
ВІДГУК

офіційного опонента 
на дисертацію С.А.  Ідрісової «Звуковий ландшафт Парижа 1840–50-х років: 

мапа культурних практик М. Глінки у просторі міста», 
що подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 034 – «Культурологія»

Дисертація  присвячена  актуальній  проблемі  – реконструкції  та

збереженню культурного ландшафту міст минулих епох. Тема дисертації лежить

в  полі  нового  напряму  культурологических досліджень  – урбаністичного

музикознавства.  У  контексті  чуттєвої  парадигми  дисертантка  відтворює

унікальну  аудіальну  культуру  Парижа  середини  XIX  ст.  через  культурні

практики Михайла Глінки, акцентуючи увагу на звуковому ландшафті міста як

важливому модераторі творчої активності композитора. 

Для вирішення поставлених задач дослідниця використовує оригінальний

прийом: вона переосмислює причинно-наслідковий зв’язок між урбаністичним

простором та творчою діяльністю митця. На противагу класичній біографістиці

фокус дослідження зміщується з фігури композитора та традиційного аналізу

його творів до контексту, в якому він перебуває. 

Широкий  спектр  проблемних  питань  щодо  звукових  практик  в

урбаністичному  просторі  детермінував архітектоніку  праці.  Основна  частина

дисертації  містить  такі  структурні  елементи:  вступ,  три розділи, висновки,

список використаних джерел та додатки. У  вступі обґрунтована актуальність

теми  дисертації,  визначені  мета,  завдання,  об’єкт  і  предмет  дослідження,

охарактеризовано  теоретико-методологічні  засади  та  методи  дослідження,

розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення роботи, а також

особистий внесок здобувача.

Магістральною  темою  першого розділу  «Некласична  біографістика:

композитор  і  аудіальна  культура  міста» є  дослідження зв’язку між

композитором  та урбаністичним  простором з  позицій  некласичної
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біографістики.  За концепцією, урбаністичний простір є складною динамічною

системою, параметри якої залежать від соціокультурних реалій і змінюються у

хронотопі. 

На підставі аналізу музичних, вербальних, візуальних джерел дослідниця

вивчає  урбаністичний  феномен  як комплекс  текстів,  образів  та сенсів,

підкреслюючи  розрив  «між  реальністю  міста  та  формуванням  поняття  про

нього»  (дис.,  с.  21)  – колективного  та  індивідуального. Образ  міста

відтворюється  крізь  призму  його  аудіальної  культури  і  формується,  за

визначенням  авторки,  «з суми  прочитаного,  побаченого,  почутого  та

пережитого»  (дис.,  с.  21),  що  розкривають особливості  його  сприйняття

спільнотою – сучасниками та попередниками. 

 В  основу  дослідження  покладена  парадигма,  що  «урбаністичний

звуковий ландшафт характеризується фрагментованою та колажною структурою

аудіальної реальності» (дис., с. 29). У цьому ракурсі образ міста інтерпретується

авторкою як текст, переданий метафоричною мовою. Метафори стають засобом

декодування  урбаністичного  простору.  Кожна  з  них  фрагментує  образ  міста,

розкриває  окреме,  неповторне  його  прочитання  як  унікального  звукового

середовища (місто як твір мистецтва, як спектакль, як урбаністична мізансцена;

місто як машина, як фікція; місто як організм та ін.). Окремі звуки створюють

поліфонію, формуючи єдиний аудіальний ландшафт. 

Ідея  фрагментування  знання  про  урбаністичний  простір  детермінувала

методологію та алгоритм дисертаційного дослідження зв’язків немузичних та

музичних  практик  міста.  Це  дає  можливість  реконструювати  звуковий

ландшафт  Парижа  середини  XIX  століття  у  контексті  чуттєвої  парадигми.

Дисертантка розкриває проблематику в межах міждисциплінарного підходу  –

через культурні практики М. Глінки, творча діяльність якого у цей період була

нерозривно  пов’язана  з  аудіальною  культурою  французької  столиці.

«Національна самобутність музики М. Глінки,  – пише дослідниця,  – збагатила
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новими барвами строкату палітру звукових практик урбаністичного простору»

(дис., с. 149) і надала паризькому звуковому ландшафту іманентного характеру.

У  другому  розділі  «Мультисенсорне  сприйняття  міста:  біографія

М.  Глінки  в  оптиці  досліджень  чуттєвої  культури» міський  простір

переосмислюється: як автономна мережа з іманентним звуковим ландшафтом;

як культурний код,  що змінюється в просторі та часі.  Висвітлюються канали

перцепції та передачі інформації про чуттєвий ландшафт міста; розкривається

взаємозв’язок між композитором та урбаністичним звуковим полем. 

 Дослідниця  виходить  за  межі  традиційного  візуального  сприйняття

урбаністичного  простору,  пропонуючи  альтернативне  вирішення  проблеми  –

через  аудіальну  культуру,  що дало  поштовх  для  розробки  нової  методології.

Ядром дослідження стає концепт тілесності, в  межах якого тіло композитора,

виконавця, слухача та тіло музичного тексту інтерпретуються як чуттєві модуси.

За визначенням авторки, «тіло композитора в цьому контексті розглядається як

медіум, що активно сприймає оточуючий простір та інтеріоризує свій досвід у

художню творчість» (дис., с. 59).

Процес  слухання  тісно  пов’язаний  з  тілесним  чуттям. Аналізуючи

суб’єкти  аудіального  сприйняття,  дослідниця  вводить  в  урбаністичне

музикознавство  поняття:  тіло  фланера,  мандрівника, туриста,  розкриваючи

культурні  архетипи  кожного  з  них.  За  концепцією,  «тілесність  цих  типів

характеризується  певним  набором  притаманних  їм  культурних  практик  та

чуттєвих  стратегій»  (дис.,  с.  94).  Отже, в  авторській  інтерпретації  тіло  стає

інструментом чуттєвого аналізу місцевого простору. 

 Концентруючись на творчості М. Глінки паризького періоду, дисертантка

реконструює  звукову палітру Парижа 1840–50-х років.  В основі  дослідження

лежить  парадигма:  міський  простір  для  М.  Глінки  як  мандрівника  та

композитора  не  лише фон,  на  якому розгортається  його творча  діяльність,  а

модератор творчості, що конфігурує моделі його звукових практик. «Мандрівка
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в  цьому  контексті  прочитується  не  тільки  як  просторова  практика  та  стиль

життя, але як концепт, що втілюється в художній мові композитора» (дис., с. 82).

Третій  розділ  «Звуковий  простір  Парижа  середини  XIX  століття:

Паризькі концерти М. Глінки (1845)» є верифікацією чуттєвих парадигм та

теоретичних  висновків  дисертаційного  дослідження  щодо  взаємозв’язку  між

звуком, тілесним досвідом та містом. 

У  межах  проблематики  авторка  впроваджує  у  музичну  культурологію

метод  ментального  картографування Кевіна  Лінча.  Це  дає  можливість

візуалізувати  паризькі  локації  М.  Глінки,  пов’язані  з  культурною

інфраструктурою міста, висвітлити та проаналізувати аудіальні реальності міста

з його вуличною культурою, яка стала невід’ємною складовою повсякденного

життя  парижан.  За  авторкою,  «усе  різноманіття  голосів  та  звуків,  які

наповнювали простір  Парижа –  поєдналось  у метафору  міста як концерту»

(дис., с.134), що прямо або опосередковано вплинуло на перцептивні стратегії

паризьких митців середини XIX ст. У цьому ракурсі звуковий ландшафт стає

контекстним полем митців. 

За допомогою  методу картографування розкривається ще одна складова

життя парижан цього періоду  – салонна культура.  Концерти, бали, театральні

вистави,  карнавальні  святкування,  маскаради  були  невід’ємною  частиною

паризької салонної культури, що збагатили «новими барвами строкату картину

звукового  ландшафту  Парижа»  (дис.,  с.  142).  Цей  музичний  калейдоскоп

передається дослідницею крізь призму чуттєвого сприйняття М. Глінки, а також

через його активну концертну діяльність.

Отже, у розділі на конкретних прикладах висвічується контекстний зміст

концепту взаємодії тіла та простору.  Інтерпретуючи звук  у його музичному та

немузичному  контекстах  під  різними  кутами  зору  (як  код  ідентичності,

інструмент  соціальної  комунікації  між  різними  акторами,  маркер  соціально-

економічних  відносин  тощо),  дисертантка  фіксує  аудіальну  ідентичність

французької столиці середини XIX ст., висвітлює ауру її музичного ландшафту. 
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Позитивно оцінюючи працю  С.А. Ідрісової,  відзначу загальне враження

від  дисертації:  автор надзвичайно  активно  звертається  до цитування

авторитетних науковців,  однак це не додає новизни дослідженню, а, навпаки,

часто  затуляє,  розмиває  його власні  думки.  Висловлю  ще  деякі  критичні

зауваження:

1. У межах аналізу чуттєвих аспектів людського буття автор використовує

терміни: «тіло виконавця», «тіло слухача», «тіло композитора», «тіло музичного

тексту» (дис., с. 69–70).  Якщо  застосування перших трьох понять  в контексті

концепту  тілесності  виправдано,  то  інтерпретація  музикального  тексту  як

«тіла», на мій погляд, викликає певний сумнів.

2.  У підрозділі 2.2.  «Місто як чуттєвий інтерфейс: тіло мандрівника (М.

Глінка),  тіло фланера (Ш. Бодлер)»  дисертантка розкриває урбаністичний світ

через  культурні  архетипи  мандрівника, фланера  та  туриста.  Однак  такий

оригінальний  підхід  висуває  на  перший  план  візуальну  складову  чуттєвого

аспекту людського буття, залишаючи на периферії його звуковий компонент. 

 Проте ці зауваження не руйнують загального позитивного враження від

дисертації. 

Підкреслю  актуальність  обраної  теми у сучасних  реаліях, широкий

діапазон проблем, що підіймаються у дисертації і глибоке опрацювання питань

як  теоретичного,  так  і  практичного  плану.  Верифікація  концепції  надає

переконливість авторським теоретичним розробкам.   Чітка структура роботи,

логіка викладання матеріалу, вільне володіння літературною українською мовою

дозволили  Севіндж  Акіфівні розкрити  складні  процеси,  в  полі  паризької

культури  середини  XIX ст.  Авторські  публікації  та  автореферат  повно

відбивають  основний  зміст  дисертації,  а  її  ідеї  оприлюднені  на  наукових

конференціях.

Спираючись  на  вищезазначене,  з  урахуванням  наукової  новизни

обстоюваних  у  роботі  наукових  положень,  теоретичної  та  практичної

значущості досягнутих у ній результатів, можна стверджувати, що дисертація
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