх дзвінких пісень.
Зауважимо, що не лише наведена пісня може сприйматися як
своєрідний маніфест творчої позиції композитора. Власне творче й життєве
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кредо Івасюк висловлює у багатьох піснях, причому як на власні тексти, так і
на залучені, але, звичайно, ретельно відібрані саме з погляду на їх
відповідність творчо-естетичній програмі митця. Він відкриває власні образні
поетично-музичні канони, культивує їх та робить основою свого стильового
мислення.
Таким чином, музика В. Івасюка виявляє як домінантні творчі наступні
завдання людини: долати межі індивідуації та дискомфорт відокремленості,
підкорити досвід самореалізації та особистісної рефлексії пізнанню єдиного
життєвого простору, здійнятися «наче зграї птиць» до найвищого рівня
самопізнання – до безкорисної любові і до ближніх, і до всього природнолюдського світу, що звісно, є утопією, але дозволяє долучатися до великої
семантики культури.
Відзначимо ще декілька аспектів звернення до текстів В. Івасюка в
пошуках відповіді на запитання про ноематичні налаштування його стильової
свідомості.
Як

відомо,

вивчення

індивідуально-біографічних

сторін

композиторської творчості завжди утруднено їх іманентно-внутрішнім щодо
і творчої свідомості, і семантики твору змістом. Але саме відповідність, що
існує між ними, притаманний їм особливий спосіб діалогу дозволяє судити
про їх сумісні смислові інтенції, звідси й про стильові риси.
Хоча справедливо вказується, що свідомість музиканта-художника з її
неповторним психологічним малюнком втілюється в текстах музичних
творів, віддзеркалюється у всі системі застосованих в ньому виразових
прийомів, але не модна до кінця бути впевненим у правильності
дослідницької інтерпретації, якщо не вивіряти її контекстуальним шляхом,
порівнюючи аналітичні результати з даними інших зовнішніх спостережень
(власне це ми рахували як поєднання інтенціонального та контекстуального
підходів).
З цього приводу, можна зауважити, що зовнішні контекстуальні
життєві обставини творчого шляху В. Івасюка анітрохи не суперечать
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семантичним настановам його пісень; тобто митець існував у певній гармонії
з собою та світом, дійсно був орфеїчною за основним психологічним складом
особистістю, призначеною для виспівування краси життя та людських
почуттів. Тому й легко склалася навколо вже його власного імені
міфопоетична структура, що дозволяє усвідомлювати, наскільки подібний
тип особистості, подібний взірець життєво-творчого шляху є необхідним для
семантики культури, для розвитку колективної ціннісної пам’яті.
Логіка життя та творчості часто не усвідомлюється достатньої мірою
самим автором, а їх сумісний ціннісний сенс може залишатися не виявленим
у поточних обставинах, але з’ясовується, коли митець вже йде з життя. Так
було неодноразово в історії культури; таким є і екзистенціальний зміст
творчості В. Івасюка: його по-справжньому зрозуміли та номінували, тобто
визначили у відповідних категоріях лише певний час потому після трагічного
завершення життя музиканта.
Образ автора, відтворюваний сьогодні на основі пісенного доробку
В. Івасюка має набути достатньої завершеності і повноти саме як певний
культурний феномен, бо він є рупором, перш за все, саме культурної
семантики, культурно-стильових ідей. Але тому він потребує і визначеної
аналітичної атрибуції з боку пісенних словесно-музичних текстів.
Вивчення художнього тексту з його композиційної сторони у випадку
образно-емоційної реконструкції мислення композитора (письменника,
живописця, актора і т. д.) вимагає, по-перше, дослідницької співтворчості як
спілкування (діалогу) особистісних свідомостей (діалогу «Я» – «Інший» як
«Я-в-Іншому» «Іншій-в-Мені»), по-друге, пролонгації діалогічного методу в
сфері інтертекстуального стилістичного аналізу – як його верифікації.
Прилучення даного висловлення – тексту музичного твору – до різних
життєвих і художніх контекстів веде до нагромадження його «стилістичних
обертонів» (М. Бахтін), стилістичних переакцентуацій. Виникаюча при
цьому внутрішньотекстова стилістична перехідність (гра значеннями та
формами) виявляє постійне поновлення – перетворення семантичних
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інтенцій музичного тексту, тобто «множинність єдиного» у музичній
семантиці – як відбиття різноманіття процесів творчої рецепції – апперцепції.
Останні поняття, будучи психологічними, набувають і культурологічної
значущості, адже свідчать про свідчать про процеси входження свідомості до
ціннісного художнього контексту людського існування.
Саме відносини ретроспекції та евристики у творчості В. Івасюка (як,
власне, і інших композиторів ХХ століття) дозволяє виявляти художній
метод стильової рефлексії як діалог з ноетичними рівнями культурної
семантики,

що

має

власні

ігрові

показники

та дозволяє

ще

раз

переконуватися у наскрізному ноологічному значення феномена гри.
Підкреслимо, що з боку лудології, проблема неостильового діалогу
постає сьогодні однією з найбільш перспективних для методичного
збагачення, відновлення мистецтвознавчого культурологічного знання.
Також вона дозволяє заперечувати негативні визначення гри, на кшталт «гра –
вид непродуктивної діяльності, мотив якої полягає не в результатах, а в
самому процесі» ([72, с. 133]); визнаємо як засадниче визначення гри у її
вищому

естетичному

(«вершинного»,

у

розумінні,

термінології

як
Л.

досягнення

Виготського)

людиною
ступеня

(і

вищого
щабля)

самореалізації (самоактуалізації, у термінології А. Маслоу), тобто пізнання й
звільнення своєї сутності, дійсного буттєвого призначення, прилучення до
вищих смислового порядку. Саме даний підхід до гри відповідає
ноематичним стильовим критеріям, його можна вважати аналітично
продуктивним та психологічно виправданим щодо вивчення пісенної
творчості, особистісної структури стильового мислення В. Івасюка.
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2.3. Екзистенціальні виміри творчої особистості В. Івасюка та
архетипи національної свідомості
Напрям дослідження у цьому підрозділі зумовлений тим, що проблема
екзистенціально-онтологічного

вивчення

людської

творчості

ще

не

поставлена в достатньому обсязі у мистецтвознавчих та культурологічних
працях, хоча є однією з провідних у сучасній феноменології, тобто належить
до методологічно базових. Особливого значення вона набуває при зверненні
до тих творчих особистостей, доля яких постає водночас і конкретноісторичною, і легендарною, вимірюється визначеними реальними фактами і
датами, разом з цим значно повніше розкривається в віртуально-смислову
ноетичному просторі. Значущість постаті та творчого доробку В. Івасюка
випливає саме з такого широкого діалогу історичної дійсності та буттєвих
смислів, тому спонукає шукати нові критерії пізнання та оцінки, розробляти
нові підходи до інтерпретації біографічних даних та мистецьких ідей. Хоча
сьогодні вже існують окремі праці, присвячені видатному музиканту та
поету, створені сталі інтернет-джерела інформації про нього та долю його
творів [91; 117; 170], але теоретичний базис вивчення феномена Івасюка ще
тільки починає розроблятися, а його специфікація ще не визначена.
Звідси важливість поєднання ноетико-епістемологічного, історикокультурологічного та типологічного музикознавчого підходів, зокрема
передбачає компаративне категоріальне вивчення понять архетипу та
екзистенціалу, виведення їх іманентної логіки, а також логіки їх науководослідного застосування.
Людина – історична істота, яка змінюється і ззовні, з боку середовища
проживання, і зсередини, у планах власної свідомості; її зовнішня динаміка
супроводжується зміною провідних універсалій культури, через них –
проявами тих або інших архетипових сторін колективної людської
свідомості. Тому загальна постановка проблеми архетипів як універсалій
культури передбачає визначеність у питаннях історичного розвитку не тільки
поняття про архетипи та похідних від нього теоретичних імплікацій, а й
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самих явищ усвідомлення смислу, створення образу та концепту, тобто веде
до індивідуально-особистісних аспектів культурного досвіду. Внутрішня
динаміка особистості як історично зумовлена та необхідна зазначається у
сталих екзистенціальних дихотоміях (Е. Фромм) [199], що певним чином
свідчать про парадоксальний перебіг «душевного життя» та антиномічну
структуру духовного світу людини. Дана складність побудови особистісної
свідомості відображується у понятті екзистенціалу, зверненому до феномену
людського сприйняття та переживання часу, вірніше – до спроможності
людини відчувати та чуттєво-символічно відтворювати час.
За

загальним

представленням,

категорія

екзистенціалу

була

запропонована М. Хайдеггером в роботі «Бутті та час» (1927) як
характеристика цілісного усвідомлення буття, але в позиційному розділення
людини зі світом, тобто в дихотомічному оформленні змісту переживання,
причому, як і в концепції Е. Фромма, включення у світопорядок та, водночас,
відокремленість

від

нього,

взагалі

окремість

людської

екзистенції

викликають особливі форми психологічного напруження [200; 201].
Тому М. Хайдеггер запроваджує поняття-екзистенціали «буття-в-світі»,
«буття-з-іншими», «буття-до-смерті», «страх», «рішучість», «тривога»,
«турбота» тощо. За Хайдеггером, екзистенціали висловлюють модуси буття
світу в його нерозривному зв’язку з буттям людської свідомості, або, що те ж
саме, модуси людського існування в його злитті з життєвим світом. Тобто
виникає цілісність людини – світу, яку треба зберігати, аналізуючи –
виявляючи – структуру реальності, як дійсної та умовної, реальності вчинкудії та реальності відчуття – відношення.
Екзистенціал як феноменологічна категорія вказує на невід’ємність
смислу та його ціннісного визначення від людської свідомості, від
індивідуально-особистісного досвіду розуміння, тобто – на неможливість,
некоректність

відділення-екстраполяції

смислових

величин

від

психологічних властивостей людини як природно-соціальної істоти, тобто в
загальному історичному континуумі, але за межами етнічної типології.
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Сучасний науковий погляд на архетипи свідчить про протилежні
пізнавальні можливості феноменологічного підходу, коли основною сферою
категоріальної дії стає простір культури, а важливою класифікаційною
ознакою – етнічна приналежність колективної свідомості. На відміну від
екзистенціальних вимірів, архетипові прояви підвладні абстрагуванню та
утворюють досить незалежний план ціннісної концептуалізації, який успішно
кореспондує з інтертекстуальним простором мистецьких форм.
В дисертації М. Северинової [177]. відкриваються два інноваційних
аспекти вивчення архетипів як універсалій культури, що зумовлюють
музичну творчість, але, водночас, є зумовленими тими глибинними рівнями
буття людини у світі, що визначаються як співбуття і пов’язані з
протоформами музики. Оскільки за відомим висловленням Г. Лейбніца,
музика є таємничою арифметикою душі, що обчислює себе, само того не
підозрюючи,

можна

в

даних

протоформах

вбачати

екзистенціальні

передумови творчого самовиявлення.
Звертаючись до ряду понять, на якому базується

дисертація

Северинової, можна представити її категоріальне виповнення наступним
чином.
На рівні свідомості, у її цілісності, коли чинниками постають саме
психічні функції (вищі психічні функції) розумової людської діяльності, це
архетипи як ейдоси, ідеї, прасимволи, схеми людського духу, як генофонд
духовної культури – як прообрази, праформи, ідеї, первоначала, відбитки,
«зміст колективного позасвідомого» (за К. Юнгом), структурна складова
колективного позасвідомого – як інваріантні форми мислення – як архетипові
символіка та уявлення – у якості архетипового образу як ентелехія – як
пам’ять та пригадування – як первосмисли. На рівні логосу культури та
створених ним артефактів, до яких належить, певною мірою, й сама людина,
як міра усіх речей, це архетипи як універсалії культури та як універсальні
феномени культури – як патерни, зразки поведінки, категорії граничних
підставин – як стійкі константи буття – як найбільш яскраві образні ідеї,

172
первообрази, смисли, що конструюють поняття, – як первотекст та канон – як
культурний та художній тексти – як певний культурний код – типові
(архетипові) структури поведінки – як діалог антиномічних величин – як
мотив – архетипові мотив та сюжет – як семантичне архетипове підґрунтя,
що створює фреймові смислові контексти – як відкритий текст – архетипові
ідей та риси сучасної культури, сучасної музики – комунікативні архетипи –
універсальні патерни-моделі у композиторській творчості – як співбуття.
На рівні семантичних домінант творчої музичної свідомості це
архетипи як звук у музиці, виток музичної семантики – як метаконцепт –– як
архетиповий первообраз у музичній творчості – як музична первоінтонація
або «протоінтонація» – як одиниця інтертекстуальної комунікації в музиці –
як національні архетипи, «концепт культури = метаконцепт, який уявляє
собою базову константу національного менталітету» [177, с. 254] – як
архетипові образи сакрального, що з часом набувають статусу концептів (в
музиці [177, с. 258]) – архетипові домінанти психологічного стану – як
архетипові цінності –– як кенотипи (авторського, зокрема, композиторського,
походження), нарешті, як екзистенціали, почуттєве проступання буття.
Таким чином, шляхом послідовної поняттєвої деривації М. Северинова
доводить, що «архетипи як універсалії художньої культури є своєрідними
первообразними

моделями,

структурами

колективного

позасвідомого

людства, які в процесі історико-культурного розвитку модифікуються,
здійснюють шлях (= «перетікають») від психічної структури до культурного
феномену» [177, с. 363], додамо, перетікають і до музичних форм, до авторських
музичних творів, до хронотопічної визначеності музичної композиції.
М. Севериновій вдається глибоко дослідити саме даний процес
перетікання феномена з однієї форми свого існування (звичайно, як
існування в культурі та способами, притаманними людській культурі) до
іншої, причому, водночас, їй вдається довести, що при будь-якій зміні форм
зберігається тісний зв’язок архетипу, усієї сукупності архетипових явищ з
феноменом часу, тому й з просторовими ознаками буття.
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Вона слушно зауважує, що архетип як спів-буття розглядається нею
«як багатовимірний об’єкт, який ми бачимо тільки як його окремі проекції,
видимим лишається тільки верхівка цього айсбергу», що «повне описання
архетипів практично неможливо. Завжди залишається ще щось, що
знаходиться «поза кадром». Саме таке «щось» називається інтерпретаційним
потенціалом,

який

зумовлює

нескінченне

декодування

тексту,

його

безкінечну деконструкцію.
Зауважимо,

що

архетипів,

як

первісних

ціннісних

установок,

заповідних смислів не може бути занадто багато; множинність притаманна не
їм самим, а способам їх усвідомлення та втілення у людському житті, тобто
формам їх концептуалізації. Тому «збирати», перелічувати доцільно не
стільки архетипи, скільки пов’язані з ними символічні установки культурної
свідомості, провідні символи культурного буття, віддзеркалені у концептах,
тобто експліковані за допомоги завершеної цілісної знакової форми.
Дійсно, засоби музичної творчості, повторюючись та модифікуючись,
набувають типових рис; звичайно, і жанрові, і стильові ознаки музики
пов’язані саме з процесом типізації – канонізації музичного мислення,
дозволяють створювати взірці, що успадковуються (стосовно цього
В. Холопова пропонує дуже зручне поняття логіко-семантичного прототипу),
але навряд чи все, що створене композиторами, у тому числі, сучасними, слід
вважати доказом присутності архетипу.
Відзначимо також, що надані архетипам «великі символічні імена» є
концептуальною метафорою, бо це не самі архетипи, а думка про них, їх
уявлення, що набуває загального значення, тобто до цих імен більше
підходить поняття універсалії або концепту, що став універсалією. Але
найголовнішим є те, що як першопричину людського буття, що міститься у
свідомості людини та пов’язана з її розвитком, власне, як саму свідомість, що
набуваючи культурних якостей, обчислює себе, про це не підозрюючи,
архетипи не можна спостерігати безпосередньо. Тому якщо трошки ближче
підібратись до осягнення іманентної природи архетипу, можна зрозуміти, що
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архетипи – це, перш за все, свідчення готовності людини до культурної
діяльності, як діяльності не заради себе, а заради спільноти, роду. Тому
проблема архетипів тісно сполучена з проблемою психології свідомості та
теорією установки, котра, в свою чергу веде до феномену людських потреб, з
їх розподілом на особистісні та соціальні, матеріальні та духовні і таке інше.
Архетипові установки, що породжують необхідні генералізовані
ідеальні або духовні потреби людей, є головним психічним устроєм,
психологічним знаряддям подолання вказаних труднощів. Тому важливим є
вивчення підсвідомого та позасвідомого як суттєвої частини людської
свідомості, що не лише існує у ній, а й визначає її семантичні можливості, її
«смислову побудову» (Л. Виготський).
Виділяючи поняття первосмислів, співбуття та екзистенціалів –
почуттєвого проступання буття, М. Северинова відкриває опорні моменти
процесу народження архетипів. З них екзистенціали, в їх розумінні
М. Хайдеггером, як можливість людини мати у своєму розпорядженні Буття,
постають необхідним наслідком виникнення первосмислів та співбуття.
Зв’язок даних понять дозволяє припускати, що архетипи виникають з
колективного

досвіду

усвідомлення

та

відображення

(закарбування)

первосмислів, з їх подальшою проекцією у співбутті; екзистенціали вказують
на індивідуально-особистісний досвід переживання співбуття.
Отже, проблема екзистенціалів тісно пов’язана з проблемою часу саме
як співбуття та чинника пробудження суб’єктивної культурної свідомості.
Залучення питання про екзистенціали є надзвичайно важливим кроком
до виявлення психологічної природи архетипів; з іншого боку – це відкриття
важливої перспективи культурологічних розвідок психологічних установок
культурної свідомості.
Наприкінці дослідження М. Северинова звертається до екзистенціалу
«турботи» – як до такого, що найяскравіше свідчить про часову
зумовленість архетипових рис людської свідомості, про особливі стосунки
людини з часом – усвідомлення як часової безмежності, так і тимчасовості,
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плинності людського життя. Головний сенс цього дискурсивного ходу в
тому, що він дозволяє стверджувати: усі надані архетиповими потребами
почуття, переживання, екзистенціали, смисли є позитивними, навіть коли
пов’язані з найскладнішими, найгіршими ситуаціями людського життя, а самі
архетипи – це та постійна допомога, яку отримує окрема людська істота від
родової приналежності, це вдячність індивіду від роду, що отримує безсмертя
завдяки сукупному досвіду життя окремих, обмежених у термінах свого
життєвого існування, людей. Доречно пригадати, що саме у якості
екзистенціалу Турбота, разом з Провиною, Скрутою та Нестачею, приходить
до Фауста у поемі Й. Гете у вигляді сивої стариці, примушуючи його
розмірковувати про таємні сили людської пам’яті.
Відтак, розібравшись, у цілому, які провідні тенденції пов’язані з
розглядом категорії архетипу, звернемось до головного аспекту дослідження.
Він пов’язаний з аналітичним представлення матеріалу пісенної творчості
В. Івасюка, яке дозволяє визначати ступінь та напрям залучення ним
універсалій культури, їх семантичних контекстів; ставити питання про
своєрідність смислоутворення – відтворення культурних смислів образному
змісті поезії та музики; нарешті, визначати головні екзистенціальні показники
художньої свідомості В. Івасюка.
Але передусім ще раз відзначимо, що серед екзистенціалів, які
спрямовують творчу свідомість, організаційно провідною є воля; саме вона
виявляє людську індивідуальність та її особистісне призначення.
Тому за В. Ключевським до предметної сфери історичного знання
потрапляють розуміння, розум, воля, як суто людські властивості, що
набувають узагальнюючого – загальноісторичного – значення та зумовлюють
ті процеси спілкування та передачі накопиченого досвіду, у яких
закарбовується особлива творча енергія історичного – тобто усуспільненого
– руху у часі. «Об’єктивність» історичного процесу обертається, таким
чином, визнанням рушійної сили суб’єктів історії, а також – суб’єктивної
людської свідомості. В. Ключевський дивовижним чином передбачає теорію
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пасіонарності Л. Гумільова, котрий вважав наявність особливого роду енергії
(пасіонарності) причиною етногенезу та змін у етнічному розвитку людства.
Але головним у концепції Ключевського видається те, що він, по-перше,
доводить, що поза людиною історичне знання не існує та не є потрібним; подруге, поряд зі знанням історії пропонує її розуміння, а це відкриває
необхідність вивчення психологічного змісту історичних людських феноменів,
наближення до значних людських особистостей – їх портретування; по-третє –
розширює уявлення про фактографічну основу історичного пізнання,
дозволяє вводити до неї артефакти – предметні свідоцтва творчої
історично-рушійної енергії людини, у зв’язку з чим не лише словесні, а й
інші знакові пам’ятники минулого та теперішнього можуть претендувати на
роль «історичних свідків», умовних історичних текстів [94].
Такими свідками є тексти пісень, створюваних В. Івасюком, причому
окремий інтерес викликають ті твори, стосовно яких Івасюк виступав відразу
у трьох іпостасях: як поет, як композитор та як співак, який найкраще
розуміє усі необхідні якості виконавської форми у складній сфері масової,
але не стільки розважальної, скільки виховної та просвітницької, музичнотворчої діяльності. На основі їх аналітичного вивчення можна зазначити, що
в пісенному мистецтві Івасюка показовими є три групи смислових координат,
свого роду «семантичних сюжетів», що поєднують архетипові передумови та
екзистенційні реалізації композиційного розгортання твору.
Це, перш за все, дихотомія архетипу мандрівника (по рідній землі, по
душам, по зірках) – екзистенціала свободи (як вільного часу, як звільненої
від негативних почуттів свідомості, як свята творчості), що особливо виразно
відбивається у піснях «Кораблі, кораблі», «Мандрівний музика». Так у
першій пісні знаходимо наступні рядки:
Як почую твій голос в своїх думках,
Моє серце в небо лине, наче срібний птах,
І несе мене у південний край,
Де пливуть в імлі білі кораблі.
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Привіт дорогам в ріднім краю
Й небу, що кличе нас в зореліт,
Шелесту лісу, шепоту моря,
Людям і птахам — щирий привіт.
Творчим маніфестом виступає текст «Мандрівного музики»:
Я – мандрівний музика, друзі,
Славлю кохання, сонце, весну.
І чи я в щасті, і чи я в тузі,
З струн моїх лине спів вдалину.
Разом з цим висувається орфеїчний архетип, взагалі інтенція
міфологізації зв’язків з життям, зі світом, але це нова авторська інтенція, що
висуває екзистенціал музичності – музичної гармонізації сприйняття й
ставлення. Знаменитий «Водограй» надає саме такого поєднання:
Ми зайдемо в чисту воду біля водограю
І попросим його щиро — хай він нам заграє…
Ой водо-водограй, грай для нас грай.
Танок свій жвавий ти не зупиняй.
За красну пісню на всі голоси
Що хочеш, водограю, попроси.
Струни дає тобі кожна весна,
Дзвінкість дарує їм осінь ясна.
А ми зіграєм на струнах твоїх,
Хай розіллють вони радісний сміх.
Архетип світла, тобто відсутності темряви, віддзеркалюється в
екзистенціально

поглибленому

почутті

радості,

в

оптимістично

налаштованій «гаммі» образів – настроїв в піснях «Елегія для Галі», «Мила
моя», «Фантазія травневих ночей». Так, в першій з названих пісень лунають
наступні слова, що створюють враження відкритого світлого простору:
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Як сріблом блиснуть сивії роси,
Пройдем з тобою нашими стежками…
Хай вітер наші дні в полях розносить,
Хай він летить, мов птах, за нами.
А перед нами цвіту біле море,
А ми, як кораблі або лелеки…
І нам спішити треба в даль прозору,
У світлий шлях далекий.
«Я піду в далекі гори» («Мила моя») та «Фантазія травневих ночей
стають прославленням зіркової радості любові – не лише до коханої жінки, а
й до рідної землі, до краси всесвіту:
Я несу в очах до тебе
Весь блакитний світ.
У ночі травневі наснилась мені
Моя добра зірка,
І світ весь засяяв, і стало в душі
Так радісно, так зірно.
Здається, ввійшов в мої дні весняні
Бентежний неспокій.
І всюди святково на рідній землі
Дзвенять мої кроки.
Таким чином, виправданим є висновок, що поетичні образи,
створювані В. Івасюком, слугують основою його музичною уяви, дозволяють
йому знаходити ритмоінтонаційну форму, що є втіленням цілісного
художнього переживання, саме тому, що мають широку смислову основу,
пов’язані з архетиповими уявленнями, притаманними народній колективній
свідомості, свідчать про її історичну глибину та життєстверджуючу
спрямованість.
Обрані автором лексичні звороти, окремі слова свідчать про прагнення
не лише узагальнити стани власної свідомості, а й знайти їх паралелі у
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зовнішньому світі, більш за все – в природному (прийом, що є показовим для
фольклорних пісенних жанрів). Але В. Івасюк не відображує існуюче, а,
даючи свободу уяві і художньо-образній волі, створює особливий умовнозовнішній світ – не такий, яким він є в дійсності, а той, яким він повинен
ставати. Таким чином, у співбутті з новою мистецькою реальністю
здійснюються авторські екзистенціали В. Івасюка.
Висновки до Розділу 2
Матеріал даного розділу дослідження дозволяє переконуватися в тому,
що «подія мови» здійснюється в тому внутрішньому діалозі душі з самою
собою, в якому Платон бачив сутність мислення. Тому головною метою
комунікації, коли вона виступає смисловим людським феноменом, є
досягнення спільності в розумінні засобами мови та мовлення. У цьому
відношенні мова мистецтва, у тому числі музична, є наслідком розвитку та
відокремлення, автономізації потреби колективної людської свідомості у
створенні власного смислового середовиша, ноематичного середовища, яке,
віддзеркалюючи ноосферні епістеми, знаходить необхідні для втілення та
зберігання провідних ноем – загальножиттєвих смислів – знакові структури
та способи їх трансляції.
До створення подібної мови прямує у своїй пісенній творчості
В. Івасюк; тому він і спирається в основному на інтонаційні запаси й
можливості пісенних жанрів, причому вилучає та єднає дві їх, найбільш
типові для усуспільненої свідомості, різновиди: ліричний та танцювальний,
пов’язані з провідними мотивами, знову ж таки, колективної психології:
міжособистісним ставленням, з якого найбільш значущим постає стан
любові, та спільними святковими дозвільними діями, тобто вільною грою як
відображенням позитивної динаміки самого життя.
Відзначається, що музично-інтонаційні відкриття В. Івасюка, зроблені
ним в сфері пісенної творчості, виявилися очікуваними, сприйнялися як
впізнавані та зрозумілі, тому відразу набули популярності. Але в цьому і
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таїться корінна особливість мислення та стилю композитора: він не йде від
вже існуючого популярного музично-поетичного матеріалу, користуючись
ним як текстовою основою інтерпретації та розуміння, а навпаки: керується
власною особистісною інтерпретацією музично-поетичного буття пісенності
як художньої парадигми національної свідомості, відтворюючи її специфічні
мовні риси, узагальнюючи їх неповторним авторським способом, складає
нові пісенні тексти, у яких відкриває нові обрії розуміння не лише музичного
матеріалу, а й, насамперед, смислів життя. З даних смислів, як вже
відзначалося, В. Івасюк обирає, як провідні, ліричне почуття міжособистісного
любовного залучення, так би мовити повної почуттєвої довіри іншому
(іншим, світу); відтворення сумісної колективної радості переживання
життєвої енергії, динаміки буття. Значення музичної мови при цьому полягає
в тому, що ноематично відтворені смисли є екзистенційними, тобто
глибинно-усвідомленими, вони притаманні особливій музично-мислячій
сфері свідомості, тобто мисленню як музиці, тому й потребують музичної
універсалізованої форми комунікації – спілкування.
Визначення та вивчення специфічних рис, ознак, способів, засобів
мовного мислення В. Івасюка дозволяє стверджувати, що найбільш
придатною до виконання завдань розуміння та дієвою є для нього така мовна
традиція, котра має найбільшу часову протяжність, що не лише не порушила,
але й навіть зміцнила її єдність. Тому музикант обирає широку та глибинну
у власних семантичних витоках сферу пісенної творчості як засадничу та
мовно-визначальну.
Творчість В. Івасюка повністю узгоджується з уявленнями про сучасну
музично-мовну традицію, що існує як система звичаєвих музично-творчих
практик, тобто як мова масово-популярних музичних форм, серед яких
можуть бути виокремлені ті авторські жанрово-стильові внески, які
укріплюють, підтверджують художньо-семантичні нормативи традиції, тобто
є «укоріненими» в ній. Саме пісенна музично-мовна традиція представляє
музику у служінні культурі, у спільній з нею, культурою, семіотичній дії.

181
Водночас мова культурної традиції, головні стилістичні критерії
видобуває у класико-академічній жанрово-стильовій традиції музичного
мистецтва, що пояснює і професійну еволюцію В. Івасюка, набуття ним
академічної консерваторської освіти та звернення до вторинно-академічних
жанрових форм. Зокрема, в пісенній мові віддзеркалюються ті закономірності
розвитку музичного смислу та музичного мелосу, що формувались на
широких вокально-жанрових засадах, залучаючи досвід і оперної, і камерновокальної професійної творчості.
Відзначається, що одним зі значущих для пісенно-мелодійної свідомості є
розвиток речитативно-декламаційної сфери оперної стилістики, що виявляє
можливості музично-мовного функціонального розширення, семантичної
множинності, що дозволяють вокальному мелосу доростати до рівня показника
цілісної мелодійної словесно-музичної мови, набувати рис універсальності.
Спільними чинниками музично-смислового змісту, стосовно і оперної
творчості,

і

камерно-вокальної

пісенної

виявляються

наявність

специфікованого емоційно-когнітивного процесу, концептуалізація почуттів,
провідні художньо-комунікативні функції мелосу, мелодичного матеріалу,
формування особливих персоніфікованих інтонаційно-стилістичних кодів.
Відзначені фундаментальні властивості в поетиці В. Івасюка, що
зумовлені зв’язком з базовими емоційними модусами музичного діяння,
серед

них

виокремлений,

як

основний

для

музиканта,

напрям

трансцендентної особистісної свободи – досягнення ноетичних емоцій.
Виявляється, що ноематичними чинниками пісенно-естрадного тексту
(в

його

єдиній

усно-письмовій,

виконавсько-композиторській

формі)

постають мелодійний спів – вокальна кантилена та моторне інструментальне
звучання – інструментально-інтонаційна динаміка. В контексті музикознавчої
текстології ці два начала пов’язані з провідними естетичними та жанровосемантичними домінантами музики, відтак і її текстологічними тенденціями,
причому перше з них відповідає ноологічній тенденції кохання – людяності,
а друге – поетиці гри з усіма її протиріччями та умовними вимогами.
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І кантиленність, і моторність (у відповідності до стильових ноем
любові та гри) можна представляти на різних рівнях музичної творчості: як
конгломерати текстових формул, що входить в різні композиційні контексти;
як жанрові парадигми, що зумовлюють знаково-семантичний вибір; як
стильові

константи,

здатні

підійматись

над

розмаїттям

жанрово-

композиційних форм і утворювати власний ноематичний вимір музики.
Встановлюється,

що

авторська

семантика

музики

В.

Івасюка

сприймається як певні естетичні інтенції вже за межами конкретної
композиційної роботи, є наслідком стильової метонімічності музики, тобто
постає трансцендентною відносно конкретного матеріалу. Так, використовуючи
стилістично-композиційні прикмети окремих жанрів та поєднуючи їх в
композиційному розгортанні авторського цілісного тексту, Івасюк створює
полістилістичну неостильову семантичну модель сучасної популярної пісні,
що живиться просвітницькими мотивами та класицизуючими ідеями.
Дані обґрунтування неокласичного методу В. Івасюка підтверджуються
наступним.

По-перше,

предметно-смислова

ноематична

основа

його

творчості послідовно розширюється, стаючи в принципі необмеженою. З
процесом розширення сфери музично-текстових інтересів пов’язані і зміни в
поетичній тематиці, також зростання ваги власних поетичних текстів, тобто
повне авторського охоплення жанрової території пісенного мистецтва. Подруге, його головною смисловою метою (ноематичним завданням) є досягнення
позитивного емоційного підйому свідомості, причому незалежно від «знаку»
поточної емоції, гранично вираженого в співпереживанні любові (вищому
позитивному стану прийняття світу як суб’єкта особистісного діалогу).
У цілому, В. Івасюку вдається відкрити особливий ігровий характер
музичного смислу в формах популярної пісенної творчості. Найважливішими
у даному аспекті є ті твори, стосовно яких Івасюк виступав відразу у трьох
іпостасях: як поет, як композитор та як співак, який найкраще розуміє усі
необхідні якості виконавської форми у складній сфері масової, але не стільки
розважальної, скільки виховної та просвітницької, музично-творчої діяльності.
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ВИСНОВКИ
Проведене дослідження творчості В. Івасюка у контексті української
музичної культури другої половини ХХ століття дозволяє пропонувати низку
теоретичних узагальнень, аналітичних та концепційних висновків.
У дослідженні були визначені теоретичні підходи до вивчення долі й
творчості

В. Івасюка,

зокрема

методичні

можливості

взаємодії

інтенціонального та контекстуального підходів, на цій основі були виявлені
національно-історичні фактори становлення мистецької особистості
В. Івасюка.
Матеріал

дисертації

дозволив

засвідчувати

важливість

для

індивідуальної композиторської/виконавської творчості «зустрічі» у музиці
трьох форм часу (як форм його осмислення та представлення) – історичного
«часу культури», особистого психологічного часу та власного музичного
часу – іманентної логіки музично-часового процесу, кожна з яких вносить
свою лепту в становлення музичної символіки; остання є інтегруючою і
завершальною щодо «зусилля» попередніх, переводить їх на рівень
«музичної думки». Музичні символи, таким чином, можна розглядати як
свого роду метафору часу, причому часу і культурно-історичного, і
індивідуально-психологічного, і ці дві сторони музичної символіки – як дві
іпостасі часу в музиці – існують у безперервному взаємопереході.
Виявляється, що проблема музичного часу має свій підтекст в
історичному вимірі культури остільки, оскільки до неї ведуть не лише
питання спілкування – комунікації, але (і це набагато важливіше для
символічного художнього досвіду) дуальність процесів, що відбуваються у
світі (хоча б як спряженість початку – кінця, обмеженості – безмежності) і
онтологічна антиномічність людини. У художній творчості дана подвійність
виражається в загальноісторичній парадигмі «традиція – новаторство» і в
парності явищ – понять національного стилю (стилю культури) –
індивідуально-авторського стилю. Історичний час – постійне підґрунтя
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людської діяльності, незалежно від ступеня його помітності, вираженості.
Суб’єкт діалогу завжди виявляється суб’єктом історії – тільки на різних її
щаблях, залежно від відповідальності діалогу. Навіть особиста історія –
біографія – відбувається не осторонь від соціального життя, а
мотивуючись, направляючись останньою. Тому відповідальність музичної
творчості пов’язана з пошуком історичних, тобто необхідних на даний
момент становлення культури, жанрово-стильових авторитетів. Посилання на
авторитет, залучення авторитетного судження на свою сторону – це і є
цитація – важливий аргумент художньої форми. Таким шуканим авторитетом
для музики є традиція, причому, і жанрова, і стильова.
Таким чином, розробка подвійної категорізації понять часу та «герою
свого часу» дозволила докладати дану дихотомію до долі та творчості
В. Івасюка, таким чином створювати аналітичну базу для визначення
авторської мови В. Івасюка, висвітлювати явище авторського художнього
мислення та його сутнісні протиріччя.
Визначається, що загальним культурним прототипом взаємодії –
протистояння канонічного – «вільнодумного», традиції – її порушення
(авторської «зухвалості») можна вважати антиномію ритуалу – карнавалу –
як антиномію сакрального – профанного: анагогічного, піднятого до висоти
«чистого» смислу – буденно-доступного, опущеного до загальнозрозумілого
значення висловлення; із цієї антиномії М. Бахтін вивів і свою теорію
карнавалу, і свою концепцію художнього хронотопу.
У музичній стилістиці можна знаходити просторове вираження
закономірностей

музичної

темпоральності,

обумовлене

загальними

стильовими факторами музичної творчості. Отже, у музичній творчості, як у
композиторському, так і у виконавському планах, вимірах, стильові
означувані та стилістичні означаючі, як та інтерпретація (прийняття або
спростування) жанрових умов і канонів музики, що вже відбулася,
виступають знаками і історичного (культури) і особистого (психологічного)
часу, залежно від рівня їх узагальненості. На їх основі може відбуватися
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концептуалізація часу або – змістовно-смислове заповнення креативного
часу в музиці як художнє вираження його екзістенціально-дихотомічної природи.
Переконливим прикладом музичної поетики, в якій, по-перше,
втілилися всі основні діалогічні параметри вокальної жанрової форми, подруге, здійснилася лірична трансформація і словесного і музичного художньоестетичного змісту, відповідно до нової стильової і композиційно-драматургічної
ідеї, по-третє, зберіглися та оновилися поетологічні настанови романтичної
доби, зокрема ті, що стосуються ідеї людяності, є пісенна творчість
Володимира Івасюка. Не дивлячись на інший жанровий масштаб пісні, інші
інтонаційні показники пісенного інтонування та чинники стильового змісту,
пісня в її сучасному авторському значенні зберігає загальні константні родові
ознаки вокальної сфери музики, взагалі вокального способу поєднання слова та
наспіву. Більш за це, в пісенній галузі також панує системний функціональний
розподіл, тобто взаємодіють та зумовлюють семантичні настанови раціональнологічний, сенсорний, інтуїтивний та етичний плани мислення та образного
відтворення; у цьому сенсі естетична та структурно-композиційна природа
оперного жанру є парадигматичною для більш дрібних жанрових структур
вокальної музики. Як і в інших вокальних різновидах, в пісенній творчості на
перший план виходить постать співака-виконавця; він уособлює центральний
образ музичного твору, здійснює його інтерпретативну модель.
Творчість В. Івасюка невід’ємна від його особистої долі, життєвого
шляху. В усіх творах В. Івасюка присутня вербально-декламаційна складова,
що забарвлює мелодійний рух у драматичні тони, підвищує експресію
музичної сонорики. Взагалі переосмислення вокального сонору як способу
висловлення та самоусвідомлення особистості є показовою рисою творчості
українського пісенного майстра. Водночас і музичній, і словесно-поетичній
лексиці Івасюка притаманна узагальненість – плавність коловороту почуття,
голосового звучання, мотивної побудови, що стає знаком відходження від
егоцентричної замкненості переживання до усуспільнення способу життєвого
визначення, ствердження у самооцінках та смислових проекціях.
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Отже, розкриття стильового та стилістичного змісту пісенної
творчості В. Івасюка послужило доведенню наявності музично-виконавської
традиції щодо творчості В. Івасюка та важливості екзистенційноноематичної ролі його особистості у суспільній свідомості, від минулого
століття до сьогодення.
Звернення до ЗМІ у процесі актуалізації творчих меседжів В. Івасюка
виявило їх суттєвий вплив на творчий шлях митця, їх сприяння
представленню мистецького доробку Володимира Івасюка як цілісного
феномена української культурної свідомості.
Особистісно-життєва та творча доля митця в їх єдності зумовили
способи його музичного мислення, дозволили вилучати останнє як унікальний
смисловий інтенціональний (ноематичний) феномен.
Визначається, що музика, як художнє явище, розташована між
смисловим змістом свідомості та знаковими способами його вираження;
враховуючи важливість названих процесів у його соціально-історичному
становленні й функціонуванні, вона повинна вивчатися з позиції їх єдності та
відмінностей. Такий підхід – назвемо його феноменолого-семантичним –
дозволяє вивчати природу музичного смислу і способи його перетворення у
звучанні музичної композиції.
Висвітлення основних сторін проблеми музичного мислення дозволяє
визначати послідовність і системний зв’язок понять форми – образа – знаку –
значення – смислу, особистісного смислу – стилю в розвитку музичнотворчих
ідей, спрямованих на розкриття природи «мислення як музики» тобто
цілісного композиторсько-виконавського мислення (у тому числі, як такого,
що фіксується і в письмовій, і в усній формах музичного твору).
Докладаючи до загальної оцінки постаті В. Івасюка формулу
М. Бахтіна (людина або більше власної долі, або менше своєї людяності),
можна стверджувати, що український співак та композитор вийшов за межі
власної долі – у жахливу невідомість, але зростив дар людяності до
унікального музично-стильового феномена, що й донині залишається
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взірцевим за багатьма показниками. Не лише особливості професійного
формування, а й загальна творча установка, особистісні смислові інтенції
спонукали Івасюка обирати провідною сферою художнього самоздійснення
масову пісню, тобто йти до широкої соціальної комунікації, прагнути обняти
у солоспівах усю національну спільноту, відчути та передати у звуках
глибоку причетність до українського етносу.
В. Івасюк пропонує особливий позитивно-піднесений спосіб художньої
комунікації, що протистоїть його життєво-буденним прототипам, наділяє
останні

справжніми

ноетичними,

тобто

високо

осмислюючими

можливостями та характеристичними рисами. Приймаючи сам відблиск
створюваних пісенних образів, мовби освітлюючись ними, Івасюк для
сучасників постава водночас і героєм свого часу, і зайвою людиною, якщо
згадати ці, розвинені у романтичній літературі дефініції, що дуже вдало
вказують на невикорінене екзистенційне протиріччя в характері, долі,
творчості Івасюка: тотальну приналежність до свого часу, вбирання усіх його
типових ознак; існування поза поточною реальністю у власному часовому
вимірі, незалежно від фізичних показників часового перебігу.
Відтак стає можливим виділити категорію «мови культури» (або
«культурної мови») як таку, що дозволяє, по-перше, виокремити головні
напрями й предметні ущільнення людських взаємин (саме заради взаємності
як ключової ознаки людського порозуміння); по-друге, відповідає вимогам
сучасного представлення людини у найбільш відповідному для неї контексті,
тобто дозволяє враховувати взаємоперехід сучасного та позатемпорального в
ідеї, образі, статусі людини; по-третє, має достатню міру універсальності,
тобто здатна поставати саме мовою культури, достатньо незалежною від
випадковостей та коливань, створюваних індивідуальними волюнтаристськими
трактуваннями або натисками.
Академічна професіоналізація в галузі музичної творчості не заважає
В. Івасюку в певних жанрових формах йти від семантики культури – як від
смислотворчості життя, тобто зберігати авторитет традиції, що означає
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збереження певних мовних норм, музично-фразеологічних стереотипів. Саме
від останніх залежить впізнаваність музичного висловлення, значить і
ступінь, і широта його розуміння.
Саме звучання українського слова є для композитора стильовим
топосом, котрий дозволяє власне авторське ставлення виражати за
посередництвом

відбору

й

музично-композиційного

розташування

словесного матеріалу, преш за все, смислово наголошені слова розміщувати у
приспіві, експозиційні та розробкові словесні рядки зосереджувати у
куплетах. Взагалі особливою рисою стилю Івасюка, успадкованою від форми
саме популярної, фольклорної у головних витоках пісні є рефренність, тобто
повторюваність,

зумовлена

спільними

композиційними

та

образно-

смисловими завданнями, покликана виділяти та закріплювати головні ідей й
художні форми їх реалізації у пісенному творі.
Відтак музично-смисловий зміст визначається як явище і поняття, що
вказує на нову художню предметність емоційного переживання, придбану в
музичному творі, завдяки особливим властивостям музичного жанру, в
процесі музичного сприйняття і впливу. Він повинен розглядатися як задум
композитора, що включає в якості провідного творчого завдання моделювання
певного, композиційно конкретизованого, емоційно-когнітивного процесу,
тобто художньої чуттєвої концепції – чи концептуалізацію почуттів. У цьому
випадку він стає необхідною частиною пісенного тексту, його емотивноаксіологічною парадигмою, яка знаходить свої знакові форми і визначає їх
пріоритетність по відношенню до власних потреб.
Головними екзистенціальними показниками художньої свідомості
В. Івасюка виступають три групи смислових координат, свого роду
«семантичних

сюжетів»,

що

поєднують

архетипові

передумови

та

екзистенційні реалізації композиційного розгортання твору. Це діалогічні
поєднання (свого роду дихотомії):
архетипу мандрівника (по рідній землі, по душам, по зірках) –
екзистенціала свободи;
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орфеїчного архетипу, взагалі інтенції міфологізації зв’язків з життям, зі
світом – нової авторської інтенції, що висуває екзистенціал музичності –
музичної гармонізації
архетипу світла, тобто відсутності темряви – екзистенціалу
буттєвої (онтологічної) радості.
Вже у значенні узагальнення, зауважується, що стильове мислення у
сфері популярного пісенного мистецтва базується на взаємодії двох форм
музичного

тексту

–

письмової

та

усної,

зі

своєрідним

обміном

герменевтичними контекстами між ними, з трансляцією авторських прав від
композитора виконавцю, і навпаки, що особливо яскраво виявлено тоді, коли
композитор є найбільш успішним та відомим виконавцем власних творів.
Дуже часто в академічному музичному мистецтві критерії стильової
типології обумовлені творчою діяльністю яскравих, значних, тому історично
значущих особистостей, технологічні та образно-смислові досягнення яких
визначають якісні параметри так національних стилів. На нашу думку,
подібну позицію – рівень значення – утворює музична діяльність В. Івасюка
стосовно масово-популярної пісенної галузі. Тому сьогодні вона безсумнівно
повинна бути віднесеною до класичних взірців національного пісенного
мистецтва у єдності його первинно-жанрових та вторинно-стильових
чинників і показників.
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК А
Твори Володимира Івасюка
Крім пісень на власні поетичні тексти, до числа яких відносяться
знамениті «Червона рута» і «Водограй», В. Івасюк писав свої пісні на тексти
низки поетів. Найбільшу кількість пісень на «чужі» слова ним створено на
вірші львівського поета Р. Братуня. На власні тексти ним створено 20 пісень –
«Колискова», «Мандрівний музика», «Фантазія травневих ночей», «Ласкаво
просимо», «Моя пісня», «Аве, Марія», «Батьківщина моя», «Лісові
дзвіночки», «Колискова для Оксаночки», «Капелюх», «Тямиш, люба», «Там
за горою, за крем’яною», «Я піду в далекі гори», «Червона рута»,
«Водограй», «Пісня буде поміж нас», «На швидких поїздах», «Кораблі,
кораблі», «Два перстені», «Наче зграї птиць». На тексти Р. Братуня
В. Івасюком було написано приблизно стільки ж пісень, що і на власні вірші
– 21 пісня. Це – «Ватра», «Балада про отчий дім», «День з тобою»,
«Братерське коло», «Зимова казка», «Непрохане моє кохання», «Ноктюрн
осіннього міста», «Передвістя», «Зустрічайте мене», «Вогні Львова»,
«Зелений дзвін», «Роки вже відшумілі», «Вернись із спогадів», «Елегія», «В
тебе тільки раннє літо», «Пісня про тебе», «Перший сніг», «Білий серпанок»,
«А ти подумай», «Літо пізніх жоржин», «Юнацька балада».
На тексти інших поетів були створені такі пісні: на слова львівського
поета Б. Стельмаха – 6 пісень («Колискова вітру», «Балада про Віктора
Хара», «Запроси до танцю»,«Запроси мене у сни»,«Тільки раз цвіте любов»,
«Нестримна течія»); на вірші В. Лучука – 3 пісні («Зелена пісенька»,
«Вереснева чудасія», «Кольорові пташки»); на сл. О. Гончара – 2 пісні
(«Знамено полку», «Моя ти зоре»); на слова відомого поета-пісняра
Ю. Рибчинського – 3 пісні, текст однієї з яких – «Кленовий вогонь» – був
створений спільно з В. Івасюком і М. Ваньо («Мой Киев», «Удолі своя
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весна»); на тексти С. Пушика – 2 пісні («Стоїть пшениця, як Дунай», «Я ще
не все тобі сказав»); на тексти О. Дементьєва, тодішнього головного
редактора всесоюзного журналу «Юність» – 3 пісні («Расскажи мне, отец»,
«Рождение дня», «Моя мечта»); на тексти Д. Павличко – 2 пісні («Над
морем», «Далина»); на вірші В. Вознюка – 2 пісні («Відлуння твоїх кроків»,
«Казка гір»); на сл. Р. Кудлика – 2 пісні («Я твоє крило», «Не одполай, моя
любове!»).
По одній пісні В. Івасюк написав на вірші наступних поетів: М. Ткача
(«Серед літа»); М. Воньо та Б. Кравця (пісня без супроводу в народному дусі
«Не треба осені»); М. Петренко («Калина приморожена»); В. Миколайчука
(«Відлітали журавлі»); В. Марсюка (Балада про дві скрипки»); В. Бабуха
(«Світ без тебе»); Д. Луценка («Чебреці»); І. Лазаревського («Коли я думаю
про тебе»); А. Соловйова («Экипажем командует женщина»); А. Драгомирецького
(«Золотоволоска»); Б. Гури («Балада про мальви»); В. Кудрявцева («Повір
очам»). Одна з пісень збірника – «Ой зацвіла рожа» – написана на народні слова.
Видання творів В. Івасюка
1. Івасюк В. Пісні. Київ: Музична Україна, 1977. 44 с.
Зміст:
Освідчення
Балада про мальви
Тільки раз цвіте любов
Під селом Бояни
Пісня про тебе
Далина
Кленовий вогонь
Запроси мене у сни
Балада про дві скрипки
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2. Івасюк В. Пісні: Для сольного та ансамбл. співу з ф-п. Київ: Музична
Україна, 1983. 168 с.
Зміст:
Нам спокій, друже, тільки сниться (Слова Р. Кудлика)
Батьківська балада (Слова Р. Братуня)
Расскажи мне, отец… (Слова А. Дементьєва)
Ватра (Слова Р. Братуня)
Знамено полку (Слова О. Гончара)
Відлітали журавлі (Слова В. Миколайчука)
Моя ти зоре (Слова О. Гончара)
Ласкаво просимо (Слова В. Івасюка)
Балада про отчий дім (Слова Р. Братуня)
Балада про Віктора Хара (Слова Б. Стельмаха)
Стоїть пшениця, як Дунай (Слова С. Пушика)
Червона рута (Слова В. Івасюка)
Водограй (Слова В. Івасюка)
Я піду в далекі гори (Слова В. Івасюка)
Кораблі, кораблі (Слова В. Івасюка)
Рождение дня (Слова А. Дементьєва)
Моя мечта (Слова А. Дементьєва)
Пісня буде поміж нас (Слова В. Івасюка)
Над морем (Слова Д. Павличка)
Ой зацвіла рожа (Слова народні)
Світ без тебе (Слова В. Бабуха)
У долі своя весна (Слова Ю. Рибчинського)
Коли я думаю про тебе (Слова І. Лазаревського)
Елегія (Слова Р. Братуня)
Наче зграї птиць (Слова В. Івасюка)
Я — твоє крило (Слова Р. Кудлика)
Я ще не все тобі сказав (Слова С. Пушика)
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Калина приморожена (Слова М. Петренка)
Нестримна течія (Слова Б. Стельмаха)
Літо пізніх жоржин (Слова Р. Братуня)
А ти подумай (Слова Р. Братуня)
Серед літа (Слова М. Ткача)
Колискова (Слова М. Івасюка)
Колискова для Оксаночки (Слова В. Івасюка)
Кольорові пташки (Слова В. Лучука)
Мандрівний музика (Слова В. Івасюка)
Там за горою, за крем’яною (Слова В. Івасюка)
Золотоволоска (Слова А. Драгомирецького)
Запроси до танцю (Слова Б. Стельмаха)
Капелюх (Слова В. Івасюка)
3. Івасюк В. Моя пісня: Вокальні твори. Київ: Музична Україна, 1988. 56 с.
Зміст:
Весняний парус рідної пісні
Мой Киев
Фантазія травневих ночей
Моя пісня
Елегія для Марії
Повір очам
Передвістя
Відлуння твоїх кроків
Два перстені
Чебреці
Зелена пісенька
Лісові дзвіночки
Вереснева чудасія
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4. Івасюк В. Водограй: Пісенник. Київ: Музична Україна, 1989. 127 с.
Зміст:
Батьківська балада (Слова Р. Братуня)
Відлітали журавлі (Слова В. Миколайчука)
Моя ти зоре (Слова О. Гончара)
Балада про отчий дім (Слова Р. Братуня)
Стоїть пшениця, як Дунай (Слова С. Пушика)
Червона рута (Слова В. Івасюка)
Водограй (Слова В. Івасюка)
Я піду в далекі гори (Слова В. Івасюка)
Пісня буде поміж нас (Слова В. Івасюка)
Далина (Слова Д. Павличка)
Ой зацвіла рожа (Слова народні)
Я – твоє крило (Слова Р. Кудлика)
Я ще не все тобі сказав (Слова С. Пушика)
Калина приморожена (Слова М. Петренка)
Нестримна течія (Слова Б. Стельмаха)
Літо пізніх жоржин (Слова Р. Братуня)
Серед літа (Слова М. Ткача)
Там за горою, за крем’яною (Слова В. Івасюка)
Золотоволоска (Слова А. Драгомирецького)
Запроси до танцю (Слова Б. Стельмаха)
Моя пісня (Слова В. Івасюка)
Чебреці (Слова Д. Луценка)
Повір очам (Слова В. Кудрявцева)
Вереснева чудасія (Слова В. Лучука)
Мандрівний музика (Слова В. Івасюка)
Зелена пісенька (Слова В. Лучука)
А ти подумай (Слова Р. Братуня)
Кольорові пташки (Слова В. Лучука)
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Фантазія травневих ночей (Слова В. Івасюка)
Два перстені (Слова В. Івасюка)
5. Івасюк

Володимир.

Камерно-інструментальні

твори

/

Упорядн.

Кобільник Л. Дрогобич: Коло, 2006. 64 с.
Зміст:
Ліля Кобільник. Джерело, до якого повертаєшся
Роман Стельмащук. Слово від музичного редактора
Мирослав Скорик. Риси композиторського письма Володимира Івасюка
Лєшек Мазепа. Із спогадів про Володю Івасюка
Марта Кінасевич. Сюїта-варіації для камерного оркестру Володимира
Івасюка у записах Львівського радіо
Сюїта-варіації для камерного оркестру
Микола Михаць. Додаток до партитури
Мелодія для естрадного оркестру
Імпровізація-скерцандо для віолончелі та фортепіано
Подяка
6. Івасюк В. М. Музичні твори (до 60-річчя від дня народження) /
Упорядн. О. М. Івасюк. Чернівці: Букрек, 2009. 292 с.
Зміст:
Найперший у світі маестро
Колискова
Мандрівний музика
Фантазія травневих ночей
Ласкаво просимо
Моя пісня
Аве, Марія
Батьківщино моя
Лісові дзвіночки

216
Колискова для Оксаночки
Відлітали журавлі
Капелюх
Тямиш, люба
Там, за горою, за крем’яною
Над морем
Ой зацвіла рожа
Відлуння твоїх кроків
Я піду в далекі гори
Казка гір
Червона рута
Водограй
Залишені квіти
Балада про дві скрипки
Світ без тебе
Пісня буде поміж нас
На швидких поїздах
Кораблі, кораблі
Серед літа
Я — твоє крило
Повір очам
Колиска вітру
Два перстені
Наче зграї птиць
Ватра
День з тобою
Незване моє кохання
Ноктюрн осіннього міста
Передвістя
Запроси до танцю
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Запроси мене у сни
Далина
Вогні Львова
В тебе тільки раннє літо
Пісня про тебе
Кленовий вогонь
Тільки раз цвіте любов
Не треба осені
Золотоволоска
Балада про мальви
Мой Киев
Экипажем командует женщина
Коли я думаю про тебе
Чебреці
Знамено полку
Моя ти зоре
У долі своя весна
Нестримна течія
Зелений дзвін
Калина приморожена
Не одпалай, моя любове!
А ти подумай
Білий серпанок
Стоїть пшениця, як Дунай
Я ще не все тобі сказав
Перший сніг
Роки вже відшуміли
Вернись із спогадів
Елегія
Расскажи мне, отец
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Рождение дня
Моя мечта
Зелена пісенька
Вереснева чудасія
Кольорові пташки
Балада про отчий дім
Балада про Віктора Хара
Братерське коло
Зимова казка
Зустрічайте мене
Літо пізніх жоржин
Юнацька балада
7. Івасюк В. М. Інструментальні твори (Ноти) / Упорядн. О. М. Івасюк.
Чернівці: Букрек, 2015. 159 с.
Зміст:
ФОРТЕПІАННІ ТВОРИ
П’єса для фортепіано (без назви)
П’єса №3
Осіння картинка
Marciale marcatissimo
Маленька токата («Фантастичний танець»)
Подвійна фуга
Сухая верба
Сухая верба (варіації на тему)
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ТВОРИ У СУПРОВОДІ ФОРТЕПІАНО
Імпровізація-скерцандо для віолончелі та фортепіано
П’єса №1 для скрипки в супроводі фортепіано
П’єса №2 для скрипки в супроводі фортепіано
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СОЛЬНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ТВОРИ
Скерцандо для віолончелі-соло
Імпровізація для віолончелі-соло
Арія для скрипки соло
КАМЕРНА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА
Сюїта-варіації для камерного оркестру
Мелодія
Квартет для двох скрипок альта і віолончелі
МУЗИКА ДО ВИСТАВИ «ПРАПОРОНОСЦІ» О. ГОНЧАРА
Марш
Знамено полку
8. Збірка пісень Володимира Івасюка. Київ: Музична Україна, 1977.
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ДОДАТОК Б
Архівні документи з особистого архіву Оксани Івасюк
(сестри Володимира Івасюка)
Івасюк Оксана Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української літератури Чернівецького національного університету.
Тематика наукових досліджень: розвиток української літератури
20-30-х років ХХ століття, література українського зарубіжжя.
Дата народження: 20 серпня 1960 року
Місце народження: м. Кіцмань Чернівецької області, Україна.
З

відзнакою

закінчила

філологічний

факультет

Чернівецького

державного університету у 1982 р. за спеціальністю – українська мова і
література.
У 1987 р. закінчила аспірантуру при кафедрі української літератури.
Працює на кафедрі української літератури з 1987 р.
У 1989 р. була на стажуванні у Саскачеванському університеті
(Канада), у 1993 р. була на стипендії Інституту Південно-Східної Європи у
Відні (Австрія). Протягом 1998-2000 рр. викладала україністику у Карловому
університеті у Празі (Чеська Республіка).
Кандидатська

дисертація

(спеціальність:

10.01.03.

–

українська

література) «Становлення та розвиток жанру поезії у прозі в українській
літературі» захищена 1 квітня 1988 р. в Одеському державному університеті.
Особистий архів Оксани Івасюк знаходиться в її приватному
користуванні.
Копії архівних документів надані особисто власником.
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Б.1-4. Автограф твору В. Івасюка «Я твоє крило»
Б.5-13. Автограф твору В. Івасюка «Імпровізація»
Б.14-16. Автограф твору В. Івасюка «Варіації – сюїта для камерного
оркестру»
Б.17-18. Автограф твору В. Івасюка «Варіації для фортепіано»
Б.19-22. Автограф твору В. Івасюка «П’єса № 3 для фортепіано»
Б.23-25. Автограф твору В. Івасюка «П’єса № 2 для скрипки в супроводі
фортепіано»
Б.26-27. Автограф твору В. Івасюка «Осіння картинка для фортепіано»
Б.28-29. Автограф твору В. Івасюка «Мелодія»
Б.30-32. Автограф твору В. Івасюка «Подвійна фуга»
Б.33-34. Автограф твору В. Івасюка «Імпровізація для віолончелі – соло»
Б.35-36. Автограф твору В. Івасюка «Імпровізація – скерцандо для
віолончелі»
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Іван Лепша
Газета «Шлях Перемоги», 2 березня 1999 р.
КВІТКА РУТИ – ЯВИЩЕ УНІКАЛЬНЕ
У Львові, як і в усій Україні, настають урочо-траурні дні пам’яті
незбагненого до нині митця, посмертно відзначеного найвищою
українською нагородою – Державною премією України імені Т. Шевченка –
композитора й поета Володимира Івасюка
4 березня митцеві виповнилося б 50, а 24 квітня – настане 20-річчя від
дня його й досі нерозкритого зникнення, 18 травня – 20 літ, як було знайдено
тіло повішеним, 22 травня – 20 років народних проводів співця в останню
путь.
Ні, він не пішов від нас назавжди, навпаки – він завжди залишався з
нами. І дарма організатори концерту пам’яті Івасюка в столичному палаці
«Україна» назвали вечір «Повернення». Невже гадали, що саме вони
повернули пам'ять про митця? Містика. Адже вже 10 років триває в Україні
фестиваль «Червона рута», 5 років – конкурс імені Володимира Івасюка,
нарешті, держава визнала творчість митця, присудивши йому свою найвищу
нагороду – Шевченківську премію. А тут – «Повернення»…
Проте сьогодні хочеться сказати інше: оці два з половиною місяця для
всіх артистів естради, особливо ж для переможців «Червоної рути», мають
стати днями пам’яті композитора. І кожен артист повинен би «відспівати» у
Львові бодай один концерт на честь основоположника сучасної молодіжної
естради, уклонитися могилі Івасюка, а кошти від концерту передати у фонд
спорудження пам’ятника композиторові у Львові, створення у місті Лева
музею співця.
Принагідно варто відзначити й те, що саме цими днями Міністерство
культури України затвердило нову символіку фестивалю «Червона рута» й
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рекомендувало його дирекції та художній раді впровадити її вже цього року.
Розробили

проект

земляк

Івасюка,

художник

і

скульптор

Юліан

Піснячевський, Володимир Спасьонов та автор цих рядків (авторські права
зареєстровані), є вже і спонсор, який дає згоду фінансувати виготовлення
призів. Та, здається, керівництво «Червоної рути» Тарас Мельник і Анатолій
Калиниченко не поспішають. А в жовтні – фестиваль.
Квітка червона рута – унікальне ботанічне явище. І художники, що
розробляли нинішню символіку й логотип фестивалю, в очі її не бачили.
Тому «зліпили» щось абстрактне. А квітка ж парна: із серцевини
материнської квітки виростає нове стебло, яке увінчується квіткою
дочірньою. Саме це й символічно для фестивалю: із Івасюкових квітки-серця,
пісні-душі, які виплекали в 1960-ті роки сучасну молодіжну естраду,
проростають і проростатимуть його юні побратими й посестри, які несуть і
нестимуть людям його ідеї та надбання, збагачені сьогоденням.
Подібної квітки у світі не існує. У цьому її унікальність. Як і
унікальність фестивалю «Червона рута». «Ми із пісні, із серця Володі
зродилися», – сказав поет. Саме тому фестивальну символіку необхідно
поновити.
Головний приз асоціюється зі співочою пташкою (дуже характерний
образ у розписі українських хат), що тримає стебло червоної рути з двома,
що виростають одна з одної, квітками. На звороті призу – людська рука в
оборці вишиваної сорочки, тримає, немов диригентську паличку, стебло
червоної рути. Дипломантам пропонується приз – скрипковий ключ на
підставці, переплетений стеблом квітки червона рута. Є варіант – писанкарута-птах, писанка-золота

підкова. Пропонуються

знаки, які

можна

використати в плакатах, на листівках, на хустках, рушниках, блузках,
сувенірах… (Ескіз головного призу друкуємо).
І ще одна заувага у зв’язку з іменем Володимира Івасюка та фестивалем
«Червона рута». Дирекція фестивалю у прес-релізах рекламує 10-ліття
фестивалю. А чи це справді так? Фестиваль розпочався не восени 1989 року,
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як вважає дирекція, а в грудні 1987-го, коли газета «Молодь України»
видрукувала мою статтю «То є чиста вода» з ініціативою провести такий
фестиваль. Майже рік газета друкувала відгуки поетів, композиторів,
артистів естради, які палко підтримали цю ініціативу, а вже наступного року
музиканти Тарас Мельник, Кирило Стеценко, Анатолій Калиниченко та поет
Іван Малкович розробили концепцію фестивалю, який і відбувався в
Чернівцях.
Нинішньої весни фестиваль відбуватиметься в Дніпропетровську.
Варто було б дирекції подумати над тим, щоби переможці його дали перший
завершальний концерт у Львові, другий – у Чернівцях, тобто в містах, де жив
і творив Володимир Івасюк, а вже третій – у столиці України, на День Києва.
До цього зобов’язує нас пам'ять про Володимира Івасюка, чия
творчість – то є справжня чистая вода, яскравий взірець і талановитий
приклад.
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Іван Лепша
Газета «Молодь України», 27 грудня 1987 р.
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ЧЕРВОНА РУТА» ПОТРІБЕН!
У зв’язку з таким становищем вношу пропозицію: проводити щорічний
конкурс-фестиваль «Червона рута»! Фестиваль, на якому б звучали у
виконанні вокально-інструментальних ансамблів та солістів естради нові
твори як композиторів-професіоналів, так і композиторів-аматорів. Кожен
митець міг би представити на суд журі та слухачів (їхню думку враховувати
обов’язково при визначенні найкращого твору!) 1-3 пісні, попередньо
схвалені підготовчим комітетом фестивалю. Кількість позаконкурсних
творів, здається, можна не обмежувати. Найкращі твори визначати незалежно
від того, є автор членом Спілки композиторів чи він аматор.
На цьому конкурсі-фестивалі визначалася б і найкраща пісня року, яку
б журі рекомендувало до участі у Всесоюзному телевізійному конкурсі
«Пісня року». Під час цього ж конкурсу виявляли б свої творчі досягнення і
солісти, і вокально-інструментальні ансамблі, яких би журі рекомендувало на
змагання в Юрмалу, на міжнародні конкурси – «Золотий Орфей», у Сопот,
Братиславу, Дрезден. Це забезпечило б і популяризацію творчості українських
композиторів на цих міжнародних змаганнях. Згадаймо, що ж співали
представники української естради на цих конкурсах. Назарій Яремчук –
пісню Раймонда Паулса «Я тебе малюю», Микола Гнатюк – твір цього ж
композитора «Танок на барабані», Наталя Рожкова – пісню московського
композитора Володимира Михайлова «Блазень», Тетяна Кочергіна –
болгарський твір «Хризантеми»… Гадаю, якби ці виконавці співали рідних
пісень, то могли б розраховувати на більший успіх. А якщо б навіть і менший,
зате в підсумку вигравала б українська естрада. Коли Микола Мозговий
виступив у Дрездені на міжнародному огляді творів-шлягерів, призового
місця він не посів, проте його пісня «Моя земля» та інші сподобалися
глядачам та слухачам, відтак нині твір звучить у Чехословаччині, Хорватії,
Польщі… Туди його принесли учасники дрезденського конкурсу.
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На конкурсі-фестивалі «Червона рута», який би став даниною нашої
пам’яті композиторові Володимиру Івасюку, який передчасно пішов від нас, крім
того, тривала б – і це найголовніше його завдання – творча співпраця професіоналів
з аматорами, яка, безперечно, принесла б багато користі нашій культурі.
Питання

про

структуру

Спілки

композиторів

давно

хвилює

композиторів-аматорів. Відомо, що вона не змінювалася від 1948 року, коли
відбувся перший з’їзд цієї творчої організації. Проведений одразу ж після
помилкової постанови про оперу В. Мураделі «Велика дружба», з’їзд був у
багатьох питаннях не демократичним. Оцінка опери та інших музичних
творів була переглянута, а от рішення з’їзду, в тому числі й про членство,
залишаються незмінними вже сороковий рік. З’їзд же, як відомо, вирішив
однозначно: на двох композиторів у спілці повинен бути один музичний
критик, який би вчасно застерігав творців від помилок. Аматорам сказали
«зась». І не тільки їм. До спілки зачинили двері виконавцям. Ні Давид
Ойстрах, скажімо, ні Святослав Ріхтер, ні Вадим Гнєдаш, ні Олег Криса, як і
десятки інших музикантів-віртуозів та диригентів, без кого з творчістю
композиторів люди просто не мали б змоги познайомитися, членами Спілки
композиторів СРСР не стали. Не став членом цієї творчої організації й
Володимир Висоцький, посмертно відзначений Державною премією СРСР, і
Володимир Івасюк, хто найбільше сил доклав для розвитку української
естрадної пісні. Тим часом середній вік Спілки композиторів СРСР нині 60
років! Промовиста цифра. Вона великою мірою пояснює той факт, що вони,
композитори-професіонали, для молодіжної естради не працюють.
А тим часом, як твердить на сторінках газети «Московские новости»
композитор В. Дашкевич, «стрілка громадського інтересу сьогодні дедалі
більше відхиляються од професіональної музики до любительської, авторської
пісні, рок-музики. Спілка безсила перед цими явищами і намагається все
розв’язати застарілими методами заборони. Та картина сучасного музичного
життя не може вважатися повною без цього феномена, соціальна значущість
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якого безперечна. Не заборона і конфронтація, а опанування нової мови і
впровадження її у творчу практику – такий, мабуть, шлях уперед».
Який же вихід із становища? Гадаю, настав час скликати конференцію
музичних діячів, учасниками якої рівною мірою повинні бути члени Спілки
композиторів України, музиканти-виконавці, представники авторської пісні,
рок-музики, художні

керівники

вокально-інструментальних

ансамблів,

музичної та звукорежисури… Така конференція могла б розв’язати давно
наболіле питання про об’єднання в єдину творчу організацію всіх музичних
діячів. Зокрема й композиторів-аматорів, які пишуть для естради.
Може, таку конференцію скликати в місті, де провести фестивальконкурс «Червона рута»? А водночас запросити в це місто й поетів-піснярів
(і професіоналів, і аматорів!), які б розглянули стан справ у «пісенному цеху»
разом з композиторами – знову ж: і професіоналами, і аматорами.
В одному з недавніх інтерв’ю народна артистка України і Молдови
Софія Ротару сказала:
– На піснях Володимира Івасюка я виростала як професійна співачка.
Вони, зрештою, і принесли мені перше визнання. Вважаю, що посправжньому гарна пісня не може бути безадресною. Володі нам дуже не
вистачає. Я завжди схиляла голову перед його талантом. Вся країна знає і
любить його пісні. На гастролях нерідко просять: виконайте те, що написав
для вас композитор Івасюк. На все життя запам’ятала, як плакали слухачі,
коли ми під час гастролей у Канаді співали «Краю, мій край». Серед них було
немало тих, хто свого часу в пошуках кращої долі виїхав за океан… Але
хорошої пісні не вистачає.
Фестиваль-конкурс «Червона рута», будучи водночас даниною нашої
шани Володимиру Івасюку, може стати тим святом пісні, на якому вокалісти
та ансамблі української естради знаходили б ту співанку, якої, за висловом
Софії Ротару, не вистачає.
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ДОДАТОК В
Фонди Чернівецького обласного меморіального музею
Володимира Івасюка
Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка –
культурно-освітній та науково-дослідний заклад. Заснований 13 вересня
1995 року, в 25-ту річницю прем’єри пісні «Червона рута» у Чернівцях.
Розташований у квартирі, де з 1971 до 1995 року мешкала родина Івасюків.
Постійну експозицію відкрито в день 50-річчя Володимира Івасюка 4 березня
1999 року.
Розпорядження про створення музею підписав 26 лютого 1993 року
Представник Президента України в Чернівецькій області Іван Гнатишин на
пропозицію діячів культури й мистецтва Буковини з метою гідного
вшанування пам'яті видатного українського композитора. Вирішено було
розташувати музей в чотирикімнатному помешканні письменника Михайла
Івасюка (батька Володимира Івасюка), в будинку на розі вулиць Шевченка і
Маяковського.
Володимир Івасюк прожив у цій квартирі недовго – з червня 1971 по
серпень 1972 року, переїхавши згодом у Львів. Проте аж до своєї передчасної
трагічної загибелі не забував батьківський дім. Саме тут він відсвяткував
останній, 30-й, день народження.
Цей дім славний ще й тим, що в ньому найкращі свої романи й повісті
написав батько Володимира Михайло Івасюк. Батькам Володимира Івасюка
було надане інше житло. Багато робіт при ремонті приміщення було
виконано на благодійних засадах.
Невеликий колектив співробітників музею, ще до завершення
створення стаціонарної експозиції, провів ряд культурних заходів.
На фасаді будинку було відкрито пам'ятну дошку, присвячену Михайлу
Івасюку (ще в 1989 році, під час проведення першого Всеукраїнського
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фестивалю «Червона рута», на будинку було встановлено меморіальну дошку
на честь Володимира Івасюка).
В березні 1998 року відкрито виставку «Красна пісня на всі голоси» –
посвяту «Червоній руті». На цей час в музеї вже була своя аудіо-відеотехніка,
придбана за рахунок гранту Міжнародного фонду «Відродження», наданого
на проведення конкурсу юних композиторів «Мандрівний музика».
Влітку 1998 року в історії музею відбулась ще одна знаменна подія – на
місце було повернуто рояль Володимира Івасюка, що з 1993 року перебував в
експозиції Чернівецького обласного краєзнавчого музею.
У 1998 році, нарешті, вдалося закінчити ремонт у помешканні квартири
й відділу фондів. Не було можливості замовити виконання експозиції
професійним музейним дизайнерам – цю роботу прийшлось взяти на себе
співробітникам

музею.

Прийшли

до

висновку,

що

необхідно

зберегти інтер'єр кімнати, в якій жив і працював Володимир у 1971–1972
роках, повністю, частково зберегти інтер'єр кімнати батьків, а останню,
найбільшу, виділити для оглядової експозиції про життя й творчість
композитора. В цьому домі ніколи не зважали на дорогі речі побуту, тут у
пошані були інші цінності – книги, платівки, картини, фотографії, частина з
яких належала авторству Володимира Івасюка.
У фондах музею зберігаються майже 13 тисяч предметів основного
фонду та понад 2 тисяч предметів допоміжного фонду, серед яких – скрипка
та рояль Володимира Івасюка, подарунки, меблі, автографи та ноти пісень
композитора, серед яких – «Червона рута», «Водограй», «Балада про
мальви», «Два перстені», «Я піду в далекі гори» та інші, книги, листи та
малюнки – «Портрет батька», «Сестра Оксана», а також унікальні документи
30-х років, що належали його батькам.
У музеї діють експозиції «Робочий кабінет Михайла Івасюка», «З роду
Івасюків», «Робочий кабінет Володимира Івасюка». Стенд «Спогад, що не
поверне», присвячений життю і творчості В. Івасюка.
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Експонати музею розміщені в чотирьох кімнатах і коридорі, які, по
музейному, називають залами.
Окремо, в цокольному, напівпідвальному приміщенні, відремонтованому
і обладнаному по сучасному, знаходиться виставкова зала музею, увійти в
яку можна сходами прямо з вулиці.
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ДОДАТОК Д
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті у наукових виданнях, затверджених МОН України
як фахові за напрямом «мистецтвознавство»
1. Палійчук А. Сучасні культурологічні підходи до вивчення долі і творчості
В. Івасюка // Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської
національної музичної академії ім. А.В. Нежданової: зб. наук. статей / гол.
ред. О.В. Сокол. Одеса: Астропринт, 2016. Вип. 22. С. 127–136.
2. Палійчук А. Ноематичні передумови стильового мислення В. Івасюка //
Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської національної
музичної академії ім. А.В. Нежданової: зб. наук. статей / гол. ред.
О.В. Сокол. Одеса: Астропринт, 2016. Вип. 23. С. 269–279.
3. Палійчук А. Стильові інтенції та стилістичний зміст пісенної творчості
В. Івасюка у сучасному медіакультурному просторі // Музичне мистецтво
і культура: Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім.
А.В. Нежданової: зб. наук. статей / гол. ред. О.В. Сокол. Одеса:
Астропринт, 2017. Вип. 24. С. 31–42.
4. Палійчук А. Екзистенціальні виміри творчої особистості В. Івасюка та
архетипи національної свідомості // Міжнародний вісник: Культурологія.
Філологія. Музикознавство. К., НАКККіМ, 2017. С. 232-237.
Статті у наукових іноземних виданнях
1. Палійчук А. Творчість В. Івасюка у сучасній музично-мовній традиції //
European

Applied

Sciences:

[Wissenschaftliche
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Апробація результатів дослідження
Апробація результатів дослідження здійснювалася на засіданнях
кафедр та міжкафедрального теоретико-методологічного семінару НАКККіМ,
на 6 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях,
конгресах, симпозіумах, семінарах, в їх числі: Міжнародна науково-творча
конференція «Трансформація музичної освіти та культури: традиція та
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2017);
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Міжнародна

науково-практична

конференція

«Мистецтво

у

нелінійному просторі» (Тернопіль: 2018).
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
1. Палійчук А. Темпоральні чинники творчості та особистісної свідомості
В. Івасюка // Музикознавство і гуманітарні науки. Періодичне наукове
електронне видання. URL: http://www.musicology-humanities.com/index.php/test
2. Палійчук А. Музично-мовне мислення та авторська музична семантика
В. Івасюка // Матеріали Міжнародного музикознавчого семінару
«Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності. Одеса.
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