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The  article defines and analyzes the  origins 
of  the  semantics of  the  sacral figures of  female goddess 
in  the  arts and crafts of  archaic cultures on  the  territory 
of  Ukraine. The  relation between religious beliefs with 
images of stylized female figures on pottery culture Tripoli 
Cucuteni and toreutics Scythia.
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У кОнтекСтІ вЗаєМОДІї кУЛьтУРи 
І МиСтецтва

У  статті представлена стильова панорама сучас-
ного баянного мистецтва, з’ясовано особливості 
його суспільного буття, розкрито динаміку новатор-
ства та  художніх тенденцій з  урахуванням загаль-
ного соціокультурного контексту. Детерміновані 
історичними трансформаціями зміни співвід-
ношення культури з  мистецтвом позначилися 
на  мовно-образній своєрідності української баянної 
творчості. Вона зазнала еволюції: від  гомогенності 
народнопісенної основи ранніх творів до  художньо-
виразових концептів багатоликого постмодерну.
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Друга половина ХХ — початок ХХІ ст. відкриває 
нову сторінку українського баянного мистецтва. Впродовж цього 
періоду вітчизняні баяністи досягли значних успіхів на  престиж-
них міжнародних конкурсах, вони активно концертують в Україні 
та  закордоном, помітно збагатився їх концертний репертуар. 
Не применшуючи досягнення баянного мистецтва, зауважимо вод-
ночас деякі тривожні симптоми його мистецького буття. Серед 
проблем сучасного баяна відзначимо, зокрема, зменшення його по-
пулярності (особливо серед молоді), відсутність власної класики, 
репертуарну дезактуалізацію питомо баянних обробок народних 
мелодій і  не  подолану контроверсію сприйняття баянного аван-
гарду. Постає логічне питання першопричин проблем, виникнення 
яких, на нашу думку, здатні пояснити не лише мистецькі аргумен-
ти, але й соціокультурні процеси, що об’єктивно впливали на баян-
ну творчість.

Помітне зростання творчого потенціалу баянного мистецтва 
привернуло увагу дослідників, які намагаються розкрити фено-
мен народного баяна  — нині повноцінного представника ака-
демічного мистецтва. Українській баянній творчості присвя-
чені, зокрема, роботи А.  Сташевського, А.  Семешка, Я.  Олексіва, 
А. Нижника, А. Гончарова, І. Єргієва, Ю. Чумака, А. Червоноіваненко, 
Г.  Голяки та  ін. Істотний внесок у  баянне музикознавство робить 
М. Імханицький — автор фундаментальної праці «Історія баянного 
та  акордеонного мистецтва»  [5]. Зазначені дослідження висвітлю-
ють різні аспекти баянної творчості — стилістику, жанри, портрети 
відомих композиторів тощо. Натомість істотно недопрацьованою 
залишається проблематика «баянної культурології». Серед небага-
тьох робіт цього сектора науки відзначимо дослідження Р. Безуглої 
«Баянне мистецтво в музичній культурі України» [2]. Автор спира-
ється на  аналіз баянного мистецтва в  контексті певних соціокуль-
турних інфраструктур, щоправда, не торкаючись творчої його скла-
дової. Таким чином, з поля зору випадає важливий аспект взаємодії 
культури і мистецтва, що могло б стати підґрунтям всебічного піз-
нання природи баянного мистецтва.

Метою статті є  спроба характеристики сучасної баянної твор-
чості в  широкому культурологічному контексті. Контекстуальний 
підхід розширює можливості створення цілісної панорами вітчиз-
няного баянного мистецтва шляхом виявлення особливостей його 
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суспільного буття, динаміки новаторства і  художніх тенденцій. 
Обраний ракурс, у  якому автором враховано закономірності істо-
ричної взаємодії культури і мистецтва, в потенціалі дає змогу екс-
траполювати висновки дослідження на  інші молоді жанри сольно-
інструментальної музики (наприклад, арфової, альтової, бандурної 
тощо).

Багатовіковий досвід художньої творчості репрезентує чимало 
прикладів специфіки її функціонування, зумовленої історичними 
реаліями, естетичними поглядами, а  також впливом культури, 
який може мати різний характер. У дещо спрощеному вигляді цей 
вплив на  мистецтво полягає у  наступному: якщо  культура прагне 
до  консервації своїх принципів, намагаючись утвердити усталені 
норми, цінності, то мистецтво виявляє нахил до канонічних форм, 
протиставленим новаціям і  поступу. Якщо  ж культура динамічна, 
відкрита проявам творчості, її позитивні наслідки спричиняють 
розвиток і збагачення мистецтва, всупереч зужитим догмам.

Взаємодія культури і  мистецтва є  закономірною, і  багатьма 
вона сприймається як само собою зрозуміле. Деякі науковці нада-
ють їй навіть  доленосного значення для  розвитку музики або  її 
певних жанрів. Б. Струве так пише про долю музичних інструмен-
тів (ширше  — інструментальних жанрів): «Історію інструмента 
не можна зрозуміти окремо і відірвано від оточуючої дійсності… 
Лише  еволюція самої музичної культури вирішує історичний 
шлях інструмента, його зародження, життя і  смерть» [11,  33]. 
Зауважимо однак і той очевидний факт, що співвідношення куль-
тури і мистецтва не є спрощено лінійним. Багатоканальний вплив 
культури на  мистецтво (у  вигляді згаданих історичних, соціаль-
них та  естетичних його аспектів) може мати різний характер, 
залишаючи відкритим питання, наскільки цей вплив є визначаль-
ним і як він кореспондується з конкретними тенденціями у мис-
тецтві?

З  позицій культурно-історичної зумовленості спробуємо гля-
нути на баянну творчість, яка, еволюціонуючи, окреслила різний 
характер взаємодії з  культурою. Звернімося до  баянної історії її 
раннього періоду 20–30-х  рр. Відомо, що  на  цьому етапі баянне 
виконавство було глибоко інкорпоровано у  культурно-ідеологіч-
ний простір, позначений ідеями масового просвітництва так зва-
ної культурної революції. У  реалізації її завдань важлива роль 
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належала народним інструментам і, зокрема, баяну як  особливо 
популярному інструменту масового вжитку. Високий рівень соціа-
лізації відображав його проникнення в усі клітини музичного життя 
як  репертуарно універсального інструмента, органічно вмонто-
ваного у культурну матрицю радянського суспільства 20–30-х рр. 
Про  активну суспільну роль баянного виконавства свідчить над-
звичайне розмаїття соціокультурних функцій інструмента: про-
світницької, агітаційно-пропагандистської, дозвільно-розва-
жальної, організаційної, естетичної. Не  випадково, на  підтримку 
гармонно-баянного виконавства, як  символу революційних зру-
шень в духовній сфері, висловлювались відомі радянські діячі того 
часу  — А.  Луначарський, Н.  Крупська, композитор М.  Іпполітов-
Іванов та ін.

На  хвилі піднесення народно-інструментального виконавства 
з’являються перші концертні твори для  баяна. Це  Сюїта (1928) 
та  Концерт (1932) Ф.  Климентова, концерти Ф.  Рубцова (1937) 
та Т. Сотникова (1938). Властива їм народно-жанрова основа безпо-
середньо виявляла себе у пісенному тематизмі Концерта Сотникова 
(на  основі донського козачого фольклору); у  співочій кантилені 
Andante (1 ч.) та жанрово-танцювальному фіналі Концерта Рубцова; 
також у «жанрових частинах» Сюїти Климентова («Марш», «Пісня», 
«Масовий танець»).

В  оцінці перших баянних творів застереження торкаються, 
головно, мистецького рівня композицій (особливо концер-
тів Климентова і  Сотникова), які можливо схарактеризувати 
хіба  що  в  категоріях невпевненої творчості та  художнього інфан-
тилізму. (Все  ж  — перший досвід у  незвичному для  композиторів 
жанрі.) Спрощений виклад та однотипність виразових засобів стали 
причиною того, що  перші баянні концерти практично не  закріпи-
лися в репертуарі, маючи виключно історичне значення.

Народно-жанровий конформізм керованого мистецтва (соціа-
лістичного за  змістом і  народного за  формою) безпосередньо від-
дзеркалював ідейні настанови так  званої культурної революції, 
з  її гаслом «мистецтво в маси». У відповідності до нього, важливі-
шим було піднесення загального культурно-освітнього рівня мас 
(масштаб «охоплення культурою»), а  ніж  високі злети творчості 
окремих митців. Огульне потрактування народного як  масового 
при  цьому санкціонувало стандартність невибагливо етнічних 
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форм композиторського вислову на фоні дещо занижених критеріїв 
художності (у баянній творчості в тому числі). Імперативний нахил 
пролеткульту однак не став перешкодою для очевидного позитиву 
баянного жанру, спричиненого дебютом концертних творів. Їх поява 
намітила альтернативу ідейно-просвітницький ролі баяна, у вигляді 
зміцнення його естетичної функції.

Новий етап баянної творчості окреслює сучасний період кінця 
ХХ  — початку ХХІ  ст. Це  роки її активного оновлення, позначе-
ного явищами творчої пошуковості, виходу за межі родової кано-
нічності та консолідації з модерном. Українську баянну творчість 
сьогодні репрезентує музика представників музичного екстриму — 
В.  Рунчака, К.  Цепколенко, О.  Щетинського, Ю.  Гомельської, 
В. Власова, А. Загайкевич, В. Польової, Л. Самодаєвої, В. Зубицького, 
С.  Пілютикова, В.  Польової, А.  Сташевського тощо. Незважаючи 
на  відмінності композиторського почерку, митців об’єднує при-
четність до  світу сучасної культури, її особливого духовно-мен-
тального коду, який наклав відбиток на художню творчість. Серед 
змін гуманітарного простору України відзначимо позбавлення 
культури її монополії офіційної радянської ідеології і  оновлення 
світоглядних засад, зняття творчих обмежень, відродження наці-
ональних традицій і  водночас звернення до  концептів західної 
культури.

Суттєва тенденція сучасної культури випливає також з процесів 
глобалізації, викликаних інтенсивним розповсюдженням інформа-
ційних ресурсів (ЗМІ). З  цим пов’язане значне прискорення інте-
грації культурних практик різних країн і народів, конвергенція ідей, 
ціннісних орієнтацій та явища синхронізації культурних процесів. 
Вони конґруентно укладаються в  сучасний проект культури сус-
пільства постмодерної доби.

Відкритий швидкоплинним змінам постмодернізм згенеру-
вав особливий тип композиторського мислення. Його характери-
зує орієнтація на нестабільність і мозаїчність як чинників неухиль-
ного зростання принципів множинності та синтетизму мистецтва. 
Цю властивість художнього мислення адаптує сучасна баянна твор-
чість, виявляючи надзвичайне розмаїття композиторських задумів, 
сміливих експериментів, полістилістики. Як  приклад постмодер-
них рефлексій, можна навести сформований на широкій інтонацій-
ній основі (народної пісенності, колоритного одеського фольклору, 
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естрадно-джазових мотивів та  елементів модерну) стиль Власова; 
романтичні фантоми «Діадеми №  3» Гомельської та  «Причинни» 
Тараненка; необарокове благозвуччя авангардного за мовою «Нуля» 
Польової тощо.

У багатолику модель постмодернізму вплітаються також релікти 
канонічної свідомості композиторів, схильних до  нової простоти, 
зітканої з  елементів традиційної музики («організовано розпоро-
шені» осередки тематичної музики, структуроване формотворення, 
тональні ознаки, терцеві вкраплення гармонічної вертикалі тощо). 
Традиційний нахил мистецтва «після  модерну» показово виявляє, 
наприклад, повернення композиторів до  ідеалів наспівної мелодії 
й  благозвучних фонем. На  догоду пізнаваному стилю інтегральні 
сполуки модерного і традиційного використовує, зокрема, В. Рунчак 
(перегуки часів у музиці різних епох — «Портрети композиторів»); 
І. Тараненко («голосові вставки» виконавця-баяніста у «Причинні»); 
Л.  Самодаєва (народно-жанрові ремінісценції у  «Дитячій сюїті» 
(«Циганочка»)) та ін.

Аналізуючи баянну творчість у  контексті зв’язків з  культурою, 
було б очевидним спрощенням розглядати її однобічно, лише як вто-
ринне, похідне від культури. Належить усвідомлювати такий же зако-
номірний зворотний зв’язок впливу мистецтва на культуру. Адже, 
як  її підсистема, мистецтво визначає художній тезаурус культури, 
творить її самосвідомість, і  водночас здатне ефективно управляти 
процесами розвитку культури, накладаючи свій відбиток на  своє-
рідність її типу. Якщо культура охоплює глобальність, тотальність 
людської діяльності, то  мистецтво в  художніх формах відображає 
різнобічно-цілісний портрет культури як мистецька мова культури. 
За словами М. Кагана, «мистецтво — це макрокосм, у якому як світ 
у краплі води, відображається культурний макрокосм» [6, 13].

Культуротворчий характер мистецтва маркатно окреслюють 
передусім визнані мистецькі шедеври. Вони визначають струк-
туру вищих смислів епохи, створюючи духовне осердя культури. 
Про  класичну спадщину, здатну протистояти «згубній дії часу», 
писав Т. Адорно: «Незмірний запас творів минулого виявляє влас-
тиву їм не  самодостатність, при  тому, що  свого часу, в  конкрет-
них умовах проаналізовані твори аж  ніяк не  виглядали слабкими, 
мало переконливими. Вади виявляються з часом, але природа їх має 
об’єктивний характер, і не залежить від мінливих смаків. Тільки те, 
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що у свій час було на вістрі художнього прогресу, має шанси встояти 
проти згубної дії часу» [1, 315].

В  умовах сучасного розподілу естетичних пріоритетів між сфе-
рами модерного ексклюзиву та  класичних раритетів чинник поза-
часової винятковості витвору набуває особливої ваги для баянного 
мистецтва. Мистецтва, позбавленого дотику композиторів-класи-
ків. Це особливо актуалізує роль композиторської творчості у ство-
ренні власної баянної класики, здатної увиразнити своєрідність 
художньої культури, стимулюючи її поступ.

Наведені спостереження виявляють відмінні типи співвідно-
шення культури і  баянного мистецтва. На  ранньому його етапі 
характер взаємодії з культурою визначала, головно, політика влади, 
яка, керуючись ідеологічними, просвітницькими настановами, реа-
лізувала прикладну функцію культури, пов’язану з безпосереднім 
управлінням художньою діяльністю. Стримуючий розвиток вплив 
радянської культури позначився на  баянній творчості, зануреній 
в  інгредієнти спрощеного музичного викладу та  мовну гомоген-
ність народнопісенних моделей як  прямолінійне віддзеркалення 
ідей народності мистецтва. На  естетичному рівні симетричний 
характер співвідношення культури і  мистецтва підкреслював збіг 
суспільно детермінованих музичних потреб з  демократичним 
характером самої баянної музики, узгодженої зі смаками широкої 
публіки.

Відмінний тип взаємодії з  культурою виявляє сучасна баянна 
творчість, огорнута впливами доби постмодернізму. Її характер несе 
на  собі відбиток динамічного і  водночас неоднорідного гуманітар-
ного дискурсу. Репрезентована композиторами авангардного крила, 
баянна творчість при цьому авансує престижні вартості постмодер-
ного ексклюзиву, з його мовною багатоукладністю та вишуканими 
концептами синтетизму. З  огляду ментальний зсув елітної компо-
зиторської свідомості, зазначені тенденції стимулюють плідні про-
цеси диференціації та збагачення баянної творчості, відкритої куль-
туротворчим процесам.

Залучення методів широкого осмислення «окультуреної твор-
чості» відкриває нові можливості апріорно цінного в  науці про-
гнозування. У  нашому випадку  — можливості виявити в  історич-
них типологіях культури закономірності розвитку баянного жанру 
та його перспективи.
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В статье представлена целостная стилевая пано-
рама современного баянного искусства Украины 
в социокультурном контексте, выявлены особенно-
сти его общественного бытия, динамика новатор-
ства и художественных тенденций. Обусловленные 
историческими трансформациями изменения 
соотношения культуры с  искусством отрази-
лись на  качественном своеобразии украинского 
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баянного творчества: его эволюция разворачива-
ется от  гомогенности народнопесенной основы 
ранних произведений к художественно-выразитель-
ным концептам многоликого постмодерна.

Ключевые слова: культура, баянное творчество, 
постмодернизм, влияние культуры на  искусство, 
социокультурная среда.

The theme of article aims to take a fresh look at the Bayan 
creativity, combining musicological and cultural areas 
of  the  study. This extends the  capability of  creating 
a  coherent panorama of  contemporary art bayan by 
identifying features of  his public life, the  dynamics 
of  innovation and artistic trends. Conditional historical 
transformations of  culture change relation with the  art 
reflected in the qualitative uniqueness of Ukrainian bayan 
art. It has undergone evolutionary transformations  — 
transition from homogeneity folk song based on the early 
works to the multiplicity of artistic and expressive concepts 
bayan postmodern.

Key words: culture, bayannoe creativity, post-modernism, 
the  influence of  culture on  the  arts, socio-cultural 
environment.
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