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офіційного опонента
на дисертацію ДЯЧЕНКА Юрія Станіславовича
«ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВИЙ НАПРЯМ БАЯННОАКОРДЕОННОГО МИСТЕЦТВА ХХ–ПОЧАТКУ ХХІ
СТОЛІТЬ:КОМПОЗИТОРСЬКІ ТА ВИКОНАВСЬКІ ВИМІРИ»
на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво
Українське музикознавство, яке стрімко розвивається в останні
десятиліття,
розширюється

охоплює
сфера

все

більше

наукових

коло

наукових

інтересів

і

в

проблем.

галузі

Значно

українського

виконавського музикознавства, зокрема в теорії баянно-акордеонного
мистецтва. Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття, коли відбуваються
достатньо бурхливі трансформаційні процеси в цьому виді людської
діяльності, музикознавство ледве встигає за тими новими ідеями, якими саме
виконавці живлять теорію музичного мистецтва.
Саме таким – назрілим, актуальним і довгоочікуваним вважаю
дисертаційне дослідження Дяченка Юрія Станіславовича.
Дійсно, естрадно-джазовий напрям баянно-акордеонного мистецтва
є однією з гостро затребуваних сфер для «дослідницького скальпеля»,
враховуючи достатньо широкий спектр існуючої проблематики.
Вітчизняне музикознавство традиційно об’єднує два напрямки
музики, тобто естрадний і джазовий, не зважаючи на їх вікові, генетичні,
іманентні, функціональні та інші відмінності. Об’єктивні причини такого
об’єднання, зокрема і у сфері баянно-акордеонної творчості, правомірні, вони
дійсно існують. За спостереженнями деяких дослідників «джазова культура
еволюційно викристалізувалася як складова частина саме естрадної»
(М. Черепанин) і в культурогенезі входила «в побут через легко-жанрову
естраду» (В. Власов).
Остання, в свою чергу, більш тяжіє до так званої маскультури.
Естрадні жанри є найбільш доступними у сприйнятті. Вони постійно
удосконалюють свою видовищність,

так як головними функціями такої
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музики є гедоністична

і розважальна, а головна мета виконавців і

продюсерів – хітовість, шалена популярність у багатомільйонної аудиторії,
що

в

цілому

відповідає

антропоцентричній

цивілізаційно-культурній

парадигмі сучасності.
Недарма термін «естрадна музика» застосовується для позначення
різноманітних форм саме розважальної («легкої») музики.
На відміну від естрадної, джазову музику не можна вважати
масовою. Вона, часто входячи в тісний дотик з академічною музикою,
здебільше відходить від розважальності, стає елітарною.
В

цьому

полягає

діалектична

складність

самого

предмету

дослідження – власне естрадно-джазового напряму баянно-акордеонного
мистецтва

в

єдності

його

якостей:«легкості-складності,

простоти-

інтелектуалізму, академічності-розважальності, музичності-театральності в
процесі сценічного (естрадного) представлення композиції (твору)» (див. с.
178 дис.).
Дисертант став на досить складний шлях у вирішенні мети
дослідження – теоретичного обґрунтування цього напряму в масштабі
світового культурного простору.
Опонента вельми переконав багатогранний, справді універсальний
підхід до об’єкту дослідження – баянно-акордеонного мистецтва ХХ –
початку ХХІ століття, почасти стимульований тими персоналіями, творчість
яких слугувала матеріалом дослідження.
Наскрізна ідея дисертації – вагомість і цілісність естрадно-джазового
біянно-акордеонного напряму як мистецького явища – пронизує весь
науковий текст.
Розробці ідеї слугувала методологія роботи, яка перетворилася в
міцну платформу для розробки всієї концепції дисертації, отримання в
кінцевому підсумку якісно нових вагомих наукових результатів. Особливо
це стосується творчого застосування типологічної моделі композиторського
стилю В. Сирова, в якій установки на ідейність і психологію творчості
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стають головними. Дана модель в аспектах жанрових і еволюційних
підсистем, а також етнічних і історичних мета-систем стає головним
теоретичним підґрунтям для визначення стилів композиторів – митців
естрадно-джазового баянно-акордеонного мистецтва.
Задіяні

дисертантом

методи

дослідження

(історіографічний,

системний, структурно-функціональний а також і жанрово-стильовий) в
підсумку плідно спрацьовують.
Теоретичний базис дослідження містить досить солідний обсяг
наукової літератури, зокрема дослідників баянно-акордеонного мистецтва,
розподілений

за

трьомаосновними

напрямками:

органологічний,

історіографічний, теоретичний.
Для аналізу (обов’язкового як для музикознавчих праць) обраних
дисертантом

музичних

творів

зарубіжних

авторів

(А.

Ван

Дамма,

Р. Вюртнера, Р. Гальяно, В. Грідіна, Г. Дейро, В. Грідіна, Є. Дербенко,
Ф. Марокко, В. Новікова, А. П’яццолли, А. Фоссена, ін.), а також українських
(видатних представників харківської композиторської школи – А. Гайденка і
В. Подгорного; А. Білошицького, В. Власова, В. Зубицького, Б. Мирончука,
А. Сташевського, опонента і б. ін.)використано теоретичний інструментарій,
який базується на фундаментальних музичних універсаліях: жанр, стиль,
форма, ритм, фактура, образний зміст, артистизм, ін.
Обсяг тексту відповідає нормативним вимогам щодо кандидатських
дисертацій з мистецтвознавства, структура дисертації утворює міцний
збалансований каркас її форми зі своєю експозицією, лініями розвитку,
епізодами, репризою і кодою.
Щодо змісту дослідження. Розділ 1 «Дослідження стилю баянноакордеонного мистецтва ХХ – початку ХХІ століття» складається з трьох
підрозділів.
У

першому

основоположному

підрозділі,

присвяченому

дослідженню теорії стилю в музиці, дискурс-аналізу наукової літератури з
даної проблематики, термінології, необхідної для розкриття теми роботи
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дослідник влучно помічає «процес адаптації різних видів інструментів в
жанрову специфіку певних регіонів» (с. 28).
Маленька ремарка стосовно французького мюзета. Дійсно, цей жанр
асоціюється з акордеоном, але в більшій мірі – кнопковим. На практиці на
відміну від німецьких, чеських, болгарських, інших виконавців французькі
музиканти грають здебільше на баянах (в нашому розумінні), тобто на
«accordeon bouton» (фр.),«button accordion» (англ.) або «knopf akkordeon»
(нем.).
Важливим здобутком дисертанта є періодизація розвитку естрадноджазового напряму баянно-акордеонного мистецтва, якій присвячено
підрозділ 1.2.
У підрозділі 1.3 «Естрадно-джазовий стиль і стилістика: критерії
визначення», узагальнюючи попередній досвід музикознавців у вивченні
питань взаємовпливу джазу і європейської музики, автор переходить до
активної

теоретичної

проробки

понять:

«естрадність»,

«стилістика

естрадного твору», «джазова стилістика», «естрадно-джазова-стилістика».
«естрадно-джазовий стиль», прагнучи досягти їх «чіткого визначення та
розмежування». З цією метою автором ретельно проаналізовані засоби
музичної виразності.
Центральний – другий розділ дисертації – «Становлення естрадноджазового

баянно-акордеонного

мистецтва

(20–80-ті

рр.

ХХ

ст.)»

присвячений історіографії (вивченню історичних джерел, аналізу їх повноти
і достовірності). Він наповнює більш широким змістом підрозділ 1.2.
В самій назві цього розділу чомусь відсутнє слово «розвиток».
Навпаки у висновках до цього розділу вже йдеться і про розвиток. Цитую:
«<…> творча діяльність виконавців і композиторів етапів як зародження, так
і розвитку» (с. 107). Цей недолік тут же компенсовано у назві підрозділу
2.1 «Зародження та розвиток естрадно-джазового виконавства в країнах
Америки, Європи та СНД в першій половині ХХ ст.» (однак у назву цього
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підрозділу дивним чином потрапило СНД, яка, як відомо була сформована
лише у 1991 році).
Саме цей розділ показовий щодо прагнення дисертанта бути
всеосяжним. Для теоретичного обґрунтування естрадно-джазового напряму
баянно-акордеонного мистецтва у світовому вимірі автор намагається
опанувати досвід композиторсько-виконавської творчості багатьох країн:
Італії, Росії, США, України, Франції, США, ін.
У зв’язку з масштабним охопленням даного явища
вимірі,

дисертант

створює

великий

за

ємкістю

у світовому

«каталог»

прізвищ

композиторів, виконавців, виставляючи маркери їх головних творчих заслуг.
Автор

з

його

подекуди

романтично-амбітним

поглядом

на

досліджувану проблему (не менш як «знакове явище новітньої хвилі у
розвитку баянно-акордеонного мистецтва») надає величезну кількість назв
творів малих форм. в тому числі у виносках (с.с. 77, 78, 81, 94, 147, 148 і т.
д.),чим нагадує поетику надмірності В. Гюго. Як і письменник у своїх
історичних романах, автор створює в дисертації ефект масштабності явища, в
даному випадку – мистецтва естрадно-джазового акордеона (баяна) –
інструмента-«чудовиська, яке дихає» (за виразом С. Губайдуліної) –
«джазує» по всій планеті.
В

запропонований

«реєстр»

світового

естрадно-джазового

акордеону можна було б додати ще деякі імена: видатного баяністаджазмена, як: П. Соаве (США), з яким опонент імпровізував у Німеччині, І
Квашевича «золотого акордеона» Білорусі, деяких інших.
У третьому розділі дисертації, присвяченому процесам синтезу та
пошуку нового стилю виконавства, велика увага приділена творчості
українських митців і виконавців, внесок яких у становлення і розвиток
естрадно-джазового
істотний.

Серед

напряму
них

баянно-акордеонного

композитори:

А.

мистецтва

Білошицький.

В.

вельми
Власов,

А. Гайденко,В. Зубицький, і виконавці: Р. Андрухів, Б. Мирончук В. Мурза,
А. Таран, опонент, ін., що дозоляє констатувати наявність в Україні
5

естрадно-джазового баяна-акордеона поряд з академічним і модернбаяном. І це для мене один з головних висновків дослідження, який дозволяє
зазирнути і в майбутнє цього виду мистецтва(електронно-акустичне
інструментальне виконавство на баяні та акордеоні, ін.).
В дисертації не оминається (і я не можу не зробити на цьому
наголос) одеський композиторсько-виконавський тандем музикантів (В.
Власов – В. Мурза), які плідно співпрацюють вже понад чверть століття.
У Віктора Власова чи не найбільший за обсягом в Україні творчий
доробок з композицій естрадно-джазової музики (більш ніж сорок творів),
який охоплює різноманітні жанри від мініатюр до концерту «Баян-Бенд»
для баяна з джазовим оркестром, а виконавець В. Мурза зіграв чи не
найбільшу в Україні кількість прем’єр творів композитора. Саме творчість
В. Власова – виконавця-композитора і уособлює поняття «одеській джаз». У
зв’язку з цим згадується відомий жартівливий вислів Л. Утьосова на одному
з останніх його концертів у 1966 році: «В Одесі джаз з’явився на початку
ХІХ століття і тільки через сто років незрозуміло ким і як був завезений в
Америку…».
Естрадно-джазовий напрямок є однією з визначальних рис одеської
баянно-акордеонної школи (поряд з академічною і модерністичною), тому й
доречним були теоретичні узагальнення дисертанта, зокрема щодо
зарахування

В. Власова

до представників «традиційного естрадно-

джазового виконавського стилю» (див. Висновки, с. 179).
Це не стосується його композиторської творчості (парціальність за
О. Марковою як автономія композиторської і виконавської діяльності в
одній особі), в якій він використовує також і жанрові моделі сучасного
джазу. Як приклад – його «Десять миттєвих імпровізацій».
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Побажання
1. Пропонував би доповнення до переліку дисертаційних робіт з
обраної проблематики – дослідження Ю. Чумака «Творчість Віктора
Власова в контексті української баянно-акордеонної музики», що експонує
теоретичні узагальнення щодо багатства досвіду композитора, майстерності
опанування ним виразової палітри і стилістики мистецтва естрадноджазової композиції.
Ю. Чумак виокремлює чотири основних вектори в естрадноджазовій лінії творчості композитора: розважальна музика ужиткового
характеру, естрадно-джазова концертна мініатюра, академічні жанри з
рисами естрадно-джазового мистецтва і так звані дидактичні цикли, що
мають на меті опанування виконавцями естрадно-джазової стилістики.
2. У визначенні виконавських стилів Е. Аханова, З. Ораша, Д.
Паатса, О. Склярова, інших виконавців можна було б скористатися не
тільки алгоритмом виховання артистизму (концепція опонента), а й
теоретичною моделлю артистичних виконавських стилів, яка (за теорією
артистичного
(«художньою

універсуму
єдністю»

опонента)

за

є

С. Скребковим)

«фізіономічною
характеру

єдністю»

діяльності-гри

музиканта-виконавця, що обумовлена відповідними до його «образу світу»,
а також і соціонічного типу, музичним мисленням та комунікативною
сценічною художньою технікою – артистично-смисловою конфігурацією
вираження образно-художнього змісту музичних творів відповідних
історичних музичних стилів.
Одним з головних теоретичних здобутків дисертації Ю. Дяченка
відповідно до поставлених завдань слід вважати низку дефініцій, пов’язаних
із теорією естрадно-джазового напряму. Так, поняття «естрадність» та
«джазовість» формулюються як «якості презентації композиторської та
виконавської

творчості,

що

характеризується

певним

комплексом

характерних рис (стилістикою), а також – стиль, манера, або спосіб
виконання» (див. Висновки, с. 171–172).
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Із запропонованої автором дефініції виходить, що естрадність (так
само як і джазовість) це не тільки якість, а й стиль, і манера, і спосіб. Але
манера – це ще не стиль (тобто це різні поняття), а манера і спосіб – майже
тотожні.
У зв’язку з вищевикладеним виникають питання:
1. Чим відрізняється джазовість від естрадності (які саме
характерні риси їх відрізняють? Можливо це легкість, строкатість, ін.,
популярно-розважальна

якість

подачі

акордеоністом

малих

форм

інструментальних творів, характерні, скажімо, для естрадної музики і т. д.?
Автор роботи справедливо зауважує, що «для країн СРСР типовими
жанрами втілення естрадно-джазової стилістики стають варіації, обробки
<…>» (там само), що повністю відповідає освітній доктрині того часу –
декларуванню баяна як народного інструмента і, відповідно, баяністів – як
«народників», а також і стереотипам сприйняття цього інструменту. Автор
так і пише: «Починаючи з 20–30-х років ХХ століття баян набуває статусу
“народного” інструмента в СРСР» (с. 29).
Зауважимо, що акордеон багато років (зокрема з 1948 по 1953) був
символом «буржуазності» і, як справедливо помічає дисертант, «<…>в
руслі активно розгорнутої кампанії по “боротьбі з космополітизмом” як
інструмент явно іноземного походження він зникає з концертної естради та
навчання» (с. 63).
Багато з варіацій і обробок, відмічених фольклорно-джазовою полістилістикою, написані вітчизняними авторами для цих інструментів, мали
сумнівний художньо-змістовний рівень і, сприйняті маже на 100%
народниками,

не

сприймалися

академічними

музикантами

інших

спеціальностей, оцінювалися як другорядна музика низького штибу.
2. Чому на думку дисертанта «естрадний стиль – це якість вищої
міри» і чому «естрадно-джазовий стиль у композиції і виконавстві баянноакордеонного мистецтва є об’єднуючим на всіх етапах його розвитку»
(тобто для всього баянно-акордеонного мистецтва)? (с. 172).
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На сторінці 178 тексту дисертації (Висновки) запропоновано
визначення естрадно-джазового виконавського (!) стилю «як явища
музичної культури ХХ – початку ХХІ століття <…>» (далі за текстом). До
речі, нагадаємо, що перший розділ має назву «Дослідження стилю баянноакордеонного мистецтва ХХ – початку ХХІ століття».
3. А чи один естрадно-джазовий виконавський стиль був у баянноакордеонному мистецтві на протязі століття, враховуючи хоча б надану
дисертантом періодизацію, або існування великої кількості течій, стилів в
самій джазовій музиці? Адже на наступній – 179 сторінці автор
диференціює вже два стилі: «традиційний естрадно-джазовий виконавський
стиль» і так званий «новий естрадно-джазовий стиль», до яких він відносить
різних музикантів? Можливо мався на увазі все ж таки естрадно-джазовий
напрямок? (Хоча, якщо зважити на вислів М. Бахтіна: «художній стиль, що
опосередковує, приєднує одне к одному», то можливо автор і має рацію…).
Головне, що дисертант намагається знайти формулювання, яке
відбиває його уявлення про стиль як цілісну багаторівневу систему.
Дефініцію

артистизму естрадно-джазового виконавця вважаю

вдалою і чітко сформульованою.
Заключна сентенція автора про те, що «естрадно-джазова музика
<…> на початку ХХІ століття є одним з найпріоритетніших напрямів
розвитку світового баянно-акордеонного мистецтва» (с. 179) викликає
роздуми і потребує уточнення. Тут треба зважити на ціннісний смисл
пріоритетів. Якщо це комерційний успіх, то можливо автор і прав, але якщо
взяти до уваги художньо-виражальний рівень мистецтва модерн-акордеону,
як результат пройденого ним шляху (від перших акордеонних спроб
А. Берга і П. Хіндеміта, підхоплених такими іменами композиторівсимфоністів, як: М. Кагель Г. Катцер, А Нордхейм, б. ін., а в Україні
Л. Самодаєва, Є. Станкович, К. Цепколенко, О. Щетинський, ін.), який
привів до високих мистецьких зразків, то скоріше вимальовується більш
вражаюча різнобарвна картина.
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Зауваження
1. Не можна вважати лінгвістично вдалими наступні вирази:
«навчання на ньому перестає викладатися в музичних училищах і школах»
(с. 63); «взяти акордеон до власних рук» (с. 66); «етап інтеграції <…>,
пов’язаний з дією процесів глобалізації, синтезу в тому числі на тлі баянноакордеонного виконавства» (с. 171); «у

<…>виконавстві баянно-

акордеонного мистецтва» (с. 172); ін.
2. У зв’язку з дефініціями естрадної та джазової стилістики. В
першій

у

якості

речовності

(за

І. Котляревським)

дисертантом

використовується поняття «комплекс елементів музичного висловлення», а
ключовим словом стає простота (будови, мелодичної лінії, структурування
фраз і речень, гармонійно-ритмічних побудов). Друга, яка, як чомусь пише
автор, формулюється «за аналогом», визначається через поняття «комплекс
засобів» (імпровізаційний розвиток, елементи (!) джазової ритміки, лад,
специфічні звукові ефекти, тощо) (с. 172).
3. На сторінці 176: «Принцип стилізації, стильового синтезу
(інтеграція академічного в джазове і навпаки) <…>» вочевидь малися на
увазі принципи, адже стилізація і стильовий синтез – це різні речі.
На завершення хочу висловити думку стосовно якості змісту
дисертації. В контенті, запропонованим Дяченко Ю. С., опонент знайшов
дуже багато корисної і важливої інформації, умовиводів, висновків, оцінок
творчих здобутків музикантів із світовими іменами, сучасного стану
естрадно-джазового

акордеону

з

його

електронними

і

цифровими

інноваціями. Це стосується ідеї ансамблевого артистизму, слушного
зауваження щодо визначальної ролі одеської і харківської виконавських
шкіл у розвитку національного ансамблевого естрадно-джазового напряму
баянно-акордеонного мистецтва, б. ін.
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