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УДК 78.472 
Роман Дзундза 

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ В РЕЦЕПЦІЇ  
СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДИРИГЕНТІВ 

Досліджується проблема ідентичності у творчій діяльності сучасних українських дири-
гентів. Характеризується сучасний стан пошуків диригентами власної ідентичності в 
тенденціях глобалізаційної музичної культури. Розглядається діяльність диригентів 
минулого на прикладі діяльності М. Лисенка та О. Кошиця, проводиться аналіз інтерв’ю 
та бібліографії про діяльність сучасних диригентів та окреслюється специфіка трак-
тування ними власної ідентичності.  
Ключові слова: диригент, національна ідентичність, М. Лисенко, М. Гобдич, Е. Сокач, 
О. Линів, К. Карабиць, А. Юркевич, Й. Созанський. 

Ідентичність є невід’ємною складовою глобалізованого світу. Ця тематика вже 
достатньо вивчена у науковому світі, а розроблені соціокультурні аспекти дозволя-
ють пролити світло на велику кількість сучасних проблем. Розробкою проблема-
тики ідентичності та суміжних з нею понять займалися зарубіжні (Х. Абельс [1], 
Х. Арендт [4], З. Бауман [5], Е. Гідденс [10], М. Ґібернау [13], Е. Еріксон [16], Е. Сміт 
[22], Ч. Тейлор [24], М. Губогло [12], І. Кондаков [18]) та українські (З. Антонюк 
[3], В. Князєв [9], М. Козловець та Н. Ковтун [17], Л. Нагорна [21]) вчені.  

Вперше ідея ідентичності була актуалізована під час Другої світової війни 
американсько-німецьким психологом Еріком Еріксоном. Ідентичність, на його 
думку, це «відповідність людини самій собі […] твердий і особисто засвоєний образ 
себе у всьому багатстві відношення особистості до навколишнього світу, відчуття 
адекватності і стабільного оволодіння особистістю власного «я» незалежно від змін 
«я» і ситуації» [16, c. 12]. Для політолога Монтсеррат Ґібернау поняття ідентичності 
– це «інтерпретація Я, яка визначає, і в соціальному, і в психологічному аспектах, 
чим є індивід і де він є» [13, c. 19]. Тобто ідентичність має «багаторівневу структуру, 
котра пов’язана з трьома основними рівнями людської сутності: індивідуальним, 
особистісним і соціальним» [17, c. 17]. В останньому, соціальному рівні 
«ідентичність має вигляд найбільш значущих політичних, культурних, релігійних 
та інших орієнтацій, якими детермінована мережа зв’язків людини з групами, 
інститутами, ідеями тощо» [21, c. 34]. 

На думку Е. Еріксона вікові рамки ідентичності мають важливе значення, адже 
сама ідентичність – це показник «зрілої (дорослої) особистості» [16, c. 12]. Він 
виділяє вісім стадії її розвитку. Останні дві – це вікові категорії людини «25–60» та 
«понад 60», саме з ними найбільше пов’язані протиріччя між здатністю до розвитку 
та особистим застоєм: «Нагородою за оволодіння здатністю до саморозвитку є 
формування людської індивідуальності, неповторності. Піднімаючись над рівнем 
ідентичності, людина знаходить рідкісну здатність бути самим собою» [16, c. 16].  

Актуальним бачиться проектування проблем ідентичності на діяльність україн-
ських диригентів. Отож метою нашої розвідки є здійснення огляду проблем іден-
тичності через призму поглядів і діяльності сучасних українських диригентів. 
Завдання дослідження: виявити джерела, в яких сконцентровані основні позиції 
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диригентів щодо питань вияву і збереження ідентичності; здійснивши їх аналіз, 
спроектувати можливі шляхи збереження і розвитку національної та культурної 
ідентичностей майбутніми поколіннями.  

Постійний розвиток і пошуки себе для диригента мають ледь не вирішальне 
значення, адже бути чиєюсь копією – це вірна дорога в мистецьке забуття. Не менш 
важливою є підготовка до репетиції, яка власне і передбачає саморозвиток дири-
гента, адже виходити до колективу потрібно з розумінням мистецьких завдань і, в 
ідеалі, з чітким усвідомленням того, що саме хочеш з ним творити. Непрофесійність 
керівника прочитується колективом моментально, і в такому випадку розрахову-
вати на адекватну участь його учасників у співтворчості не є можливим. 

Зменшення впливу традицій в епоху глобалізації змінює форму самоіденти-
фікації, збільшуючи у той же час вільний вибір способу власного життя. Це впливає 
і на диригентську особистість, яка повинна «активніше, ніж раніше, створювати і 
відтворювати власну ідентичність» [10, c. 63]. Постають особливо важливі питання: 
«хто я?» і «хто ми?». Знати на них відповідь, це знати «де я перебуваю» [24, c. 44], 
а відповідне знання дає відчуття особистісного комфорту. «Будь-яка ідентичність 
виникає в рамках системи соціальних відносин та уявлень» [13, c. 19], а ототож-
нення та зобов’язання створюють для неї рамки, в яких людина вирішує, що для неї 
є благом, а що ні, або інакше, це «обрій» [24, c. 44], в якому вона займає свою пози-
цію. Польський соціолог Зігмунт Бауман вважає ідентичність «призмою», крізь яку 
«розглядається, оцінюється і вивчається велика кількість важливих характеристик 
сучасного життя» [5, c. 176]. Та як би там не було, але свою ідентичність дириген-
тові потрібно шукати, а цей процес «доволі непростий та неоднозначний» [16, c. 8]. 

Сучасна світова культура – це постійний, живий процес, що уособлює розвиток 
людської думки і творчості. Глобалізаційні процеси змінили не тільки погляди, а й 
підходи до сучасних проблем, у тому числі і культурних. Німецько-американський 
філософ Ханна Арендт вважає, що культура, це власне «ставлення до творів 
художників, музикантів, філософів тощо, або, точніше, продиктований цивіліза-
ціями стиль спілкування з цими найменш корисними і найбільш земними речами» 
[4, c. 222]. Символізм музики, її універсальна і доступна мова, що не потребує 
перекладу, допомагає руйнуванню традиційних кордонів і створенню нових між-
культурних зв’язків, що збагачують світову культуру в цілому: «Культура є най-
більш глобальним засобом поширення та нав’язування системи цінностей з боку 
одних держав іншим» [9, c. 596].  

Беручи до уваги той факт, що українське мистецтво відчуває постійний вплив 
інших культур, це може мати як позитивні, так і негативні наслідки для нього. 
Важко спрогнозувати сценарії розвитку національної культури, коли більшість 
глобалізаційних процесів в Україні «не мають системного та концептуального 
оформлення» [9, c. 596], тому повернення «до своїх духовних, ідейних, соціальних, 
суспільно-політичних та історичних коренів, до самоусвідомлення українцями 
самих себе» [7, c. 27] набуває все більшого значення. У цьому складному процесі 
музика має своє завдання, адже її ідеї та сила здатні реформувати культуру загалом. 
Німецький композитор Р. Вагнер вірив, що музика – носій ідей та безпосередній 
образ волі, і через трагедію, це повинно допомогти «зробити значущим» [24, c. 576] 
людське життя. 
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Українське хорове мистецтво впродовж багатьох століть було однією з основ 
нашої музичної культури, а репертуарна політика диригента (керівника, регента) 
часто створювала (чи не створювала) ідейну основу мистецького колективу. Ольга 
Бенч наголошує: «Залежно від того, наскільки дириґент є носієм етнічної духовної 
традиції, її звукового ідеалу, можна говорити про національну специфіку акаде-
мічного хорового співу» [6, c. 11]. Мистецтво виховує диригента, як зрештою і 
диригент, вихований мистецтвом, неодмінно провокує до розвитку цей живий 
організм. Феномен диригентського мистецтва в тому, що воно породжує багатовек-
торний культурний зв’язок між мистецьким твором, виконавцями та слухачами. Чи 
потрібно сучасному українському диригентові відчувати свій морально-культурний 
обов’язок перед нацією, її минулим і майбутнім, і як говорив Іван Франко, відчувати 
потребу «свідомого, послідовного і дієвого служіння їй» [7, c. 56–57]?  

Хорова культура часів Радянської України була активною складовою держав-
ної політики. Сьогодні така гіперувага з боку керівництва української незалежної 
держави до хорового мистецтва проявляється значно рідше. Це й не дивно, адже хор 
перестав бути інструментом масового впливу, і різко змінені культурно-політичні 
вектори поступово почали змінювати і диригентську професію всередині країни. 
Для неї важливим фактором стало запозичення необхідних для свого виживання на-
виків від інших видів діяльності, таких як: менеджмент, організація підприємства, 
маркетингу, реклами та ін.  

Особливого суспільного визнання диригентське мистецтво набуло в останні 
роки. Це помітно хоча б з такого факту. Газета «Новое время» у 2017 році назвала 
ТОП–100 людей культури України, куди увійшли і двоє диригентів – Оксана Линів 
та Кирило Карабиць. Ці та інші наші диригенти поступово займають своє місце у 
професійній музиці Європи саме як українські митці. Згадаймо події сторічної 
давнини – тріумфальні концертні виступи Олександра Кошиця країнами Європи з 
Українською республіканською капелою. Уже тоді світ дізнався про неймовірну 
скарбницю української хорової культури. Та беремо до уваги той факт, що його сти-
мулював уряд УНР, адже була нагальна потреба прорвати російську інформаційну 
блокаду і гідно представити український народ з його етнічними особливостями та 
духовною культурою. Однак поставити такий культурний потяг на державні рейки 
у сьогоднішніх реаліях є справжнім викликом для держави. 

Адже коли ми ведемо мову про національну ідентичність диригентів, то маємо 
на увазі, що вони є репрезентантами свого національного мистецтва. Ентоні Сміт 
вважає національною ідентичністю «неперервне відтворення та реінтерпретацію 
структури вартостей, символів, спогадів, міфів і традицій, що становлять харак-
терну спадщину націй, та ідентифікацію індивідів із цією структурою і спадщиною» 
[22, c. 40].  

У спеціальному відео New York Times, в рамках колонки «The Interpreter», жур-
налісти Макс Фішер та Аманда Тауб зазначають: «Національна ідентичність – це 
міф, який побудував сучасний світ […] Але це також змінило те, як ми думаємо. 
Національна ідентичність змінила нашу реальність. Ми переживаємо все, що 
стається з нашими народами так, ніби це відбувається особисто з нами» [29]. Проб-
лема національної ідентичності вперше виникла в Древній Греції, саме там сфор-
мувався і мовно-культурний принцип самоідентифікації: «кожен, хто говорить 
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по-грецьки, – еллін, а той, хто говорить іншою мовою і дотримується інших звичаїв, – 
варвар» [18, c. 35]. 

Яскравим спалахом національно-ідентичної складової головного диригента 
опери і філармонічного оркестру міста Ґрац Оксани Линів (1978 р. н.), можна 
вважати концерт, що відбувся під її орудою 29 вересня 2016 року у Національному 
академічному театрі опери та балету України імені Тараса Шевченка. Він об’єднав 
Національну заслужену академічну капелу України «Думка» разом із Гамбурзьким 
симфонічним оркестром в одне дійство. На думку продюсера цього мистецького 
заходу, британського оперного співака Павла Гуньки (який, до речі, має українське 
походження), це був не просто концерт, «не просто хор чи оркестр, але драматичний 
твір, що наче поєднував одразу усі частини в єдиний виступ» [15]. У цій програмі 
виконувались два реквієми: Кадиш-Реквієм «Бабин Яр» Євгена Станковича та «Рек-
вієм» Йогана Брамса. Співставлення музики різних епох і композиторів у цьому 
концерті дозволило слухачам подивитися на свою власну історію, відчути свою 
ідентичність дещо по-іншому. На думку американського філософа Джорджа Міда, 
такий «обхідний шлях через інших» є необхідною передумовою виникнення іден-
тичності (self). Парадокс полягає в тому, що індивід усвідомлює власну ідентич-
ність лише в тому випадку, якщо дивиться на себе очима іншого» [1, c. 26]. Пам’я-
таючи події минулого, нація має шанс мати власну ідентичність, яка потребує 
«певної картини своєї історії, виникнення, розвитку – своїх страждань і своїх 
досягнень. Ці оповіді огортають нас і витворюють наші картини себе та свого 
минулого більше, ніж ми про це зазвичай знаємо. Це один з особливо важливих 
засобів, завдяки яким експресивізм сформував наш світ» [24, c. 531]. Наша музика 
– це культурні ресурси нашої національної ідентичності, і ми зобов’язані плекати 
та поширювати її, у результаті чого ми отримаємо сталість і довголіття нашої нації. 

В одному з інтерв’ю О. Линів зазначила: «Кожен день – це для мене мотивація 
для свого власного розвитку. І кожен день я аналізую, а чому в Україні музична 
культура залишається в якомусь такому абсолютно застійному періоді, варіанті. 
І яким чином можна зламати поки що цю стіну, яка розділяє Україну і світ, власне, 
у сфері культури. І тому для мене Львів, Моцарт – це перша така ополонка, у якій я 
хочу прорубати цю кригу. Я хочу побудувати оцей живий коридор спілкування» [14]. 

У рамках фестивалю LvivMozArt (засновником та арт-директором якого є 
О. Линів), 24 серпня 2017-го року в Гарнізонному храмі св. Петра і Павла відбулася 
прем’єра музичної програми під назвою «Цвіт», присвячена Дню незалежності 
України. Автором ідеї була співачка Наталія Половинка. У цій програмі [26] поезія 
Т. Шевченка об’єднала двох сучасних українських композиторів – Богдану Фроляк 
та Валентина Сильвестрова, а звучання Академічного камерного хору «Cantus», 
художнім керівником та диригентом якого є Еміл Сокач, було вишуканим і над-
звичайно майстерним. 

Еміл Сокач (1959 р. н.) – один з провідних українських хорових диригентів 
сучасності. Хор «Cantus», яким він керує протягом 25 років, «задає тон музичній 
культурі Ужгорода» [19]. На його думку, місія хорового мистецтва – «нести людям 
щось добре, гарне. Можливо, банальні речі, але це виховання, давати людям правду, 
істину, правильні цінності. Чому ми говоримо про цей репертуар, чому ми співаємо 
ту чи іншу музику? Бо це найвищі людські досягнення в цьому жанрі. Це те, на чому 
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можна вчитися, збагачуватися. Спів такого репертуару відкриває людині новий світ, 
іде переоцінка цінностей» [19]. Е. Сміт вважав, що саме культурні ресурси «схильні 
до активного втручання в життя нації, наприклад, лідери, які прагнуть відродити 
щасливу долю нації, або духівництво та інтелектуали, створюючи нові символи та 
оповіді нації» [22, c. 65]. 

Сучасний український диригент Кирило Карабиць (1976 р. н.) восени 2016 року 
очолив найстарший оркестр Німеччини, ставши музичним директором і шеф-
диригентом Німецького національного театру та Державної капели у Веймарі. 
Колись тут «працювали Йоганн Себастьян Бах і Ференц Ліст, а історія оркестру 
налічує більше 500 років» [25]. В інтерв’ю «Радіо Свобода» К. Карабиць поділився 
своїми думками з приводу української культури: «Треба розповідати світу, що 
визнані мистецькі авторитети мають стосунок до цієї землі, і що ця земля – це не є 
Росія, це не є Польща, це є земля і народ із власною ідентичністю. […] Культура – 
це перше, у що треба інвестувати. України немає на культурній карті Європи. Про 
Україну знають тільки завдяки війні, Чорнобилю й іншим дуже негативним речам. 
Наше завдання – змінити це. Якщо ми поставимо Україну на культурну карту світу, 
ми отримаємо те, чого потребуємо» [27]. Інакше кажучи, ми можемо обрати власну 
ідентичність, ту, яку хочемо отримати, а для цього потрібно «зуміти вчасно зробити 
інший вибір, якщо раніше вибрана ідентичність втратить цінність» [5, с. 185]. 

В контексті глобалізації української музичної культури варто відзначити той 
факт, що диригент Національного академічного театру опери та балету України 
імені Тараса Шевченка та диригент симфонічного оркестру «Київ-Класик» Герман 
Макаренко (1961 р. н.) у 2016 році отримав від ЮНЕСКО звання «Артиста в ім’я 
миру». Він став першим українцем, який отримав цей титул від цієї поважної 
міжнародної організації: «так визнали внесок диригента у просування музики як 
діалогу і взаєморозуміння між людьми, зміцнення миру і терпимості [20].  

Художній керівник Академічного симфонічного оркестру Чернівецької філар-
монії Йосип Созанський (1975 р. н.) відкрив світові 10 симфоній Михайла Вербиць-
кого, а також віднайшов загублені твори українських композиторів і здійснив їх 
прем’єрні виконання. Зокрема, це вокально-симфонічна поема «Данило Галицький» 
Богдана Крижанівського, кантата «Шляхи повернення» Мар’яна Кузана, «Заповіт» 
Василя Барвінського та багато інших [11].  

Одним з найбільш відомих популяризаторів української хорової культури 
сьогодення є Микола Гобдич (1961 р. н.). Починаючи з 1990 року він є головним 
диригентом та музичним директором Муніципального академічного камерного хору 
«Київ», а також засновником фестивалю хорового співу «Золотоверхий Київ»1. 
За роки свого існування хор «Київ» здійснив сотні концертів в Україні і за кордоном 
«і таким чином утверджував Україну на мистецькій мапі світу» [28]. Талант М. Гоб-
дича проявився також в розшифруванні, виданні та записі хорових творів україн-
ських композиторів, а музичні програми хору «Київ», укладені М. Гобдичем, 

                                                 
1 Так історично склалося, що у 1990 році був започаткований ще один музичний фестиваль 

«Київ Музик Фест», що популяризував сучасну українську музику. Цікаво, що ініціатором 
створення цього фестивалю був композитор Іван Карабиць – батько відомого диригента 
Кирила Карабиця. 
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репрезентують українське хорове мистецтво від епохи середньовіччя до музики 
ХХІ ст. Його ідентифікація, як особистісна, так і національна, є яскравим прикладом 
злиття різних ідентичностей в одну цілісність, творчу і активну персональність, що 
нерозривно пов’язана з культурою свого народу. 

Подвижницька робота сучасних українських диригентів перекликається із 
творчістю Миколи Лисенка, що свідомо проявляв національну та культурну іден-
тичність ще у другій половині ХІХ століття. Його музичні програми вирізнялися 
глибиною національного змісту, а їх основу формували українські народні пісні 
(в його ж хорових обробках), мелодійність і соціальна тематика яких «не залишали 
слухачів байдужими, та викликали в них захоплення національною культурою» [2, 
с. 244]. М. Лисенко сприяв поширенню українських ідей, чим формував нове на той 
час мистецьке соціокультурне середовище: «До важелів впливу на усвідомлення 
українцями своєї ідентичності варто віднести і його внесок у розвиток національної 
літератури, адже саме він допомагав українським авторам видавати друком їхні 
твори в Галичині. Композитор був одним із тих, чиїми стараннями на території 
Російської імперії, до якої належала більша частина України, з’являлись видання 
«на малорусском наречии» [2, с. 244]. Цей історичний шлях диригента, який усвідо-
мив і прийняв свою національну та культурну ідентичність, дав надзвичайно ко-
рисні плоди для нашої нації. І хоча сьогодні, в умовах світової глобалізації, дуже 
складно підтримувати баланс культурно-національного буття як в межах, так і за 
межами своєї країни, ми повинні пам’ятати, що «шлях усвідомлення українцями 
своєї культурної і національної ідентичності є тернистим, довгим і таким, що 
продовжує тривати […] але все ж основну відповідальність несе, власне, саме 
українське суспільство» [2, с. 244]. 

Торкаючись такого важливого для диригента питання як ідентичність, ми 
повинні сказати і про культурні ресурси національної ідентичності, що «можуть 
стати «священними підмурками» нації, і вже тоді їх вирізняють, шанують і тлу-
мачать» [22, с. 65]. Для нашої держави таким ресурсом є музика, що здатна правити 
«за «опору» для чотирьох основоположних вимірів національного існування: спіль-
ноти, території, історії та долі» [22, с. 66], і про це потрібно пам’ятати. Пригадується 
ледь не крилатий вираз екс-міністра культури України, а сьогодні – директора 
Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Кру-
шельницької – Василя Вовкуна: «національна культура – це і є національна ідея!» [8]. 
Саме він став ініціатором відновлення фольк-опери Є. Станковича «Коли цвіте папо-
роть», прем’єра якої відбулася 15 грудня 2017-го року на сцені львівської опери під 
орудою Володимира Сіренка. Ця хорова опера є чудовим зразком українського 
постмодерного мистецтва. Варто згадати хоча б той факт, що коли було створено 
оперу у 1977-му, її заборонили до виконання через яскраво виражену українську 
ідейність. На щастя, ми маємо нагоду сьогодні перебувати в інших соціально-куль-
турних реаліях. 

На формування ідентичності диригента також впливають жорсткі рамки, в яких 
він працює. Добитися певного соціального статусу – достатньо складний процес, 
адже навіть коли цього досягнуто, «людину дратують підозри, що межі, в які вона 
так тяжко проникала, скоро зруйнуються або зникнуть» [5, с. 185–186]. Свій статус 
диригент повинен постійно підтверджувати.  
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Один з непростих шляхів досягнення успіху описав головний диригент Націо-
нальної опери Польщі (м. Варшава) Андрій Юркевич (1971 р. н.): «Сучасні україн-
ські музиканти можуть розраховувати на світове визнання тільки за умови навчан-
ня, початку кар’єри вже за кордоном. Я здобув освіту в Україні, але потім ще багато 
вчився на Заході. Це професія, яка передається «із рук у руки»: за всіх сучасних 
можливостей, в епоху інтернету є речі, яким можна навчитися лише безпосередньо 
від майстра. Треба мати вчителя, гуру, якого зрозумієш ти, а він тебе, і який дасть 
тобі рівно стільки, скільки можеш узяти, і який, звичайно, має що дати. Це все 
особливо тяжко для таких, як я: коли немає жодної фінансової підтримки і стоїть 
питання елементарного виживання. Є дуже багато обдарованіших за мене музикан-
тів, яких ніде не видно й не чути, тому що в нашій країні немає умов для розвитку, 
для кар’єри. Ми ламаємося, просто ламаємося, бо не можемо вижити. Якщо не 
можеш відірватися від економічних, побутових проблем, ти ніколи не будеш 
цікавим, не зможеш злетіти. Навіть якщо тебе поставлять диригувати дуже хоро-
шим оркестром, він за секунду все про тебе побачить і відчує. Чому все це так? Бо 
рівень життя в Україні зовсім не такий, як нам усім хотілося б. Кожен із нас мріє 
про Україну могутню, інтелектуальну, самодостатню, цікаву для інших країн, але, 
на жаль, цього ще немає, і чи буде колись, залежить від мене, від вас, від усіх, хто 
працює в нашій сфері» [23]. 

Професія диригента передбачає міжкультурний плюралізм, не конфронтацію 
«із іншими однаковостями» [3, с. 152] та зорієнтована на «визнання і розвиток таких 
фундаментальних цінностей, як права людини, її гідність, свобода, демократія та 
солідарність» [3, с. 114]. Водночас, цікавою і парадоксальною є думка, що іден-
тичність, як фантом, «пускає корені на кладовищі спільнот, але процвітає завдяки 
своїй обіцянці оживити мертвих» [5, с. 190].  

У сучасних реаліях змінюється все, навіть ставлення до людської природи, і якщо 
колись вона розглядалася як незмінний результат Божого творіння, то сьогодні 
«кожна сторона життя стала завданням, причому таким, що не залишала людині 
іншого вибору, крім як взятися за її вирішення, докладаючи для цього усі свої 
здібності. «Визначеність» змінилася «життєвими планами», доля – покликанням, а 
«природа людини», в якій вона була народжена, – «ідентичністю», за якою необ-
хідно слідкувати і яку потрібно підтримувати у відповідній формі» [5, с. 179].  

Сучасне диригентське мистецтво – це живий культурний організм, що формує 
і змінює, при потребі, свої життєві пріоритети. Його ідентичність – це процес, що 
переходить з «однієї ситуації в іншу, з одного стану в інший» [12, с. 47]. Цей 
організм сповнений енергією, постійно оновлюється і здатен викликати відданість 
великої кількості людей. Ідентичність сучасних диригентів очевидно залишається 
подібною до ідентичності їхніх предків, тобто створюється ними самими, але 
сьогодні цей процес не потребує такої «твердості». У глобалізованому світі інша 
якість набуває цінності, і на думку З. Баумана – це «гнучкість», де всі компоненти 
повинні бути «легкими і мобільними, так, щоб їх було можливо миттєво перегрупу-
вати […] Міцність – це прокляття, як і постійність в цілому – тепер вважається 
небезпечною ознакою поганої пристосованості до швидко і непередбачувано 
мінливого світу, до дивовижних можливостей, які він в собі несе, і тієї швидкості, 
з якою він перетворює вчорашні активи в сьогоднішні обов’язки» [5, с. 291]. 
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Вивчення цієї проблематики дозволить спроектувати можливі шляхи збереження і 
розвитку національної та культурної ідентичностей майбутніми поколіннями, а 
також дасть більше інформації про розвиток особистості диригента.  

Roman Dzundza. Issues of identity displayed through modern ukrainian conductors. 
World culture is a permanent, living process that embodies the development of human thought 
and creativity. Modern conducting art is a living cultural organism, which is forming and 
changing, and the identity of contemporary conductors is obviously stays similar to the identity 
of their ancestors, namely they are created by themselves. The design of identity problems for 
Ukrainian conductors is seen as actual, and the study of this problem will allow to design 
possible ways of preserving and developing national and cultural identities by future generations 
and will give more information about the personality development of the conductor.  
The purpose of our investigation is to review the problems of identity through the prism of the 
views and activities of contemporary Ukrainian conductors. 
Objectives of the study are to identify the sources in which the main positions of conductors are 
concentrated on the issues of manifestation and preservation of identity; having analyzed them, 
to design possible ways of preserving and developing national and cultural identity by future 
generations. With this information, we can make a conclusion on the importance in every artist’s 
(including the conductor) life and work of such a multi-faceted and complex concept as identity. 
The creative activity of modern Ukrainian conductors M. Gobdych, E. Sokach, O. Lyniv, K. Kara-
byts, A. Yurkevych, J. Sozansky displayed through identity problems was researched. An analysis 
of the interviews and articles about their activities was carried out and the specific of their own 
identities’ interpretation was outlined. 
The current state of search by conductors of their own identity in the trends of globalization 
musical culture was characterized. The historical projection of modern Ukrainian conductors 
and conductors of the past, on the example of M. Lysenko and O. Koshyts was considered.  
Key words: conductor, identity, self-identity, national identity, cultural identity, M. Lysenko, 
M. Gobdych, E. Sokach, O. Lyniv, K. Karabyts, A. Yurkevych, J. Sozansky. 
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