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ПЕРЕДМОВА

Шановні читачі! П’ятий випуск збірника наукових праць молодих 
вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук» пропонує Вашій 
увазі статті з таких галузей, як «Історія», «Мистецтвознавство», «Мо-
вознавство. Літературознавство», «Педагогіка». У сфері наукових заці-
кавлень молодих дослідників – актуальні, однак ще не достатньо вивче-
ні питання сучасної гуманітаристики. Водночас нововведенням є розділ 
«Рецензії, відгуки, повідомлення», який покликаний висвітлювати ін-
формаціїю у галузі гуманітарних наук, мистецьких подій тощо.

Виданням серійного збірника рада молодих вчених Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка надає мож-
ливість молодим науковцям апробувати результати досліджень, сказати 
своє слово в українській науці.

Автори публікацій – викладачі, аспіранти, магістранти не лише Дро-
гобицького педагогічного університету, а й інших навчальних закладів 
– у межах окремого збірника мають змогу заявити про свої наукові ін-
тереси, що дає цілісне бачення того, чим живе сучасне молоде покоління 
науковців.

П’ятий випуск «Актуальних питань гуманітарних наук», як і попере-
дні, відзначається належним науковим рівнем, дотриманням усіх необ-
хідних вимог до видань такого типу. 

Висловлюємо сподівання, що матеріали збірника стануть джерелом 
вагомої наукової інформації для широкого кола вчених-гуманітаріїв.

Проректор з наукової роботи 
Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, 
доктор педагогічних наук, професор  Пантюк Микола Павлович
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ІСТОРІЯ

УДК 821.161.2(477.83):94(477.83)
Володимир ГАЛИК,

м. Дрогобич

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ІВАНА ФРАНКА НА ТЕРЕНАХ САМБОРА 

ТА САМБІРЩИНИ

У дослідженні простежено громадсько-політичну діяльність Івана Франка 
на теренах Самбірщини, а особливо у Самборі. На основі різного роду маловідо-
мих джерел та літератури визначено, що активна громадсько-політична діяль-
ність Івана Франка у цьому краї зумовлювалася його передвиборчою діяльністю 
1895, 1897 та 1898 рр. З’ясовано, що під час цих кампаній вчений віднайшов 
низку матеріалів, які прислужилися йому для багатьох подальших праць, у яких 
він демонструє ганебні вчинки його конкурентів, масові підробки та фальсифі-
кації, які негативно впливали на політичний розвиток краю.

Ключові слова: Іван Франко, громадсько-політична діяльність, Самбір, 
Самбірщина, передвиборчі кампанії.

Halyk V. Ivan Franko’s Public and Political Activity in the City of Sambir and 
Sambir District. In the given research Ivan Franko’s public and political activity in 
Sambir ditrict was outlined, especially the one pertaining to the city of Sambir. Based 
on a number of less publicized sources and literature it was discovered that an active 
public and political activity of Ivan Franko in this area was predetermined by his 
electoral activity in 1895, 1897 and 1898. It was found that during those campaigns 
the scholar obtained a range of materials which contributed to his many subsequent 
works.In them he demonstrates the disgraceful acts of his opponents and mass 
electoral fraud which negatively infl uenced region’s political development.

 Key words: Ivan Franko, public and political activity, Sambir, Sambir district, 
electoral campaigns.

Галик В. Общественно-политическая деятельность Ивана Франко на 
территории Самбора и Самборщины. В исследовании прослеживается обще-
ственно-политическая деятельность Ивана Франко на территории Самборщины, 
особенно в Самборе. На основе различного рода малоизвестных источников и 
литературы определено, что активная общественно-политическая деятельность 
Ивана Франко в этом крае обусловлена его предвыборной деятельностью 1895, 
1897 и 1898. Выяснено, что во время этих кампаний ученый нашел ряд материалов, 
которые послужили ему для многих последующих работ, в которых он демонстри-
рует позорные поступки его конкурентов, массовые подделки и фальсификации, 
которые отрицательно влияли на политическое развитие края.
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Ключевые слова: Иван Франко, общественно-политическая деятельность, 
Самбор, Самборщина, предвыборные кампании.

Постановка проблеми. Друга половина 90-х років ХІХ ст. у житті 
Івана Франка характеризується стрімким пожвавленням його громад-
сько-політичної діяльності на теренах Підкарпаття. Це зумовлювалося 
тим, що у 1895, 1897 і 1898 рр. Радикальна Партія висувала І. Фран-
ка на посла віденського парламенту і галицького сейму, але, через ви-
борчі маніпуляції адміністрації і провокації ідеологічних і політичних 
супротивників, без успіху. Пізніше, на початку ХХ ст. І. Франко стає 
бажаним гостем самбірської «Руської бесіди», провідні члени якої часто 
запрошували вченого для прочитання рефератів у Самборі. З огляду на 
це, у сучасній франкознавчій науці стає актуальним вивчення питання 
громадсько-політичної діяльності вченого на території Самбірщини, а 
особливо самого її центру – міста Самбора. Саме цей регіон став одним 
із важливих плацдармів інтенсивної громадсько-політичної діяльності 
Івана Франка в ході і після передвиборчих кампаній

Аналіз досліджень. Порушувана нами проблема уже розглядалася 
фраґментарно різними дослідниками-франкознавцями. В центрі їхнього 
зацікавлення перебували окремо взяті аспекти із громадсько-політичної 
діяльності Івана Франка на теренах Самбірщини [2, 5, 9]. Водночас вза-
ємини І. Франка з просвітянами краю та його передвиборча діяльність 
на теренах Самбора і Самбірщини простежуються у спогадах І. Коссака 
[8], М. Жука [7], І. Филипчука [19]. Значне місце для дослідження по-
сідає епістолярна спадщина – унікальне історичне першоджерело для 
реконструкції і дослідження тогочасної доби та простеження Франко-
вої громадсько-політичної діяльності на теренах Самбірщини [1, 3, 4, 
13–18, 24].

Мета статті – простежити перебіги подій у громадсько-політичному 
житті вченого на теренах Самбора й Самбірщини, визначивши тим са-
мим його внесок у формування світогляду тогочасного населення краю. 

Виклад основного матеріалу. Ативні відвідини Іваном Франком 
Самбора були пов’язані з його передвиборчою компанією до австрій-
ського парламенту, у який він балотувався на депутата загальної курії 
[8, 48] в 1897 р. по окрузі Перемишль – Мостиська – Рудки – Самбір 
– Дрогобич – Підбуж [27, 20]. Лише за цей рік І. Франко зробив чотири 
візити в місто Самбір, під час яких виступав перед мешканцями міста та 
їх гостями з навколишніх сіл.

На мітингу у Перемишлі 8 січня 1897 р. І. Франко підкреслив, що 
«діяльність народного депутата є ненастанною війною». Спростовую-
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чи чутки, що селяни не довіряють йому, І. Франко зазначав: «В усякім 
разі... я буду сам себе боронити та й за довір’ям жебрати не буду. Досить 
з мене, що моє сумління спокійне, що я чуюся чистим, що йшов чесно 
тою дорогою, котру вважаю за найліпшу... І будьте певні, що коли тепер 
упаду при виборах, а повиходять знов такі «любимці народу» як Телі-
шевський, Подляшецький, Мандичевський і др., що в раді державній ані 
разу рота не отворили, то й це мене не здивує і не знеохотить до дальшої 
праці» [24, 88–89]. 

Під час передвиборчої компанії Іван Франко побував у селі Підгай-
чиках, яке знаходиться поблизу Рудок, що на Самбірщині. Тут відбулося 
народне віче, на якому він говорив про умови та порядок голосування, 
роз’яснював програму радикальної партії. Зауважимо, що селяни Під-
гайчиків самі запросили до себе І. Франка через відрядженого ними до 
нього посланця.

Жителі Самбора, як і всієї Самбірщини позитивно ставилися до 
кандидатури Івана Франка й в скрутні хвилини часто допомагали йому. 
Прикладом цього може бути те, що під час віча в Перемишлі жандарм-
ські агенти розшукували І. Франка і, помітивши це, селянин Деревляний 
з Плешевичів не лише зразу попередив його, а й допоміг уникнути аре-
шту. Він разом з однодумцями переховував його протягом п’яти днів у 
селі Плешевичі. Але невдовзі І. Франко попросив їх, щоб уночі виїхати, 
тому що він хотів продовжувати свою агітаційну роботу. Для маскуван-
ня він переодягнувся за селянина, щоб по дорозі не викликати підозри. 
Таким способом І. Франко доїхав аж до села Викоти Самбірського райо-
ну, де, подякувавши за допомогу, розпрощався із своїми проводирями. У 
селі Викоти І. Франко, напевне, мав знайомих і подався до них [7, 215].

 Кандидатуру І. Франка впевнено підтримували і мешканці Рудок. 27 
січня 1897 р. він виступив у містечку, викриваючи несправедливість ав-
стрійської виборчої системи, і заохочуючи людей голосувати за тих кан-
дидатів, які дійсно будуть відстоювати їх інтереси. На зустріч прийшло 
більше ніж 300 виборців. Коли під час виступу І. Франка бургомістр 
Ангельський звернув його увагу на те, що в залі є також селяни-поляки, 
то тоді той звернувся до них польською мовою з проханням не робити 
різниці у справі національності, а об’єднати свої зусилля в захисті се-
лянських інтересів. 

Своє бачення суспільної ситуації і проблеми галицького села ви-
клав І.Франко на перемишльському зібранні 4 лютого, де були присутні 
майже 200 осіб. 15 лютого І. Франко побував з агітаційною метою у 
Дрогобичі. На всіх цих зборах присутні офіційно висунули його кан-
дидатуру як парламентського посла від четвертої і п’ятої курій. На під-
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тримку І. Франка, але без його участі, проводилися також збори у Луці 
(9 лютого) і Нижанковичах (11 лютого) [9, 120]. 

28 січня 1897 р. чотириста селян та міщан Самбора слухали промову 
І. Франка і підтримували його кандидатуру на виборах до Австрійського 
парламенту. Невдовзі, 7 лютого цього ж року, самбірчани знову мали 
оказію спілкуватися з І. Франком у залі українського клубу. Виголошую-
чи промову до зібраних, він підкреслив, що селяни і міські робітники та 
ремісники мають спільні інтереси і тому повинні разом боротися за свої 
права, обирати представників до органів державної влади [5, 12]. Такий 
же візит у Самбір І. Франко здійснив 9 лютого цього ж року.

Про агітаційну роботу вченого перед виборами дізнаємося й із лис-
та крайового адвоката Самбора Лукіяна Гумецького до Івана Франка. У 
своєму листі від 23 лютого 1897 р. він пише, що маршалковий комітет 
розпочав «предвиборче собраніє вь салі (залі – В. Г.) ради повітовой, на 
К[о]шаровь стане зь впроти кандидатик Д[окто]ра Леховскій. Порозу-
мівшись сь Д[окто]ром Чайковским прошу Вась приїхати вь четвергь 
рано на то собраніє. Буде то дуже парламентарно, єсли оба кандидати 
стануть себе вь очи, а якь нибудь маршалковичи не обвищують того со-
бранія надто публічно, то уже річею нашою будеть собрати тамь такь 
простий народь якь і інтелігенцію Вашой кандидатурі приклонну. Се-
годня в Самб[орі] другий день правибори, ми до теперь вь меншинстві, 
хотяй на потім доси доперва 2 хлоп[и] [по]шли за не нашою митою. 
Сегодня вечеромь однакь скликують иншеми. Жиди собрани, где пред-
ставлять Леховского яко антесемиту» [4, 391–392].

25 лютого 1897 р., Іван Франко знову відвідав Самбір, де під час ви-
ступів ділився з слухачами своїми політичними поглядами та уподобан-
нями [5, 12]. Також під час агітаційної роботи І. Франко представляв 
свої «Десять заповідей для виборців», у яких зауважував: «Подаємо вам 
тут, брати виборці з менших посілостей, десять рад, як маєте держати 
ся в день виборів, аби як найменше зазнати неприємностий, а як най-
більше мати певність, що ваш голос буде пошанований і ваш кандидат 
одержить більшість. Прочитайте їх уважно та заховайте в памяти» [21, 
221–222].

10 березня 1897 р. Л. Гумецький закликає І. Франка приїхати у Сам-
бір, щоб бути присутнім на виборах, пишучи: «Рівночасно написали ми 
письмо до ред[акції] Реваковича сь пропозицією, щоби ізь мисть наших 
кандидиваль бо і Стрийскіє годяться на теє, а наші мазури зь Рашков-
ского недоволені та сами пропонували то адв[оката] Віца, то ще когось. 
Будьте такі добрі, єсли виходите, чим скорше поговорити на Рев[ковича] 
щоби [с]прияль, та щоби вь неділю приїхаль. Танець виборовий уже на-
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чинаєсь, уже позїздились поторічні хруні, а гієни виборчі із повіт[ового] 
виділу шибаються уже на всі боки» [3, 349–350].

Незважаючи на шалений тиск своїх політичних недругів через пресу, 
офіційної влади безпосередньо в ході виборів на місцях, І. Франко все 
ж таки отримав значне число голосів. На виборах 11 березня 1897 р. він 
мав 320 із 506 голосів (у Мостиськах – 85, Перемишлі – 78, Рудках – 70, 
Дрогобичі – 44, Самборі – 43) [9, 121–122]. Але це не вплинуло на за-
гальний результат – у виборчій компанії 1897 р. українські політичні 
сили зазнали краху, з 78 галицьких послів до віденського парламенту 
потрапило лише 9 українців. Опозиційні народовці, які спільно вели ви-
борчу акцію, хоч і не виставили проти І. Франка свого кандидата, проте 
кандидатуру його не підтримували, ставилися до неї неприхильно, а де-
коли і ворожо. Та все ж на виборах до загальної курії І. Франко отримав 
320 голосів, а його опонент – демократ (польського походження) доктор 
Вітольд Левицький одержав 506 голосів. Це свідчить, що українське се-
лянство, робітники, єврейська і польська біднота підтримували І. Фран-
ка, але влада за допомогою терору та шахрайства вирвали у нього прак-
тично його перемогу [8, 49].

Пам’ятаючи про своїх виборців, І. Франко 20 березня 1897 р. у «Гро-
мадському голосі» виступив із статтею «Подяка», де особливо відзначив 
сміливість своїх прихильників, зауважуючи: «Браття виборці з повітів 
Перемиського, Мостиського, Самбірського і Дрогобицького! Прийміть 
щиру подяку за вашу геройську твердість в боротьбі за ваше право і 
ваші інтереси… . Браття! Хоча темна сила тепер ще взяла верх над нами, 
не тратьмо надії» [25, 1].

Вивчаючи статистику виборів у Галичині впродовж 1876 і 1883 рр., 
І. Франко резюмує: в українських виборчих округах абсолютне число 
виборців поступово зменшується. В середньому по селах Галичини на 
100 мешканців випадає майже 10 виборців, а у містах їх мало що більше 
6-ти. Це зумовлено тим, що в містах проживає дедалі більше пролетаріа-
ту, який не платить ніяких прямих податків, ніж по селах. Хоча присутні 
такі міста, які мають обширні передмістя з сільським характером (до 
таких міст належать Самбір, Стрий і Коломия), і це в згаданому спів-
відношенні є корисним, тому, що на 100 мешканців, виборців припадає 
трохи більше ніж у інших містах [22, 388–391].

Досить цікавим для І. Франка стало вивчення «Статистичних та-
блиць щодо виборчої реформи в містах», які були складені Здиславом 
Гашинським. Ця праця була виконана крайовим філіалом за дорученням 
сейму у 1888 р., її мета – згромадити матеріал і на його основі розро-
бити нове положення про вибори для 30-х більших галицьких міст. Не 
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звертаючи увагу на цифри оповідей і пропозицій щодо вигляду нової 
виборчої організації у містах, І. Франко зосереджується лише на деяких 
правдивих висновках пана Гашинського. У загальному числі виборців 
першість займає Коломия (4 000 виборців) і Дрогобич (3 266 виборців). 
Понад 2 000 виборців міста Тарнів, Самбір, Снятин, Сокаль, Перемишль 
і Яворів. Від 1 000 до 2 000 виборців має 10 міст, в тому числі Станіс-
лавів, Броди, Жовква, Бережани, Бохня, Золочів і Жешув і тільки 8 міст 
мали 500–1000 виборців [23, 392–393].

Студіюючи матеріали статистичного бюро «Wiadomości 
statystycznych o stosunkach krajowych», який вміщує найважливіші під-
сумки перепису населення від 31 грудня 1890 р., І. Франко зазначає, що 
густота населення в Галичині різноманітна. Разом із зростанням загаль-
ної кількості населення краю, ще жвавішими темпами зростає кількість 
людності у великих містах [20, 312–313]. Дуже цікавими для І. Франка 
виявилися дані про співвідношення чоловічої та жіночої статі в Галичи-
ні. Під час перепису чоловіків, включаючи тих, що перебували на вій-
ськовій службі, зафіксовано 3 260 438, а жінок – 3 347 385. Зіставляючи 
цифри, І. Франко визначив, що на 1 000 осіб чоловіків припадає 493, 
а жінок – 507. З 74-ох регіонів, лише у двох виявилося понад 51 від-
соток чоловічого населення, а саме у перемиському (523 чоловіки на 
1000 мешканців) і ярославському (512 чоловіків на 1 000 мешканців). В 
обидвох випадках це пов’язане з тим, що в на цих місцевостях знаходи-
лось розташування значних військових гарнізонів. Окрім цих регіонів, 
незначну перевагу чоловічого населення (переважно не більше 1 від-
сотка) мають такі повіти: Станиславівський, Стрийський, Самбірський, 
Турківський – тобто гірські або підгірські райони Східної Галичини [20, 
314].

Вибори 1897 р. до загальної курії ввійшли в історію, як «криваві». 
Вони коштували селянам і робітникам Галичини 9 вбитих, 29 поранених 
і близько 800 заарештованих (І. Франко наводить трохи інші дані: вбито 
10, поранено 30 і заарештовано 500 чоловік [26, 196]). Так представили 
себе часи режиму колишнього цісарського галицького намісника, піз-
нішого австрійського прем’єр-міністра графа Баденього, режиму, який 
після нього плавно впроваджували намісники Галичини князь Євстахій 
Сангушко, граф Пінінський і граф Андрій Потоцький [8, 48]. Пізніше 
про вибори 1897 р. І. Франко писав: «…Біля моїх вікон у Львові, день 
у день водили десятки закованих і скатованих селян (русинів і поляків), 
яких тягнено до в’язниці за вбивство виборчого комісара, до мене хоро-
го, немічного і розбитого, день у день і ніч у ніч надбігали розполохані 
«легальністю» виборів міщани та селяни то з Комарно, то з Цеброва, то 
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з мостиського, то з перемиського, то з бозна-яких інших повітів, благаю-
чи поради й бодай захисту, переночувати їх та прогодувати кілька день, 
поки минуть страховища легальних виборів» [2, 144–145].

На початку 1900-х рр. Іван Франко надалі продовжує відвідувати 
Самбір. Це було зумовлено тим, що самбірська «Руська бесіда» запро-
шувала доктора до себе з відчитами. Одним із ініціаторів цього був 
кореспондент Івана Франка з кола самбірських крайових адвокатів 
Данило Стахура. Стахура Данило (1860-1938), суспільний і політ. діяч, 
адвокат, посол до австрійського парламенту від Національно-Демокра-
тичної Партії протягом 1907–1911 рр. У 1914 р. вивезений росіянами до 
Сімбірська [6]. В період листопада 1918 по травень 1919 рр. Стахура Да-
нило обіймав пост бургомістра (голови міста) Самбора [12]. Був членом 
Української Національної Ради, пізніше суддею на Закарпатті та діячем 
«Просвіти». Помер у Празі [6].

Із листів Д. Стахури докладніше довідуємося про громадсько-науко-
ву роботу, а саме читання рефератів Івана Франка у Самборі. Поштовхом 
до такої активної участі у читанні рефератів стала активна співпраця 
Д. Стахури з І. Франком. Так, із листа Д. Стахури від 15 березня 1901 р. 
дізнаємося, що саме автор займався організацією відчитів вченого. Саме 
тут мова йде про те, що І. Франко мав прочитати реферат в Перемишлі 
у вівторок 19 березня 1901 р. Також самбірський адвокат просить Івана 
Франка передати зразок тексту реферату з метою його погодження із 
тутешнім староством. Рекламу про це мала ромістити на своїх шпаль-
тах газета «Діло» [15, 87]. У наступному листі від 16 березня 1901 р. 
Д. Стахура повідомляє вченого, що запланована зустріч переноситься 
на середу 20 березня 1901 р. через те, що тутешній магістрат помилився, 
оскільки не зауважив, що зала де мав відбутися відчит реферату була 
уже орендована. Також із листом Д. Стахура подає рекламну інформа-
цію до газети «Діла», та просить І. Франка, щоб той повідомив про свій 
приїзд [18, 303–304].

Така співпраця І. Франка з Перемишлем наштовхнула Д. Стахуру 
організовувати відчити вченого у Самборі. Так у листі від 20 вересня 
1903 р. адвокат пише, що «Виділ рускої Бесіди в Самборі має честь по-
просити Вас кілька відчитів, єли се можливо за кожним разом в субо-
ту? Бажанєм нашим було би щоби відчити тії причинилися до оживле-
ня цілої нашої громади в Самборі, а не сумніваємо ся, що імя Ваше до 
осягненя сеї ціли богато причинити ся може. Просимо про те ще раз не 
відказувати нам своєї помочи…». Цей лист був підписаний представ-
никами руської «Бесіди» в Самборі: секретарем Іваном Чайковським та 
«предсідателем» доктором Стахурою [16, 399–400].
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Із подальших листів Д. Стахури до Івана Франка дізнаємося, що за-
прошення І. Франко отримував тричі: перша зустріч відбулася 24 жов-
тня 1903 р. [13, 495–496] Про другу зустріч знаємо, що вона відбулася, 
проте нема чітко визначеної дати і можемо лише припускати, що це ста-
лося десь у суботу на прикінці жовтня, або ж в суботу першої половини 
листопада [1, 13, 17]. Третя ж зустріч пройшла також у суботу 28 листо-
пада 1903 р. [14, 507–508] Також, крайовий адвокат повідомляє вченого 
яким чином можна доїхати до Самбора: «Єсли Вам проте лиш здоровля 
позволяє, то віджалуйте хвильку часу і [пожалуйте] ся до Самбора… 
новим потягом на Рудки, приступ дуже вигідний. До Самбора приїздить 
ся ½ до 7-мої вечером, а можна відїхати на другий день ½ до 6-тої рано 
знов на Рудки, в 8-мій на Перемишль, в 10-тій на Стрий» [17, 483–485]. 
Метою цих відчитів мало бути те, що вони повинні були додати сам-
бірчанам та усій інтелігенції «духа і витривалости» та скріпити віру в 
надію на кращі обставини, оскільки «інтелігенция руска на провінції 
складаюча ся із самих трусливих державних урядників послідним часом 
піднепала моцно на дусі» [17, 483–485]. 

Щодо тогочасної самбірської «Бесіди», то вона була розміщена в 
трьох кімнатах, які винаймалися у п. Гендзінського, на партері, навпро-
ти костьолу оо. бернардинів. До самбірської «Бесіди» в цей час входило 
приблизно 50 членів місцевої і позамісцевої інтелігенції. Члени поді-
лялися на звичайних і надзвичайних. Звичайними членами могли ста-
ти урядовці й священики. Вони сплачували внесок, який сягав одного 
ринського щомісячно. Надзвичайними членами були студенти із вищих 
шкіл, які мали невелику зарплату або ж утримувалися за кошти адвокат-
ських канцелярй. Останні вносили по 50 кр. щомісячно, проте переваж-
но не платили, бо управа «Бесіди» анулювала їхні вклади на загальних 
зборах товариства як такі, що їх важко стягнути. Надзвичайні члени не 
мали ні активного, ні пасивного виборчого права на загальних зборах 
товариства. Однак вони були рушійною силою «Бесіди», постійно вно-
сили заклики й ідеї, надавали колориту різним урочистостям, а самим 
важливим було те, що вони українізували «Бесіду», оскільки одна її час-
тина репрезентувала «руський напрям» [19, 526].

Найбільш активними з тогочасної самбірської молоді були студенти 
права: Іван Коляджин (суддя), Іван Білинський (адвокат у Самборі), Іван 
Мацюрак, Лев Рожанківський та інші. Були також і патріоти – народо-
вці. Ці студенти були душею всіх зборів, відчитів, святкувань, різних 
імпрез. Відвідували також «Бесіду» два брати Криницькі: Макс і Риньо, 
які були синами гімназійного професора-історика, завідувача польсько-
го клубу в Самборі [19, 527]. 
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Важливу роль у діяльності «Бесіди» відігравали її старші учасники: 
Клим Топільницький, комісар скарбового уряду, судові радники Іполіт 
Копистянський, Йосиф Кульчицький, меценат українських письменників 
Василь Келяновський, вихованець оо. василіан у Лаврові та Ставропігії, 
котрий перед смертю змінив греко-католицький обряд на латинський; 
Філарет Гладилович, комісар скарбового уряду; Микола Лашкевич, 
Еміль Пашкевич і М. Слюзар, гімназійні професори; о. І. Гмитрик, кате-
хит гімназії; о. Лев Щавинський, шамбелян і парох Самбора; о. Михайло 
Ортинський, катехит учительського семінару; Т. Білинський, професор 
учительського семінару; о. Фр. Рабій, катехит дівочої школи; Н. Усті-
янович, військовий ветеринар, і доктор Йосиф Кос, військовий лікар. 
Дещо пізніше прибули до Самбора проф. Ф. Колесса, лісовий радник 
Марганець і доктор Д. Стахура. З околиці належали до «Бесіди» парох 
села Ваневичів о. Микола Боберський; о. Дм. Гординський, парох села 
Кульчиців, та ще кілька інших священиків [19, 527].

Вищезгадані члени товариства «Бесіда» управляли духовним та 
культурним життям у місті та поза ним. Виразний український напрям 
«Бесіди» репрезентували такі члени, як Ф. Гладилович, Й. Кульчицький, 
М. Ортинський, Фр. Рабій, а «серцем» гуртка молодих народовців був 
Т. Біленький, який керував всіма проектами щодо творення нових куль-
турних осередків. Вони і підтримали ініціативу Д. Стахури запросити 
Івана Франка до «Бесіди» з відчитом. Запрошувати його на «Бесіду» для 
них було трохи небезпечною і ризикованою справою, адже І. Франко був 
соціалістом. Це могло викликати неприємності, тому що еліта «Бесіди» 
переважно складалася із цісарсько-королівські урядовців та священиків. 
Щоб зробити доповідь І. Франка «безпечною», його ставили другим піс-
ля директора української гімназії в Перемишлі Гр. Цеглинського, який 
був добре відомим тоді драматургом [19, 527].

Для виступів І. Франка було орендовано найкращу залу в Самборі – в 
готелі Букетинського. Послухати доповідача прийшла шкільна молодь ви-
щих гімназійних класів і курсів учительського семінару. У своїх виступах 
І. Франко вів мову про духовне відродження та закликав молодь до праці 
над культурним розвитком народу. Після одного із виступів вчений відвідав 
бібліотеку «Бесіди», де зацікавився журналом релігійної літератури «Хрис-
тіянскоє чтеніє», який пізніше за згодою керівника «Бесіди», обміняв через 
Наукове товариство ім. Шевченка у Львові на белетристику [19, 527–528]. 

У 1913 р. Франко знову відвідує Самбір. В цей час І. Франко пред-
ставляє населенню свою поему «Мойсей» по різних містах Галичини і 
Буковини. Очевидно, що головною метою його візиту у Самбір й була 
презентація поеми «Мойсей». Сама зустріч з слухачами відбулася 7 квіт-
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ня 1913 року. Про виступ І. Франка у Самборі своїх читачів газета «Діло» 
повідомила ще 4 квітня: «Самбір. Вертаючи з Турки, буде читати д-р І. 
Франко дня 7 с. м. в понеділок, о год. 8 вечора, в залі «Руської Бесіди» 
свою поему «Мойсей» [11]. Ця зустріч відбулася в заплановані день і го-
дину, достовірне підтвердження віднаходимо у львівській газеті «Нове 
слово». Подана тут інформація констатує: «З Самбора пишуть нам: Дня 
7 цьвітня с. р. приїхав до нашого міста др. Іван Франко з відчитом своєї 
безсмертної поеми «Мойсей». Не лише дорослі, а й учнівська молодь ви-
йшла зустрічати великого письменника на залізничну станцію [10].

Висновки. Терени Самбірщини для І. Франка стали плацдармом для 
громадсько-політичної діяльності в ході передвиборчої агітації під час ви-
борів до Австрійського парламенту у 1897 р. Він брав участь у виступах 
перед населенням у різних місцевостях Самбірщини під час яких розділяв 
свої політичні погляди та міркування із слухачами, склав для них своєрідну 
програму поведінки під час голосування. Чимало разів відвідував Самбір-
ську «Бесіду», де налагоджував контакти із самбірською молоддю та елі-
тою, представляв населенню у Самборі свою безсмертну поему «Мойсей». 
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КУРСОВА СИСТЕМА ОСВІТИ НА ДРОГОБИЧЧИНІ 
У РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944)

У статті висвітлено функціонування системи курсів, які діяли на теренах 
окупованої нацистами Дрогобицької області УРСР у 1941 – 1944 рр. Розкрито 
діяльність таких курсів: 1) для осіб, зайнятих у сільському господарстві та 
ремісництві; 2) для чиновників і службовців; 3) для працівників соціально-гума-
нітарної (освітньої, просвітницької, медичної) сфери. 

Ключові слова: освіта, курси, Дрогобиччина, нацистська окупація 1941 – 
1944 рр.

Haliv M. The System of Educational Courses in Drohobych District during the 
Nazi Regime (1941 – 1944). The article deals with the functioning of course system, 
which was introduced on the territory of Drohobych region of the USSR, occupied by 
the Nazis between 1941 and 1944. The following specifi c courses are disclosed: 1) for 
persons employed in agriculture and craftsmanship; 2) for offi cials and administrative 
staff; 3) for employees of social and humanitarian ( educational,cultural and medical) 
sector.

Key words: education, course-training, Drohobych ditrict, Nazi occupation of 
1941 – 1944.

Галив Н. Курсовая система образования на Дрогобыччине в годы на-
цистской оккупации (1941 – 1944). В статье освещено функционирование 
системы курсов, действовавших на территории оккупированной нацистами 
Дрогобычской области УССР в 1941 – 1944 гг. Раскрыта деятельность таких 
курсов: 1) для лиц, занятых в сельском хозяйстве и ремесленничестве; 2) для 
чиновников и служащих; 3) для работников социально-гуманитарной (образо-
вательной, просветительской, медицинской) сферы.

Ключевые слова: образование, курсы, Дрогобыччина, нацистская оккупация 
1941 – 1944 гг.

Постановка проблеми. У сучасних реаліях України зростає суспіль-
ний та науковий інтерес до складних, часто суперечливих подій Другої 
світової війни. Історики намагаються об’єктивно, різнобічно і глибоко 
висвітлити різноманітні аспекти згаданої проблеми, зокрема значну ува-
гу присвячують умовам життя українського суспільства в період гітле-
рівської окупації (1941 – 1944 рр.). Помітне місце у їхніх наукових по-
шуках займає дослідження системи освіти різних окупованих регіонів 
України. У цьому контексті актуальним є й висвітлення такої форми під-
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вищення кваліфікації, перекваліфікації, удосконалення освіти, як курси, 
що, масово організовувалися в окупованій гітлерівцями Галичині, зо-
крема й на теренах Дрогобиччини.

Аналіз досліджень. Стан освіти періоду нацистської окупації – 
одна з найменш досліджених сторінок історії вітчизняної культури. 
Протягом минулого двадцятиріччя світ побачили цікаві праці В. Гінди 
[9], П. Доброва та М. Бистрової [16], Л. Задорожної [23], які розкри-
ли систему освіти на Житомирщині, Донбасі, та Дніпропетровщині у 
1941 – 1944 рр. Курсовій системі освіти західноукраїнського регіону ро-
ків окупації присвячені дослідження Н. Антонюк [3], О. Луцького [36], 
Г. Стефанюк [62]. Аналізуючи їх, відзначимо, що автори опрацьовували 
поширення курсової освіти без детального з’ясування регіонально-кра-
єзнавчих аспектів. Тож праць вузько краєзнавчого характеру, зокрема й 
стосовно Дрогобиччини, на сьогодні немає. Це й спонукало нас до ви-
вчення та розкриття становища курсової системи освіти Дрогобиччи-
ни окресленого періоду. Зауважимо, що географічні межі дослідження 
охоплюють територію так званої Дрогобицької області УРСР, яка під 
час німецької окупації була розподілена між галицьким (Дрогобицька, 
Стрийська, Самбірська округи, частина округи Львів-повіт) та краків-
ським (частина Перемишльської округи з містами Добромиль та Хирів) 
дистриктами Генеральної Губернії (далі – ГГ).

Мета статті – розкрити становище курсової системи освіти Дрого-
биччини у 1941 – 1944 рр.

Виклад основного матеріалу. Сформована окупаційним режимом 
система освіти на українських землях, звісно ж, не задовольняла усіх 
культурно-освітніх запитів місцевого населення. Саме цим можна пояс-
нити розгортання широкої курсової системи навчання юнаків та дорос-
лих. Ініціатива та організаційні зусилля у справі проведення різноманіт-
них курсів виявляли переважно різні, дозволені владою громадські та 
господарські організації – українські, польські і навіть єврейські. Лише 
зрідка проведення певних курсів ініціювали німецькі владні органи. 
Найчастіше вони просто давали дозвіл на їх проведення Українському, 
Польському окружним (допомоговим) комітетам, Товариству «Сіль-
ський Господар», Хліборобській палаті, українській кооперативі «На-
родна торгівля», польській «Єдності», юденратові тощо. Зауважимо, що 
більшість курсів були платними.

Аналізуючи курсову форму освіти, за спеціалізацією можна виділи-
ти три різновиди курсів: 1) для осіб, зайнятих у сільському господарстві 
та ремісництві; 2) для чиновників і службовців; 3) для працівників со-
ціально-гуманітарної (освітньої, просвітницької, медичної) сфери.



17

Найбільшого поширення набули курси, покликані підготувати праців-
ників у сільському господарстві та ремісництві. Сільськогосподарські курси 
було започатковано майже одразу після відновлення Товариства «Сільський 
господар» (липень 1941 р.). Структура товариства (і його філій у Дрогобичі, 
Стрию, Самборі та ін.) включала три реферати: домашнього господарства, 
хліборобського вишколу молоді, організаційно-люстраторський. Воно за-
ймалося насамперед хліборобським вишколом молоді (ХВМ) та домашніх 
господинь, однак для цього потрібні були фахові і досвідчені інструктори. 
Тож «Сільський господар» узявся за підготовку інструкторів ХВМ. Так, фі-
лія товариства у Дрогобичі при співучасті Хліборобської палати у листопа-
ді та грудні 1941 р. влаштувала десятиденні курси для інструкторів ХВМ з 
питань садівництва та плекання городини. Члени «Сільського господаря» 
задля цього повинні були підібрати з кожного села Дрогобицької округи 
по три кандидати на курси [52, 3]. Проте мешканцями округи вони не об-
межилися. Відомо, що стрийська філія «Сільського господаря» з 17 листо-
пада також проводила запис кандидатів на ці курси [42, 3]. Зрештою курс 
плекання городини охопив 79, а курс садівництва – 178 осіб [18, 7; 50, 4]. 
Наступні, цього разу вечірні, курси були проведені у Дрогобичі з 16 березня 
1942 р., вони також присвячувалися городництву [41, 4].

Особливу активність у справі організації курсів вишкільників ХВМ 
проявляла стрийська філія «Сільського господаря». 28 грудня 1941 – 3 
січня 1942 рр. у с. Дуліби було проведено короткий «курс передовиків ІІ 
і ІІІ ступенів» секцій ХВМ (30 осіб), де лекції читали інженери Г. Мель-
ник, В. Фрайт та ін. [6, 3; 20, 4]. 20 січня – 7 лютого 1942 р. уже 38 осіб 
із різних куточків Галичини здобували знання інструкторів ХВМ на чер-
говому курсі у м. Стрию [64, 4]. У грудні 1942 р. знову для передовиків 
секцій ХВМ відбулися два курси у Стрию (26 учасників) і Дулібах (40 
курсантів). Курси в Дулібах відвідали й представники окупаційної вла-
ди. Зі стрийського курсу 16 учасників «стало до організаторської робо-
ти в повіті» як інструктори та керівники секцій «Сільського господаря» 
[56, 6]. 1943 року сільськогосподарська підготовка молоді на Стрийщині 
набула більш широких масштабів завдяки активній діяльності Григорія 
Дулина, який очолив реферат хліборобського вишколу молоді місцевої 
філії товариства «Сільський господар». Зауважимо, що він водночас був 
членом українського націоналістичного підпілля і виконував функції ре-
ферента пропаганди Стрийського окружного проводу ОУН під псевдо 
«Максим», «Всеволод» [26, 232; 67, 6; 69, 6]. Зрозуміло, що через курси 
і секції ХВМ велася активна націоналістична пропагандистська робота.

Наведемо декілька прикладів «курсової діяльності» «Cільського гос-
подаря» в Стрийській окрузі (1943 р.): 1) 15 – 21 лютого організовано 
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«теоретично-пропагандивні курси для вишколу повітових інструкторів 
сільськогосподарського виховання», в яких взяло участь 30 осіб з повітів 
Стрий, Сколе, Жидачів, Журавно, Ходорів, Болехів, Миколаїв [71, 6]; 2) 22 
серпня – 5 вересня у Болехові відбувся курс «абстинентів», у якому взяло 
участь 40 осіб під проводом представника УЦК Никифорчина. Протягом 
першого тижня курсанти проходили теоретичний вишкіл, а наступного – 
практичні заняття щодо виготовлення соків, конфітюр, різних наливок та 
безалкогольних напоїв; 3) 16 серпня – 19 серпня знову ж у Стрию відбув-
ся курс інструкторок секцій господинь Товариства «Сільський господар» 
(здобувало освіту 15 дівчат) [60, 6]; 4) 25 вересня – 9 жовтня (м. Стрий) 
вдруге ініційовано курс «вироб безалкогольних напоїв» (60 учасників) 
[10, 4]; 5) 2 листопада – 1 грудня в окружному центрі організовано другий 
курс інструкторів ХВМ, на який зголосилося приблизно 50 учасників, зо-
крема з Тернопільщини й Станіславщини [30, 6; 72, 5]. Реферат ХВМ на 
Стрийщині також проводив курси у Сколе, Жидачеві, Ходорові, Журавні, 
Болехові, Миколаєві. З 27 грудня 1943 р. до 3 – 4 січня 1944 р. вони від-
бувалися в сільськогосподарських школах Черниці (для Миколаївського 
повіту), Бережниці (для Стрийського повіту), Кремерівки (для Ходорів-
ського повіту), Кохавини (для Жидачівського повіту) [68, 6; 69, 6].

Підготовані на курсах вишкільники поширювали здобуті знання 
в секціях ХВМ та домашніх господинь різних міст і сіл. На березень 
1943 р. у Стрийському повіті налічувалося 20 секцій ХВМ, які працю-
вали з 606 юнаками і дівчатами. Вони вивчали «науку про життя рос-
лин, стан ґрунтів, їх раціональний обробіток, плекали яринні городці 
та проходили практичний вишкіл» [56, 6]. У червні того ж року на всі 
повіти Стрийської округи припадала 41 секція ХВМ, з них 21 діяла в 
одному Стрийському повіті цієї ж округи. Три секції згаданого повіту 
(Дашава, Лисятичі і Довголука) започаткували плекання безрогих корів. 
Крім того, секції у Дашаві, Гірному, Жулині і Кавчому Куті розводили 
«расових» курей. Секції сіл Сихів Горішній, Уголна та Лисовичі вдали-
ся до плекання породистих кріликів. Ведення яриних городців вивча-
ли секції ХВМ сіл Дашава, Гірне, Колодниця та Кавчий Кут [7, 6]. На 
липень 1943 р. активно працювали секції ХВМ на Сколівщині (Сколе, 
Синевідсько Вижнє, Крушельниця, Підгородця, Урич, Сопіт, Ямельни-
ця), в яких проводилися конкурсні змагання, землю «гарно обсадили 
городцями» [70, 6].

На жаль, майже не маємо даних щодо сільськогосподарських курсів 
в Самбірській окрузі. Відомо, що 1942 року у селі Стрільбичі на Старо-
самбірщині поновив діяльність гурток ХВМ, де до 15 жовтня відбуло-
ся 30 зібрань (вивчали сільське господарство та історію України) [1, 6]. 
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Зауважимо, що мешканці колишньої Дрогобицької області УРСР мали 
змогу здобувати курсову освіту і за межами свого краю. Так, відділ Хлі-
боробської палати в Дрогобичі через пресу повідомляв, що на хлібо-
робський курс в Дублянах під Львовом зараховано таких осіб зі Стрий-
щини: Теодор Головка – Черниця, Осип Петриканюк – Стинава, Василь 
Жук – Надітичі, Адам Торкало – Синевідсько, Гринь Рудка – Бережниця. 
Курс триватиме від 11 січня 1942 до 31 березня 1942 р. [44, 2].

Проводилися й інші курси господарського профілю. Для прикладу, у 
серпні 1941 р. Студентське товариство Дрогобича організувало коопе-
ративний курс [38, 4]. У Дрогобичі також пройшов челядницький курс, 
організований у червні 1943 р. [73, 6]. До слова, ці курси частково фі-
нансувала Дрогобицька міська управа, в бюджеті якої на 1942/43 госпо-
дарський рік на ці потреби передбачалося 2000 зл. (щоправда, реально 
було витрачено 1289 зл. [13, 158]). Газета «Стрийські вісті» (18.9.1941 р.) 
розмістила оголошення про відкриття у Стрийській молочарській школі 
шеститижневого (15 жовтня – 31 листопада) молочарського курсу, де 
прийматимуться хлопці і дівчата-українці віком 18 – 30 років, що за-
кінчили 6 класів вселюдської школи, мають свідоцтво моральності, по-
свідчення від батьків та опікунів про зобов’язання оплатити всі витрати 
кандидата [46, 4]. Діяли й спеціальні жіночі курси ведення домашнього 
господарства. Зокрема, 25 жовтня 1942 р. відбулося врочисте закінчення 
курсу домашнього господарства в Гаях Нижніх Дрогобицької округи, 
де навчалося 24 учасниці. На урочистостях був присутній і окружний 
староста Ґарґенс [25, 6]. 

Ремісничі курси були більш рідкісним явищем. Відомо, що 4 жовтня 
1941 р. у Дрогобичі місцевим УОК було організовано курси склярства, 
переплетництва і бляхарства, які проводилися в приміщенні ремісничої 
(технічної) школи [39, 6; 40, 6]. Приблизно тоді ж в ремісничій шко-
лі розпочалися курси підвищення кваліфікації працівників ремісничих 
підприємств, фабрик та заводів, зокрема шевців, гарбарів, токарів, слю-
сарів і електромонтерів. Успішні іспити та отримання диплому давали 
змогу курсантам «відкрити і самостійно вести фахове підприємство» 
[66, 6]. У тому ж місті при ремісничій школі з березня 1943 р. діяли 
й курси шевського крою, які проводив інженер Ярослав Булка [32, 6]. 
Доволі часто мешканці Дрогобиччини брали участь у «челядницьких 
курсах» Ремісничої палати (Львів). Так, 10 жовтня 1943 р. там відбулися 
іспити для 1157 курсантів з різних околиць Галичини, серед них 93 із 
Самбора, 85 – зі Стрия, 21 – із Дрогобича [61, 4].

Неодноразово організовувалися й шоферські курси. Уже 10 серпня 
1941 р. у Стрию було оголошено набір учнів на тримісячні курси водіїв 
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[47, 3]. Першого лютого 1942 р. вони запрацювали знову [48, 4]. Газе-
та «Голос Підкарпаття» (19.09.1943 р.) опублікувала оголошення про 
відкриття шеститижневого курсу Львівської шоферської школи В. Мі-
кути при окружному старостві у Стрию, куди приймалися хлопці по-
над 18-річного віку [74, 6]. У березні 1943 р. «вишкільний шоферський 
курс» під керівництвом інж. Олександра Татарського запрацював і в 
Дрогобичі [8, 6].

У зв’язку зі зміною адміністративної системи, актуальними стали 
курси для службовців місцевого походження. Майже одразу після від-
ступу радянських частин представники різних відновлених громадських 
організацій взялися за проведення курсів для службовців. Так, у липні 
1941 р. Студентське товариство (Дрогобич) відкрило курси німецької 
мови та машинопису [21, 2], а у вересні – адміністративно-організацій-
ний курс. Останній було запроваджено для сільської молоді з 6 – 7-клас-
ною початковою освітою, на нього зголосилося 500 юнаків і дівчат, од-
нак через брак місць прийнято лише 230 осіб [2, 4].

Особливою популярністю серед службовців користувалися курси 
німецької мови (її знання було обов’язковою вимогою для місцевих 
працівників різних органів влади, установ, організацій) та книговодства 
(бухгалтерії). Уже 12 серпня 1941 р. у Самборі розпочався «вечірній 
курс німецької мови для службовців», котрий складався з двох ступе-
нів: а) для початківців; б) для підвищення знання німецької мови [43, 4]. 
Тоді ж міський реферат освіти і культури Стрия відкрив кількамісячний 
курс німецької мови з трьома ступенями: «для початківців», «для дещо 
знаючих», «для потребуючих конверсанції» [45, 2]. Цікаво, що курси 
німецької мови проводили і в селах. Їх ініціаторами були переважно 
просвітяни, які усвідомлювали необхідність знання цієї мови в умовах 
окупаційного режиму. Наприклад, у с. Бабине на Самбірщині директор 
місцевої школи Андрій Сандик та парох о. Йосип Саєвич у листопаді 
1941 р. організували курс німецької мови, на який записалося 22 особи 
[33, 4]. Від середини листопада того ж року при читальні Товариства 
«Просвіта» с. Сокирчиці проводився аналогічний, розрахований на 10 
тижнів курс, в якому взяли участь понад 30 осіб (виклади проводив ди-
ректор тамтешньої школи Йосип Даців) [34, 4].

Про знання німецької мови своїми працівниками піклувався й Дро-
гобицький окружний «Союз кооператив». 13 квітня 1942 р. його керів-
ництво звернулося до шульамту з проханням дозволити провести курси 
німецької мови для ненімецьких службовців, які запланували розпоча-
ти 8 травня 1942 р. під керівництвом гімназійного вчителя Мирослава 
Кравчишина. Передбачалося, що заняття відбуватимуться у службових 
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приміщеннях кожного понеділка і четверга о 18.30 – 19.30 і щосереди 
з 17.30 до 18.30. До прохання додавався перелік 18-ти учасників кур-
су: Ольга Ленінська, Олена Данеливич, Марія Когут, Софія Чернецька, 
Францішка Чапська, Стефанія Святовська, Марія Юзефів, Володимир 
Мокрицький, Степан Ільків, Ярослав Білас, Зиновія Щербан, Василь Ку-
ций, Володимир Калічак, Іван Лобода, Михайло Смутний, Іван Коваль-
ський, Іван Гарасим’як, Ярослав Сушків [12, 17]. 

Бухгалтерські курси проводилися як окружними допомоговими ко-
мітетами, так і господарськими товариствами. Самбірський окружний 
Союз кооператив одним з перших вдався до практики курсів книговод-
ства: 14 – 18 січня 1942 р. у Самборі 48 представників 46-и коопера-
тив ознайомлювалися з бухгалтерською справою [57, 4]. Дрогобицький 
УОК та місцевий Союз кооператив у листопаді 1942 р., січні і березні 
1943 р. сприяли діяльності дво- і тримісячних курсів бухгалтерів [5, 6; 
17, 6; 35, 6; 37, 6; ]. У Сколе 20 березня 1943 р. закінчився двотижневий 
курс книговодів, також організований місцевим представництвом Со-
юзу кооператив (іспит склали 30 осіб) [31, 6]. 

Практикувалося й проведення інших курсів для службовців. Відомо, 
що 10 – 14 березня 1942 р. у Самборі, за дорученням Банкового На-
гляду (Краків), Ревізійний союз українських кооператив і Центробанк 
організували курси керівників (менеджерів) та бухгалтерів із семи пред-
ставництв «Українбанку» (12 осіб) [4, 4]. 19 жовтня 1942 р. у Дрогобичі 
запроваджено курси машинопису, німецької та української стенографії, 
німецької мови (на курсах машинопису і стенографії кількість слухачів 
обмежувалася 20 місцями, а на курсі німецької мови була довільною; 
перші два курси розпочали діяльність 19 жовтня, а третій – 27 жовтня) 
[55, 6]. До речі, будучи у Стрию (6.07.1942 р.), провідник УЦК В. Ку-
бійович особливо підкреслював необхідність запровадження «коротко-
речинцевих практичних курсів, як німецької мови, стенографії, писання 
на машині і т.п.» [63, 3].

Не менш масовими і частими були курси для працівників соціально-
гуманітарної сфери. Серед них помітним явищем стали курси учите-
лів народних і фахових шкіл, а також виховниць дитячих садків. Вже у 
серпні 1941 р. при Стрийській педагогічній школі започатковано курси 
вчителів початкових шкіл, де навчалося приблизно 200 осіб. Водночас 
(з 3 серпня) розпочався двомісячний курс для «неповнокваліфікованих» 
163 учителів у Самбірській учительській семінарії [3, 59]. Курси ж під-
вищення кваліфікації викладачів обов’язкових сільськогосподарських 
шкіл проводилися на базі найбільших державних рільничих шкіл у Чер-
ниці та Бережниці. Зокрема, для підготовки й перепідготовки виклада-
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чів однорічних обов’язкових сільськогосподарських шкіл було проведе-
но одномісячний курс (20 липня – 21 серпня 1942 р.) у Бережницькій 
державній рільничій школі. У ньому взяли участь 69 осіб із Стрийської, 
Дрогобицької, Самбірської, Станіславської, Бережанської, Коломий-
ської, Калуської округ [28, 6; 49, 6].

Українські організації на чолі з УЦК намагалися забезпечити під-
готовку кадрів для проведення культурно-просвітницької і мистецької 
роботи серед населення в рамках «Просвіти» – Українського освітнього 
товариства (УОТ). Це завдання реалізовувалося шляхом організації кур-
сів для диригентів, керівників самоосвітніх гуртків, бібліотекарів тощо. 
Так, Сколівська делегатура Стрийського УОК організувала тримісячний 
курс диригентів (керівник – диригент хору м. Сколе Іван Норичка), який 
завершився 17 березня 1943 р. Вісім курсантів успішно склали іспит 
та були скеровані у села для підготовки тамтешніх хорових колективів 
[29, 6]. Незабаром такий курс проведено і в Жидачеві та Стрию. Як по-
відомляла газета «Голос Підкарпаття», УЦК «з уваги на дошкульний 
брак диригентів хорів УОТ» доручив провести курси диригентів, на які 
можна приймати хлопців і дівчат віком від 14 років. 1 грудня 1943 р. 
розпочався курс у м. Жидачеві, на який з повіту зібралося 19 осіб. Ке-
рівництво курсом здійснював директор Державної музичної школи у 
Стрию І. Повалячек, водночас викладаючи сольфеджіо. Мистецтву гри 
на скрипці і мандоліні навчала Ольга Заяць – учитель тієї ж школи. Інші 
предмети викладав Микола Каліцун, який лише завершував навчання 
у Стрийській музичній школі [15, 6]. Приблизно у той час тривав ди-
ригентський курс І ступеня у Стрию, що завершився 31 січня 1944 р. 
Після іспиту, проведеного представником Інституту народної творчості 
(Львів) проф. Євгеном Козаком, частина курсантів вписалася на курс 
диригентури ІІ ступеня, що почався 9 лютого [24, 6] (за іншими даними 
– вже 1 лютого [14, 6]). Звісно ж, курси проводили викладацькі кадри 
музичної школи.

Наприкінці 1943 – на початку 1944 рр. було організовано курси й для 
інших категорій просвітянських працівників. Зокрема, УОК у Стрию 
започаткував шестиденні курси бібліотекарів, які розпочалися 6 листо-
пада 1943 р. Уже 22 листопада почався курс перевишколу «передови-
ків молоді» (керівників «Куренів молоді», що діяли під опікою УОТ) 
Стрийської округи. 6 грудня було відкрито ще й тритижневий курс «пе-
редовиків самоосвітніх гуртків» цієї ж округи (50 осіб). Після нього за-
плановано і двотижневий курс «передовичок дівочої молоді» [27, 6; 53, 
5; 54, 6]. Подібні заходи організовувалися навіть у селах. Наприклад, 26 
вересня 1943 р. у Винниках (Стрийщина) було започатковано «курс для 
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робітників культурно-освітньої праці» [19, 6]. Зауважимо, що місцева 
просвітянська молодь здобувала знання та досвід й на курсах поза меж-
ами Дрогобицької, Стрийської та Самбірської округ. Зокрема, у Львові 
1943 р. відбувся «перевишкіл працівників культурно-освітньої сфери», 
в якому брали участь мешканці Стрийщини (про це повідомлялося під 
час наради підреферентів делегатур УОК, що відбулася у Стрию 16 жов-
тня) [22, 6].

Окреме місце серед курсів соціально-гуманітарного профілю займа-
ли медично-санітарні курси. Одним із перших такий захід було органі-
зовано в Самборі, де ще 4 серпня 1941 р. тимчасовий УОК організував 
курси «Українського Червоного Хреста». Вони поділялися на дві час-
тини: 1) для фахових робітниць (санітарок); 2) для учениць і «жінок-
інтелігенток». Передбачалося, що на першому з них, крім фахових ме-
дичних предметів, дівчата вивчатимуть руханку, спів, українську мову 
і літературу, історію і географію України. На другому ж планувалося 
викладати предмети за програмою «Польового Червоного Хреста». Ви-
кладачами зголосилися працювати лікарі Ковальський (керівник курсу), 
Будзиновський, Козакевич, Юрчакевич. Заняття мали проводитися три 
рази на тиждень у приміщенні місцевої поліклініки [65, 4].

Наступний санітарний курс для жінок у Самборі за ініціативою жі-
ночої секції УОК та об’єднання праці самбірських лікарів діяв у травні-
червні 1943 р. Його було організовано на хвилі певного громадського 
піднесення, пов’язаного з акцією формування дивізії «Галичина». Курс 
(керівник – лікар Козакевич) виявився доволі масовим, адже налічував 
майже 80 учасниць. Лекції ж відбувалися двічі на тиждень по дві години 
в будинку учительської семінарії [58, 6]. На початку 1944 р. санітарний 
курс, що призначався для «працівників українських установ», відбувся і 
в Стрию під егідою місцевого УОК. Від 4 до 25 лютого під керівництвом 
лікаря Федоріва там навчалося 50 осіб [59, 6].

Цікаво, що санітарні курси спромоглися організувати й зачинені в 
рамках дрогобицького гето євреї. 9 грудня 1941 р. юденрат на чолі з Іс-
аком Розенблатом звернувся до крайсшульрата з проханням дозволити 
відкрити тримісячні санітарно-гігієнічні курси з метою підготовки відпо-
відного персоналу для єврейського шпиталю та налагодження диспансер-
ного обслуговування євреїв. Планувалося, що на курсах навчатиметься 30 
учасників, а план навчання включатиме 300 практичних (з 7 до 10 і з 15 до 
18 год.) і 160 теоретичних (з 10 до 12 год.) занять, які проведуть єврейські 
лікарі. До майбутніх курсантів ставилися певні вимоги: вік від 18 до 35 
років, мінімум 6 класів середньої школи, фізична і психічна придатність, 
довідка від юденрату. Вартість курсів визначалася у 150 зл.
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Крім того, було розроблено навчальний план цих курсів (теоретичні 
заняття): анатомія і психологія – 20 занять; хірургія – 15 занять; перша 
допомога при раптових захворюваннях – 8 занять; бактеріологія – 4 за-
няття; інфекційні захворювання та їх профілактика – 16 занять; газова 
та протиповітряна оборона – 5 занять; санітарія – 25 занять; гігієна – 10 
занять; фармакологія і рецептура – 5 занять; шпитальне господарство та 
адміністрація – 10 занять; внутрішні недуги – 20 занять; догляд за вагіт-
ністю і породіллями – 5 занять; догляд за немовлятами та маленькими 
дітьми – 8 занять; венеричні недуги – 5 занять; захворювання зору – 2 
заняття; захворювання вух та горла – 2 заняття.

Уже 19 грудня 1941 р. Дрогобицький крейсгауптман дав дозвіл на 
проведення цих курсів, які були організовані юденратом від 7 лютого 
1942 р. На них зарахували 33 кандидатки, про що І. Розенблат 17 лютого 
1942 р. повідомляв уряд старости [11, 4 – 7]. Викладачами на курсах 
працювали єврейські лікарі (усі з докторатами): анатомія – Барух Тей-
ман, фізіологія – Євген Пастель, акушерство – Віктор Крейсберг, бакте-
ріологія – Карл Гетер, хірургія – С. Вейсман, наркоз – Йозеф Ґендлер, 
фармакологія – Альфред Герціг [11, 14]. На жаль, відсутність відповід-
них джерел не дала змогу встановити, чи вдалося юденратові забезпечи-
ти проведення цих курсів до кінця.

Висновки. Підсумовуючи, зауважимо, що до нашого часу дійшли ві-
домості, які стосуються курсів, організованих переважно українськими 
товариствами та установами. Даних про курси винятково для поляків 
наразі не виявлено. Однак на основі наведених вище фактів можемо зро-
бити висновок про значне поширення курсової системи навчання в краї 
періоду німецької окупації. Вони різною мірою охоплювали майже всі 
верстви населення, однак, з огляду на соціально-економічну специфіку 
краю, переважали сільськогосподарські курси та курси домашнього гос-
подарства. Поширеними були курси німецької мови (що цілком законо-
мірно), які призначалися здебільшого для службовців (українців і поля-
ків) державних установ і громадських організацій. Останні вдавалися й 
до проведення курсів соціально-гуманітарного характеру, спрямованих 
на підготовку педагогів, садівничок, просвітян (диригентів хорів, керів-
ників самоосвітніх гуртків, бібліотекарів тощо) та працівників нижньої 
ланки медичної сфери (санітарок). Більшість курсів були цілком добро-
вільними, хоч траплялися і винятки («зелярські» курси для вчителів – 
обов’язково-примусові). Чисельність курсантів залежала від профілю 
курсів (на сільськогосподарських курсах, зазвичай, було більше слуха-
чів, ніж на, скажімо, санітарно-гігієнічних), позиції німецьких властей, 
можливостей організаторів тощо. Загалом можна простежити зменшен-
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ня величини курсів за кількістю учасників протягом окупації. Якщо у 
1941 р. окремі курси охоплювали понад 100 слухачів, то в 1944 р. – зде-
більшого 20 – 30. У цілому ж курсова система була вагомою можливістю 
здобути додаткові та покращити професійні знання для дорослих осіб, 
що з різних причин не мали змоги здобути освіту у фахових навчальних 
закладах. Не слід випускати з уваги й ще одну особливість курсів: гіт-
лерівці, даючи дозвіл або організовуючи курси, розглядали їх учасників 
як першочергово потенційний резервуар робочої сили для вивезення на 
роботу до рейху. Саме тому програми курсів, зазвичай, звужувалися до 
практичних речей (наприклад, ознайомлення колишніх радянських фа-
хівців із особливостями німецького виробництва, специфікою німець-
кого технічного обладнання). Натомість українські і, мабуть, польські 
організації та підпілля Руху Опору використовували курси для пропа-
ганди національних ідей. 
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УДК 343.82
Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ,

м. Дрогобич

СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ЗАКЛАДІВ 

У ДРОГОБИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (1944 – 1959)

На основі невідомих та маловідомих документів у статті характеризу-
ються особливості функціонування внутрішніх тюрем НКВС-НКДБ-МВС-
МДБ-КДБ у мм. Дрогобич і Стрий. Доведено, що саме ці установи відігравали 
важливу роль у комплексі заходів радянської влади, спрямованих на боротьбу із 
підпіллям. 

Ключові слова: пенітенціарна система, в’язниця, репресивно-каральна ді-
яльність, Дрогобицька область.
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Ilnytskyy V. The Specifi cs of Penitentiary Institutions Operation in Drohobych 
Region (1944 – 1959). Based on less publisized documents, the article makes an 
attempt to characterize the functioning of internal prisons within NKVS-NKVD-MGB-
MIA-KGB in the cities of Drohobych and Stryi. It is proved that these institutions have 
played an important role in a range of activities implemented by the Soviet power, 
which aimed at combating underground.

Key words: a penitentiary system, a prison, repressive and punitive activities, 
Drohobych region.

Ильницкий В. Специфика функционирования пенитенциарных за-
ведений в Дрогобычской области (1944 – 1959). На основе неизвестных и 
малоизвестных документов в статье характеризуются особенности функци-
онирования внутренних тюрем НКВД-НКГБ-МВД-МГБ-КГБ в гг. Дрогобыч и 
Стрый. Доказано, что именно эти учреждения играли важную роль в комплек-
се мероприятий советской власти, направленных на борьбу с подпольем.

Ключевые слова: пенитенциарная система, тюрьма, репрессивно-кара-
тельная деятельность, Дрогобычская область.

Постановка проблеми. У контексті дослідження українського ви-
звольного руху істотне значення надається всебічному висвітленню 
функціонування репресивно-каральної системи. Адже саме пенітен-
ціарним закладам відводилася особлива роль у діяльності радянської 
влади. На них покладалося завдання силою зламати опір або й фізично 
знищити нескорених особистостей, які мали інше бачення. Це зумов-
лює актуальність вивчення проблеми функціонування пенітенціарної 
системи у Дрогобицькій області упродовж 1940 – 1950 рр. Необхідність 
висвітлення цих питань полягає також у тому, що воно досі не розкрите 
належною мірою в українській історичній науці. 

Аналіз досліджень. У сучасній українській історіографії практично 
відсутні дослідження, які були б присвячені проблемі функціонування 
пенітенціарних закладів у 1940 – 1950 рр. Частково цей аспект осмисле-
но в узагальнюючій праці І. Біласа, в якій охарактеризовано репресив-
но-каральну систему [1; 2]. Окремі питання цієї проблематики з’ясовані 
у ґрунтовних студіях Дмитра Вєдєнєєва у співавторстві з Геннадієм 
Биструхіним [3; 4]. Фрагментарно специфіка діяльності пенітенціарної 
системи увиразнена у дослідженнях А. Кентія, Ю. Киричука, С. Макар-
чука, А. Русначенка, В. Сергійчука [8; 9; 10; 11; 13; 14].

Мета нашого дослідження – з’ясувати систему побудови та специ-
фіку діяльності пенітенціарних установ, охарактеризувати кадрову по-
літику у цих закладах.

Виклад основного матеріалу. У Дрогобицькій області упродовж 
1940 – 1950 рр. у кожному районі функціонували пенітенціарні заклади. 
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Звісно, вони відрізнялися з огляду на масштаби, кількість ув’язнених та 
функціональне призначення. Загалом у цей період в області діяли три стаці-
онарні в’язниці (на базі колишніх австрійських та польських) у Дрогобичі, 
Самборі, Стрию. У них відбували покарання засуджені особи. Паралельно 
із в’язницями існували пересильні пункти закритого типу. Тут утримува-
лися окремі особи чи цілі родини, яких готували до депортації у віддалені 
регіони СРСР. Такі пересильні пункти діяли у кожному районі. Проте ця си-
туація поступово зазнавала змін. Так, від січня 1949 р. у Бориславі існував 
основний пересильний пункт (у приміщенні колишнього ґетто), через який 
проходили усі ті, кого виселяли на Сибір із Дрогобицької області протягом 
1949 – 1952 рр. Очевидно, єдиний пересильний пункт був створений з ме-
тою централізації, ретельнішого контролю та унеможливлення втеч осіб, 
призначених на виселення. Окрім цього, у кожному районі при відділах 
НКВД-НКДБ-МВС-МДБ функціонували камери попереднього затримання 
для утримання осіб, які перебували під слідством; після винесення вироку 
їх відправляли у постійно діючі тюрми.

Слід відзначити: радянська адміністрація ретельно приховувала не 
тільки документи про боротьбу із підпіллям, але й справи про пенітенці-
арну систему. Тривалі пошуки дали можливість виявити практично уні-
кальні справи, які містять характеристику двох тюрем, які функціонува-
ли у Дрогобицькій області. Подібних справ із характеристиками інших 
внутрішніх тюрем виявити не вдалося. Більше того, робота із описом 
(спеціальний фонд по тюрмах УРСР) дозволила з’ясувати: практично 
90% справ фонду знищено. І це закономірно. Адже радянська влада на-
магалася приховати усі документи, які висвітлювали принципи, побудо-
ву, внутрішнє життя пенітенціарних закладів. Перша віднайдена справа 
характеризує внутрішню тюрму УМВС Дрогобича, інша – тюрму міс-
та Стрий. У цьому зв’язку необхідно провести диференціацію понять 
«внутрішня тюрма» і «тюрма». Відтак, використовуючи сучасну термі-
нологію, у м. Дрогобич діяв слідчий ізолятор, оскільки його призначен-
ням було утримувати осіб, які перебували під слідством. Натомість у 
м. Стрий діяла стаціонарна тюрма. На жаль, подібні документи з інших 
виявити не вдалося.

Збережений паспорт внутрішньої тюрми Управління КДБ, складе-
ний станом на 27 квітня 1953 р. Наказом МВС СРСР ліміт закладу був 
встановлений на 150 осіб [6, 1]. Внутрішня тюрма розташовувалася у 
центрі Дрогобича у приміщенні УМВС, що на вул. Стрийській, 3. Від-
стань до найближчої залізничної станції Дрогобича становила 2 км. На 
2-х поверхах ВТ було 16 загальних камер. Площа загальних камер ста-
новила 263,8 кв.м., а режимного двору – 644 кв.м. Одиночних камер не 
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було. Натомість були 2 карцери. У режимному дворі була цегляна одно-
поверхова споруда розміром 55 кв.м., яка використовувалася для утри-
мання коней. Господарчого двору не було [6, 2, 6].

Крім загальної характеристики будівлі, документ містив опис функ-
ціональних особливостей тюрми. Зокрема, зовнішня охорона тюрми 
здійснювалася наглядовим складом тюрми. З південної і південно-схід-
ної сторін тюрма примикала до споруди УМВС; тут вона оточувалася 
цегляною огорожею висотою 3,5 м. З західної сторони був дерев’яний 
паркан на рівні 2,5 м. [6, 2]. Для здійснення охорони внутрішня тюрма 
мала дві дерев’яні вишки, які були облаштовані над огорожею. Вхід на 
вишку розташовувався із зовнішньої сторони огорожі. Встановлена за-
боронена зона по периметру огорожі північної сторони із зовні була ого-
роджена колючим дротом. Окремим пунктом було освітлення. Зокрема, 
у внутрішній тюрмі воно було електричним. Зовнішні пости забезпечені 
не рефлекторним освітленням, а тільки точками електроламп.

Головний в’їзд в тюрму обладнаний одинарною брамою. Шлюзу для 
огляду транспорту не було. Для контролю за головними воротами біля 
них розташовувалася цегляна будка, яка в зимовий час опалювалася. 
Крім головних воріт, внутрішня тюрма мала вхідні двері в приміщення 
УМВС, які використовувалися для виведення ув’язнених на допити.

Документ окремо відзначав, що січення кліток віконних решіток від-
повідало встановленому розміру. Опалення у тюрмі було пічним, зокре-
ма, зі сторони коридору розташовувалася топка, яка розігрівалася газом. 
Водогону і каналізації у внутрішній тюрмі не було. Телефонний комута-
тор також був відсутній.

У тюрмі обладнана двохстороння тривожно-дзвінкова сигналізація: 
ДПКВТ із внутрішніми і зовнішніми постами. Усі двері камер облашто-
вувалися кватирками.

Внутрішня тюрма була закладом, в якому утримувалися особи, які 
перебували під слідством. Після винесення вироку засуджених етапу-
вали в інші заклади, оскільки спеціальних камер для утримування засу-
джених на 15 – 25 років позбавлення волі і засуджених до смертної кари 
не було. Лікарня також була відсутня. Натомість у тюрмі містився один 
прогулянковий двір закритого типу площею 108 кв.м.

У тюрмі діяла душова з пропускною здатністю від 10 до 15 осіб за го-
дину [6, 4]. Пральні в тюрмі не було, однак працювала також дезокамера 
типу «Сакса» з максимальною пропускною здатністю 15 – 20 осіб в го-
дину. Кухня розміщувалася у напівпідвальному приміщенні режимного 
корпусу та була обладнана чавунними котлами. Хлібопекарні при тюрмі 
не було. Окрім цього, у структурі тюрми були господарські приміщен-
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ня: продовольчий, речовий, овочевий склад. Вони розташовувалися у 
напівпідвальному приміщенні. Чергова кімната розміщувалася на 3-му 
поверсі адміністративного корпусу. Спеціального приміщення для при-
йому, оформлення і обміну ув’язнених у приміщенні не знаходилося. 

Приміщень, які діяли в інших тюрмах, не було. Зокрема, були відсутні 
спеціальні кімнати для розводу, кімнати для зберігання зброї і боєприпа-
сів, для слідчих, прийому передач побачень з ув’язненими [6, 5]. Канце-
лярія тюрми знаходилася у приміщенні УМВС на 3 поверсі окремо від 
корпусу. Діяла столярна майстерня у півпідвальному приміщенні тюрми 
та кімната культпросвітницької роботи на 2-му поверсі режимного корпу-
су. Відсутні були також автогараж, тир, підсобне господарство [6, 6]. 

Справа по внутрішній тюрмі м. Дрогобича дозволяє також простежи-
ти зміни, які відбувалися у ній. Зокрема, у довідці від 15 жовтня 1953 р. 
зазначалося: периметр огорожі становив 65 м. довжиною, висотою 3,5 м 
[6, 8зв.]. Спеціальні камери для утримання засуджених до смертної кари 
не з’явилися. Переоблаштували лікувальні камери на 3 поверсі режим-
ного корпусу. З’явилася пральня, яка розміщувалася у півпідвальному 
приміщенні тюрми.

На кожному поверсі режимного корпусу обладнали вбиральні і уми-
вальники [6, 10]. На 2 поверсі біля кімнати ДПНТ облаштували кімна-
ту для оформлення і обшуку ув’язнених. У тюрмі з’явилася спеціальна 
кімната для розводу змін. Зброя почала зберігатися у залізній шафі чер-
гової кімнати. Кабінетів слідчих не було з огляду на відсутність такої по-
треби [6, 10зв.]. Кімнати для прийому передач так і не з’явилися [6, 11].

Помітні зміни відбулися у формах утримання. Так, загальних камер 
не було, залишилися тільки 32 одиночні камери, площа яких станови-
ла 500 кв.м., та зберігалися 2 карцери [6, 12]. Збільшення числа камер 
пов’язана із тим, що у документі за квітень 1953 р. число (16) камер 
вказане на 2 поверхах, а уже в жовтні були враховані три поверхи.

Характеризувалася у справі також і система охорони тюрми. Так, на 
першому пості (коридор №1 поверх 3) відбувався цілодобовий нагляд. 
Розміщувалися одиночні камери №№ 23 – 32. Обладнання поста – клю-
чі, двохстороння тривожно-дзвінкова сигналізація, вогнегасник «Бога-
тир», телефон. На другому пості (коридор № 2 поверх 2) здійснювався 
цілодобовий нагляд. Тут містилися одиночні камери №№ 12–22. Облад-
нання поста – ключі, двохстороння тривожно-дзвінкова сигналізація, 
телефон. На третьому пості (коридор №3 поверх 1) аналогічно здійсню-
вався цілодобовий нагляд. Саме тут розташовувалися одиночні камери 
№ 1 – 11. Обладнання поста – ключі, двохстороння тривожно-дзвінкова 
сигналізація, телефон, вогнегасник [6, 15].
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На 4 пості відбувався цілодобовий нагляд. Розміщувався він біля 
головних воріт тюрми. Функціональне призначення – охорона входу в 
тюрму з північної сторони, входу в корпус зі сторони тюрми, 12 камер-
них вікон з північної сторони, огорожі прогулянкового двору та тюрми з 
північної сторони. Обладнання поста – ключі і двохстороння тривожно-
дзвінкова сигналізація, телефон, протипожежний інвентар.

Окремо характеризувалися вишки. Так, зовнішня вишка №1 (на пе-
риметрі тюремної огорожі з північної сторони) відповідала за цілодобо-
вий нагляд. Заборонена зона з північно-західної сторони, вікна тюрми з 
північно-західної сторони, огорожа тюрми з північної сторони. Облад-
нання поста – двохстороння тривожно-дзвінкова сигналізація, телефон. 
Зовнішня вишка № 2 (на периметрі тюремної огорожі з південно-східної 
сторони, прогулянковий двір) проводила цілодобовий нагляд. Облад-
нання поста – двохстороння тривожно-дзвінкова сигналізація, телефон. 
Охоронявся прогулянковий двір. Пост обладнаний двохсторонньою 
тривожно-дзвінковою сигналізацією [6, 16].

Окремим напрямом функціонування тюрми було конвоювання. Че-
кісти розрізняли різні його напрями. Зокрема, конвоювання ув’язнених 
на обмінно-здавальні пункти внутрішньої тюрми не здійснювався. Засу-
джені ув’язненні на період касаційного терміну переводилися у тюрму 
№ 1 УМВС м. Дрогобич. За конвоювання ув’язнених в суди і трибуна-
ли відповідало управління міліції [6, 17]. Натомість внутрішня тюрма 
конвоювала ув’язнених у Військовий трибунал, на відстань до 1 км від 
тюрми. На конвоювання в середньому за місяць задіювали 4 наглядачів 
у залежності від розгляду справи трибуналом.

Внутрішня тюрма етапування ув’язнених до тюрми №1 м. Дрогобич 
(відстань 4 км.), № 2 м. Стрий (відстань 28 км.), № 3 м. Самбір (від-
стань 30 км.) здійснювала силами наглядачів [6, 18]. У середньому в 
місяць конвоювалося у інші тюрми області 20 ув’язнених. В етапуванні 
ув’язнених в інші тюрми брали участь у середньому 2 наглядачів. Кон-
воювання в пересильні тюрми внутрішня тюрма не здійснювала. Пере-
везення ув’язнених при конвоюванні здійснювалося автозаком [6, 19].

Простежити подальші зміни у будівлі тюрми дає можливість довідка 
від 1 липня 1958 р. Зокрема, тут зазначено: огорожа внутрішньої тюрми 
стала кам’яною, її висота також змінилася і становила 4,5 м., загальна 
довжина стала 90 м. Натомість у цей же час зникли вишки [6, 20зв.]. 
Спеціальної кімнати для розводу змін так і не створили. Розвод змін 
здійснювався в кімнаті культпросвітньої роботи, яка розміщувалася на 
першому поверсі будівлі УКДБ. Кімната прийому передач розташовува-
лася у спеціальному приміщенні із зовнішньої західної сторони огорожі 
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біля головних в’їзних воріт тюрми, її площа становила 11 кв.м. Спеці-
альної кімнати для побачень ув’язнених з родичами так і не створили. 
Побачення ув’язнених з родичами здійснювалося у кімнаті культпрос-
вітньої роботи, розміщеній на 1-му поверсі приміщення УКДБ. Так і 
не з’явилися майстерні, автогараж [6, 23–23зв.]. Загальних камер уже 
не створювали. У порівнянні із 1953 р. збільшилася кількість одиноч-
них камер. Тепер їх чисельність становила 18 із загальною площею 271 
кв.м.(із розрахунку на 2 поверхи, третій не враховували) [6, 23]. Водно-
час у напівпідвальному приміщенні режимного корпусу було 7 одиноч-
них камер загальною площею 98 кв.м. Однак, для утримання ув’язнених 
вони повністю не були придатні, а тому використовувалися як продукто-
ві і речові склади тюрми [6, 24зв.].

Станом на 1958 р. тюрма потребувала капітального ремонту по ре-
жимному корпусі, внутрішньому та прогулянковому дворі, із зовніш-
ньої сторони частини корпусу, паркану саду, майстерні і кузні. На його 
здійснення на основі збірника одиночних розцінок для будівництва і 
капітального ремонту тюрем УРСР в цінах введених з 1 липня 1950 р. і 
затвердженого 2 січня 1951 р. потрібна була сума 58 182 рублів 05 коп. 
[6, 25].

Інша справа містить паспорт тюрми №2 м. Стрий УМВС Дрогобиць-
кої області, складений станом на 31 березня 1958 р. У цій тюрмі макси-
мальний ліміт, встановлений наказом № 00802 від 11 жовтня 1954 р., 
складав 370 місць. Тюрма розташовувалася у центрі міста Стрий на вул. 
Дзержинського, 2. Відстань до залізничної колії становила 500 метрів. 
До обласного центру (м. Дрогобич) по залізничній і шосейній дорозі 
було 30 км. Зовнішня огорожа була цегляною, її висота становила 3,5 
метри, а загальна довжина – 230 метрів [12, 1].

Для охорони периметру тюрми встановлено 3 кам’яні вишки. Вхід 
здійснювався із зовнішньої сторони огорожі тюрми. Передбачена за-
боронена зона по периметру огорожі тюрми була тільки з внутрішньої 
сторони, ширина її становила 2 метри, обладнана дротяною загородою. 
У тюрмі було електричне освітлення. Зовнішні пости обладнувалися 
рефлекторним освітленням від загальної міської електросітки. Голо-
вний в’їзд в тюрму обладнаний двійними воротами, що повністю забез-
печував огляд транспорту. Крім головних воріт, інших входів і виїздів в 
тюрму не було [12, 1зв.].

Січення кліток віконних решіток – 14,5Х19,5 см. Обігрівалася тюр-
ма пічним опаленням. Неопалювальних камер і карцерів не було. Во-
догону і каналізації в тюрмі не було. Тюрма обладнувалася охоронно-
тривожною сигналізацією довільного типу. Функціонувала одна камера 
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для засуджених до смертної кари [12, 2]. У тюремному корпусі діяла 
медико-санітарна частина: одна лікарняна камера на 6 ліжок, одиночна 
камера для аптеки, одна загальна камера для амбулаторії. Операційної, 
лабораторії, рентгенапарату при тюрмі не було.

У тюрмі було 6 дворів для прогулянок загальною площею 192 кв.м. 
Працювала душова з максимальною пропускною здатністю 20 – 25 осіб 
за годину. Функціонувала пральна, яка розташовувалася у господар-
ському приміщенні та містила сухо-жарову дезокамеру. Прання білиз-
ни здійснювалося вручну [12, 2зв.]. Кухня розташовувалася в окремому 
господарському приміщенні. Вона обладнувалася трьома варовими ча-
вунними котлами, ємкістю по 300 літрів кожний.

Санітарними вузлами камери не були оснащені. У тюрмі містили-
ся 4 складські приміщення і одне овочевозберігальне. Матеріальний і 
продуктовий склад знаходився в окремому господарському приміщенні, 
речовий – у тюремному корпусі.

Кімната чергового розміщувалася в адміністративній споруді [12, 3]. 
У цій же споруді діяло обладнане приміщення з 5 боксами, де проводив-
ся прийом обшук, а також оформлювали ув’язнених.

Спеціальна кімната для зберігання зброї боєприпасів розташовува-
лася в установі приймальної тюрми та межувала з кімнатою ДПБТ. Ка-
бінетів для слідчих у тюрмі не було [12, 3зв.]. В приміщенні приймаль-
ної тюрми розміщувалися кімната прийому передач (площа 33 кв.м.), 
кімната для побачень з родичами ув’язнених (на 4 місця). Вона мала 
окремі виходи для родичів ув’язнених. Спецчастина тюрми містилася в 
адміністративній споруді.

У тюрмі функціонували швецька, столярна, бондарна майстерні. 
Швецька розміщена в господарському приміщенні, площа її 18,02 кв.м.; 
столярні і бондарні в тюремному корпусі, їхня площа 323,41 кв.м. Крім 
цього, у тюрмі був гараж на 3 автомашини, розміщений в режимному 
дворі [12, 4]. Для ідеологічної роботи у господарському приміщенні 
працювала кімната культпросвітницької роботи на 70 місць та сцена. 
Був клуб на 50 місць із обладнаною сценою для демонстрації кінофіль-
мів ув’язненим.

Бомбосховища у тюрмі не було. Проте під господарським приміщен-
ням розташовувався підвал, який частково можна було використовува-
ти як бомбосховище. У тюрмі була одна котельня, у якій розміщувався 
один котел марки «Вертикально димогарний ВК-ІМ» із поверхністю на-
гріву 11 кв.м. [12, 4зв.].

Будівля тюрми являла собою трьохповерхову, цегляну споруду 1889 р. 
будівництва, яка складалася із 15 загальних камер, площею 389,13 кв.м. 
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та 15 одиночних камер, площею 167,35 кв.м. [12, 5]. Водночас 25 камер 
І-го поверху (загальною площею 223,41 кв.м.) використовували під сто-
лярні майстерні для навчання столярному ремеслу ув’язнених.

Справа містить також описи важливих приміщень тюрми. Так, ка-
мера № 41 (площею 14 кв.м.) використовувалася як кабінет заступника 
начальника тюрми; камера № 43 (загальною площею 21 кв.м.) – кабінет 
оперуповноваженого тюрми; камера № 44 (загальною площею 11 кв.м.) 
виконувала роль аптеки санчастини тюрми; камера № 45 (загальною 
площею 35,88 кв.м.) – санчастина тюрми; камера № 25 (загальною пло-
щею 34,71 кв.м.) і камера № 46 (загальною площею 34,71 кв.м.) викорис-
товувалися під класи загальноосвітньої школи і теоретичних занять для 
навчання ув’язнених; камера № 26 (загальною 11 кв. м.) – вчительська 
кімната; камера № 47 (загальною площею 11 кв.м.) – бібліотека тюрми; 
камера № 54 (загальною площею 12,65 кв.м.) – кінобудка і радіовузол; 
камера № 64 (загальною площею 66,26 кв.м.) – речовий склад тюрми; 
камера № 58 (загальною площею 14 кв.м.) – фотодактилоскопічний ка-
бінет [12, 5зв.].

Цілодобовий пост знаходився біля головних воріт, через який від-
бувалися перевірка входу і виходу конвою, громадян, проїзд гужового та 
автотранспорту. На цьому посту забезпечувалося електроосвітлення з 
зовнішньої і внутрішньої сторони, зберігалися ключі від воріт і вхідних 
дверей, щуп для перевірки вантажу, зразки діючих пропусків, переносна 
електролампа.

Із вишки № 1 здійснювався внутрішній і зовнішній нагляд по пе-
риметру огорожі тюрми із південно-східної сторони. На ній містили-
ся двохстороння, охоронно-тривожна сигналізація, телефонний зв’язок 
з кімнатою ДПНТ через внутрішній комутатор, свисток міліцейського 
типу, електроосвітлення по периметру огорожі тюрми.

З цілодобової вишки № 2 контролювалося та здійснювалося внутріш-
нє і зовнішнє спостереження по периметру огорожі тюрми із північно-
західної сторони. У ній містилися двостороння охоронно-тривожна сиг-
налізація, телефонний зв’язок з кімнатою ДПНТ, свисток міліцейського 
типу, електроосвітлення по периметру огорожі тюрми [12, 7].

Вишка № 3 дозволяла здійснювати цілодобове внутрішнє і зовнішнє 
спостереження по периметру з південно-східної сторони. Складовими 
на вишці були двохстороння охоронно-тревожна сигналізація, телефон-
ний зв’язок з кімнатою ДПНТ, свисток міліцейського типу електроосвіт-
лення по периметру огорожі тюрми [12, 8].

Окремо характеризувалося ліве крило І-го поверху тюремного кор-
пусу. За ним відповідно здійснювався цілодобовий нагляд. У крилі роз-
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ташовувалися чотири карцери і три одиночні камери з ув’язненими. На 
посту були камерні ключі, двохстороння охоронно-тривожна сигналіза-
ція, телефонний апарат внутрішнього зв’язку, вогнегасник, складаний 
ніж, електроосвітлення.

За серединою коридору І-го поверху тюремного корпусу здійснював-
ся парний двохзмінний нагляд. Тут перебували ув’язнені, які працювали 
у 8 одиночних камерах і 4 загальних камерах-майстернях. За постом був 
закріплений камерний ключ, двохстороння охоронно-тривожна сигналі-
зація, телефонний апарат внутрішнього зв’язку, вогнегасник, складаний 
ніж, електроосвітлення [12, 9].

У правому крилі І-го поверху тюремного корпусу здійснювався 
двохзмінний нагляд за ув’язненими, які працювали в трьох одиночних 
і трьох загальних камерах-майстернях. На посту зберігалися камерний 
ключ, двохстороння охоронно-тривожна сигналізація, телефонний апа-
рат внутрішнього телефонного зв’язку, вогнегасник, складаний ніж, 
електроосвітлення.

На другому поверсі тюремного корпусу здійснювався парний, ціло-
добовий нагляд. На ньому ув’язнені утримувалися у десяти одиночних і 
вісьмох загальних камерах. На посту були камерний ключ, двохсторон-
ня охоронно-тривожна сигналізація, телефонний апарат внутрішнього 
телефонного зв’язку, вогнегасник, складаний ніж, постова відомість, 
електроосвітлення.

За третім поверхом тюремного корпусу здійснювався парний цілодо-
бовий нагляд. Ув’язнені утримувалися в семи одиночних і одинадцяти 
загальних камерах. Пост третього поверху мав камерний ключ, двохсто-
ронню охоронно-тривожну сигналізацію, телефонний апарат внутріш-
нього телефонного зв’язку, вогнегасник, складаний ніж, постову відо-
мість, електроосвітлення [12, 10].

У цьому контексті наголосимо: для характеристики функціонування 
внутрішньої тюрми важливо з’ясувати стан та подати характеристику 
кадрів. Нещодавно вдалося віднайти змістовні документи, які дають 
можливість охарактеризувати працівників тюрми станом на 1944 р. і 
1947 р. (на жаль, інші відсутні). Йдеться про з’ясування та порівнян-
ня таких показників, як національність, вік, освіта. Фактично із другим 
приходом більшовиків (станом на жовтень 1944 р.) начальником тюр-
ми був старший лейтенант Микола Павлович Борисов (1910 р. н.), який 
став членом партії ще у 1939 р., а на чекістську роботу прийшов 1935 р. 
Перед призначенням у ВТ м. Дрогобич він працював начальником вну-
трішньої тюрми УНКДБ Київської області. За національністю був росі-
янином. Здобув середню освіту [7, 36]. Заступником начальника тюрми 
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працював молодший лейтенант Мурат Тасолтанович Урумов (1915 р.н.). 
Членом партії він став у 1938 р., коли розпочав роботу чекістом. До при-
їзду у Дрогобич працював помічником начальника внутрішньої тюрми 
НКДБ УРСР. За національністю був осетином [7, 36]. Загалом штат вну-
трішньої тюрми нараховував 30 осіб. Щоправда, на частину працівни-
ків у справі по внутрішній розстановці кадрів були відсутні біографічні 
дані [7, 40].

Важливо підкреслити вікові особливості працівників внутрішньої 
тюрми. Так, більшість із них мали до 35 років. Зокрема, осіб 1905 р.н. – 
1, 1908 р. – 1, 1909 р. – 2, 1910 р. – 1, 1911 р. – 1, 1912 р. – 2, 1914 р. – 2, 
1915 р. – 3, 1916 р. – 1, 1917 р. – 1, 1919 р. – 1, 1924 р. – 2, 1925 р. – 1, 
1926 р. – 1, 1927 р. – 1.

Невід’ємною складовою характеристики кадрового складу слід вва-
жати час вступу в партію. Попри те, що наявність партійної приналеж-
ності була фактично обов’язковою умовою, значна частина 32% (7 осіб) 
були безпартійними. Переважна більшість отримала партійний квиток у 
період Другої світової війни. Так, у 1937 р. членом партії стала 1 особа, 
1938 р. – 1, 1939 р. – 2, 1940 р. – 1, 1941 р. – 3, 1942 р. – 3, 1943 р. – 4, 
поряд із цим діяли 7 безпартійних.

Незважаючи на те, що на частину працівників не вдалося виявити 
біографічних даних, можна стверджувати: освітній рівень працівни-
ків внутрішньої тюрми був низьким. Більшість була малограмотною. 
З-поміж них особи, які закінчили 3 кл. – 1, 4 кл. – 4, 5 кл. – 7, 6 кл. – 1, 7 
кл. – 4, 8 кл. – 2, 9 кл. – 1, середню школу – 1, вищу школу – 1.

Одним із істотних аспектів у характеристиці працівників вну-
трішньої тюрми є національність. Документи дозволяють нам це 
відтворити. Серед працівників тюрми було 5 українців, 15 росіян, 
1 осетин та 1 казах. Тобто, лише 23% (5 осіб) були українцями, а 
77% (17 осіб) – представники інших національностей. Таким чином, 
радянська тюремна репресивно-каральна система була наповнена у 
переважній більшості не українцями, що відображало загальну ка-
дрову політику.

Попри те, що не вдалося встановити біографічні відомості стосов-
но 10 осіб (очевидно, це пов’язано з тим, що був брак кадрів і посади 
залишалися вакантними), переважна більшість почала працювати у ре-
пресивно-каральних органах у 1940 – 1944 рр. Так, у репресивних ор-
ганах працювали в 1933 р. – 1 особа, відповідно 1934 р. – 1, 1935 р. – 1, 
1936 р. – 2, 1937 р. – 1, 1938 р. – 1, 1939 р. – 1, 1940 р. – 4, 1941 р. – 2, 
1942 р. – 2, 1944 р. – 6. Тобто, 70% (14 осіб) мали незначний оперативно-
чекістський стаж [7].
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Окремо потрібно зупинитися і на з’ясуванні питання штатної роз-
становки кадрів у внутрішній тюрмі м. Дрогобич. Допомагає у цьому 
інший документ «Про оперативно-чекістському обслуговуванні нагляду 
ВТ УНКДБ Дрогобицької області у відповідності із директивою НКДБ 
СРСР за № 46 від 20 березня 1945 р.». Зокрема, у ньому ішлося, що 
особовий штат внутрішньої тюрми УНКДБ Дрогобицької області стано-
вив 31 особу адміністративно-господарського і наглядового персоналу. 
З-поміж них: 1 начальник, 1 заступник начальника, 21 наглядач, 8 осіб 
адміністративно-господарського апарату. Однак, у силу різних обставин 
станом на 31 травня 1945 р. у ВТ реально працювали 23 особи, тобто був 
реальний брак кадрів (3 наглядачі, 1 фотодактилоскоп, 1 кухар, 1 комір-
ник, 1 обслуговувач, 1 водій) [5, 2]. Така ситуація була зумовлена також 
тим, що, по-перше, радянська влада недовіряла місцевому населенню і 
не бажала приймати його на таку «відповідальну» роботу, а, по-друге, 
самі корінні українці не бажали іти на службу у репресивно-каральні 
органи.

Станом на 1947 р. начальником внутрішньої тюрми МДБ Дрого-
бицької області залишався Микола Павлович Борисов. Штат тюрми 
збільшився на 1 особу. Так, усього налічувався 31 працівник. Із часом 
етно-національна ситуація практично не змінилася: дещо збільшилася 
кількість українців (32 %, 8 осіб) та відповідно зменшилося число не-
українців (68%, 17 осіб). У розрізі це виглядало наступним чином: 8 
українців, 13 росіян, 1 єврей, 1 білорус, 1 мордвин, 1 осетин. На даний 
час не вдалося встановити керівництво внутрішньої тюрми в подаль-
шому. Відомо, що станом на 1953 р. начальником працював лейтенант 
Ланін [6, 19].

Оскільки вся фінансово-господарська документація тюрми була 
знищена, тому нема можливості відтворити усю життєдіяльність даної 
установи. Доводиться послуговуватися фрагментарними даними, які 
– тією чи іншою мірою – розкривають внутрішню ситуацію у тюрмі. 
Зокрема, із таких фрагментів довідуємося: у внутрішній тюрмі НКДБ 
Дрогобицької області у другій половині травня 1945 р. були зареєстро-
вані 4 випадки захворювання заарештованих сипним тифом. Крім цьо-
го, були виявлені захворювання у карантинних камерах. Спалах інфекції 
спричинений халатністю працівників. Так, 13 травня 1945 р. спеціаль-
ним конвоєм Славського РВ НКВС були доставлені у внутрішню тюрму 
НКДБ 7 осіб (6 чоловіків і 1 жінка), які перебували під слідством. На 
кожного заарештованого була наявна довідка, підписана лікарем, дато-
вана 11 травня про те, що у КПЗ Славського РВ НКВС за останню добу 
епідемічних захворювань не виявили. Після санітарної обробки зааре-
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штовані були розміщені по карантинних камерах. Однак самі затримані 
зазначали, що у КПЗ Славського РВ були випадки захворювання сип-
ним тифом. Як результат, у ВТ Дрогобича відбувся спалах захворювання 
сипним тифом [5, 1–1зв.]. Звісно, що це були непоодинокі випадки, вна-
слідок яких заарештовані помирали. Підсумкових статистичних даних 
нам виявити не вдалося.

Заслуговує також на увагу ще один аспект функціонування радян-
ської репресивно-каральної системи – широка мережа агентури. Відо-
мо, що радянська система була побудована на основі взаємної недовіри 
та діяльності агентурно-інформативної мережі. Винятком не була навіть 
тюрма, в якій серед в’язнів та працівників були спеціальні агенти, які 
інформували про настрої, порушення тощо. Зокрема, чекісти для аген-
турного обслуговування оперативного складу у тюрмі завербували із 
числа наглядачів 4 таємних інформаторів. Тим самим вони змогли об-
ставити всі зміни наглядачів і службовців внутрішньої тюрми агентур-
но-оперативним забезпеченням. Уся агентурно-інформативна сітка пе-
ребувала на зв’язку у старшого оперуповноваженого відділу А УНКДБ 
лейтенанта Собка. Загальне керівництво інформативною сіткою та всім 
особовим складом здійснював начальник відділу А УНКДБ Сиваченко 
[5, 2зв.]. Чекісти відзначали: зустрічі відбувалися суворо за графіком, 
зриву явок із вини оперативних працівників не було. На явках оператив-
ники проводили ретельний інструктаж. Для прикладу, практична ситуа-
ція виглядала наступним чином. За період від 1 квітня до 31 травня 1945 
р. від інформаторів по внутрішній тюрмі було отримано 16 агентурних 
донесень. У більшості з них описувалися адміністративно-господарські 
порядки закладу. Окремо відзначалося, що повідомлень про зв’язок на-
глядацького складу із ув’язненими і їхніми посібниками, які перебува-
ли на волі, не було. Донесень, що представляли важливий оперативний 
інтерес, не поступало. Випадків розшифрування інформативної сітки 
також не було [5, 3].

Висновки. Незважаючи на значний брак джерельної бази, нам вда-
лося здійснити характеристику тюрем Дрогобича та Стрия. Зокрема, 
з’ясувати характерні особливості побудови та функціонування тюрем-
ної системи. Наявні документи дали можливість простежити ситуацію, 
яка склалася з кадровою політикою радянської адміністрації у пенітен-
ціарних закладах. Виявлено, що основний принцип у відборі полягав у 
закритті доступу кадрам із місцевого населення до всіх сфер управлін-
ня. Водночас освітньо-кваліфікаційна підготовка продовжувала залиша-
тися на низькому рівні.
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Внутрішня тюрма УКДБ м. Дрогобич (1953 р.)

Вид в камеру із коридору

Вид на прогулянковий двір і режимний двір зверху
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Вид на режимний корпус із пів-
денно-західної сторони

Вид на режимний корпус із пів-
нічно-західної сторони

Вид на режимний корпус із пів-
нічної сторони

Вид на режимний корпус із пів-
нічно-східної сторони



43

Вид на режимний корпус із південної сторони

Вид на прогулянковий двір і режимний корпус
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Головні ворота із внутрішньої сторони

Вхідні двері в одну 
із камер

Запасні ворота із 
південної сторони і 
східна вежа на стіні 
тюремної огорожі

Коридор режимного корпусу
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Головні ворота із зовнішньої сторони

Двері, які виходили із режимного корпусу у прогулянковий двір 
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Двір внутрішньої тюрми УКДБ

Прогулянковий двір із сторони режимного двору
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В’язниця м. Стрий (1953 р.)

Вид головного тюремного корпусу і гаража

Вид господарського корпусу і кухні
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Вид господарського корпусу, котельні, пральні

Вид господарського корпусу і санпропускника
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Вид тюрми із північно-східної сторони

Вид дезокамери і бані
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Вид тюрми із вулиці Дзержинського

Вид тюрми із північно-західної сторони
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Загальний вигляд тюрми

Комора, підвал, сушарка і конюшня

Приврат і адміністративний корпус
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СХІДНИЦЬКА ФІЛІЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ НАФТОВОЇ 
КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«MAURICE GUENOT» 

На прикладі філії французької нафтової компанії «Maurice Guеnot» в даній 
статті аналізується процес проникнення у Східницю закордонного капіталу. 
Визначено інституційний розвиток нафтових шибів, організацію роботи їх ке-
рівництва, посередників та працівників, а також з’ясовано методику добуван-
ня ропи, її кількість та напрямки збуту. 

Ключові слова: нафта, Східниця, Франція, нафтова компанія «Maurice 
Guenot», нафтовий шиб.

Lazorak B. Skhidnytsya Branch of «Maurice Guеnot» French Limited Liability 
Oil Company. Using an example of «Maurice Guenot» French Oil Company branch, 
the given article aims to analyze the process of foreign capital penetration into 
Skhidnytsya. The institutional development of oil wells, the organization of corporate 
governance, the relations between agents and employees are defi ned. The methods of 
oil extraction, its amount and directions of sales are established.

Key words: oil, Skhidnytsya, France, «Maurice Guenot» Oil Company, an oil well.

Лазорак Б. Сходницкой филиал французской нефтяной компании с огра-
ниченной ответственностью «MAURICE GUENOT». На примере филиала 
французской нефтяной компании «Maurice Guеnot» в данной статье анализи-
руется процесс проникновения в Сходницу зарубежного капитала. Определено 
институциональное развитие нефтяных шибов, организацию работы их руко-
водства, посредников и работников, а также выяснено методику добычи рапы, 
ее количество и направления сбыта.

Ключевые слова: нефть, Сходница, Франция, нефтяная компания «Maurice 
Guenot», нефтяной шиб.

Постановка проблеми. Витоки нафтового промислу у Східниці 
у зв’язку із браком джерел важко окреслити в принципі. Хоча перед-
історію нафтового промислу вочевидь слід розпочати із ручного ви-
черпування нафти, яку, перемішуючи із землею, люди перетворювали 
на тягучу суміш. Цю мішаницю масово використовували селяни для 
змазування осей у своїх возах [1, 202]. Дана методика зафіксована ще 
наприкінці XVIII ст. і в історіографії нафтового промислу досі вва-
жається, як початковий етап експлуатації корисної копалини [2, 167]. 
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Однак вдалося локалізувати достовірні дані про те, що промисловий 
характер цьому промислу надали геологічні відкриття відомого гео-
лога, інженера та нафтового магната Станіслава Щепановського, який 
після повернення з індійської експедиції викупив у власниці Східниці 
княжної Марії Любомирської частину її земель, а тому вже на межі 
1879 – 1880 рр. розпочав у Східниці добування нафти для переробки 
та експорту. До 1900 р. у селищі вже діяло більше десятка місцевих на-
фтових фірм та кілька десятків компаній на правах орендаря, які усіма 
можливими як правовими, так і протизаконними шляхами намагалися 
вкоренитися у промисел. Характерною ознакою східницького промис-
лу в часі Австро-Угорщини, була поява потужних французьких капіта-
лістів, які вкладали свої мільйонні активи, у транзит, добування та пе-
реробку нафти, пришвидшуючи тим самим проблему її перевидобутку 
та нафтову кризу (її пік розпочався у 1905 р.). З огляду на відсутність 
докладної інформації про присутність французьких компаній у нафто-
вому промислі Східниці та у зв’язку із появою нових джерел вважаємо 
актуальним проаналізувати інституційний розвиток невідомої досі в 
історіографії східницької філії французької нафтової компанії з обме-
женою відповідальністю «Maurice Guenot».

Аналіз досліджень. Історіографія нафтового промислу Східниці 
має дуже вузьке коло спеціальних праць, які, в основному, були на-
писані, ще до початку Першої світової війни (Зд. Камінський [14], 
Ф. Буяк [13, 92]) та в міжвоєнний період (С. Бартошевич [17, 7–8]). 
Сьогодні цю традицію у польській історичній традиції продовжують 
С. Бжозовський [12, 36–52], Я. Риботицький [18, 55, 61] та ін.

В сучасній українській науці маємо популярну працю дрогобиць-
кого краєзнавця Літописця В’ячеслава, який зробивши першу спробу 
окреслити інституційний розвиток нафтових фірм Східниці, на ґрунті 
повної відсутності джерел, допустив чимало грубих помилок, позаяк 
об’єднав історію фірм, які діяли у селищі в різних державах та в різ-
них хронологічних періодах [3, 186, 208–209]. Більш достовірні відо-
мості про тяглість нафтової промислової традиції в сусідніх Бориславі 
та Мражниці містять праці бориславського краєзнавця Олега Мику-
лича [4, 5–71]. Серйозні академічні рефлексії на західноєвропейську 
новинку в темі Дрогобицького нафтового підгір’я нещодавно виклав 
у своїй рецензії львівський історик Ігор Чорновіл, який проаналізував 
книгу Алісон Фляйґ Франк «Oil Empire. Visions of Prosperity in Austrian 
Galicia» [11]. В цілому ж в українській історіографії досі немає праці, 
де б аналізувалася фінансово-господарська діяльність нафтових фірм 
Східниці періоду другої половини ХІХ – початку ХХ ст., не говорячи 
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вже про закордонні компанії чи концерни, які у більшості випадків за-
лишаються «білою плямою» в історії промислу «чорним золотом» в 
«Галицькій каліфорнії». 

Мета статті – проаналізувати інституційний розвиток та фінансово-
господарську діяльність східницької філії французької нафтової ком-
панії «Maurice Guenot» в хронологічних рамках 1912 – 1914 рр.

Виклад основного матеріалу. Відкриття нового нафтового басейну 
Східниці у 70-х рр. ХІХ суттєво розширило промисловий простір Дро-
гобиччини тим самим змінивши економічну базу цілого регіону, адже 
без східницьких родовищ тепер не обходилися, а ні дрогобицькі банкі-
ри, адвокати, приватні підприємці, а ні офіційна державна влада, яка у 
стінах дрогобицького магістрату все більше переймалася політичним 
впливом над активами нафтового промислу, ніж культурним розви-
тком рідного міста. З цього приводу у 1905 р. невідомий самбірчанин 
так описував свої враження від подорожі «Галицькою Каліфорнією»: 
«Дрогобич, це місто повітове, тут є школи, староство, цісарсько-ко-
ролівський суд, гірничий уряд, поклади солі, податкова управа і т. д. 
Поряд розташований Трускавець – місто для купання, тут є водяні 
джерела першої якості, яку завжди хочеться пити. Далі розтягнули-
ся Борислав та Східниця, де тисячі скарбів знаходяться в щоденному 
торгівельному обороті, саме тут найбільший наплив краян та інозем-
ців: німців, французів, англійців, італійців, шведів, бельгійців, і на-
віть американців, які зібравши враженні від побаченого розвозять їх 
по всьому світу» [19]. 

Починаючи із середини 1880-х основними експортерами східниць-
кої нафти були французи. В кінці листопада 1883 р. у віденській пері-
одиці було опубліковано інформацію про загрозу нафтовому промислу 
Дрогобиччини через проникнення французьких спекулянтів, які під 
видом нафтових кортелів проникали у місцеву транзитну торгівлю 
[16]. Як виявилося домовленості з чужоземцями відбувалися безпо-
середньо в канторах нафтових компаній, які, не бажаючи продавати 
продукцію через державне оподаткування, продавали її французам, які 
переймали податкований відсоток на себе, а згодом продавали вивезе-
ну нафту на європейські ринки під видом американської, а відтак до-
рожчої майже в двічі. Наприклад, в 1883 – 1884 рр. у Дрогобичі поді-
бні операції здійснювали три французи, пани: Телегом, Жардінмонт та 
Ґрюкс із своєю акціонерною компанією [16]. Ці купці транспортували 
нафту на ринки Відня, де ставили на бочках замість галицьких штам-
пів штампи американських нафтових компаній. Через це їхню ропу 
журналісти охрестили «шахрайським товаром» (eine Schwindelware) 
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[16]. Таким чином вже на початку розвитку нафтового промислу нео-
бачні покупці могли купувати східницьку та бориславську нафту, наче 
кота у мішку, не підозрюючи, що вона не має нічого спільного із калі-
форнійськими джерелами. 

Перехід французьких капіталовкладників від транспортування на-
шої нафти до її видобуток розпочався тоді, коли місцеві нафтові фірми 
почали банкрутувати через перевиробництво продукції. Так, 24 лип-
ня 1900 р. стало відомо, що акції східницької фірми «Вольський та 
Одживольський» почали скуповувати французи пан Ескоуля та пра-
вонаступник його активів пан де Мєраль, які цього дня заплатили до 
Галицької ощадної каси 250 000 корон готівкою, а другу частину суми 
зобов’язалися сплатити до кінця листопада. Водночас третя частина 
суми мала бути сплачено до 15 березня 1901 р. Відтак загальна сума 
коштів при купівельній операції обійшлася французам у 950 000 ко-
рон, що, як подейкувалося, становило лише 10 % від реальної суми 
[15]. Французькі магнати не гаяли часу, особливо в момент, коли на-
фтовий промисел Східниці, Урича, Борислава, Мражниці та Тустано-
вич почав нормалізовувати свій ритм після економічної кризи 1905 р.

Впродовж 1912 – 1914 рр., тобто у переддень світової війни, у Схід-
ниці серйозно збільшувалася кількість нових фірм, які брали в оренду 
ґрунти, що перебували в руках сталих капіталовкладників, набуваю-
чи тим самим статусу організації із обмеженою відповідальністю. В 
цей час все більше проникав французький та бельгійський капітал, що 
було спричинене вигідними умовами контрактів, які укладалися через 
державний нагляд та з орендою на 25 років. 

Наведемо приклад із розвитком одної із таких молодих приватних 
нафтових фірм. Так, у 1912 р. у «Східницькій каліфорнії» набрала по-
тужності французька нафтова компанія з обмеженою відповідальніс-
тю «Maurice Guеnot» [8, 1], центральний офіс якої знаходився в муні-
ципальному місті Лілль в адміністративному окрузі Нор-Па-де-Кале. 
Директорами були французи Жорж (Ґеорґ) Ґлярін і Моріс Ж’уенот, а 
заступником був Альфред Бж’увард [6, 2, 4]. Заснування східницької 
філії відбувалося десь у серпні 1912 р., адже, починаючи вже від 2 
вересня, власники вели переговори із дрогобицьким адвокатом д-м 
Арнольдом Сеґалом про оформлення необхідної документації та 
оплати всіх канцелярських та юридичних послуг (понад 100 000 ко-
рон) [6]. Офіційно філія французької компанії у Східниці під назвою 
«Schodnicka Spółka naftowa Maurice Guenot Sp.» розпочала роботу 6 ве-
ресня 1912 р., а її завідувачем із центральним офісом в Дрогобичі став 
адвокат А. Сеґал, який здійснював від імені французів усі необхідні 
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фінансові операції з Австро-Угорським державним банком, східниць-
кою ґміною та промисловцями [6, 3]. 4 жовтня 1912 р. у дрогобицькій 
канцелярії адвоката д-ра А. Сеґала дирекція уклала контракт із дро-
гобицьким власником копалень Зиґмундом Фурґальським [8, 3]. Було 
представлено чотири документи (нафтовий контракт стверджений в 
Дрогобичі 7 липня 1912 р.; додаткова декларація від 18 липня 1912 р.; 
ситуаційний план нафтової ділянки від 4 вересня 1912 р.; посвідчення 
цісарсько-королівського окружного гірничого уряду в Дрогобичі від 
4 вересня 1912 р.), згідно яких нафтова компанія отримала право добу-
вати земельні копалини та мінерали на території № pg.1k.1592/4 озна-
ченої на ситуаційному плані Східниці умовними літерами «a, h, i, i» 
під назвою «Klara Schodnica» загальною площею 45 арів [8, 3–4]. Зем-
ля межувала із такими нафтовими ґрунтами: «Zygmund-Schodnica», 
«Bolesław-Schodnica», «Ludwik-Schodnica», «Chiel-Schodnica», 
«Janiana-Schodnica», «Wanda-Schodnica», «Rozalia-Schodnica» та час-
тиною залишеної землі від «Klara-Schodnica», які продовжувати пере-
бувати у власності З. Фурґальського [8, 7]. Згідно контракту компанія 
отримала можливість добувати ропу на означеній ділянці терміном на 
25 років до 25 липня 1937 р. Натомість З. Фурґальський отримував 
лише орендні  % і позбавлявся будь-якого впливу на цей ґрунт. Разом 
із нафтовим ґрунтом східницька філія «Maurice Guеnot» одержувала 
на свою користь податок брутто у розмірі 21 %, які раніше слід було 
виплачувати від різних частин цього ґрунту іншим користувачам: схід-
ницькій ґміні (15 %), пані Анні Розенберґ (1/2 %), пані Розалії Мор-
ґенштерн (0, 7425 %), пані Терезії Фурґальській (0, 6188 %), д-р Вла-
диславу Шайні (0, 6187 %), пані Ванді Лодзінській (0, 55 %), Леону 
Франклю (0, 55 %), Тимофію Лящу (0, 4125 %), пані Яніні Ройхровій 
з Шелевських (0, 275 %), пані Кларі Каммерман (0, 7425 %), пані Тоні 
Каммерман (0, 3094 %), Ізалі Шпіцман (0, 3712 %) і Салі Шпіцман 
(0, 3094 %) [8, 5зв.–6]. Таким чином 21 % грошових надходжень зали-
шалося на користі нової нафтової компанії. Згідно контракту «Maurice 
Guеnot» зобов’язувалася виплачувати на користь східницької ґміни два 
види податків, які залежали від кількості видобутої та транспортованої 
ропи: метровий та податок за трубопровід (rurociągowy) [8, 6зв.]. За 
умовами контракту власники нафтової фірми отримували можливість 
використовувати воду з ґрунту виключно для потреб нафтових копа-
лень. Стосовно користування доріг, то власники фірми повинні були 
долучатися до їхнього впорядкування у тій же мірі, що й інші нафтові 
компанії [8, 7]. Без відома З. Фурґальського фірма не мала права про-
давати землю, а також будувати будівлі не пов’язані із традиційними 



58

вимогами для здійснення нафтового промислу [8, 7зв.]. Зауважимо, 
що необхідною умовою контракту була сплата додаткового податку 
на користь східницької ґміни, яку здійснювала сторона, що надавала 
східницький пляц в оренду. Так, за умовами даного контракту 1912 р. 
З. Фурґальський мав виплатити на користь сільського бюджету 50 000 
корон, при цьому, він міг сплачувати від кількості видобутої ропи в 
співвідношенні з 10 000 кг ропи – 200 корон, а виплата тривала до 
моменту накопичення загальної суми [8, 8]. Зі свого боку нафтова ком-
панія «Maurice Guеnot» повинна була розпочати буріння власного пер-
шого шибу до 29 грудня 1912 р. за канадською методикою. Вважалося, 
що шиб має приносити не менше 15 цистерн або 10 000 кг ропи щомі-
сяця. Після того, як запас ропи у даному шибі зменшився б, фірма мала 
заморозити об’єкт і через 3 місяці розпочати будівництво другого, і т. 
д. [8, 9]. Часовий застій в роботв шибу не міг перевищувати термін 
45 днів на рік або 14 одноразово. Згідно декларацій фірми «Maurice 
Guеnot» у середині жовтня 1912 р. перший шиб розпочав добування 
ропи на глибині 300 м., після чого перед 15 червня 1914 р. філія про-
бурила другий шиб, а до 15 вересня 1914 р. – третій [8, 14–15].

Як і більшість нафтових компаній, які діяли у Східниці, фірма 
«Maurice Guеnot» завжди прагнула налагодити якісне постачання води 
для потреб своїх шибів. Наприклад, збереглося докладне листування 
між «Maurice Guenot» та окружним гірничим управлінням в Дрогобичі 
(з центром у Кракові) з приводу необхідного водяного горизонту, який 
потрібно було регулювати в період від 1 серпня 1912 р. до 23 серпня 
1913 р. на території нафтового ґрунту «Zuzanna» [7, 1–5]. 9 листопа-
да 1912 р. гірничий уряд надіслав на ім’я власника ґрунтів у Східни-
ці нафтового магната З. Фурґальського інструкцію, щодо організації 
нового шибу. Оскільки земля, якою користувалася фірма «Maurice 
Guenot», в основному орендувалася у З. Фурґальського, йому було до-
ручено прослідкувати, щоб новий шиб «Zuzanna-І» був збудований до 
1 квітня 1913 р. При цьому вимагалося, щоб перед виконанням робіт, 
пов’язаних із будівництвом копальневої вежі, слід було обрати відпо-
відного керівника для регулювання бурових робіт. Після завершення 
усіх будівельних робіт треба було владнати рух супроводжуючої води, 
яка піднімалася із надр в процесі буріння, для того щоб не зашкодити 
роботі інших шибів та спрямувати її необхідну кількість для добуван-
ня озокериту. Новій копальні «Zuzanna-І» уряд надав специфікацію 
І-го класу небезпеки [7, 3]. 9 листопада 1912 р. гірничий уряд та пра-
цівники фірми розробили спільний план розвитку нафтового ґрунту 
«Zuzanna», а 13 листопада гірничий уряд повідомив власників фірми, 
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що для того, аби продовжити роботу однойменного шибу «Zuzanna-І», 
необхідно впродовж трьох місяців впорядкувати дозвіл на інтабуляцію 
водного ресурсу [7, 2]. 18 грудня 1912 р. з Кракова прибув делегат для 
ревізії новозбудованого шибу, якому фірма заплатила 51 корону 58 гро-
шей на погашення витрат за дорогу та харчування [7, 6]. Зауважимо, 
що цього ж дня до А. Сеґала прийшов лист з Борислава від керівни-
ків «Фундушу будівництва дороги в Східниці» з проханням терміново 
оплатити 700 корон на будівництво дороги до шибу «Zuzanna-І», що 
було пов’язане із наказом гірничого уряду [6, 18]. 

3 грудня 1912 р. управителем шибу «Zuzanna-І» було призначено 
пана Евгеніуша Леопольда Токарського (інколи звали Юліушем, на-
родився 1882 р. у Львові) [7, 12], якого офіційно ствердив 30 груд-
ня гірничий уряд в Дрогобичі [7, 7]. Згідно рекомендаційного сві-
доцтва, наданого Є. Токарському 16 березня 1911 р. дізнаємося, що 
перед призначенням на нову посаду він проходив практику в борис-
лавській нафтовій акціонерній спілці «Joanna», яка підпорядковува-
лася Галицькому карпатському нафтовому товариству (der Galischen 
Karpaten-Petroleum-Actien-Gesellschaft), де виконував обов’язки по-
мічника керівника копальні впродовж 28 червня 1908 – 15 березня 
1911 рр. (працював на копальнях «Filip», «Elza», «Lilien», «Laura» i 
«Bertold» [7, 12]). Характеризуючи його характер дирекція борислав-
ських копалень зазначила, що «це чоловік здібний та працьовитий і 
дуже відповідально виконує свої обов’язки» [7, 8]. 

Після того, як шиб «Zuzanna-І» було збудовано та запущено в дію, 
3 березня 1913 р. гірничий уряд провів першу ревізію об’єкту, під час 
якої було зроблено кілька серйозних зауважень: 1) на другому поверсі 
вежі копальні слід було зробити додаткове поперечне перекриття, а та-
кож збудувати рятунковий балкон, який мав бути одразу зареєстрова-
ний у бюро із техніки безпеки на виробництві; 2) центральний гвинт, 
на якому трималася вісь шківа був погано зафіксований; 3) потрібно 
було змонтувати куліси, які б відгороджували парову машину від ін-
ших приміщень шибу; 4) підлога була недостатньо заповнена піща-
ником; 5) сертифікат парового котла слід було терміново пред’явити 
в Дрогобич для перевірки; 6) не було здійснено фахового огляду елек-
тричного обладнання та освітлення; 7) в канцелярії шибу не було пла-
ну обладнання, схеми копальні, профілю бурової установки, а також 
зразків ґрунтів, добутих з надр землі, які мали зберігатися в скля-
них ковбах; 8) відсутня огрівальня для робітників [7, 16]. 23 березня 
1913 р. відбулася ще одна перевірка, яка виявила більшість попередніх 
зауважень невиконаними, тому 14 квітня гірничий уряд надіслав до 
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Є. Л. Токарського листа із застереженням, що якщо до 25 квітня вади 
не будуть виправлені шиб буде закритий у судовому порядку [7, 16]. 
Така політика гірничого уряду безумовно свідчить про певну перемогу 
робітничих страйків, адже мова йшла і про безпеку робітників, їх об-
ігрів і захист від нещасних випадків при роботі з машинами. В своєму 
листі уряд зобов’язав керівництво шибу одночасно підготувати у двох 
екземплярах плани змін в розташуванні бурових споруд і електромагі-
стралі [7, 16]. 26 березня 1913 р. копальня все ж заплатила 23 корони 
37 галлерів для вдосконалення гірничого обладнання [6, 22]. Щоправ-
да після третьої ревізії 4 пункти знову були не виконаними, серед них і 
будівництво обігрівальні для робітників. Цього разу уряд надав остан-
ню відстрочку до 10 травня 1913 р. [7, 17]. 

Є відомості, що на початку липня 1913 р. фірма «Maurice Guenot» 
хотіла прийняти на роботу нового керівника Семена Крега, але йому 
відмовив гірничий уряд, оскільки він не мав 4-літньої практики після 
закінчення гірничо-бурової школи [7, 18]. Проте його все ж було взято 
на роботу, через що гірничий уряд до кінця липня погрожував фірмі 
закрити шиб [7, 19]. Проте 26 липня, після того, як С. Крег з’явився 
в Дрогобич і склав необхідні іспити, йому було дозволено працюва-
ти на одному із шибів [7, 20–21]. Зауважимо, що бажаючих обійняти 
посаду керівника одної із копалень французької фірми було чимало, 
адже оплата праці в закордонних компаніях була суттєво вищою. Так, 
в архіві східницької філії фірми «Maurice Guenot» зберігся лист від 
якогось В. Левицького, відправлений 27 липня 1913 р. зі Східниці, у 
якому чоловік просив А. Сеґала взяти його на посаду керівника ко-
пальні «Zuzanna» [6, 20], проте доля цього прохання поки що невідома.

Одночасно на шибі «Zuzanna-І» станом на 24 липня 1913 р. вини-
кла проблема із водою, яка все більше і більше надходила з надр до 
поверхні. Під час одної із ревізій делегат від гірничого уряду виявив 
10 запломбованих труб, якими стримувалося стихійне заливання міс-
цевих ґрунтів. У зв’язку із цим влада зобов’язала керівництво копальні 
продовжити бурити ці водяні отвори далі до глибини 140 +/- 20 м, щоб 
зменшити тиск і забезпечити природній відхід води у надра. Для цього 
фірма мала виплатити 111 корон 82 гроші [7, 22]. І хоча до 30 серпня 
основна водяна скважина «B № 1» була запломбована, кілька погано 
законсервованих отворів й надалі повільно виливали воду на поверх-
ню, що порушувало відповідні домовленості контракту, а також гірни-
че законодавство [7, 23–24]. 

Однак роботи продовжувалися, а керівництво «Maurice Guеnot» вже 
навіть уклало восени 1913 р. контракт із транзитною нафтовою спілкою 
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з обмеженою відповідальністю «Spitzman, Kamerman, Morgenstern» 
про перекачування нафти із східницького шибу «Zuzanna-І» до своїх 
збірників ропи в Бориславі [9, 1]. Переговори розпочалися 28 жовтня 
1913 р., коли було укладено чорновий варіант контракту, а 2 вересня 
чистовий [9]. За умовами контракту транзитна фірма зобов’язувалася 
якісно і швидко транспортувати ропу, яка мала бути очищена від води, 
допустима норма якої не повинна була перевищувати 5 % [9, 1зв.]. За-
галом оплата транспортування через трубопровід дорівнювала 33 гал-
лери за 100 кг товарної ропи [9, 2].

Зауважимо, що впродовж роботи шибу «Zuzanna-І» філія на почат-
ках ухилялася від сплати шибового податку на користь східницької ґмі-
ни, керівництво якої змушено було звернутися за допомогою до свого 
дрогобицького адвоката д-ра Александра Берґверка. 11 березня 1913 р. 
адвокат надіслав листа до д-ра А. Сеґала із застереженням, що у ви-
падку, якщо східницька філія компанії «Maurice Guеnot» не виплатить 
громаді Східниці 1 254 корони 37 грошей шибового податку (за 2 787, 
5 сажні землі згідно попередніх домовленостей із З. Фурґальським від 
7 липня 1912 р.), А. Берґверк змушений буде розпочати судовий про-
цес, чого, мовляв, йому не дуже то й хотілося б [6, 16]. Зрештою, до 
кінця березня 1913 р. А. Сеґал перерахував необхідні кошти за оренду 
землі під шибом «Klara», щоправда Східницька казна отримала лише 
809 корон 27 галлерів, адже адвокат А. Берґверк вирішив залишити 
собі гонорар у розмірі 445 корон 10 галлерів. Тоді громада розпочала 
вияснення окремої справи із власним адвокатом [6, 17]. 

Нафтові шиби східницької філії французької компанії «Maurice 
Guеnot» не припиняли своєї роботи до серпня 1914 р., коли на тери-
торії «Галицької Каліфорнії» у зв’язку із наступом російських військ 
(кінних дивізій генерала О. Павлова та О. Каледіна) влада тимчасово 
заморозила роботу нафтового промислу. До травня 1915 р. нафтовий 
промисел Східниці майже повністю був розблокований, а видобуток 
ропи в умовах війни став навіть інтенсивнішим. Хоча є не підтвердже-
ні свідчення, що робітників у промислі серйозно бракувало через по-
силену рекрутську компанію з боку держави. До наших днів зберігся 
унікальний журнал нафтової акціонерної компанії «Jan Zeitleben» за 
1914 – 1916 рр., який зафіксував відносно стабільний баланс видобу-
тої та перекачаної ропи кожної із східницьких фірм, які орендували її 
транзитні послуги [10]. В умовах війни промислові послуги французь-
кої фірми «Maurice Guеnot» мали важливе значення для воєнізованої 
економіки Франції, оскільки її армія щоденно потребувала пального та 
коштів отриманих від добування та продажу чорного золота.
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Панорама Східниці 1895 р. 
(«Das Erdölgebiet von Schodnica». Автор: Юліан Фаллат. Акварель)

Додатки

Реквізити фірмового бланку 
французької нафтової компанії «Maurice Guеnot» (1912 р.)

Поштовий штемпель французької нафтової компанії «Maurice 
Guеnot» (12 листопада 1912 р.)
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Канцелярський штемпель цісарсько-королівського Окружного гір-
ничого уряду в Дрогобичі (1912 р.)

Канцелярські штемпеля директора східницької філії нафтової ком-
панії «Maurice Guеnot», дрогобицького адвоката, доктора права Ар-

нольда Сеґала та цісарсько-королівського повітового суду в Дрогобичі 
(5 жовтня 1912 р.)

Лист Мауриція Ж’уенота до д-ра Альфреда Сеґала 
(20 жовтня 1913 р.)
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ВІЗИТАЦІЙНИЙ ОПИС ВОЛСВИНСЬКОГО 
ВАСИЛІЯНСЬКОГО МОНАСТИРЯ 

ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА (1764 р.)

Пропонується публікація актового джерела до насвітлення історії Волс-
винського монастиря Святопокровської провінції ЧСВВ з церковних фондів 
Центрального державного історичного архіву України у м. Львові, яке окрес-
лює становище монастиря та економічне підгрунтя його функціонування.

Ключові слова: візитація, монастир, василіяни, Святопокровська провінція 
ЧСВВ.

Stetsyk Y. Visitation of the Basilian Monastery of Exaltation of the Holy Cross 
in Volswyn (1764). In the article the publication of assembly sources is presented to 
describe the history ofVolswyn monastery in Saint Protection province OSBM from 
the Church Funds of the Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, which 
outlines the situation of the monastery and economic bases of its functioning.

Key words: visitation description, monastery, Basilians, the Saint Protectione 
province OSBM.

Стецик Ю. Визитационое описание Волсвинского василианского 
монастыря Воздвижения Честного Креста (1764 г.). Предлагается публи-
кация актового источника к высветлению истории Волсвинского монастыря 
Святопокровской провинции ЧСВВ из церковных фондов Центрального госу-
дарственного исторического архива Украины во Львове, которое определяет 
положение монастыря и экономическую подоплеку его функционирования.

Ключевые слова: визитация, монастырь, василиане, Святопокровская про-
винция ЧСВВ.

Постановка проблеми. В наш час спостерігається тенденція до 
відродження василіянських монастирів – як осередків розвитку ду-
ховної культури. За таких обставин постає актуальним питання про 
дослідження історичного минулого Василіянського Чину Святого 
Василія Великого (надалі ЧСВВ), адже більшість його чернечих оби-
телей було ліквідовано та поруйновано як австрійською, так і радян-
ською владою. Проте зберігся цілий корпус унікальних рукописних 
та друкованих пам’яток, який дозволяє реконструювати особливості 
забудови та функціонування монастирів. Таким комплексним дже-
релом є протокол візитаційного опису Волсвинського монастиря за 
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1764 р., україномовний переклад якого пропонуємо запровадити до 
наукового обігу.

Аналіз досліджень. Тривалий час Волсвинський монастир не був 
об’єктом спеціального дослідження. Зокрема, у перших працях по іс-
торії василіянських монастирів основна увага була спрямована на ка-
талогізацію та створення топографічного опису місця розташування 
діючих та ліквідованих монастирів, серед яких подано загальні відо-
мості про Волсвинську обитель [1; 5; 6; 7; 8]. І тільки в наш час спосте-
рігається увага дослідників до проведення спеціального дослідження 
цієї обителі крізь призму вивчення чудотворних ікон, які збереглися 
до наш днів і слугують об’єктом паломництва для прочан [3]. Однак ці 
дослідження, будучи зосередженими суто над мистецтвознавчою ха-
рактеристикою, не охоплюють всіх відомих писемних джерел з історії 
монастиря [4; 9; 10; 11; 12; 13]. Також цілком не дослідженою історія 
монастиря представлена у наукових працях з історії Холмсько-Белзь-
кої єпархії, де тільки в загальному реконструйовано сітку чернечих 
обителей [2; 14]. 

Мета статті. Ставимо собі за мету запровадити до наукового обігу 
україномовний переклад протоколу візитаційного опису Волсвинсько-
го монастиря 1764 р., який розкриває різні аспекти функціонування 
цієї обителі, які досі залишаються малодослідженими.

Виклад основного матеріалу. Волосвинський Хрестовоздвижен-
ський монастир (сучасне село Волсвин, Сокальського району Львів-
ської області) засновано в 1629 р. В той час, як найраніша писемна 
згадка про цей населений пункт відноситься до 1426 р. В той час село, 
відповідно до діючого адміністративно-територіального устрою, нале-
жало до Великомостівського повіту Белзького воєводства Польського 
королівства, а із 1569 р. Речі Посполитої. На початку XVII ст. Волсвин 
став монастирським селом, а до того часу належав магнатам Межеєв-
ським. У часи шляхетської сваволі (1600 – 1770 рр.) селяни зазнавали 
тільки феодального гніту. Відбували всі повинності на користь монас-
тиря і не відчували національного утиску [3,52]. 

Фундатором монастиря вважають белзького старосту та познан-
ського воєводу Івана Остророга. Фундаційну грамоту він підписав 26 
липня 1629 р. Однак цю грамоту було облятовано значно пізніше в 
1660 р. у Белзьких гродських актах. У фундаційній грамоті подано за-
стереження, щоби монастир назавжди залишався православним: «…
Тож захищаю від нової унії, щоби був під стародавньою грецькою ре-
лігією у підпорядкуванні Св. Отця Константинопольського патріарха 
і його екзарха…» [2, 297]. Невідомо, з якого часу обитель стала уній-
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ною, однак у першій половині XVIII ст. вона ще продовжувала функ-
ціонувати.

З Волсвинським монастирем пов’язане життя монашої братії у 
Тишиці, про яку згадується у презенті 1608 р. Казимира Лігензи для 
о. Данила Назаровського. До цього духовного осередку належала пара-
фіяльна церква в сусідніх Яструбичах. Під 1698 р. згадується фундуш 
монастиря, який існував ще в першій половині XVIII ст. [2, 298]. 

За час існування монастиря на його території функціонували різні 
храми: 1) Воздвиження Чесного Хреста – дерев’яний храм із трьома 
куполами, які були вкриті бляхою; – 2) святого великомученика Геор-
гія (Юрія) – дерев’яний храм, покритий гонтами; – 3) Введення Пре-
чистої Богородиці – невелика церковця (каплиця) всередині монастир-
ського рефектаря (приміщення для трапези, обіду). В кожній із цих 
церков знаходилися по-мистецьки оздоблені іконостаси, виготовлені 
місцевими умільцями [3, 52].

На території монастирського подвір’я було зведено три житлові бу-
динки, в яких знаходилося шість келій. За монастирем було закріплено 
великий фільварок, інвентарний опис якого докладно описує візитатор 
в укладеному ним акті.

В 1743 р. волсвинський монастир разом із 170 василіянськими оби-
телями увійшов до складу Руської Святопокровської провінції ЧСВВ. 
Незабаром у 1748 р. до монастиря прилучено старовинний Городи-
щенський монастир Благовіщення Пречистої Діви Марії, який зна-
ходився над р. Західний Буг, а в 1754 р. монастир Успіння Пресвятої 
Богородиці в Стоянові [8, 186]. 

В різний період у Волсвинському монастирі проживало переважно 
5 – 6 ченців. Зокрема, на 1754 р. до особового складу монастирської 
братії належали: о. Алімпій Головіцький – ігумен, о. Тарас Сопушев-
ський, о. Софроній Васютинський, о. Атанасій Янушевський, о. Йоа-
нікій Паславський, бр. Тарас Кватерні [4, 115].

Гордістю волсвинських василіян була монастирська бібліотека, 
основи якої закладено ще в час заснування монастиря. Її фонди значно 
зросли внаслідок поступлення великого числа рукописних і друкова-
них книг, після прилучення до обителі городищенського монастиря. 
Окрасою її був написаний в кінці XII – початку XIII ст. на пергаменті 
«Апостол», названий за місцем свого пізнішого зберігання «Кристино-
пільським Апостолом» [3, 52].

Ігуменами волсвинського монастиря в різні роки були отці: Софро-
ній Залуцький, Паїсій Гжибовський, Алімпій Головецький, Інокентій 
Дубачевський, Гавриїл Смольницький, Теодосій Григорович [9, 2].
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Саме із волсвинського монастиря розпочала свій шлях Тартаківська 
ікона Пресвятої Богородиці, яка з часом набула слави чудотворної. 
Привезена ця ікона в монастир ченцем волсвинської обителі о. Єре-
мією з Єрусалима, після паломництва до Святої Землі. Саме цю ікону 
Пресвятої Богородиці він подарував жителям с. Тартаків.

Спочатку ікона зберігалася у дерев’яній каплиці, спеціально зведе-
ній для неї. Однак, у 1765 р. каплиця згоріла під час пожежі, яка охо-
пила ціле село. Вогонь знищив усе. Ікона чудом вціліла, залишившись 
неушкодженою. Селяни віднайшли її на згарищі. Відбудували село та 
церкву. Під час «морової зарази» у 1768 р., яка тривала в Надбужжю 
шість місяців, чудотворна ікона Богородиці охоронила тартаківців від 
смертельної епідемії. За результатами двох духовно-світських комісій 
грамотою Перемишльського владики від 1 квітня 1777 р. ікону про-
голошено чудотворною. Хроніка чудотворних подій, яка велася при 
церкві, на початок XX ст. нараховувала сотні чудес і ласк Пресвятої 
Богородиці та до сотні дарів-вот, які люди зложили як подяку за зці-
лення від різноманітних недуг [3, 53].

На початку 1764 р. волсвинські ченці на чолі з ігуменом монас-
тиря отцем Теодосієм Григоровичем перейшли до Кристинопільської 
святоюрської чернечої обителі. Таким чином, Волсвинський монастир 
було прилучено до Кристинопільської обителі (сучасний Червоно-
град), яка була заснована на основі розпорядження протоархимандри-
та Іпатія Білинського від 30 липня 1763 р. Фундатором був граф Сале-
зій Потоцький. Водночас монахи у дерев’яній святоюрській церковці 
почали надавати духовну обслугу українській громаді [14, 209]. Оста-
точно Волсвинський монастир припинив свою діяльність в 1784 р., в 
результаті проведення релігійних реформ австрійськими імператора-
ми, спрямованими на закриття монастирів. На місці монастиря було 
побудовано парафіяльну дерев’яну церкву (1787 р.), яка збереглася до 
сьогодні. Проте, фільварки ліквідованого монастиря та піддані селяни 
с. Волсвин продовжували залишатися під управою Кристинопільсько-
го монастиря до часу ліквідації панщини у Галичині (1848 р.) [13, 1]. 

Висновки. Таким чином, у своєму інституційному розвитку черне-
чий осередок зазнав певної еволюції: від православ’я до унії, від по-
вноцінного монастиря до підпорядкованої резиденції, від юрисдикції 
Холмського владики до підпорядкування протоігумену Святопокров-
ської провінції ЧСВВ. Адже його діяльність припадає на складний і 
переломний період в історії української Церкви, що й зумовило його 
досить непомітне і нетривке функціонування.
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Документ
Арк.198.

Візитація Волсвинського монастиря із фільварком у Городищі
відповідно до ревізійного акту укладеного візитаційною делега-

цією
спорядженою від преосвященного о. Йосафата Седлецького 

архимандрита Овруцького, Провінціала (протоігумена) Святопо-
кровської провінції ЧСВВ. Експедиція від 21 квітня 1764 р.

Статус та становище монастиря
Цей Волсвинський монастир знаходиться у с. Волсвині Белзького во-

єводства у Ястренбецькому старостві та Холмській єпархії. Фундований 
ясновельможним паном Яном Остророгом воєводом Познанським, який на 
той час був управителем того староства із своїми широкими повноваження-
ми. Оригінал фундаційної грамоти підписаний його власною рукою від 26 
липня 1629 р. і тепер відповідно до опису цей монастир із всіма приналеж-
ностями, пожитками знаходиться у посіданні отців нашого Чину. Згаданий 
фундуш є облятований у Белзьких гродських актах у 1660 р.

(авт. – подано схематичний опис традиційної забудови) …. На території 
монастирського подвір’я було збудовано нову резиденцію (авт. – помешкан-
ня для ченців) із ганком та двома кімнатами. Монастир мав дві церкви. Перша 
церква під титулом св. Юрія, а друга велика під титулом Воздвиження Чес-
ного Хреста із двома куполами та верхівкою, під якою бабинець. Великий 
вівтар із «Деісусом» (авт. – Іконостасом) доброї столярської роботи, при 
якому по різні сторони розміщені два малі вівтарі. Один при іконі Спасителя, 
а другий при іконі Пресвятої Богородиці. Весь монастир із церквою, із цер-
ковцями, із резиденцією та дзвіницею є дерев’яним та довкола обгородже-
ний. (авт. – подано перелік документації монастирського архіву, починаючи 
від 1755 р.). У 1763 р. було видано фундуш від Сілезія Потоцького воєводи 
Київського про перенесення Волсвинського та Городиського монастирів до 
Кристинопільського під зобов’язанням провадити міссійну діяльність. Цей 
документ зберігався в оригіналі у монастирському архіві та був облятований 
у Белзьких гродських актах у 1763 р. До архіву цього монастиря також посту-
пили від преосвященного о. Висоцького архимандрита Жовківського ЧСВВ 
документи про справу повернення грошової суми 12 000 злотих польських. 
Ця сума була взята у позику паном Коцієм із запорукою пана Дзісковського 
від о. Висоцького архимандрита Жовківського. (…)

Арк.199.
Церковне оздоблення (авт. – перли, коралі, золото, срібло, цинк, 

латунь та інші метали) (…)
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Церковні ризи (авт. – аппарати, далматики, фелони, фіранки) (…)
Арк. 200.

Дзвони та дзвінки (…)

Церковні книги
1 – 12 (авт. – традиційний набір богослужбової літератури – Бі-

блія, Євангелія, Апостол, Часослов, Требник, Октоїх, Мінеї (цвітна і по-
стна), Служебник тощо).

13. книга «Ключ»; 14. книга «Вінець»; 15. книга «Маргарит»; 16. 
книга «Бесіди»; 17. «Казуси»; 18. Пом’яники – два; 19. Метрика.

Арк. 200 (зв.)
Книги латинські та польські

1. Фронціскі Іоан (магістер піярів) «Польські проповіді», 4-го фор-
мату.

2. Філіпович (ІС) «Недільні проповіді», 4-го формату.
3. Гіспален Ісидор «Книжка без початку», 4-го формату.
4. Книга під титулом «Подяка на подяку», 4-го формату.
5. Книга «Нові Атени», 4-го формату.
6. Православна віра, 4-го формату.
7. Богослужіння, 4-го формату.
8. Аптекарська книжка.
9. Сєцінський «Проповіді», 4-го формату.
10. Євангеліє у повчаннях, польською мовою, 4-го формату.
11. Отець Бартольді «Корона правителя», 4-го формату.
12. Початкова граматика, 12-го формату. 
13. Інструкція практики проповідування, 12-го формату.
14. Мархантій Якуб «Катехизм», 8-го формату.
15. Наука про спасіння, 12-го формату. 
16. Стіл мудрості, 8-го формату.
17. Поради [християнина], 12-го формату.
18. Книга роздумів та висловлювань отців Церкви.
19. Книга під титулом «Збірка повчань». 
20. Книжечка про чуда Кохавинської Пресвятої Богородиці.
21 Отець Бшежевський «Проповіді», 4-го формату.
22. Духовний хліб, 8-го формату.
23. Св. Августин «Загальна теологія», 4-го формату.
24. Книжка без початку, яка подає тези проти Галятовського.
25. Різні панегірики (…) – 6 [примірників].
26. Різні проповіді (…) – 5 [примірників].
27. Рукопис під титулом «Короткотривале піднесення», 12-го формату.
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28. «Повернення фенікса», рукопис, 4-го формату.
29. Ризоположення, рукопис, 4-го формату.
30. Узагальнення християнської доктрини, 12-го формату.

Арк. 201
31. Питання із військової архітектури, 4-го формату.
32. Книжка без початку і кінця «Про рибака Симеона».
33. Різні збірки рукописів (…) – 4 [примірників].
34. Медитації, Почаївського друку.
35. Проповіді на польській мові, без початку і кінця – 2 [примірни-

ки].
36.  Книжка із різними інструкціями для відправлення Богослужін-

ня, 12-го формату – 1 [примірник].
Рефектар. Кухня. (авт. – опис…)
Возівня. Конюшня. (авт. – опис…)
Броварня. (авт. – опис…)

Арк. 201 (зв)
Господарський інструмент. (авт. – опис…)
Коні. Воли. (авт. – опис…)

Волсвинська юридика
1. Іван Олійник має 2 волів, віддає мотків – 3.
2. Яцько Мацюра має 1 коня, 1 ялівку, віддає мотків – 3.
3. Федько Марлюків має 1 коня, 1 корову, віддає мотків – 3.
4. Гринько Мартнік має 2 коней, 3 корів, 4 ялівок, віддає мот-

ків – 3.
5. Стефан Троць (…)
6. Гаврило Мацюра має 1 коня, 1 бика, віддає мотків – 3.
7. Якуб Пастух віддає мотків – 3.
8. Василь Мацюра (…)

Городищенський монастирець
Опис оздоби церкви, яка належить Городищинському монастирю 

(…)
Арк. 202.

 Опис перлів, коралів, церковних риз, білизни фіранок та речей 
виготовлених із цинку, міді (…)

 Книги
1. Повчання Отця Василія Великого – 2 [примірники].
2. Книга проповідей – 1 [примірник].
3. Часослов – 1 [примірник].
4. Тріодь (цвітна і постна) – 2 [примірники].
5. Трефолой – 1 [примірник].
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6. Октоїх – 1 [примірник].
7. Апостол – 1 [примірник].
8. Мінея – 1 [примірник].
9. Євангеліє (в шкіряній оправі) – 1 [примірник].
10.  Богослужінь, Львівського друку – 1 [примірник]. 
Дзвони – 4, дзвінків – 2. (…)
Пасіка (…)

Арк. 202 (зв.)
Піддані

1. Симеон Гаврилюк має 2 коней, 4 биків, 3 корів, віддає 3 мотки 
прядива та виплачує грошовий чинш у розмірі 24 злотих.

2. Дацько Бащук має 1 бика, 3 коней (…)
3. Федько Сторощук має 1 коня, 1 корову, віддає 3 мотки прядива та 

чинш на 18 злотих.
4. Яцько Юдка має 2 биків, 3 корів, віддає 3 мотків.
5. Андрушко Сисюк має 1 корову, віддає 3 мотків.
6. Василь Лозинський має 2 корів, віддає 3 мотків та чинш на 18 

злотих.
7. Лукаш Кравець (…)
8. Михайло Чепіль (…)
9. Іван Сеньків (…)
10. Федько Гаврилюк (…)
Все це під час проведеної мною візитації, довіреної мені від отця про-

вінціала (авт. – протоігумена Святопокровської провінції ЧСВВ) я все 
старанно оглянув та перевірив, відповідно до перерахованих пунктів. 

 Гіапій Нестерський ЧСВВ, делегований візитатор, підпис.

(Центральний державний історичний архів України у м. Львові. – Ф. 
201. «Греко-католицька митрополича консисторія, м. Львів». – Оп. 4б. 
– Спр.1917. «Протоколи візитацій та інвентарні описи василіанських 
монастирів Галичини, Волині, Холмщини, Підляшшя та Великої України 
(1730 – 1767 рр.)». – Арк. 198 – 202 (зв))
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Катажина ЯКУБОВСЬКА-КРАВЧИК,

м. Варшава (Польща)

ІКОНИ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО 
ПОГРАНИЧЧЯ ХХІ СТОЛІТТЯ

У статті здійснено аналіз  іконографічних пленерів польсько-українського 
пограниччя. Автор розглядає проблеми розвитку сучасного іконопису і його ролі 
для польсько-українських відносин.

Ключові слова:  польсько-українськe пограниччя, iкона, пленер іконопису.

Jakubowska-Krawczyk K. The Icons of Polish-Ukrainian Borderland in the 
XXI Сentury. The article analyzes the iconographic plein of Polish-Ukrainian 
borderland. The author examines the problems of contemporary iconography and its 
role in the Polish-Ukrainian relations.

Key words: Polish-Ukrainian borderland, icon, plein icons.

Якубовская-Кравчик К. Иконы польско-украинского пограничья ХХІ века. 
В статье осуществлен анализ иконографических пленэров польско-украинского 
пограничья. Автор рассматривает проблемы развития современной иконописи 
и его роли для польско-украинских отношений.

Ключевые слова: польско-украинское пограничье, икона, пленэр иконописи.

Постановка проблеми та aналіз досліджень. За останні декіль-
ка десятків років як в Польщі, так і в Україні ікона переживає свій 
ренесанс. Це пов’язано не тільки з політичними, але і соціальними 
змінами. Сьогодні ми живемо у прискореному часі, відчуваючи на 
кожному кроці наслідки глобалізації, і людина все частіше поверта-
ється в сторону духовності. Ікона є особливою для цього платфор-
мою. Як пише о. Севастіян Дмитрух: «На межі наших двох етносів 
і їхніх культур витворився соціопсихологічний феномен межовості 
– пограниччя. І саме на цьому пограниччі сторожем та незаперечним 
свідком автентичних західних границь розселення українського на-
роду стала ікона – унікальний мистецький витвір релігії і культури 
українського народу» [3, 14].

Iкони польсько-українського пограниччя вже розглядалися в пу-
блікаціях Міхалa Янохи («Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w 
dawnej Rzeczypospolitej»), Володимирa Александровичa, о. Севастіянa 
Дмитрухa («Українське сакральне мистецтво з колекції “Студіон”»), 
Романa Василикa та ін. Oднак бракує досліджень про зустрічі польських 
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і українських іконописів, їхні обговорювання духових і технічних ас-
пектів ікони.

Метою статті є визначити роль ікони у польсько-українських куль-
турних відносинах ХХІ століття

Виклад основного матеріалу. Споглядаючи ікону набувач про-
никає в надприродну реальність, переступає поріг до таємниць; ба-
чить велич влади та любові Творця у всій своїй красі, стає учасником 
святих обрядів та подій. Створення ікони не є втіленням власного ху-
дожнього чи естетичного замислу, пошуком інноваційних мистець-
ких рішень, виконанням синтезу різних художніх традицій. Скоріш за 
все, вона є підвищеною обізнаністю божественної краси, здобуттям 
із встановлених віками канонів, баченням духовного у матеріально-
му відображенні. «Ікона – це вікно, через яке народ Божий, Костьол 
бачить царство. З цього приводу кожна лінія, кожен колір, кожен від-
тінок обличчя має сенс. Іконографічний канон, сформований віками, 
не є в’язницею, яка позбавляє творчого духу художника, а тільки за-
хистом аутентичності представленої реальності» [6, 60]. Традиції, які 
іконографи передають з покоління в покоління закликають приступати 
до роботи з покорою, чистим серцем та без образ на ближніх. Роботі 
не може заважати конкурування з іншими та заздрість, її має супро-
воджувати вдячність Богу за отримані дари та радість спілкування зі 
святістю. Як пише Т. Спідлік: «Не йдеться про надавання іконі якогось 
значення, а лише про початок з нею діалогу. Коли людина стає перед 
іконою і приймає позицію афірмації, тобто любові, ікона сама відкри-
ває нам свої значення та впроваджує нас в нарацію […]. Йдеться про 
«вхід» в ікону з надією на те, що вона «відкриється» – і не лише вона 
сама, але завдяки ній і Церква, в якій вона народилася. До неї треба 
підходити в літургійному контексті, знаходячись в оточенні молитов, 
свічок, кадил та співів. Лише таким чином можна стати іконографом, 
тобто тією людиною, яка починає малювати з «наміром в серці», ро-
зуміючи зміст ікон» [7, 42]. Głównym zadaniem artysty jest więc ułatwić 
człowiekowi doświadczenie Boga, samemu usuwając się w cień. Malarz to 
osoba, która posiadła umiejętność szczególnego rodzaju patrzenia świat, 
właściciel oka, które widzi więcej. Як читаємо в підручнику російської 
душпастирської практики: «[…] функція іконографа подібна до функ-
ції священика […]. Священна місія іконографічних зображень сягає 
своїм корінням ще часів апостолів […]. Священик, який проводить 
месу, указує нам Тіло Боже силою своїх слів […]. Художник – через 
образ» [7, 81]. Творець ікони повинен постійно черпати свої знання з 
науки та церковних традицій. В документах VII Вселенського собору 
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написано: «Від художника залежить лише технічний аспект твору, але 
цілий план, диспозиція і концепція чітко залежить від Святих Отців» 
[6, 58].

Головне завдання митця – допомогти людині зрозуміти Бога, а са-
мому залишитись в тіні. Художник – це особа, яка володіє особливим 
видом майстерності бачити світ, є господарем ока, яке бачить більше.  

Роль ікони в Костьолі і літургії  неоцінима, ось «VII Вселенський 
Собор заявив, що їй належить таке саме вшанування, як і Євангелії. Це 
означає, що мистецтво іконопису поставлено на рівні з Біблією. Тому 
ікона є іншим видом теології, таким, як це описав Євген Трубецькой, 
в барвах та лініях, є “кольоровим баченням”. У ситуаціях, коли мова 
стає безпомічною, ікона переймає властиві їй функції, пояснює істину 
віри» [6, 58]. Звідси, ймовірно, така популярність ікони сьогодні. Однак, 
сучасний світ ставить перед нею додаткові задачі. Перш за все, питання 
про те, як, зберігаючи канон, зробити, щоб вона була зрозумілою для за-
звичай непідготовленого до зустрічі набувача. В кінці вісімдесятих ро-
ків у Центральній та Східній Європі відкриваються нові іконографічні 
майстерні, школи та курси, які дуже цим зацікавлені, лише у Польщі їх 
декілька десятків: Православна школа іконопису у Біелську Подлась-
ким, у Баршаві Дорога ікони, Студюм Христянського Сходу, Майстерня 
св. Міколая, у Кракові Еклесся, Кармелітаньська школа писання ікон і 
багато інших. Кожен з цих центрів черпає з візантійської іконографії, 
збагачуючи її місцевими традиціями. Така зацікавленість іконою є з од-
нієї сторони вираженням прагнення людини зустрітися з Богом, з ін-
шої – єдність християнських Костьолів. На ці питання намагаються від-
повісти засновники двох міжнародних іконографічних пленерів: один 
у Польщі в Новіци, батьківщина Богдана-Ігоря Антонича, другий на 
Україні у селі Замлина, що на Волині. Зустріч двох авторів, з різними 
культурними традиціями та художніми школами, створюють незвичай-
ну енергію, результат якої виражається у створених ними роботах.

Пленер іконописців у Новіци – це спроба впровадити сучасну, часто 
авторську, ікону в контекст цієї землі, спроба зробити зі старого лемків-
ського села місце зустрічі без кордонів та конфесій.

Створення на пленері сильних і разом з цим міцно закоренілих в 
традиціях робіт було б неможливим без визначних місць, а саме старих 
придорожніх  капличок, хрестів, історичних церков. Залишаючись під 
сильним їх впливом, митці з Польщі, України, Словаччини, Білорусі на-
дають перевагу місцю та ролі ікони у житті сучасної людини.

На місці старого будинку парафіяльного священика, де народився 
Богдан-Ігор Антонич, сьогодні розташоване Греко-католицьке Моло-



77

діжне Братство «Сарепта», яке стає протягом двох вересневих тижнів 
центром мистецького життя. Сюди приїздять як професійні художники, 
так і аматори, з православним та католицьким корінням. Їхня зустріч 
приводить до відкриття ікони, як елементу, що поєднує східні та західні 
традиції. Спільна праця, молитва та обговорення супроводжується осо-
бистим пошуком мистецької мови сучасної ікони. У створених роботах 
чітко виражене натхнення митців, часто з відмінним художнім корінням. 
Керівник кафедри релігійного мистецтва професор Роман Василик ска-
зав: «Участь в новіцких майстернях дозволяє пізнати видатних митців з 
різних шкіл та майстерень, обговорити технічні та технологічні питан-
ня, але, перш за все, глибше вникнути в сенс ікони та краще зрозуміти 
її значення у літургічному аспекті. Зрештою, зустрічі в Новіци дадуть 
нам, Українцям та Полякам, краще пізнати один одного, і все це завдяки 
іконі» [4, 5].

За задумом організаторів новіцкі майстерні повинні створити 5-річ-
ний тематичний цикл, до сьогодні вони були присвячені презентаціям 
Христa (2009), Theotokos (2010), Пророком Апостолом (2011), Апосто-
лом (2012) і цьогорічним Мученикам та Сповідникам.

Роботи, які повстали у майстерні, відрізняються по тематиці та ху-
дожньому почерку. До першої групи відносяться традиційні ікони, од-
нак, виконані з урахуванням способу сприйняття сучасною людиною. 
Безсумнівно, лідерами є роботи проф. Романа Василика, фахового та 
майстерного львівського іконописця Ореста Рабика, Ігоря Кістечока, 
Малґожати Давідюк, Йоанни Забаґло, o. Яцка Врубля і Богуслава Ан-
реса, і білоруських митців Віктора і Алексеґо Довнарів. Також заслу-
говують особливої уваги і вражають мистецтвом бароко з надзвичайно 
витонченою позолотою праці Володимира Олещука.

До наступної групи відносяться ікони, які хоч і залишаються у згоді з 
каноном, але оформлені у сучасному стилі. Серед них варто згадати таких 
авторів, як Андрія Винничока, Алексія Череніченко і Ані Копець-Ґібас.

Творці з задоволенням поєднують з мистецтвом перших десятиліть 
XX ст. Люба Яцків чи Уляна Томкевич. Дуже цікаві також ґрафічні ро-
боти Костка Марковича, експресіоністичні Дмитра Гордиці. Власних, 
дуже сучасних та рішуче розповідаючих про рішення набувача шукає 
Sviatoslav Vladyka. У цих роботах бачимо, що iконографія – це віра в 
колорах [1, 108]. У свою чергу в іконах Ґрети Лесько і Данили Мовчана 
проявляється натхнення мистецтвом Єжи Новосельського.

До наступної групи належать роботи з різноманітним та сучасним 
поєднанням народної творчості. До них віднесемо ікони Оксани Винни-
чок, Остапа Лозінського і в деякій мірі Ольги Кравченко.
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Як пише о. Севастіян Дмитрух: «Даючи загальну характеристи-
ку західноукраїнської іконографії, в тому числі польсько-українського 
пограниччя, треба зазначити, що у сприйнятті  двох основних аспек-
тів сакрального мистецтва: служити повчанням для вірних і показати 
людину, яка прагне Бога, – українська іконографія, поділяючи першу 
засаду, щодо другої займає свою цілком відмінну від Заходу позицію. 
Іконописці заображають святих не як земну тілесну людину, а затосову-
ючи притаманні тількі їм засоби, намагаються створити образ людини 
духовно переображеної, такої, якою вона є у Божій присутності» [3, 15]. 
Все багатство робіт, створене під час пленерів, показує як іконографічне 
мистецтво привертає увагу сучасної людини.

Іншою схожою подією на польсько-українському пограниччі є Між-
народний Пленер Іконопису в Замлині. Один з ініціаторів, консул Респу-
бліки Польщі в Луцьку, написав: «Метою волинського пленеру є спро-
ба перенесення в Україну, перевіреної у Новіці, моделі спільної творчої 
праці митців з Польщі та України, ведення духовного діалогу між худож-
никами, які сповідують, як західне, так і східне християнство. В основі 
проекту лежить необхідність польсько-українського обміну ідеями та до-
свідом в області спільних пленерів сакрального мистецтва та іконопису, 
а також знайомство з релігійним контекстом візантійського сакрального 
мистецтва та культурним взаємопрониканням впливів Сходу і Заходу».

Волинська земля протягом століть була свідком напружених міжет-
нічних стосунків. Її мешканці повинні знову і знову вчитись пробачати і 
будувати взаємні відносини. Жахливі події 43 року лягли плямою на ба-
гато десятиліть, залишаючи незагоєні рани в обох народів. І власне тому 
на цій землі дуже потрібні ініціативи з метою будування взаємовідносин 
та співпраці між різними етнічними групами. Серед них важливе місце 
займає створений в Замлині отцем Яном Бурасом Центр Інтеграції. У 
цьому особливому місці щороку зустрічаються українські та польські 
іконописці, щоб разом обговорити головну тему, опираючись на тради-
ції, які виховували шукати те, що об’єднує жителів Польщі та України. 
Цей пленер є не тільки мистецькою подією, але і важливим духовним 
досвідом для тих, хто будує мости між двома сусідніми країнами. Пе-
ретворює в події, які змінюють семантичний краєвид цих земель. Так 
одне з них згадує о. Ян Бурас, Директор Центру інтеграції, Генеральний 
вікарій Луцької дієцезії: «Під час недільної літургії наприкінці пленеру 
нам було дано пережити надзвичайне відчуття спільноти. Учасники з 
різних куточків світу, як о. Зенон, що працює в Австралії чи о. Сергій 
зі сходу України, і всі художники, що прибули з різних міст Польщі і 
України, почули виголошені слова ІІІ євхаристійної молитви «У мило-
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серді своєму, о добрий Отче, об’єднай всіх своїх дітей, розпорошених 
по всьому світу», які прозвучали цього дня особливо проникливо, як 
заклик і щире, глибоко усвідомлене, благання».

Учасники пленеру стараються обговорити та передати цінності, що 
об’єднують польський та український народ, мовою ікони. Тієї ікони, 
яка не є звичайним образом, а яка повинна виконати роль приближення 
того, що невидиме, містичне, використати її для участі в таємниці ві-
чності. Споглядаючи ікону набувач проникає в надприродну реальність, 
переступає поріг до таємниці; бачить велич влади та любові Творця у 
всій своїй красі, стає учасником святих обрядів та подій. Виходячи з цих 
припущень організатори вибирають теми для наступних міжнародних 
зібрань. Перший пленер відбувся під гаслом «Покровителі Польщі та 
України», на другому пленері художники надали перевагу темі «Ман-
друючі святі». Провідні думки обох пленерів спонукали художників за-
мислитись над тим, що спільного і разом з цим різного у двох країн, 
завдяки чому могли мати можливість взаємно збагатитись. Багато ху-
дожників надали перевагу близьким нашим народам візерункам Божої 
Матері (Артем Копайгоренко, Богдан Новицкі, Уршула Клімовіч), осо-
бливо Волинської (ікона проф. Р. Василика, Йоанни Забаґло, Віктора 
Бурчака), а також Христа (Сергій Радкевич, Марцін Гуґо-Бадер, Олек-
сандр Лаворик, Галина Черниш). Польські учасники пленеру у своїх 
роботах та роздумах були зацікавлені початком християнства на Русі, 
її традиціями, з великою увагою їх пізнавали та поглиблювали (Уршула 
Заковська, Йоанна Забаґло, Міхал Шварць, Піотр Марах). Для організа-
торів метою пленеру було спостерігати за життям святих покровителів 
наших країн, які, беручи активну участь у буденному житті, постійно 
звертались до Христа, своїм життям реалізували програму співіснуван-
ня двох реалій: божественної та людської. Серед покровителів наших 
двох країн ми завжди можемо знайти святих майстрів, дії яких опира-
лися на міцні фундаменти віри, їхні роботи також були представлені на 
пленері. Другий пленер, в свою чергу, показує мандрівку людини та на-
родів по життю, пошук власних доріг та особистості. Мета буває різна, 
але зразок – в чому я переконана – спільний. Авторів ікон, які разом 
працювали в Замлинні поєднав аспект подорожі людини до Творця та 
святості, тому що, як пише в Катехизмі Католицької Церкви, «Бог ство-
рив нас, щоб ми Його пізнали, служили Йому, любили Його і, таким чи-
ном, дійшли до раю» [5, (1721)]. В документах ІІ Ватиканського собору 
читаємо: «Всі християни, будь-якого статусу і професії, покликані до 
повноцінного християнського життя і досконалої любові [.…]. На до-
сягнення цієї досконалості віруючі мусять спрямовувати свою силу […], 
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щоб ідучи Його (Ісуса Христа) слідами і наслідуючи приклад, яким Він 
сам є для них, […] з усієї душі присвятити себе прославленню Бога і 
службі ближньому» [6, 40].

Художники у своїх роботах та молитві шукали не тільки духовних, 
але й митецьких доріг. Звідси, серед написаних ікон, можемо побачити 
все багатство техніки та засобів вираження. Починаючи від класичних 
ікон і до таких, до яких можна віднести св. Христофора, авторства Ро-
мана Василика, ікони Єви Кригель, Мажени Єнджеєвської, Сильвії Лат-
ковської, Катажини Дмитрів, Пшемислава Хоєнти, завдяки мистецьким 
пошукам Артема Копайхоренка, Богдана Новіцкого, Ельжбети Чехов-
ської, на надсучасних авторських іконах Віталія Шупілака, мальованих 
на старих дощечках, які сильно впливають на митця відомих робіт, Сер-
гія Радкевича. 

Особливо значущою тема «Святі мандрівники» стає в контексті міс-
ця проведення пленеру – Центру Інтеграції в малому, розміщеному по-
серед лісу селі на Волині. Це, таке позначене історичними подіями по-
граниччя, ніби змушує – не лише його мешканців, а й усіх відвідувачів 
цих земель – шукати дорогу до прощення та будівництва взаємостосун-
ків, доріг, якими краще, ніж святі, свідки всепереможної Любові, ніхто з 
нас пройти не може. Ікона споконвіків була дороговказом на заплутаних 
стежках людської долі, закликала до молитви і поглиблення духовного 
життя. Роль, яку вона повинна була і має виконувати, ставить перед ху-
дожником багато вимог. Сам процес її створення мусить відбуватися в 
дусі глибокої молитви  і духовної подорожі.

Висновки. На обох пленерах організатори хотіли показати, що не-
зважаючи на поширену думку про кризу сучасного мистецтва, існують 
цікаві і польські, і українські митці, які застосовують традиції, по ново-
му їх інтепретують та відкривають сучасності. Зустрічаються іконопис-
ці з Польщі та України, які залишаються в колі двох традицій Східного 
та Західного Костьолів, на взаєм збагачуючись своїм досвідом та спосо-
бом сприйняття християнства. Одинаково хороша атмосфера в Центрі 
Інтеграції та Братстві Сарепта, витривала робота художників, здається, 
вписується в запропоновану програму під час одного з виступів в Укра-
їні Яна Павла II: «Ваша місія цього історичного початку тисячоліття є 
великою справою. Будьте постійно у спільному пошуку більших релі-
гійних цінностей, пережитих у свободі, толерантності та праведнос-
ті. Це найбільший значимий вклад, який можете внести до спільного 
поступу суспільства [...]». Зустрічі польсько-українських іконописців 
кордону показують, що мистецтво написання ікон і надалі живе, пере-
живає свій ренесанс і пробуджує інтерес багатьох осіб, які шукають як 
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духовної, так і матеріальної краси. Щороку створені на пленері роботи 
виставляються у багатьох містах та містечках Польщі і України, а саме 
в  Музеї ім. Шептицького у Львові, художніх галереях Луцька, Варша-
ви, Любліна, Кракова та ін. Такі роботи подивились близько 30 тисяч 
людей. Як пише от. проф. Міхал Яноха: «Для історика мистецтва, який 
займається візантійською традицією, виставка є читальним знаком часу 
і місця. Присутні на експозиції художники, що представляють народи 
та території колишньої Республіки Польщі, часто в меншій чи більшій 
мірі свідомо нав’язують власні, місцеві українські та білоруські іконо-
графічні традиції, які, як і вся культура тих територій, є прикордонними. 
Прикордонна культура поглинає і перетворює елементи візантійсько-ро-
сійської та західної традицій, традицій Нового та Старого Риму. При-
кордонна культура постійно коливається між цими двома полюсами та 
власне в цьому коливанні, стилістичному осмосі, коріниться сутність її 
особистості». У намірі організаторів Міжнародних Майстерень Іконо-
пису в Новіци найцікавіші роботи мають творити колекцію сучасних 
ікон та будуть включені до постійної експозиції одного з польських 
музеїв. Поглиблюючи головні теми художники стараються підпорядко-
вувати майстерню духовності та чутливості сучасної людини. Завдяки 
цьому повстають оригінальні роботи, які впливають на людину і приму-
шують її замислитись. Сама зустріч митців різних визнань, культурних 
традицій та художніх шкіл будує польсько-українську дружбу та взаємо-
розуміння.
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У статті аналізуються пріоритети народно-інструментального мисте-
цтва України на прикладі Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів 
«Perpetuum mobile», заснованого у Дрогобичі 2008 року, який веде активну про-
паганду національної школи академічного народно-інструментального мисте-
цтва України.

Ключові слова: конкурс, баян-акордеон, ансамблі, оркестри, виконавство.

Dushnyi A., Pyts B., «Perpetuum Mobile» International Competition of Bayan 
and Accordion Players: Development, Promotion, Prospects. The article analyzes 
the priorities of national instrumental art in Ukraine based on «Perpetuum Mobile» 
International Competition of Bayan and Accordion Players, established in Drohobych 
in 2008. It is actively promoting the national school of Ukrrainian academic folk 
instrumental art. 

Key words: competition, bayan – accordion, ensembles, orchestras, performance.

Душный А., Пыц Б. Международный конкурс баянистов-аккордеонистов 
«Perpetuum mobile»: развитие, пропаганда, перспектива. В статье анализиру-
ются приоритеты народно-инструментального искусства Украины на примере 
Международного конкурса баянистов-аккордеонистов «Perpetuum mobile», осно-
ванного в Дрогобыче 2008 года, который ведет активную пропаганду националь-
ной школы академического народно-инструментального искусства Украины.

Ключевые слова: конкурс, баян-аккордеон, ансамбли, оркестры, исполни-
тельство.

Постановка проблеми та аналіз досліджень. Відомо, одним із шляхів 
вдосконалення музичного виконавства є конкурси та фестивалі – важливий 
засіб дальшого поступу музичного мистецтва, вагомий стимул як для ви-
конавців, так і для педагогів, композиторів. Активізація конкурсно-фести-
вального руху в Україні датується початком 90-х років, з початком держав-
ної незалежності, яка стала його потужним каталізатором.



83

Історичні передумови конкурсних змагань серед виконавців на народних 
інструментах в Україні беруть свій початок у 60-х роках минулого століття. 
Саме 1968 та 1977 роки зазначені академіком М. Давидовим як дати засну-
вання в Києві І-го та ІІ-го Республіканських змагань виконавців на народних 
інструментах [6, 108]. В подальшому відбулась реорганізація змагання у кон-
курс і 1981 року в Одесі було проведено Республіканський конкурс виконав-
ців на народних інструментах, до якого залучили виконавців на баяні, домрі, 
балалайці, бандурі, цимбалах, гітарі, сопілці віком до 30 років [11].

Визначна подія для баянно-акордеонного мистецтва України відбулася 
1988 року – саме тоді баяністи-акордеоністи отримали можливість змага-
тися в окремому Республіканському конкурсі, який проводився на базі об-
ласної філармонії Рівного [9]. Цим же роком датується Республіканський 
конкурс виконавців на народних інструментах (Івано-Франківськ), який не 
включав виконавців на баяні та акордеоні (тут змагались домристи, бала-
лаєчники, бандуристи, цимбалісти, гітаристи, сопілкарі, а також ансамблі 
бандуристів та ансамблі народних інструментів – до 10 осіб) [10]. Закінчив-
ся радянський період I-м зональним конкурсом учнів-баяністів музичних 
училищ Західного регіону УРСР (Дрогобич, березень 1989) [14], у якому 
брали участь виконавці з Дрогобицького, Львівського, Ужгородського, 
Луцького, Рівненського, Чернівецького, Тернопільського, Івано-Франків-
ського музичних училищ.

У 90-х роках у молодій державі, попри різноманітні соціально-еконо-
мічні негаразди, потужно активізується хвиля конкурсно-фестивально-
го руху. Так, засновуються міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів 
«Кубок Кривбасу» (Кривий Ріг, 1992), міжнародний конкурс виконавців 
на народних інструментах (Хмельницький, 1995), Всеукраїнський конкурс 
баяністів, акордеоністів та сопілкарів музично-педагогічних відділів пед-
училищ (Чернівці, 1995), Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців 
на народних інструментах «Провесінь» (Кіровоград, 1996), міжнародний 
фестиваль «Грудневі вечори баянної музики» (Луганськ, 2001), Всеукраїн-
ський конкурс ансамблів «Зірки баяна на Запоріжжі» (Запоріжжя, 2002), 
Відкритий регіональний (із 2010 – Всеукраїнський) конкурс баяністів-акор-
деоністів «Візерунки Прикарпаття» (Старий Самбір – Дрогобич, 2005); 
міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Акорди Львова» (Львів, 
2006), міжнародний конкурс-фестиваль баянно-акордеонного виконавсько-
го мистецтва «AccoHoliday» (Київ, 2006), Всеукраїнський конкурс виконав-
ців на народних інструментах імені Анатолія Онуфрієнка (Дрогобич, 2007), 
Всеукраїнський фестиваль молодих баяністів та акордеоністів «АССО-Де-
бют» (Луганськ, 2008), Відкритий Всеукраїнський (із 2009 – міжнародний) 
конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» (Дрогобич, 2008), між-
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народний конкурс баяністів-акордеоністів «InterSvitiаz–accomusic» (Луцьк, 
2009), відкритий національний конкурс виконавців на народних інструмен-
тах «Рідні наспіви» (Донецьк, 2011) [12]. Звісно, це не повний перелік ба-
янно-акордеонних конкурсів України – перераховуємо лише ті з них, які, 
на нашу думку, мають вагоме значення в контексті розвитку національної 
школи баянно-акордеонного й народно-інструментального мистецтва.

Основним джерелом інформації нашого дослідження є періодика фахо-
вих видань в Україні («Українська музична газета», «Вісник академічних 
конкурсів України», «Культура і життя») та Росії (журнал «Народник»), 
ЗМІ місцевого значення (статті публіцистичного характеру), світова мере-
жа Інтернет, приватні архіви організаторів, відео- та аудіозаписи конкурсно-
фестивальних програм.

Однак, на сьогодні малодослідженим явищем є саме регіональний кон-
курсно-фестивальний чинник пропаганди виконавства на академічних на-
родних інструментах. Таким чином, метою статті є аналіз міжнародного 
конкурсу баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» як прикладу пропаганди 
народно-інструментального мистецтва України на регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу. На зламі століть сформувалися потужні 
центри народно-інструментального мистецтва – у Києві, Донецьку, Луган-
ську, Кіровограді, Луцьку, Запоріжжі й, зокрема, на Львівщині, точніше – 
Дрогобиччині. Саме тут останні 8 років значно активізувалася регіональна 
народно-інструментальна течія музичного мистецтва. Серед низки засно-
ваних мистецьких форумів помітне місце посів міжнародний конкурс бая-
ністів-акордеоністів «Perpetuum mobile», який щорічно (з 2008) проводиться 
на базі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка.

Конкурс унікальний щодо розмаїття номінацій: учні початкових спеці-
алізованих мистецьких навчальних закладів, середніх спеціальних музич-
них шкіл-інтернатів, студій педагогічної практики при середніх та вищих 
навчальних закладах; студенти середніх та вищих навчальних закладів, які 
розподіляються на номінації згідно віку, сольного чи ансамблево-оркестро-
вого виконавства, рівнів навчальних закладів. 

Унікальність конкурсу полягає у тому, «що в ньому беруть участь пред-
ставники всіх трьох сфер музичного навчання: академічного, педагогічного 
і культурноосвітнього» і в цьому «… закладена глибока дидактично пер-
спективна ідея – поширення високого професійного рівня академічного 
музичного мистецтва на усі згадані його підрозділи», – зазначає у своєму 
відгуку голова журі, академік М. Давидов [5].

Зведені дані (див. Табл. 1) ілюструють щорічне зростання як загальної 
кількості учасників, так і інтерес до тих чи інших номінацій:
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Таблиця 1.

КАТЕГОРІЇ
РОКИ

2008 2009 2010 2011 2012 2013

І

А

солісти до 13 р. 
(з 2011 – до 2 р.)

11 17 10 26 21 27

солісти до17 р. 
(з 2011 – 13-5 р).

9 14 20 20 35 35

Б – ансамблі баяністів-
акордеоністів 

6 10 4 6 14 14

В – великі ансамблі бая-
ністів-акордеоністів

- - 2 - - -

ІІ

А – солісти (студенти 
середніх музичних на-
вчальних закладів)

10 14 10 16 28 35

Б – ансамблі баяністів-
акордеоністів малих 
форм (студенти серед-
ніх музичних навчаль-
них закладів)

- 2 1 3 5 1

ІІІ

А – солісти (студенти 
вищих музично-педаго-
гічних навчальних за-
кладів)

15 8 7 10 4 8

Б – солісти (студенти 
вищих спеціалізованих 
музичних навчальних 
закладів)

6 12 7 8 22 18

С – ансамблі баяністів-
акордеоністів малих 
форм (студенти ВНЗ)

4 2 1 2 6 5

IV концертні виконавці 
(без обмежень у віці)

- - - 6 7 6
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V

А – виконавці народної, 
естрадної та джазової 
музики (студенти серед-
ніх музичних навчаль-
них закладів)

- - 2 5 2 3

Б – виконавці народної, 
естрадної та джазової 
музики (студенти ВНЗ)

- - 6 7 10 3

VI

А – однорідні та мішані 
ансамблі народних ін-
струментів (до 4 осіб)

1 5 5 11 8 7

Б – ансамблі народних 
інструментів (до 10 сіб)

4 2 3 14 6 7

С – оркестри народних 
інструментів

- 1 4 10 7 6

Д – капели бандуристів - - - - 1 -
Д – інструментальні 
ансамблі 

- - - - - 2

VII Композитори-виконавці - - - - 5 2
Загальна кількість 
учасників

93 158 362 736 570 522

На особливу увагу заслуговує VI категорія, яка поділяється на ан-
самблі малих та великих форм, оркестри народних інструментів. Так, 
VI-А категорія із кожним роком набуває популярності серед виконавців 
в ансамблях малих форм. У 2011 р. вона привабила 11 колективів з Укра-
їни, Росії, Білорусії, Башкортостану. Також VI-Б категорія отримала по-
зитивний резонанс як в учасників, так і в журі конкурсу. Найбільша ак-
тивізація участі ансамблів великих складів спостерігалася у 2011 році. 
Інтерес до даної номінації виявили концертні організації (Ужгородська 
та Одеська обласні філармонії), середні та вищі навчальні заклади, 
учнівські та викладацькі колективи початкової ланки навчання, а також 
ансамблі, які функціонують при Народних домах (колишні Палаци куль-
тури). Географія учасників охоплює майже усі регіони України, а також 
щораз ширші обрії зарубіжжя. 

Ексклюзив конкурсу – категорія VI-С «оркестри народних інстру-
ментів» – не має аналогів в Україні. До Дрогобича з кожним наступним 
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конкурсом приїжджають все більше цих великих колективів (для по-
рівняння: 2009 – оркестр кримсько-татарських народних інструментів 
із Сімферополя; 2010 – оркестри з Ужгорода, Кам’янець-Подільського, 
Львова, Луганська; у 2011 році – 10 оркестрів представляли Миколаїв, 
Луцьк, Львів (2), Київ, Стрий, Рівне, Сімферополь, Мелітополь, Дрого-
бич). Більше того, саме Оркестр народних інструментів ім. В. Воєводіна 
із Донецької державної музичної академії ім. С. Прокоф’єва відкривав 
фестивальну програму конкурсу, а також акомпанував солістам у кате-
горії «концертний виконавець». Виступи цього чудового колективу під 
керуванням доцента А. Нижника проходили з величезним успіхом і ста-
ли справжнім мистецьким явищем. Відтак у 2012 році дану номінацію 
репрезентували 7 оркестрів з Києва, Білорусії (2), Львова, Дрогобича, 
Ужгорода (2), 2013 – 6 оркестрів з Росії, Білорусії, Німеччини, Ужгоро-
да, Кам’янець-Подільського, Луцька.

Новітні тенденції у світовому баянно-акордеонному русі, потреба 
додаткових стимулів для розвитку національного народно-інструмен-
тального мистецтва спонукають організаторів дрогобицького конкурсу 
до вдосконалення й урізноманітнення категорій. Так, з 2009 року введе-
но номінації «виконавці народної, естрадної та джазової музики» серед 
студентів ВНЗ І-ІІ та ІІІ-IV рівнів акредитації, 2011 – «концертні ви-
конавці», 2012 – «композитори (автори-виконавці) баяністи-акордеоніс-
ти» (віком до 35 років). Зазначимо, номінація «автор-виконавець» запо-
чаткована в рамках мистецького проекту «Молода генерація Львівської 
баянної школи» (2007, автор А. Душний), який покликаний організувати 
та активізувати творчий рух «нової хвилі молодих композиторів», що 
поєднують виконавство і компонування.

До роботи в журі запрошуються авторитетні фахівці народно-ін-
струментального мистецтва, композитори, диригенти, науковці: М. Да-
видов, П. Фенюк, В. Заєць (НМАУ ім. П. Чайковського), А. Семешко 
(ІМ НПУ ім. М. Драгоманова), В. Рунчак (НВМС), А. Сташевський 
(ІКіМ ЛНУ ім. Т. Шевченка), Є. Іванов (СДПУ ім. А. Макаренка), В. Вла-
сов, В. Мурза (ОДМА ім. А. Нєжданової), Г. Коч (Одеська ОФ), В. До-
рохін, М. Шумський (НДУ ім. М. Гоголя), А. Нижник, Б. Мирончук 
(ДМА ім. С. Прокоф’єва), Л. Посікіра, С. Карась (ЛНМА ім. М. Лисен-
ка), С. Барвік (Мукачівський ДУ), В. Чумак, С. Максимов (Дрогобиць-
ке МУ), М. Дмитришин, Ю. Кіцила (Тернопільське МУ), М. Михаць 
(ДДПУ ім. І. Франка), В. Домшинський (ІМ Прикарпатського НУ 
ім. В. Стефаника), В. Зубицький (Президент міжнародного конкурсу в 
Ланчано), М. Імханицький (Російська академія музики), В. Голубничий 
(Нижньоновгородська консерваторія), Л. Варавіна (Ростовська консер-
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ваторія), В. Грачов, В. Бондаренко (Саратовська консерваторія), Є. Ко-
четов (Воронежська ОФ), Є. Суслов (Арзамаське МУ), О. Маляров (Го-
мельський коледж мистецтв), М. Севрюков (Білоруська АМ), Т. Антіпов 
(Гомельська ОФ), М. Халмова (консерваторія ім. Л. Янечека у Острава), 
В. Балик (музична академія Іно Марковіча у Хорватії), Є. Мондравскі 
(університет ім. Я. Кохановського у Кельцах).

Паралельно до конкурсних прослуховувань проводиться низка роз-
маїтих заходів: концерти – заслужених артистів України дуету В. Доро-
хін – М. Шумський, П. Фенюка, В. Мурзи, Б. Мирончука, заслуженого 
діяча мистецтв України В. Зубицького, лауреатів міжнародних конкурсів 
В. Козицького, Я. Олексіва, Ю. Кіпеня, І. Серотюк, А. Нижника, В. Ку-
риленка, В. Пацюрковського, Д. Жарікова, А. Дубія, Г. Коча та Н. Чу-
прини (ф-но) Т. Антіпова (Білорусь), Є. Кочетова (Росія), В. Бондаренка, 
Є. Суслова (Росія), дуету О. Мірошниченко – Д. Глущенко, Є. Мондрав-
ського (баян) та У. Мізі (віолончель) з Польщі, заслуженого артиста 
Башкортостану В. Грачова (Росія), ансамблю народної музики «Барви 
Карпат» (Дрогобич), ансамблю народних інструментів «Мозаїка» (Оде-
са), джазового ансамблю «Orchestra Vito» (Львів), «Прикарпатського 
дуету баяністів»: В. Чумак – С. Максимов та інструментального тріо 
«Гармонія» (Дрогобич), квартету баяністів «Гармонія» (Україна – Поль-
ща), оркестру народних інструментів ім. В. Воєводіна з Донецької ДМА 
ім. С. Прокоф’єва, оркестру народних інструментів Тернопільського 
МУ ім. С. Крушельницької, камерного оркестру «Гомін» (Тернопіль); 
майстер-класи – професорів А. Семешка, М. Давидова, М. Імханиць-
кого, В. Власова, В. Мурзи; виголошуються методичні доповіді – кан-
дидата мистецтвознавства А. Cташевського, професорів М. Давидова, 
Л. Варавіної, В. Балика, заслуженого діяча мистецтв України В. Зубиць-
кого; творчі зустрічі з лауреатами міжнародних конкурсів В. Стецуном, 
В. Голубничим.

В рамках ІІІ-го конкурсу «Perpetuum mobile» відбулась Урочиста ака-
демія, присвячена 60-річчю від дня заснування Львівської баянної шко-
ли із презентацією довідника «Львівська школа баянно-акордеонного 
мистецтва» [1, 40], який представив історію та сьогодення баянно-акор-
деонного руху західноукраїнського регіону в контексті національного 
академічного народно-інструментального мистецтва.

Також під час IV-го конкурсу «Perpetuum mobile» урочистою акаде-
мією святкувала своє 10-річчя кафедра народних музичних інструмен-
тів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету 
ім. І. Франка. Концерт відбувся за участю професорсько-викладацького 
складу й випускників кафедри різних років. Вітання кафедра-ювіляр 
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отримала від провідних ВНЗ України за участю М. Давидова й П. Фе-
нюка (НМАУ ім. П. Чайковського), А. Семешка (НПУ ім. М. Драго-
манова), А. Нижника (Донецька ДМА ім. С. Прокоф’єва), Я. Олексіва 
(Львівська НМА ім. М. Лисенка), А. Сташевського (ІМ Луганського 
НУ ім. Т.Шевченка), М. Ластовецького, В. Чумака, С. Максимова (Дро-
гобицьке ДМУ ім. В. Барвінського), С. Бурка (Управління культури 
Львівської ОДА), М. Імханицького (Російська академія музики ім. Гнє-
сіних) та В. Голубничого (Нижньоновгородська державна консерваторія 
ім. М. Глінки). Як підсумок діяльності кафедри, було презентовано на-
уково-історичний довідник «Кафедра народних музичних інструментів 
та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка (Дрогобич, 2011).

Щорічно під час конкурсу проводиться Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція «Музична освіта України: проблеми теорії методики, 
практики», яка охоплює доповідачів-представників різних ланок музич-
ної освіти. Матеріали конференції систематично друкуються у щомісяч-
ному професійному науково-педагогічному журналі «Молодь і ринок». 
Конференція дає можливість осмислення сучасної музичної освіти 
України, заохочує до пошуку альтернативних шляхів її модернізації, 
тут аналізуються здобутки й апробуються новітні дослідження. У різні 
роки паралельно відбувались міжнародні науково-практичні конферен-
ції «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть» 
(2011) і «Творчість для народних інструментів композиторів України та 
зарубіжжя» (2013).

Приємно зауважити, за підсумками конкурсу «Perpetuum mobile» пе-
реможці щорічно (починаючи із 2011 року) отримують листи-запрошен-
ня від голови журі В. Зубицького для участі у міжнародному конкурсі 
«Приз Ланчіано» (Італія), на якому солісти та колективи з України ще 
раз підтверджують звання «лауреата», яке вибороли на дрогобицькому 
конкурсі. 

Саме «Perpetuum mobile» «помітив» низку виконавців, які сьогодні 
стали відомими як в Україні, так і за її межами. Нижче подано перелік 
володарів «Гран-Прі» цього конкурсу різних років (див. Таб. 2), які під-
твердили звання лауреата як на інших національних конкурсах України, 
так і на престижних міжнародних конкурсах в Італії, Росії, Білорусії. 
Важливо й те, що більшість переможців – представників початкової лан-
ки музичної освіти – сьогодні продовжують вдосконалюватися у ВНЗ.
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Таблиця 2.
Роки ГРАН-ПРІ

2008
солісти ВНЗ А. Гіркий (Київ). 
ансамблі Дует акордеоністів: О. Мірошни-

ченко – Д. Глущенко (Донецьк).

2009 солісти 
ДМШ О. Мурза (Одеса).
Музучилища О. Лігоцький (Луцьк).
ВНЗ Д. Мазур (Київ).

ансамблі Квартет «Лабіринт» (Київ).

2010

солісти
ДМШ до 13 р. Дж. Комурджи (АР Крим).

до 17 р. Д. Скидан (Чернігів).
ВНЗ А. Семеляк (Київ).

ансамблі
Дует акордеоністів: А. Решетов – 
О. Дзюба (Луганськ).
Ансамбль народних інструментів 
«Браво» (Луганськ).

2011

солісти
ДМШ Р. Вненьк (Тернопіль).
Музучилища О. Липчук (Луцьк).
ВНЗ М. Дєтков (Росія).

ансамблі
Інструментальне тріо «Ліріца» 
(Білорусія).
Ансамбль народних інструментів 
«Мозаїка» (Одеса).

2012

солісти

ДМШ до 12 р. Є. Гайдукова (Білорусія).
13-15 р. А. Хомич (Луцьк).

Музучилище А. Бідний (Дніпродзержинськ).
ВНЗ Р. Андрухів (Київ).

ансамблі

Дует акордеоністів ДМШ: 
А. Бондарєва, Є. Гайдукова 
(Білорусія). 
«Сибірський дует баяністів»: 
А. Сіроткін – А. Бітюцкіх (Росія).

оркестри ОНІ МУ ім. С. Людкевича 
(Львів).
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2013

солісти

ДМШ до 12 р. Р. Пунейко (Львів).
13-15 р. Вл. Жовклий (Луцьк).

Музучилище А. Жуковський (Білорусія).
ВНЗ М. Стоіменов (Сербія – Лу-

ганськ, Україна).

ансамблі

Дует акордеоністів: 
Д. Корсак, О. Бузун (Білоруся)
Інструментальний квартет: 
Р. Стахнів, Н. Казів, Ю. Дякунчак, 
О. Маник (Дрогобич)

«Perpetuum mobile» привабив до себ е учасників із Росії, Білорусі, 
Башкортостану, Словакії, Латвії, Молдови, Італії, Китаю, Сербії, Поль-
щі, Німеччини як у сольній, так і в ансамблевій формах музикування. 
Низка зарубіжних відгуків дає підстави стверджувати про авторитет-
ність конкурсу не тільки в Україні, але й далеко за її межами: «Мені, 
як вихованцю Львівської баянної школи, приємно відзначити, що ба-
янно-акордеонне мистецтво України займає все більш помітне місце в 
музичній культурі країни. Велика заслуга в цьому такого авторитетного 
творчого змагання, яким є традиційний конкурс «Perpetuum mobile». 
За своїми масштабами, цілями і завданнями, мабуть, немає подібного 
творчого форуму, який надає настільки потужний вплив на виконавство, 
музичну педагогіку, методику і теорію виконавства не тільки в Україні, 
а й за її межами!» [4].

За визначеннями професора Л. Варавіної – «Відмінною рисою цього 
конкурсу є те, що вимоги ансамблевих і оркестрових категорій сфор-
мульовані таким чином, що дають можливість взяти участь різноманіт-
ним складам ансамблів і оркестрів, враховуючи сформовану традицію 
ансамблевого музикування в українському народному виконавстві як 
фольклорного, так і академічного напрямів. Це, з одного боку, привер-
тає виконавців з усіх куточків України, Росії, Білорусі, а також інших 
країн, ініціює взаємозбагачення культур, підвищення професійного рів-
ня музикантів. Показове і те, що залучаючи значну кількість учасників 
з різних країн, організатори конкурсу сподіваються, що це сприятиме 
підвищенню рівня змагальності, а міжнародні критерії оцінювання да-
дуть чіткі орієнтири для вітчизняної народно-інструментальної школи. 
Тут мені хотілося б відзначити ... рівень учасників Західної та Східної 
України у всіх категоріях зростає і в ряді категорій вони домоглися най-
вищих результатів» [3].
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…«“Вічний рух” у Дрогобичі за роки свого існування став Всеукра-
їнським осередком для обговорення та апробації нових ідей, професій-
ного та особистісного спілкування між аматорами, професіоналами, пе-
дагогами та студентами з усієї України та країн близького й дальнього 
зарубіжжя – тобто виконує завдання, що традиційно ставляться перед 
фестивально-конкурсним рухом в усьому світі» [8].

«“Perpetuum mobile” … відкрив нову сторінку в розвитку фестиваль-
но-конкурсного руху в галузі баянно-акордеонного мистецтва нашої 
країни… що підтверджує серйозність намірів цього заходу у примно-
женні великих художніх досягнень вітчизняної музичної культури … 
Дрогобич сьогодні має реальні амбіції стати ще одним центром баян-
но-акордеонної культури в країні» [13], – читаємо у відгуку академіка 
А. Сташевського.

…«У непростій сучасній ситуації у сфері освіти на народних ін-
струментах у молодих музикантів є потужний стимул до професійного 
зростання – участь у Міжнародному конкурсі «Perpetuum mobile». Що-
річний кросскультурний музичний форум, яким по суті є конкурс, давно 
заслуговує державного визнання і підтримки. Подібних успішних про-
ектів одиниці в світі народно-інструментального мистецтва країн СНД 
і Європи. Дрогобич по праву може пишатися своїм дітищем і ентузіас-
тами, які творять неможливе!» – зазначає у відгуку про конкурс лауреат 
міжнародних конкурсів В. Бондаренко [2].

Своєрідним підсумком конкурсу «Perpetuum mobile» стали слова 
академіка, голови журі М. Давидова: «Perpetuum mobile» перетворив не-
велике місто Дрогобич Львівської області у своєрідну «МЕККУ» – сто-
лицю народно-інструментального мистецтва України і світу… Цей не-
повторний захід своєрідно відображає невмирущість музичної культури 
народу… дрогобицький «Рerpetuum mobile» продемонстрував духовну 
могутність народу в збереженні й подальшому розвитку власної музич-
ної культури, якою пишається, в якій бачить майбутнє державності й 
Держави в цілому» [7].

Висновки. «Perpetuum mоbile» за своєю різноплановістю та різно-
жанровістю є унікальним мистецьким явищем України, яке об’єднує 
усі рівні музичної освіти, професійних виконавців та творчі колективи, 
що несуть у світ національну неповторність мистецтва гри на народних 
інструментах; це потужна науково-методична лабораторія академічно-
го народно-інструментального мистецтва; авторитетний конкурс у фа-
хових колах, різноплановий у фестивально-презентаційній програмі, 
широко рецензований у місцевій, Всеукраїнській («Українська музич-
на газета», «Культура і життя») та зарубіжній пресі (журнал «Народ-
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ник», Москва) на сайтах («GoldAccordion», narodnik.info, Blog by Roman 
Dotsenko, АВВіА.by, «Music-Review Ukraine», knopfakkord.com, Дрого-
бичІнфо, «Майдан» дрогобицька інтернет-газета) всесвітньої мережі 
Інтернет, Національному та місцевому радіомовленні та ТБ. 
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МОЛОДА ГЕНЕРАЦІЯ АВТОРІВ-ВИКОНАВЦІВ 
БАЯНІСТІВ-АКОРДЕОНІСТІВ УКРАЇНИ: 
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті зосереджена увага на висвітленні творчих портретів молодих 
композиторів Я. Олексіва, В. Годлевського, В. Віцькова, Р. Стахніва, О. Бекеші, 
композиції яких демонструвалися у номінації «автори-виконавці на баяні-акор-
деоні» на міжнародному конкурсі «Perpetuum mobile» у Дрогобичі.

Ключові слова: баян, акордеон, творчі портрети, компонування, конкурс, 
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Dushnyi A., Pyts B., Shafeta V. A Young Generation of Ukrainian Bayan and 
Accordion Composers and Players: Current Views and Perspectives. The article 
focuses on the highlights of J. Oleksiv, W. Godlewski, W. Vitskiv, R. Stahniv, and 
A. Békéshi’s creative portraits. Their music pieces were performed at «Perpetuum 
mobile» International Competition in Drohobych in the category of «Bayan and 
Accordion Composers and Players».

Key words: bayan, accordion, creative portraits, layout, competition, «Perpetuum 
Mobile».

Душный А., Пыц Б., Шафета В. Молодая генерация авторов-исполни-
телей баянистов-аккордеонистов Украины: современне представления и 
перспективы. В статье сосредоточено внимание на освещении творческих 
портретов молодых композиторов Я. Олексива, В. Годлевского, В. Вицькова, 
Р. Стахнива, А. Бекеши, композиции которых демонстрировались в номина-
ции «авторы-исполнители на баяне-аккордеоне» на международном конкурсе 
«Perpetuum mobile» в Дрогобыче.

Ключевые слова: баян, аккордеон, творческие портреты, компоновки, кон-
курс «Perpetuum mobile».

Постановка проблеми. Розвиток академічного баянно-акордеон-
ного мистецтва потребує подальшого збагачення оригінального репер-
туару для виконавців різного рівня. Процес цей актуалізується у двох 
напрямках: написанням нових композицій (як уже визнаними мит-
цями, так і молодими композиторами, серед яких немало таких, що 
поєднують компонування і виконавство) та шляхом публікацій творів 
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минулих десятиліть, які з якихось причин у свій час не були видані, 
хоч і розходились в рукописах, мали своїх виконавців.

Відтак українська школа баянно-акордеонного мистецтва займає 
одне з провідних місць серед країн СНД, маючи чудових виконавців, 
педагогічні кадри, науково-методичну літературу, необхідну у під-
готовці молодих музикантів-виконавців та музикантів-педагогів. Це 
підтверджують напрацювання фахівців різних спрямувань: науковців 
– М. Давидова, яким розроблена теорія формування виконавської май-
стерності баяніста, аналогів якої немає у світі, і яка викликала низку 
дисертаційних досліджень Ю. Бая, М. Булди, Р. Безуглої, А. Душного, 
І. Єргієва, Є. Іванова, Д. Кужелєва, С. Карася, В. Князєва, Я. Олексіва, 
Л. Пасічняк, В. Самітова, А. Сташевського, О. Трофимчука, А. Черно-
іваненко та ін.; виконавців – низка представників української баянної 
школи здобули найпрестижніші нагороди на міжнародних та націо-
нальних конкурсах, зокрема – М. Різоль, В. Бесфамільнов, В. Голуб-
ничий, Я. Ковальчук, В. Стецун, В. Балик, В. Зубицький, П. Фенюк, 
С. Грінченко, В. Мурза, Є. Черказова, В. Заєць, І. Єргієв, В. Козиць-
кий, В. Пацюрковський, С. Карась, Ю. Кіпень, В. Янчак, Р. Капранов, 
Б. Мирончук, Я. Олексів, А. Нижник, А. Стрілець та ін.; композиторів 
– А. Батршина, А. Білошицького, В. Власова, А. Гайденка, К. Мяско-
ва, М. Різоля, В. Зубицького, А. Онуфрієнка, В. Подгорного, В. Рунча-
ка, А. Сташевського, А. Нижника, Б. Мирончука, І. Яшкевича та ін., 
якими створено оригінальну літературу для баяна (соло, ансамблів, 
оркестрів), й які на престижних міжнародних конкурсах внесені як 
«обов’язкові твори», а також до навчальних програм мистецьких та 
педагогічних ВНЗ України та СНД.

Аналіз досліджень. Творчим тенденціям присвячені фундамен-
тальні праці М. Давидова «Історія виконавства на народних інстру-
ментах (Українська академічна школа)» (К., 2005, 2010), А. Душного 
«Анатолій Онуфрієнко : життя присвячене музиці» (Дрогобич, 2010), 
Д. Кужелєва «Баянна творчість українських композиторів» (Львів, 
2011), А. Сташевського «Володимир Рунчак – “Музика про життя…”. 
Аналітичні есе баянної творчості» (Луцьк, 2004), «Нариси з історії 
української музики для баяна» (Луганськ, 2006) й «Великі жанри в 
українській музиці для баяна та акордеона (тенденції розвитку в остан-
ній чверті ХХ та на початку ХХІ ст.)» (Луганськ, 2007), гроно творчих 
портретів українських композиторів-баяністів у формі діалогів А. Се-
мешка «Владимир Подгорный: один взгляд на портрет художника» 
(К, 2003), «Диалог о времени и мастерстве с В. Зубицким» (К, 2003), 
«Анатолий Гайденко» (К, 2004), «Владимир Рунчак» (К., 2004), «Ви-
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ктор Власов» (К, 2004) та ін., у яких аналізуються особливості твор-
чості композиторів України на зламі століть.

Водночас, енциклопедично-довідникова література, видана на по-
чатку ХХІ ст. у галузі баянно-акордеонного мистецтва, систематизує 
різноманітні грані означеного напрямку дослідження. «Баянно-акор-
деонне мистецтво України на зламі ХХ – ХХІ століть» А. Семешка 
(Тернопіль, 2009) – перший в Україні довідник, який висвітлює біогра-
фічні довідки виконавців, науковців, композиторів, педагогів України 
та діаспори; Всеукраїнські (національні) і міжнародні конкурси й фес-
тивалі баяністів та акордеоністів, в, також виконавців на гармоніці, які 
проводились в Україні за роки її Незалежності [7]. Потреба вивчення 
регіональних виконавських шкіл спонукає авторів статті до складання 
довідника «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва» [2]. У 
ньому вперше здійснено спробу систематизувати баянно-акордеонне 
мистецтво (педагогіка, виконавство, творчість), пов’язані із названою 
школою, з метою активізації процесу усвідомлення її ідентичності, іс-
торії, взаємозв’язків з іншими регіональними школами, академічним 
українським та світовим народно-інструментальним процесом. 

Таким чином, з метою розвитку оригінальної літератури для баяна-
акордеона, в рамках міжнародного конкурсу «Perpetuum mobile» 2012 
року започатковується номінація «автори-виконавці на баяні-акорде-
оні». Презентація і популяризація власних композицій на конкурсі в 
професійній атмосфері з подальшою можливістю їх опублікування, 
спонукає гроно молодих талантів до компонування. Кращі зразки за 
рекомендацією журі вміщаються в окремі нотні збірники й розповсю-
джуються серед творчої інтелігенції України та зарубіжжя.

Метою статті є висвітлення творчих портретів та доробку молодих 
композиторів-виконавців (баяністів-акордеоністів) в контексті сучас-
них народно-інструментальних тенденцій.

Виклад основного матеріалу. Новітні тенденції у світовому 
баянно-акордеонному русі, потреба додаткових стимулів для роз-
витку національного народно-інструментального мистецтва спо-
нукали організаторів міжнародного конкурсу баяністів-акордеоніс-
тів «Perpetuum mobile» (2012) до введення номінації «композитори 
(автори виконавці) баяністи-акордеоністи» (віком до 35 років). Дана 
номінація «автор-виконавець» започаткована в рамках мистецького 
проекту «Молода генерація Львівської баянної школи» (2007, автор 
А. Душний), який покликаний організувати та активізувати творчий 
рух «нової хвилі молодих композиторів», що поєднують виконавство 
і компонування [1].
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Нововведена номінація була репрезентована на конкурсі 2012 року 
талановитими музикантами двох виконавських шкіл України: Львів-
ської (Ярослав Олексів, Роман Стахнів) і Київської (Володимир Год-
левський, Володимир Віцьков). До складу журі даної номінації були 
запрошені відомі баяністи-композитори України – Володимир Зубиць-
кий, Володимир Рунчак, Андрій Сташевський, Артем Нижник, Бо-
рис Мирончук, які глибоко проаналізували композиції, представлені 
на конкурс, і дали їм оцінку. За результатами, І-у премію розділили 
Ярослав Олексів та Володимир Годлевський, ІІІ-ю – Роман Стахнів та 
Володимир Віцьков.

Олексів Ярослав Володимирович (1.01.1984 р.н., м. Львів) – ба-
яніст, композитор, диригент, педагог, громадський діяч. Член НВМС 
(2009), стипендіат Президента України (2006), кандидат мисте-
цтвознавства (2011), заслужений діяч естрадного мистецтва України 
(2011), член правління Асоціації баяністів та акордеоністів України 
(2012).

Лауреат: Всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів у 
м. Перемишль (Польша, 2001, 2004); «Акорди Львова» (Львів, 2006, 
1-а премія); «Воронцовські музичні зустрічі» (м. Алупка, АР Крим, 
2006, 2-а премія); «Золота троянда» (м. Львів, 2006, Гран-Прі; 2007, 
Гран-Прі в номінації «композиція»); «АССО-Дебют» (Луганськ, 
2008); ім. А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2009, 2012, Гран-Прі як «ком-
позитор-виконавець» та як диригент оркестру українських народ-
них інструментів ЛНМА ім. М. Лисенка, 1-а премія), «Кришталевий 
Трускавець» (Трускавець, 2011, Гран-Прі); відео-конкурсу у м. Бел-
град «Laureat Internet Music Competition» (Сербія, 2012, 1-а премія); 
«Perpetuum mobile» (Дрогобич, 2012, 1-а премія в номінації «автор-
виконавець») [4].

Закінчив Львівську ДМШ №11 (1999, клас А. Коритовського); 
Львівське ДМУ ім. С. Людкевича (2003, клас Н. Сороки); ЛНМА 
ім. М. Лисенка (2008, клас баяна Я. Ковальчука, С. Карася; композиції 
– Б. Фроляк; диригування – Ю. Балуха), сьогодні розвиває свої творчі 
нахили на теоретико-композиторському відділенні даного ВНЗ (клас 
М. Скорика).

Я. Олексів заступник декана з навчально-виховної роботи ор-
кестрового факультету, керівник оркестру народних інструментів, 
старший викладач кафедр народних інструментів та оркестрового 
диригування ЛНМА ім. М. Лисенка, водночас, викладач Львівської 
середньої спеціальної музичної школи-інтернату ім. С. Крушель-
ницької.
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Активно концертує у Львові та області як баяніст-соліст та з орке-
стром українських народних інструментів ЛНМА ім. М. Лисенка, бере 
участь у розмаїтих мистецьких проектах, виступає на Львівському ТБ, 
дає майстер-класи. Засновник проекту «Львівські народно-інструмен-
тальні традиції – баяніст, диригент, композитор» (2009). Член журі 
Всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

Автор творів: для баяна – «Концертна мініатюра» (2001), «Полі-
фонічні п’єси» (2002), Токата (2006), Інтермецо (2007), Соната-балада 
(2007), «Let’s run in jass» (2007), «У настрої джазу» (2007), «Альбом 
для дітей» (2008), «Одкровення»; для оркестру народних інструментів 
– Інтермецо (2007), Токата (2008), Соната-балада (2008), «У настрої 
джазу» (2008), романс «Дві флейти» на слова А. Канич, Прелюд, «Піс-
ня» на слова Д. Павличка, «На чужині» на слова О. Олеся, «Україн-
ська фантазія»; інструментувань для оркестру народних інструментів 
– М. Мусоргського «Сльоза» (2008), А. Онєгіна «Чабан» (2008), Л. Ре-
вуцького сюїта «Сонечко» (2008), Е. Мурена – Дж. Коломбо вальс-
мюзет «Байдужість» (для дуету баянів з оркестром); для фортепіано 
– Прелюдії (2002); посібника «Концертні твори для баяна (акордеона)» 
(Львів, 2007) та «Концертні твори для баяна» (Тернопіль, 2012) [5]; 
низки навчально-методичних посібників з диригування; публікацій 
про неофольклористичні особливості творчості для баяна українських 
композиторів ХХ – ХХІ століття.

Годлевський Володимир Олександрович (5.11.1982 р.н., м. Шостка 
Сумської обл.) – баяніст, концертний виконавець, композитор. Магістр 
музичного мистецтва (2007).

Лауреат: міжнародних конкурсів та фестивалів у м. Фівідзано 
«Musik World» (Італія, 2004, Гран-Прі); відео-конкурсу ім. Вл. Золо-
тарьова у м. Нью-Йорку (США, 2008, 3-я премія); «Perpetuum mobile» 
(Дрогобич, 2012, 1-а премія у номінації «автор-виконавець»).

Закінчив Шосткинську ДШМ (1998, клас П. Запорожця), Сумське 
УКіМ ім. Д. Бортнянського (2002, клас Л. Зінченко), НМАУ ім. П. Чай-
ковського (2007, клас А. Дубія).

Автор творів: для баяна – Імпровізація в стилі джаз-фолк-рок (2007), 
Колискова (2007), «Post scriptum» (2009); для бандури – аранжування 
укр. нар. пісні «Іванку, Іванку» (2008); для народного та естрадно-
го оркестрів – аранжування А. Шмикова «Монте Карло», Р. Гальяно 
«Танго Клод», Є. Дербенка «Воронезький ковбой», В. Моцарта «Дон 
Жуан» (фрагменти) [6, 5].
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Віцьков Володимир Андрійович (28.07.1990 р.н., смт. Томашпіль 
Вінницької області) – баяніст, композитор. Лауреат V-го міжнародного 
конкурсу баяністів-акордеоністів «Perpetuum мobile» (Дрогобич, 2012, 
3-тя премія в номінації «автор-виконавець»).

Закінчив Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Леонто-
вича. Сьогодні – студент Інституту мистецтв НПУ ім. М. Драгоманова 
(клас А. Семешка). У складі ОНІ Вінницького училища культури брав 
участь у фестивалі «Вінниччина» у Національному палаці мистецтв 
«Україна» (2009).

Автор творів: для фортепіано – Поема (2011), Соната № 1 h-moll 
(2011), Музичний момент (2011), Цикли «Миттєвості», «Погляди» 
(2012), «Flying in time» (2012), Попурі на різні стилі (2012), Присвята 
С. Прокоф’єву (2012); для скрипки та ф-но – Сонатина (2011), «Еле-
гія» (2011); для баяна та фортепіано – Притча «Живи заради коханої 
дівчини» (2012), 3+2 (2012); для баяна – Партита № 1 «Наслідування 
Геніям» (2011), Соната № 1 «EsFB» (2012), «У дусі Кантрі» (2012), Ва-
ріації на тему «Циганочки» (2012); для оркестру народних інструмен-
тів – «Гумореска» (2012), «Протилежні сторони життя» (2012) [6, 5]. 

Стахнів Роман Володимирович (22.03.1992 р.н., м. Дрогобич) – 
акордеоніст, сопілкар, композитор, виконавець.

Лауреат Всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестива-
лів: «Акорди Львова» (Львів, 2006, 2-а премія); ім. А. Онуфрієнка 
(Дрогобич, 2007, 3-я премія; 2009, 2-а премія); «Perpetuum mobile» 
(Дрогобич, 2008, 3-я премія; 2009, 2-а премія; 2011, 1-а премія; 
2012-2013, 3-я премія у номінації «автор-виконавець»; 2013, Гран-
Прі у інструментальному квартеті), «Кришталевий Трускавець» 
(Трускавець, 2010, 2011, 1-а премія); «Закарпатський едельвейс» 
(Ужгород, 2011, 1-а премія); відео-конкурсу у м. Белград «Laureat 
Internet Music Competition» (Сербія, 2011, 1-а премія); Золота тро-
янда ім. І. Вимера (Львів, 2008, 3-я премія, 2011, 1-а премія у номі-
нації «композитор-виконавець»); «Inter-Svitiaz аccomusic» (Луцьк, 
2011, 2012, 2-а премія); «Київський колорит» (Київ, 2012, Гран-Прі 
у номінації «композитор-виконавець»); «KrimAcco» (Сімферополь, 
2013, 2-а премія у дуеті з В. Мицаком); «Арт-Домінанта» (Харків, 
2013, 1-а премія) [2, 36].

Закінчив Дрогобицьку ДМШ № 1 (2006, клас акордеона та сопілки 
Р. Ілика), Дрогобицьке ДМУ ім. В. Барвінського (2010, клас акордеона 
та диригування Ю. Чумака, сопілки – В. Гамара, композиції – М. Лас-
товецького). З 2010 р. – студент музично-педагогічного факультету 
ДДПУ ім. І. Франка (клас акордеона А. Душного).
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З 2011 р. Роман – концертмейстер оркестру студентського на-
родного вокально-хореографічного ансамблю «Пролісок» (ДДПУ 
ім. І. Франка) та соліст-інструменталіст оркестру Заслуженого При-
карпатського ансамблю пісні і танцю «Верховина», з якими активно 
концертує Україною, Латвією, Польщею.

Р. Стахнів учасник гастрольного турне із маестро В. Зубицьким 
(лютий, 2011) та Всеукраїнського туру «Молода генерація Львівської 
баянної школи в контексті національного академічного народно-ін-
струментального мистецтва» у навчальних закладах Сум (2010), Ки-
єва, Вінниці, Житомира, Тернополя, Чорткова, Львівщини (2011), 
Сімферополя (2012). Водночас активний учасник різноманітних кон-
цертів у Дрогобичі, Львові (Обласна філармонія), Києві – концерті-
параді майстрів академічного народно-інструментального мистецтва 
України в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Столична кафедра народних інструментів як методологічний центр 
жанру», присвяченої 100-річчю Київської консерваторії (НМАУ) 
ім. П. Чайковського. 

Автор трьох концертних програм з власних композицій і творів 
українських (В. Власов, В. Василенко, Я. Олексів, В. Подгорний, 
В. Зубицький) та зарубіжних (Й.С. Бах, А. Вівальді, Є. Дербенко) ком-
позиторів (Дрогобич, 2010, 2011, 2013).

Автор творів: для акордеона – «Без коментарів», «Прощальний 
джаз», «Сучасне ретро», «Пригоди драйву»; для дуету акордеоністів 
– «Smile»; для оркестру українських народних інструментів – Фанта-
зія на тему укр. нар. пісні «За нашов стодолов»; квартету народних 
інструментів – «Коло.Мийка» (друга редакція твору для ф-но та акор-
деону), «Кіноманія»; для струнного квартету та акордеону – «Я хочу 
жити» (із присвятою голодомору 1932 – 1933 рр.); для інструменталь-
ного квартету – Рондо «Пам-парам»; посібника «Педагогічний репер-
туар для народних інструментів» (Дрогобич, 2010 [8]; Випуск 2, Дро-
гобич, 2013 [9]).

Бекеші Олексій Юрійович (08.03.1991 р.н., с. Запорізьке Дніпропе-
тровської області) – баяніст, композитор. 

Лауреат міжнародних конкурсів: фестивалю-конкурсу моло-
дих композиторів ім. Л. Ревуцького (Чернігів, 2010, Гран-Прі); 
«Perpetuum mobile» (Дрогобич, 2013, 2-а премія у номінації «авто-
ри-виконавці»).

Закінчив ДМШ в м. Апостолове (2006 р., клас баяна Л. Яценко), 
Криворізьке МУ ім. М. Глінки (2010, клас баяна О. Мовчана, компо-
зиції В. Ракитянського). Сьогодні – студент 3-го курсу Одеської МА 
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ім. А. Нежданової (клас баяна С. Брикайла, композитор-консультант 
– професор В. Власов).

Автор творів: для баяна «Концертний триптих», «Пастораль» 
(2010), «П’єса у стилі “кантрі”», «Роздум» (2011), «Ретро-токата», 
«Dorian Grey», «Присвята Анжелісу» (2012).

Відтак, до посібника «Педагогічний репертуар баяніста-акордео-
ніста» [6], складеного за підсумками означеної номінації 2012 року, 
увійшли ще не публіковані твори молодих композиторів Я. Олексіва, 
В. Годлевського, В. Віцькова, Р. Стахніва. 

Так, Ярослав Олексів подає музичну ілюстрацію до драматичної 
поеми О. Олеся «Ніч на полонині» у 4-х частинах [6, 28–40]. Твір, спо-
внений емоційності та контрастами, супроводжується епіграфом до 
кожної частини, який автор пропонує декламувати виконавцеві перед 
кожною частиною зокрема. 

«Імпровізацію у стилі джаз-фольк-року» [6, 41–54] Володимир Год-
левський присвячує своєму педагогу з музичної академії Андрію Ан-
дрійовичу Дубію. Твір скомпонований на основі джазових стандартів, 
фольклорних мотивів та ходів у стилі «рок» із використанням розши-
рених можливостей сучасного готово-виборного баяна.

Партита «Наслідування геніям» [6, 55–69] Володимира Віцькова 
скомпонована автором у 4-х частинах і вимагає від виконавця оволо-
діння багатоманітною штриховою технікою (в т.ч. міховим тремоло), 
сучасними прийомами гри (кластером), широкою позицією гри у пра-
вій руці, великою й дрібною технікою. 

«Smile» [6, 70–75] Романа Стахніва подається автором для акорде-
она-соло, хоча спочатку ця композиція виконувалася дуетом, згодом 
– тріо. Композиція присвячена викладачеві Дрогобицького музично-
го училища Юрію Вікторовичу Чумаку й уособлює полістилістичне 
бачення акордеонного звучання із застосуванням поліритмії, ходів у 
стилі «рок» у лівій руці, багатобарвної регістрової палітри, міхових 
прийомів гри (рикошет, тремоло міхом) та шумовими ефектами (удари 
по корпусу, клацання язиком, пальцями, вигуки, імітацією анімації). 

Як результат компонувань молодої генерації, на VІ-му міжнародно-
му конкурсі баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» у Дрогобичі 
ілюстрація до драматичної поеми О. Олеся «Ніч на полонині» ком-
позитора Я. Олексіва була репрезентована його учнем зі Львівської 
ССМШ-І ім. С. Крушельницької Іваном Сумаруком [10, 40]. За підсум-
ками журі, виконавець отримав 1-у премію, а автор – велику вдячність 
за майстерне поєднання сучасних виконавських прийомів на баяні із 
поезією українських митців.
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Водночас, на цьому ж конкурсі у «номінації автори-виконавці» 
(2013) були представлені ще два учасники – Олексій Бекеші (Одеса) та 
Роман Стахнів (Дрогобич), які відповідно посіли 2-е та 3-є місце. На 
розсуд журі, до якого входили Володимир Зубицький (голова), Євгеній 
Суслов (Арзамас, Росія) та Андрій Сташевський (Луганськ) молоді ав-
тори подали по дві композиції: О. Бекеші – «Dorian Grey» та «Присвята 
Анжелісу» для баяна-соло; Р. Стахнів – «Коло.Мийка» для фортепіано 
та акордеона й Рондо «Пам-парам» для акордеона, кларнета, ударних, 
контрабаса. Композиції як і їх автори отримали позитивні відгуки журі 
та слухачів й рекомендації від маестро В. Зубицького представляти 
дану номінацію на міжнародному конкурсі «Премія Ланчіано» (Італія) 
у вересні-жовтні 2013 року.

Висновки. Творчість молодих авторів-виконавців України демон-
струє талановиті композиції як у сольному, так і ансамблевому жан-
рі. Молода генерація творців, домагаючись самореалізації у світі не-
сприятливому для академічної музики, веде активний пошук синтезу 
класичних здобутків із сучасною стилістикою, намагається працювати 
як для потреб музично-професійних, так і широкого кола слухачів та 
поціновувачів баяна-акордеона. Конкурс «Perpetuum mobile» створює 
сприятливі умови для самовираження молодих талантів та популяри-
зує їх творчість.
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ДО ПИТАННЯ РІЗНОЖАНРОВОСТІ СЕНТЕНЦІЙ 
ТВОРЧОГО ПОРТРЕТУ РОМАНА СТАХНІВА

Стаття розкриває виконавські та композиторські напрацювання дрого-
бицького акордеоніста Романа Стахніва. Подається хронологія його творчої 
діяльності із поетапною біографічною довідкою.

Ключові слова: акордеон, композиція, творчість, виконавство.

Isevych Y. Dyakunchak Y. The Matters Concerning Multigenre Maxims 
of Roman Stahniv’s Creative Portrait. The article reveals the performing and 
composing achievements of Drohobych accordionist Roman Stahniv. We supply the 
chronology of his music activity with the biography attached.

Key words: accordion, composition, creativity, performance.

Исевич Ю., Дякунчак Ю. К вопросу разножанровости сентенций твор-
ческого портрета Романа Стахнива. Статья раскрывает исполнительские 
и композиторские наработки дрогобычского аккордеониста Романа Стахни-
ва. Подается хронология его творческой деятельности с поэтапной биогра-
фической справкой.
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Постановка проблеми та аналіз досліджень. Народно-інстру-
ментальне виконавство другої половини ХХ – початку ХХІ століття 
відзначається прагненням композиторів і музикантів до пошуку нових 
засобів художнього вираження та виконавських концепцій. Це яскраво 
проявляється у сфері акордеонно-баянного мистецтва. Як зазначають 
сучасні науковці (М. Давидов, І. Єргієв, Я. Олексів, А. Сташевський, 
А. Черноіваненко), сучасна оригінальна музика змінює уявлення при-
роди як акордеона, так і баяна, їх звукозображальних можливостей, 
тембрових ресурсів, семантичних зв’язків [7, 83].

Сьогодні ґрунтовно досліджуються портрети композиторів-ба-
яністів сучасності В. Власова (М. Булда, С. Брикайло, М. Імханиць-
кий, В. Мурза, А. Семешко, Ю. Чумак, А. Черноіваненко), В. Рунчака 
(А. Сташевський), В. Зубицького (А. Гончаров, Г. Голяка, Я. Олексів, 
А. Шамігов), А. Сташевського (І. Ященко, Ю. Несвіт), Я. Олексіва 
(А. Душний, І. Куртий) та ін. Паралельно «маститам» композитор-
ських тенденцій у баянному світі, сьогодні втілення свого внутріш-
нього «его» через нотозапис власних компонувань здійснює ціла плея-
да як молодих композиторів (А. Нижник, Б. Мирончук, В. Куриленко, 
Я. Олексів, В. Салій, В. Годлевський), так і початкуючих (В. Віцьков, 
О. Колосовська, М. Ольховський, І. Онисів) [9; 13], зразки яких тільки 
починають входити до мистецьких композиторських кіл України. Від-
так, низка молодих творчих особистостей поєднують композиторські 
здібності із виконавською вправністю і часто постають авторами-вико-
навцями (виконавська інтерпретація авторського задуму через перше 
виконання).

Із цією метою в рамках міжнародного конкурсу баяністів-акордео-
ністів «Perpetuum mobile» (Дрогобич) введено номінацію «композито-
ри (автори-виконавці) баяністи-акордеоністи» (віком до 35 років) [18]. 
Як результат такого «ноу-хау», світ побачив навчальний посібник «Пе-
дагогічний репертуар баяніста-акордеоніста» (Дрогобич: Посвіт, 2013) 
[9] за підсумками означеної номінації вищезгаданого конкурсу. До цієї 
плеяди молодих, амбітних та творчих людей ми відносимо дрогобиць-
кого акордеоніста, композитора, ансамбліста Романа Стахніва.

Мета статті полягає у висвітленні виконавських та композитор-
ських здобутків дрогобичанина Романа Стахніва в контексті пропаган-
ди народно-інструментального мистецтва України.

Виклад основного матеріалу. Дрогобиччина відома своїми мис-
тецькими традиціями, потужною вокальною школою, знаними вико-
навськими конкурсами та фестивалями у різних аспектах музичного 
мистецтва. На зламі століть, активна увага зосереджена на творчому 
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всесторонньому розвитку молодої генерації митців регіону. Одним із 
таких представників є молодий, перспективний акордеоніст, компози-
тор-практик Роман Стахнів (22.03.1992 р.н.). Його творчі устремління 
формуються в контексті сучасного світосприйняття, де живе звучання 
інструментів дедалі більше заміняють електроінструменти, де молодій 
творчій людині важко виживати в умовах сьогодення, і все ж, у цьому 
вирі життєвих перипетій живе надія на краще ставлення до музичного 
мистецтва, зокрема народних інструментів, які сьогодні вже науково-
обгрунтовані як «академічні народні інструменти».

Відтак, початкову музичну освіту Роман опановує під пильним 
наглядом педагога-методиста Р. Ілика у Дрогобицькій музичній школі 
№ 1 (2001–2006). В ДМШ Роман, паралельно музикуванню на акорде-
оні, оволодіває грою на сопілці та ударних інструментах. Бере активну 
участь у баянно-акордеонних конкурсах: обласному огляді-конкурсі 
учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 
Львівської області (Дрогобич, 2004, 3-є місце; 2006, 1-е місце); між-
народному конкурсі баяністів-акордеоністів «Акорди Львова» (Львів, 
2006, 2-е місце). Як соліст зразкового гурту «Прикарпатські музики» 
(художній керівник Р. Ілик) – Роман володар «Гран-Прі» ІІ-го Всеукра-
їнського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу «Кришталевий Трус-
кавець» (Трускавець, 2006), та лауреат І-го Всеукраїнського конкурсу 
виконавців на народних інструментах ім. А. Онуфрієнка (Дрогобич, 
2007, диплом 2-го ступеня) [5, 36].

У 2006–2010 рр. Роман студент Дрогобицького музичного училища 
ім. В. Барвінського (клас акордеона та диригування Ю. Чумака). Пара-
лельно вдосконалює фах сопілки у викладача В. Гамара та композиції 
у заслуженого діяча мистецтв України, члена правління НСКУ М. Лас-
товецького. З І-го курсу починає проявлятися композиторська вправ-
ність юного музиканта, спершу створюється музика на власні вірші, а 
з часом – компонується для соло та ансамблю акордеоністів, оркестру 
народних інструментів.

В період навчання в училищі Роман репрезентує свою першу ав-
торську збірку творів «Педагогічний репертуар для народних інстру-
ментів» (Дрогобич: Посвіт. 2010) [12], редакторами-упорядниками 
якої виступають А. Душний та Ю. Чумак. Сюди увійшли композиції 
для баяна соло «Сучасне ретро», «Прощальний джаз», «Без комента-
рів», ансамблю баяністів-акордеоністів «Smile» та оркестру народних 
інструментів «Фантазію на тему української народної пісні “За на-
шов стодолов”». Збірник був презентований на авторському концерті 
24 травня 2010 року у залі ДДМУ ім. В. Барвінського.
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Фахове мистецтво даного періоду шліфує на різних музичних імп-
резах: Всеукраїнському конкурсі виконавців на народних інструментах 
ім. А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2007, диплом 3-го ступеня; 2009, диплом 
2-го ступеня); V-у міжнародному молодіжному музичному фестивалі 
«Золота троянда» ім. І. Вимера (Львів, 2008, 3-є місце) у якості компо-
зитора-виконавця; Всеукраїнському та міжнародному конкурсі баяніс-
тів-акордеоністів «Вічний рух» (Дрогобич, 2007, диплом 3-го ступеня; 
2009, диплом 2-го ступеня в номінації «Виконавці народної, естрадної 
та джазової музики» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації) [12, 6].

Учасник та засновник низки колективів: дуету «Smile», з яким брав 
участь у проекті «Україна має талант» (Львівська область); рок-гурту 
«Трагедія Фауста». Засновник та лідер групи «Посмішка Елвіса», з 
якою провадить активну творчу діяльність. На їхньому рахунку 9 за-
писаних пісень (автором віршів та музики здебільшого є Роман), одна 
відеоробота [12, 7].

Із 2010 року Роман – студент музично-педагогічного факультету 
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка 
(клас доцента А. Душного). Саме у цьому закладі розкривається справ-
жній талант молодого митця, всесторонньо розвивається його талант 
музиканта-виконавця, удосконалюється композиторська вправність, 
проявляються здібності колективного музикування. Саме ці компонен-
ти сприяють Роману бути двічі «Студентом року» на музично-педаго-
гічному факультеті, головою студентського товариства імені професо-
ра Надім’янова, і водночас – вести потужну гастрольну діяльність в 
якості автора-виконавця, та пропагандиста композиторських тенден-
цій Львівської школи. У 2011 році Романа обрано членом Творчої спіл-
ки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України».

Ми проаналізуємо основні творчі здобутки Романа Стахніва, пред-
ставника молодої генерації Львівської баянно-акордеонної школи ХХІ 
століття, які, на нашу думку, стали вагомим чинником пропаганди як 
власної творчості, так і виконавства в цілому.

Отже, 28–30 вересня 2010 року Роман бере участь у концертах в 
Сумській обласній філармонії в рамках міжнародного мистецького фо-
руму «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в 
контексті європейської інтеграції», який проводився на базі Сумського 
педуніверситету ім. А. Макаренка. 

У 2011 р. молодий композитор отримує творчу пропозицію від 
метра сучасного баянного світу, видатного композитора та дириген-
та, заслуженого діяча мистецтв України Володимира Зубицького 
про спільні концерти у Дрогобицькому педуніверситеті (25 лютого) 
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та Львівському музичному училищі ім. С. Людкевича (26 лютого) в 
рамках Всеукраїнського гастрольного турне лауреатів міжнародних 
конкурсів «Кубок світу», «Премія Ланчіано», «Петропавловські ан-
самблеї», «Perpetuum mobile», ім. А. Онуфрієнка. Спільно із молодим 
виконавцем у концертах беруть участь Володимир та Наталія Зубицькі 
(баян / ф-но, Італія), дрогобичани – «Прикарпатський дует баяністів» 
(В. Чумак та С. Максимов), інструментальне тріо «Гармонія» (С. Мак-
симов, О. Максимова, І. Турканик), В. Мицак (баян), Ю. Ісевич (баян), 
Ю. Дякунчак (к/б), Л. Оліярник (бандура), В. Салій (баян, Трускавець), 
Р. Пунейко (баян, Самбір), Н. Федина (баян, Львів), А. Безрук (баян, 
Харків), Орися та Любомир Богославці (ф-но / акордеон, Чернівці), 
А. Кришталева (акордеон, Росія), І. Сухий (гармоніка, Жашків). Саме у 
даному турне широку популярність здобуває його твір для квартету на-
родних інструментів (сопілка, баян, бандура, к/б) «Коло.Мийка», який з 
часом автор пропонує у редакції для фортепіано та акордеона [6]. 

5 квітня цього ж року в актовому залі ДДПУ ім. І. Франка відбу-
вається «Звітний концерт акордеоніста, автора та виконавця Романа 
Стахніва» за участю квартету народних інструментів університету 
(мистецький керівник А. Душний), Ярослава Дзендзеровича (вокал), 
тріо акордеоністів музичного училища та зведеного хору студентів І-ІІ 
курсів музично-педагогічного факультету. У концерті прозвучали ав-
торські баянні твори, зокрема «Smile» для тріо акордеоністів, який у 
2012 році увійшов до навчального посібника «Творчість композиторів 
Львівської баянної школи. Випуск 3» [13, 68–78], а також композиції 
на слова та музику автора «Мамо, не плач», «Благослови», твори укра-
їнських та зарубіжних композиторів.

Осінь 2011 року була плідною на масштабні гастрольні поїздки. В 
рамках Всеукраїнського туру відбувся ряд концертів-лекцій кандидата 
педагогічних наук А. Душного «Молода генерація Львівської баянної 
школи в контексті національного академічного народно-інструмен-
тального мистецтва» за участю студентів класу Р. Стахніва, В. Мица-
ка, О. Сергієнко, Я. Лензіон (ф-но): Дрогобицький педуніверситет (13 
жовтня); Сколівська ДМШ (20 жовтня); Вінницьке УКіМ (1 листопа-
да); Київська ДШМ № 6 ім. Г. Жуковського (15 листопада); Житомир-
ське МУ ім. В. Косенка (16 листопада); Тернопільське ДМУ ім. С. Кру-
шельницької (17 листопада); Чортківське ПУ (18 листопада). Спільно 
в низці концертів взяли участь кандидат мистецтвознавства, компо-
зитор Я. Олексів (баян, Львів), І. Сумарук (акордеон, Львів), маестро 
В. Зубицький (баян, Італія – Україна), оркестр народних інструментів 
ДШМ № 6 ім. Г. Жуковського (Київ), І. Завадський (баян, Житомир) 
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[1]. У процесі турне велась активна популяризація творчості молодого 
музиканта й ротація його першого авторського збірника.

2 грудня 2011 року на відкритті IV-го Всеукраїнського конкурсу ба-
яністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» (Дрогобич) Р. Стахнів 
дає сольний концерт. Даний конкурс був присвячений 75-річчю від дня 
народження відомого композитора та баяніста Віктора Власова, саме 
на його урочистій академії-концерті 3 грудня Роман вперше презенту-
вав твір композитора «П’єса у формі французького вальсу», який автор 
написав у далеких 70-роках ХХ століття, і через 40 років у Дрогобичі 
відбувається прем’єра п’єси. Паралельно в концерті взяв участь бая-
ніст-віртуоз, майстер баянного мистецтва, заслужений артист України 
Володимир Мурза (Одеса) [15, 23–25].

2012 рік став професійним злетом молодого виконавця, його за-
прошують (спільно з В. Мицаком) взяти участь у концерті-відкрит-
ті Міжнародного музичного конкурсу-фестивалю «Золота троянда» 
ім. І. Вимера (18 листопада, Львів, зал ЛССМШ-І ім. С. Крушель-
ницької). А вже 26 листопада у малому залі НМАУ ім. П.Чайков-
ського (Київ) Роман у дуеті із Н. Хомином (акордеон) учасник кон-
церту-параду майстрів академічного народно-інструментального 
мистецтва України в рамках Всеукраїнської науково-практичної кон-
ференції «Столична кафедра народних інструментів як методологіч-
ний центр жанру», присвяченої 100-річчю Київської консерваторії 
(НМАУ) ім. П. Чайковського. Це мистецьке дійство по-справжньому 
піднімає запал молодої творчої людини, адже демонструвати свою 
виконавську вправність у Національній музичній академії України 
не кожному дається, а тим більше провінційним виконавцям, які із 
великим успіхом представили як Дрогобич, так і його молоду компо-
зиторську еліту [14].

7 грудня Роман бере участь у якості ансамбліста (квартет народних 
інструментів, інструментальне тріо та квінтет) в концерті-відкритті 
V-го Всеукраїнського Відкритого конкурсу баяністів-акордеоністів 
«Візерунки Прикарпаття» (Актовий зал ДДПУ) спільно із виконавця-
ми Дрогобича та Львова [16].

27 грудня на запрошення «Прикарпатського дуету баяністів» 
Р. Стахнів учасник вечору ансамблевої та камерної музики з нагоди 
30-річчя творчої діяльності колективу (Великий зал ДДМУ ім. В. Бар-
вінського). Паралельно в концерті беруть участь творчі колективи му-
зичного училища та випускники В. Чумака, С. Максимова, А. Далеко-
го різних років, які сьогодні проживають та гастролюють в України та 
Польщі.
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3 лютого 2013 року Роман у творчому тандемі з В. Мицаком учасник 
Гала-концерту «Зірочок та зірок міжнародних музичних фестивалів “Зо-
лота троянда”» різних років у Львівській обласній філармонії. В концер-
ті беруть участь Я. Олексів (баян, Львів), Н. Вимер (скрипка, Австрія), 
солісти та колективи навчальних закладів України та зарубіжжя [8].

16 березня 2013 року Роман учасник концерту-лекції кандида-
та педагогічних наук А. Душного «Творчість композиторів баяністів 
(акордеоністів) Львівської школи в контексті соціокультури України» 
спільно із В. Мицаком, Н. Хомином, Ю. Ісевичем в рамках Міжна-
родного конкурсу виконавців на народних інструментах «KrımAcco – 
2013» (Сімферополь) [3]. У програмі звучать авторські твори та твори 
композиторів Львівської баянної школи. Слухачі та авторитетне журі 
із України, Росії, Кабардіно-Балкарської республіки, Чехії, Турції з ве-
ликим позитивом сприймають творчість молодого композитора. Їхню 
зацікавленість викликає твір «Smile», який був проілюстрований у ви-
конанні дуету й тріо баяністів-акордеоністів та відібраний оргкоміте-
том на Гала-концерт лауреатів поза конкурсом.

Започаткування святкування «Дня українського баяна і акордеона», 
стає вагомим компонентом самоутвердження інструмента в соціокуль-
турі України сьогодення. Дане мистецьке дійство планується прово-
дити кожного року в березні місяці у різних містах України та різ-
них сезонах Концертної серії «Нова музика в Україні». Так, 5 березня 
2013 року в Актовому залі Дашавської дитячої музичної школи студен-
ти музично-педагогічного факультету ДДПУ ім. І. Франка Р. Стахнів, 
В. Мицак, Н. Хомин, Ю. Ісевич на чолі із своїм педагогом А. Душним 
проводять перший етап акції концертом у двох відділеннях із вико-
нанням оригінальної та перекладної музики композиторів України та 
зарубіжжя.

28 березня 2013 року Дрогобич демонструє різножанровість ви-
користання баяна-акордеона в сучасних сольних та ансамблевих фор-
мах музикування. У концерті беруть участь виконавці різних площин 
(від ДМШ до ВНЗ) із Львівщини (В. Салій, М. Шалигін, В. Сіміонес-
ку, Г. Савчин, Ю. Ісевич, А. Іванюра, Н. Хомин, В. Мицак, Р. Стах-
нів, М. Головчак, «Прикарпатський дует баяністів», та тріо баяністів 
ДДМУ ім. В. Барвінського, зразковий дитячий гурт «Прикарпатські 
музики» ДМШ № 1 м. Дрогобич, гурт «Равське ретро») та Івано-Фран-
ківщина (В. Мельник, Перегінська ДШМ) [2]. У концертах звучить 
музика Романа, а його систематичні пошуки звучання того чи іншого 
твору для різних колективів із різними складами інструментарію, є ці-
кавими для прихильників його таланту. 
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Доцільно зазначити цитату із посібника на твір «Smile»: «Компози-
ція … уособлює полістилістичне бачення акордеонного звучання із за-
стосуванням поліритмії, ходів у стилі «рок» у лівій руці, багатобарвної 
регістрової палітри, міхових прийомів гри (рикошет, тремоло міхом) 
та шумовими ефектами (удари по корпусу, клацання язиком, пальцями, 
вигуки, імітацією анімації)» [9, 7]. Це свідчення широкої популяриза-
ції даного твору, так як він створений автором для різних типів вико-
нання (соло, дует, тріо) й удосконалений для різних інструментальних 
ансамблів (за участю ударних інструментів та контрабасу).

9 квітня 2013 року в Актовому залі Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету ім. І. Франка відбувся концерт-презентація 
навчально-репертуарного збірника Романа «Педагогічний репертуар 
для народних інструментів. Випуск 2» (Дрогобич: Посвіт, 2013) [11]. 
Дана збірка становить наступний крок творчості молодого митця. Зо-
крема, автор звертається до компонування музики для струнного квар-
тету у супроводі акордеона (твір «Я хочу жити» із присвятою голодо-
мору 1932–1933 рр.), інструментального дуету (акордеон, фортепіано) 
у «Коло.Мийці», інструментального тріо (акордеон, кларнет, контр-
абас) в Рондо «Пам-парам» й для акордеона соло «Пригоди драйву». 
Твори сповнені модерного викладу – усвідомлення потреб сучасної 
слухацької аудиторії (використання різноманітних сучасних виконав-
ських прийомів, декламацією віршованої поезії, перевтілення фоль-
клору в модерну музику тощо), що спонукає до утвердження митця у 
мистецькому світі сьогодення.

Паралельно творчо-виконавській діяльності у Р. Стахніва проявля-
ються неабиякі здібності організатора. Він – член оргкомітету із прове-
дення VII-го Всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, 
аспірантів, молодих вчених «Історія, теорія та практика музично-ес-
тетичного виховання» (Дрогобич, 9–11 квітня 2013 р.) [18]. Роман ви-
ступає із науковим повідомленням про «Естрадно-джазову стилістику 
у творчості композиторів-баяністів України» та одночасною демонстра-
цією окремих зразків естрадно-джазової манери виконавства творів В. 
Власова, Я. Олексіва, В. Зубицького й власних композицій.

Вагомою та вельми значною є участь у Всеукраїнських та міжна-
родних конкурсах та фестивалях Р. Стахніва: «Кришталевий Труска-
вець» (Трускавець, 2010, 2011, 1-а премія в номінації «соло», 2-а пре-
мія з квартетом народних інстурментів); «Закарпатський едельвейс» 
(Ужгород, 2011, 1-а премія); відеоконкурсу у м. Белград «Laureat 
Internet Music Competition» (Сербія, 2011, 1-а премія в сольній катего-
рії; 2012, 1-а премія в дуеті із Я. Лензіон (ф-ю), 2-а премія з квартетом 
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народних інструментів); «Золота троянда» ім. І. Вимера (Львів, 2011, 
1-а премія у номінації «композитор-виконавець», 1-а премія з кварте-
том народних інструментів); «Inter-Svitiaz аccomusic» (Луцьк, 2011, 
2012, 2-а премія); «Київський колорит» (Київ, 2012, Гран-Прі у но-
мінації «композитор-виконавець»); «KrimAcco» (Сімферополь, 2013, 
2-а премія у дуеті з В. Мицаком); «Арт-Домінанта» (Харків, 2013, 1-а 
премія); «Perpetuum mobile», Дрогобич, 2011 (1-а премія в номінації 
«виконавці академічної музики», 1-а премія з квартетом народних ін-
струментів; 2012, 3-я премія у номінації «автор-виконавець»; 2013, 2-а 
премія в дуеті з В. Мицаком, 3-я премія у номінації «автор-викона-
вець»; Гран-прі в інструментальному квартеті) [4].

Висновки. Виконавська та композиторська творчість молодої гене-
рації Дрогобича в особі Романа Стахніва – це уособлення всесторон-
ньої творчої особистості із прагненням постійно вдосконалюватися та 
шукати нові шляхи вираження власних композиторських тенденцій із 
систематичною творчо-виконавською діяльністю [12, 7]. Відтак, спо-
нукання молоді до компонування власних зразків музики формує її 
світогляд, виконавсько-інтерпретаційні якості музиканта, дає можли-
вість самовираження особистості та передачі свого внутрішнього ста-
ну звуками музики.
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ЗАРОДЖЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАННОЇ 
КУЛЬТУРИ В МІСТІ САМБОРІ 

Дослідження присвячене розвитку органного мистецтва в західному регі-
оні України. Автори висвітлюють шляхи зародження даної загальносвітової 
інструментальної культури в старовинному місті Самборі наприкінці ХХ – 
початку ХХІ століть. На прикладі творчих здобутків сучасних українських 
виконавців представлено багатогранну діяльність Залу органної музики в 
м. Самборі.

Ключові слова: органне мистецтво, м. Самбір, Л. Ларук, І. Терлак.

Molchko U., Olach Y. The Origin and Evolution of Organ Music in the City of 
Sambir. The article is devoted to the development of organ art in Western Ukraine. 
The authors highlight the ways in which the global instrumental culture emerged in 
the town of Sambir in the late twentieth and early twenty-fi rst century. The activities 
of Organ Music Hall in Sambir are provided as an example of creative achievements 
of modern Ukrainian artists.

Key words: organ art, Sambir, L. Laruk, I. Terlak.

Молчко У., Олач Ю. Зарождение и эволюция органной культуры в городе 
Самборе. Исследование посвящено развитию органного искусства в западном 
регионе Украины. Авторы освещают пути зарождения данной общемировой 
инструментальной культуры в старинном городе Самборе конца ХХ – начала 
XXI вв. На примере творческих достижений современных украинских испол-
нителей представлено многогранную деятельность Зала органной музыки в 
г. Самборе.

Ключевые слова: органное искусство, г. Самбор, Л. Ларук, И. Терлак.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток концертного життя, 
в сучасний період розвитку української культури, поставив перед 
музикознавством складне завдання якісного переосмислення вже ві-
домих раніше, але недостатньо систематизованих і проаналізованих 
процесів, властивих національній органній музиці. 

Дослідниця цієї музичної галузі Наталія Антонова зазначає, що 
«у XIX столітті остаточно склалася нова концертна концепція органа 
як інструмента не тільки культового, але й світського, що спричини-
ло ще одну кульмінацію органної творчості європейського масшта-
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бу» [3]. Однак, сьогодні недостатньо ще вивчена роль українського 
органного мистецтва в музичній культурі як Європи, так і в нашій 
державі наприкінці XX – початку XXІ сторіччя. На якісно новий ви-
конавський щабель зазначену національну інструментальну музику 
піднесла діяльність Самбірського Залу органної та камерної музики.

Аналіз останніх досліджень. Органна культура м. Самбора ви-
світлювалася в коротких інформаційних публікаціях [6; 7; 8] і на сьо-
годнішній час не стала об’єктом наукових досліджень. 

Мета статті – простежити розвиток органного мистецтва у місті 
Самборі наприкінці XX – початку XXI століття на прикладі діяль-
ності сучасних діячів Людмили Ларук та Ірини Терлак й представити 
діяльність Залу органної та камерної музики м. Самбора – як націо-
нального культурно-освітнього осередку Галичини.

Виклад основного матеріалу. Сучасне органне мистецтво Укра-
їни, як унікальне музичне явище, виникло у середині ХХ століття 
на перехресті різних культурних традицій. Внаслідок незаперечного 
впливу багатовікової історії західноєвропейської органної культури, 
українське органне мистецтво досить швидко набуло свого неповтор-
ного вигляду і міцно інтегрувалася у світовий художній простір.

Як слушно зауважує Д. Купіна: «періодом становлення і разом з 
тим стрімкого розвитку в цій національній музичній галузі прийня-
то вважати другу половину ХХ століття. Однак історія формування 
традицій органного мистецтва в Україні почалася задовго до цього. 
Звичаї органного музикування зародилися ще за часів Київської Русі, 
проте їх зміцнення, історичне вкорінення та розвиток мали скорі-
ше дискретний, ніж поступально-динамічний характер. Обрядові 
зв’язки інструмента з канонами західної церкви, що набули стійкості 
у західноєвропейській музиці, не узгоджувалися із православною ду-
ховною практикою. Тому, зокрема, звучання органа під церковними 
склепіннями не вело до формування потужних осередків органної 
культури, подібних до європейських» [6].

На Львівщині органне мистецтво пропагує одне із найстаріших 
міст на Прикарпатті – Самбір. Воно багате на історичні архітектурні 
пам’ятки, найбільшими з яких є костел Івана Хрестителя (XVI ст.) та 
монастир єзуїтів (XVIII ст.), в якому з 1953 року і до сьогоднішньо-
го часу знаходиться училище культури та Зал органної та камерної 
музики. У 1987 році монастир реставровано і пристосовано під кон-
цертний зал (архітектор Д. Крівошеєва), який підпорядковано Сам-
бірському училищу культури. Ці будівлі містять в собі діючі органи.

Діючий орган у нео-готичному стилі фабрики Яна Слівінського у 
Львові побудови 1880-х років. Використовується при богослужіннях. 
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Опорні елементи конструкції, великі дерев’яні труби сильно знищені 
шашелями. Орган знаходиться під загрозою руйнування. Має значну 
естетичну, історичну та музичну цінність. Потрібний негайний ре-
монт.

У 1935 році у монастирі був змонтований орган, побудований 
чесько-австрійською фірмою «Gebruder Rieger» з Крнова у Південній 
Моравії. Орган мав 25 регістрів, два мануала і педаль, пневматич-
ну трактуру. Проспект інструмента дерев’яний, частково золочений, 
трьохсегментний з двохдільною головною секцією, увінчаний секці-
єю зверху, виконано у стилі необароко [10].

У 1939 році радянська влада закрила монастир. Під час Другої 
світової війни він був сильно зруйнований – залишились лише стіни. 
Як і будівля, постраждав також орган. Після війни і до 1980 року 
у храмі знаходився продовольчий склад. Згодом розпочалися рес-
тавраційні роботи. Відновлення приміщення під потреби органного 
залу стало справою всього міста. Люстри, вітражі, лави, елементи 
оздоблення виготовлялись за проектами та руками учнів і педагогів 
училища культури, яке містилось в приміщеннях монастиря, лави та 
дерев’яні деталі інтер’єру виготовлялись на самбірському меблевому 
комбінаті, люстри, плафони – на львівських підприємствах.

Реставрацію органа для органного залу здійснювали естонські 
майстри з невеликого містечка Раквере на чолі з Хардо Крійзою. 
Крійза – одна з найвідоміших в Естонії родин органобудівників. Су-
часний майстер Хардо Крійза є сином відомого органобудівника Еду-
арда Крійзи [10]. На побудову органа місто з свого бюджету виділило 
150 тисяч карбованців. Залишки старого органа були демонтовані та 
перевезені в Естонію.

7 серпня 1987 р. роботи в залі були, в основному, закінчені, а 31 
жовтня у ньому відбувся перший органний концерт. Виступали Вале-
рій Коростельов та Віталій Півнов. Не дивлячись на проблеми, худож-
ні властивості органа виявились чудовими. За вимірами спеціалістів 
акустичні властивості самбірського органного залу є чудовими: трива-
лість реверберації в окремих місцях досягає 6,5 секунди. Орган своєю 
потужністю повністю заповнює звуковий простір. У 2004 р. органістка 
Людмила Ларук з своїм учнем підвищили тиск у віндладах, що покра-
щило звучання органа, додало йому потужності та яскравості.

Людмила Ларук народилась у м. Стрий Львівської області. На-
вчалася в Стрийській музичній школі, а потім продовжила освіту в 
Дрогобицькому державному музичному училищі. У 1978 році ста-
ла студенткою Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка 
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(клас фортепіано проф. К. Донченка), яку закінчила у 1984 році. За 
направленням, як піаністка, розпочала роботу у Самбірському учи-
лищі культури. На базі училища вирішено було відкрити органний 
зал. У 1987 році Л. Ларук вдруге поступає до Львівської консер-
ваторії на стаціонар і у 1991 році закінчує її з відзнакою по класу 
органа. З 1990 року є викладачем органа та фортепіано в училищі 
культури. Створила і вела клас органної гри. Одночасно проводила 
інтенсивну концертну діяльність, як в самбірському залі органної 
та камерної музики, так і під час гастрольних подорожей. Артист-
ка виступала у всіх органних залах України, брала участь у фести-
валях органної музики в Молдові, Білорусі, Польщі. З гастролями 
у Польщі виступала у Сандомирі, Камені-Поморському, Кальва-
рії, Ярославі, Лєжайську, Любліні та інших містах. «Виконавське 
мистецтво Л. Ларук відрізняє стримано-прихована емоційність, 
глибоке проникнення у музичний задум, точне відчуття ритмічної 
структури твору. Самбірський орган, теплий і мелодійний, допома-
гає органістці розкрити і глибокий ліризм, ніжність, меланхолію у 
творах, і патетичність, суворість окремих музичних епізодів» [8]. 
У репертуарі органістки, поряд з відомими і популярними, менше 
відомі твори Л. Клерамбо, Ж. Леменса, П. Манца, Ч. Турнемира, 
Г. Янга, В. Губи, А. Мухи та ін. Часто в своїх концертах виступала в 
дуетах з іншими органістами, зокрема Є. Куклею, В. Півновим. На 
концертах в «рідному» органному залі у м. Самборі часто виступа-
ла в дуеті зі скрипалем Ігорем Захарченко.

У зв’язку із переїздом до Польщі, місію Людмили Ларук і нада-
лі пропагувати органне мистецтво тимчасово взяв на себе Віталій 
Півнов – львівський органіст, один з небагатьох органних майстрів, 
які можуть повернути до життя старий орган, здійснити перевезення, 
правильно тонувати і налагодити інструмент. В. Півновим відновле-
но декілька інструментів у різних містах України, серед них орган з 
костьолу св. Мартина у Львові.

З 2006 року у Самбірському залі органної та камерної музики про-
відною органісткою стає Ірина Терлак. Народилась артистка у 1961 
році на Луганщині в сім’ї музикантів. Навчалась у Самбірській ди-
тячій музичній школі (клас викладача С. Війтович). З 1976 по 1980 
роки навчається у Дрогобицькому державному музичному училищі 
(клас Х. Сковронської). Після закінчення отримує направлення у 
Самбірське училище культури, де викладає і до сьогоднішнього дня. 
Паралельно вступає до Львівської державної консерваторії ім. М. Ли-
сенка в клас фортепіано В. Климківа, де навчається з 1981 по 1986 рр.
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Органним мистецтвом І. Терлак сьогодні захоплюються не тільки 
жителі Самбора чи довкілля, але й України та зарубіжжя. У неї широкий 
репертуар: твори Баха, Фібіха, Каччіні, Пахельбеля, Бьольмана. Надзви-
чайно узгоджується її виступ зі скрипалем-віртуозом Ігорем Захарченко. 
«Їхнє виконання, що лине під високим склепінням залу органної і ка-
мерної музики – це спілкування на рівні Божественного, оскільки зали-
шає в душі відрадні почуття чогось доброго і чистого» [9, 308].

У період становлення державотворчих процесів Зал органної та 
камерної музики в м. Самборі відіграє важливу функцію національ-
ного культурно-освітнього осередку Галичини. Тут проводяться зна-
кові мистецькі акції – духовно-мистецька акція «Тобі, Господи!», 
щорічна виставка робіт фотографії та живопису «Самбір АРТ», фес-
тиваль українських народних мистецтв «Сила рідної землі».

З 2011 року за підтримки міського голови Тараса Копиляка та за 
сприяння Благодійного фонду Андрія Лопушанського проходить ду-
ховно-мистецька акція «Тобі, Господи!». Цей єдиний в Україні фес-
тиваль духовної музики, що відбувається в Залі органної та камерної 
музики збирає високопрофесійні провідні хорові колективи у період 
Великого посту [4]. Цей авторський проект, що був започаткований 
старшим викладачем кафедри музичного виховання і диригування 
ДДПУ ім. І. Франка Дзвениславою Василик, має велику популяр-
ність не лише серед самбірчан, але і серед жителів інших міст Укра-
їни. Від 2011 року в духовній мистецькій акції взяли участь 24 хоро-
ві колективи та три оркестри: 15 хорів у 2011 (серед яких програму 
«Співаймо разом» представила народна хорова капела «Гаудеамус» 
з Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка, керівник заслужений працівник культури України, професор 
Степан Дацюк), 4 хори у 2012 та 5 хорових колективів цьогоріч.

У 2013 році духовна мистецька акція «Тобі, Господи!» перетвори-
лася на фестиваль духовної музики. Відкриття відбулося за участі Га-
лицького академічного хору, керівником якого є диригент, народний 
артист України, заслужений діяч мистецтв України Василь Яциняк. 
Програма «Благослови, душе моя, Господа» включала твори Д. Борт-
нянського, Л. Дичко, М. Вербицького, М. Скорика та ін. У друго-
му концерті з програмною назвою «Голгофа» виступив Самбірський 
Народний симфонічний оркестр під керівництвом заслуженого пра-
цівника культури України, почесного громадянина Самбора Романа 
Паньківа. 

Дещо незвичною для специфіки хорового виконавства була зміна 
концертного майданчика на третьому концерті «Ти, Господи, надія 
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моя!», де церковний хор «Благовіст» храму Різдва Івана Хрестителя 
– регент Надія Іваник, демонстрував своє мистецтво у Самбірському 
історико-етнографічному музеї «Бойківщина». 

Високопрофесійне мистецтво в концертній програмі «Вгору під-
несім серця» представив вже добре знаний в Україні Стрийський му-
ніципальний камерний чоловічий хор «Каменяр», художній керівник 
і диригентом якого є заслужений діяч мистецтв України Степан Це-
люх. У заключному концерті «Будь ім’я Господнє!» співали вокаль-
но-хоровий ансамбль братів Василіян з Крехова (художній керівник 
– Степан Дольний (брат Герард) та Самбірський народний камерний 
хор «Грація» (керівник – Ореста Кінаш) [4].

З творчими досягненнями провідних музичних колективів Укра-
їни знайомить самбірчан на концертнах під час проходження мис-
тецької акції «Самбір АРТ». Так, у 2012 році відбувся концерт Ака-
демічного камерного оркестру «Віртуози Львова» [7]. Сергій Бурко 
є засновником цього колективу і незмінним художнім керівником – 
заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, відо-
мий в Україні та за її межами музичний діяч та організатор багатьох 
мистецьких проектів. «Милозвучна, витончена, глибоко емоційна гра 
«віртуозів», як пише рецензент, припала до душі самбірчанам. Ви-
ступ проходив під гучні оплески та вигуки «Браво». Музиканти зі 
Львова у відповідь на такий теплий прийом виконали ще одну ком-
позицію «на біс» [7].

За прекрасний концерт міський голова Тарас Копиляк, подяку-
вав Академічному камерному оркестру «Віртуози Львова» та вручив 
іменні подяки колишньому учню Самбірської музичної школи, а те-
пер – заслуженому артисту України, диригенту Академічного камер-
ного оркестру «Віртуози Львова» Мирону Юсиповичу, концертмей-
стеру вище згаданого колективу Володимиру Дуді та мистецькому 
керівнику, головному диригенту «Віртуозів» Сергію Бурку [7].

Висновок. На сьогоднішній день важко уявити собі мистецьке 
життя Самбора без звучання органної музики та культурно-мистець-
ких заходів, які проходять у Залі органної та камерної музики. Кон-
цертно-виконавська діяльність Л. Ларук, В. Півнова та І. Терлак під-
несла національну органну культуру як Самбора, так і Галичини на 
високий європейський рівень.
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ДО ПИТАННЯ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ 
ОСМИСЛЕННЯ БАЯННОЇ ТВОРЧОСТІ 

ВОЛОДИМИРА ЗУБИЦЬКОГО

У статті висвітлені міркування про осмислення пріоритетних позицій 
творчості відомого композитора та виконавця Володимира Зубицького. По-
дається ротація композиторського доробку через авторське виконання тво-
рів на різних мистецьких проектах України та зарубіжжя.
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Savchyn H. The Matters Concerning Volodymyr Zubytskyi’s Bayan 
Composition and Performance. The article outlines the arguments about the 
interpretation of priorities in the works by the famous composer and musician 
Vladimir Zubytsky. The rotation of composer’s output is supplied through the 
performance of his works in various art projects within Ukraine and abroad.
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Савчын А. К вопросу некоторых аспектов осмысления баянной творче-
ства Владимира Зубицкого. В статье освещены рассуждения об осмыслении 
приоритетных позиций творчества известного композитора и исполнителя 
Владимира Зубицкого. Подается ротация композиторского наследия через 
авторское исполнение произведений на разных искусствоведческих проектах 
Украины и зарубежья.

Ключевые слова: баян, творчество, исполнительство, композиции, 
конкурсы.

Постановка проблеми та аналіз досліджень. Модернізація та ка-
мернізація баянної творчості на зламі ХХ – ХХІ століть дала можли-
вість широкому спектру композиторів шукати свої творчі уподобання 
у різних напрямках сольного та колективного музикування. Так, сьо-
годні відомі постаті (В. Власов, В. Рунчак, К. Цепколенко, В. Польова, 
Л. Самодаєва, В. Зубицький та ін.) у руслі створення нового реперту-
ару для сучасного баяна (акордеона) й різноплановістю, пов’язаною із 
ними, розкривають їх виразові можливості й багатомірність жанрово-
інструментального вираження.

Дослідженню творчості українських композиторів, чиї компону-
вання сягають баяна (акордеона), належать М. Булді, С. Брикайлу, 
М. Гейченку [1], А. Душному, І. Єргієву, М. Імханицькому, Є. Іванову, 
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Д. Кужелєву, Ж. Клименко, А. Нижнику, Я. Олексіву, А. Сташевському, 
А. Семешку, Ю. Чумаку, А. Черноіванено, А. Шамігову та ін. Довідни-
ки А. Семешка «Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ-
ХХІ століть» (Тернопіль, 2009) [9] й А. Душного та Б. Пица «Львівська 
школа баянно-акордеонного мистецтва» (Дрогобич, 2010) [6], навчаль-
ні посібники А. Сташевського «Нариси з історії української музики 
для баяна» (Луганськ, 2006) [10] та Д. Кужелєва «Баянна творчість 
українських композиторів» (Львів, 2011) [8] уособлюють маргінальні 
аспекти дослідження та уніфікації творчості для баяна-акордеона ХХІ 
століття. Наукові розвідки у висвітленні постаті маестро В. Зубицько-
го належать А. Гончарову «Нефольклорні тенденції у баянній творчос-
ті у В. Зубицького» (Київ, 2006) [5] та Г. Голяки «Творчість Володими-
ра Зубицького в контексті розвитку сучасного баянного репертуару» 
(Харків, 2009) [3].

Мета статті полягає у висвітленні ключових аспектів осмислення 
баянної творчості відомого композитора, диригента та виконавця Во-
лодимира Зубицького, який на власному прикладі демонструє основні 
пріоритети сучасної творчо-виконавської затребуваності.

Виклад основного матеріалу. Володимир Зубицький – яскрава 
постать сучасного українського мистецтва. Його творчу особистість 
сприймають у триєдності – композитор-баяніст-диригент. Адже на-
віть у рамках однієї концертної імпрези Володимир Зубицький може 
виявити всі означені грані свого таланту. Він популярний не лише в 
колі музичної еліти, а й серед пересічних меломанів. За визначенням 
інтернет-ЗМІ «Його знають, люблять: хто за музику, хто за майстер-
ну гру на баяні. Ім’я його не потребує зайвої реклами, а цим можуть 
похвалитися лише одиниці серед вітчизняних представників високого 
музичного мистецтва».

Володимир Данилович Зубицький (народився 2 березня 1953 року 
в с. Голосково Миколаївської області) – заслужений діяч мистецтв 
України, лауреат міжнародного конкурсу баяністів «Кубок Світу» 
(Фінляндія, 1975, 1-а премія та золота медаль), лауреат Республі-
канських премії ім. М. Островського (1986), премії ім. М. та І. Коць 
(1991), премії ім. М. Лисенка (1994). Закінчив тричі Київську кон-
серваторію – як баяніст (клас Володимира Бесфамільнова, 1976), як 
композитор (клас Мирослава Скорика, 1977) та як симфонічний ди-
ригент у Володимира Кожухаря та Вадима Гнєдиша (1979) [9, 63].

У 1985 році отримав Премію польського відділення UNESCO за 
маленький реквієм «Сім Слезин», лауреат міжнародних конкурсів 
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композиторів «Акко – 2000» (Фінляндія) за Фатум-сонату і «Премія 
І. Коць» (Україна) за Другу симфонію.

З 1980 року як соліст Госконцерту гастролює і проводить майстер-
класи в Польщі, Чехословаччині, Австрії, США, Франції, Німеччині. 
З 1988 р. по 1998 р. був президентом Асоціації баяністів України. З 
1978 р. – член Спілки композиторів УРСР. З 1984 по 1988 – голова сек-
ції молодих композиторів Спілки композиторів України. Протягом цих 
років В. Зубицький неодноразово виступає в якості диригента і соліста 
з провідними оркестрами України. З 1995 р. проживає в Італії, де веде 
активну концертну та творчу діяльність. Під його патронатом прово-
диться два міжнародних конкурси баяністів-акордеоністів: конкурс у 
місті Монтезе і Ланчіано.

В. Зубицький, як баяніст, записав 5 СD з фірмою «Azzurra musik». 
Його хорові, камерні та баянні твори записані на CD фірмах «Pilz», 
«Cordaria» (Німеччина), «Cire jaune» (Франція), «Rivoalto», «Delta» 
(Італія), «Nota bene», «TMC music» (США) та ін.

Як зазначають українські музикознавці, творчість Володимира Зу-
бицького – неповторний феномен. Його музика характеризується яскра-
вою концертністю, відбиває справжній симфонічний характер мислення 
композитора та свідчить про збереження глибинних національних тради-
цій, які органічно поєднуються з сучасними техніками письма [1; 3; 5].

Особливе місце у творчості композитора посідає творчість для ба-
яна. Одним із ранніх масштабних творів митця є «Карпатська сюїта», 
написаний у 1975 році і виконаний автором у Хельсінкі (з того часу 
часто входить до програм різних виконавців на міжнародних конкур-
сах в Клінгенталлі та «Кубку світу»). В основу твору покладено се-
мантичні ознаки фольклорних жанрів: думи, коломийки, гуцулки, що 
відносить його до «нової фольклорної хвилі». 

Окрему групу творів сюїтної будови складають сюїти-зошити. Ви-
значення «зошит» не передбачає глибокої внутрішньої єдності частин, 
скоріше – це збірка, підпорядкована спільності програмного типу, 
жанру чи ужиткового призначення. 

На окрему увагу заслуговують сюїти для дітей. Вони, як правило, 
поєднують фольклорні ознаки (календарні чи танцювальні зразки, зву-
конаслідування народних інструментів) і яскраво картинні чи емоційні 
враження навколишнього світу. Він – автор трьох дитячих сюїт, серед 
яких «Дитяча сюїта № 1» (1972), «Дитяча сюїта № 2», «Російська» 
(1980) та «Дитяча сюїта № 3 “Українська”» (1987). Остання складаєть-
ся з п’яти частин: «Пісня», «Жартівлива», «Турецький танець», «Трем-
біта», «Коломийка». 
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Аналізуючи розвиток баянного мистецтва початку 80-х років 
ХХ ст., В. Зубицький у журналі «Народник» (2002) згадує: «Час про-
сто «вібрував» від необхідності проникнення в нові образні сфери, від 
необхідності оволодіння новими формами, котрі були б співзвучні су-
часності, він вимагав створення цілком сучасного баянного репертуа-
ру». На початку 80-х років В. Зубицький розпочав справді революційні 
зрушення в баянному мистецтві. Максимально використовуючи мож-
ливості баяна, він включає саме цей народний інструмент у річище 
своїх оригінальних творчих пошуків [4]. 

Соната № 2 «Слов’янська» В. Зубицького (1987) – це гігантський 
шестичастинний цикл (з загальною тривалістю звучання 25 хв.), який 
є яскравим прикладом симфонізованого камерно-сонатного циклу. З 
виконанням цього твору її перший інтерпретатор Юрій Федоров одер-
жав звання лауреата на міжнародному конкурсі «Кубок світу» у 1968 р. 
Особливістю тематизму твору є звертання до українського, болгар-
ського, сербо-хорватського музичного матеріалу.

В. Зубицький звертається до глибин фольклорної традиції – плачів 
та голосінь (Соната № 2, II ч., Джаз-партита № 2, III ч.) і пов’язує 
з цим ритуалом арсенал сучасних засобів виразності. У художньому 
втіленні плачів та голосінь, імітуючи людський голос, В. Зубицький, 
використовуючи нетемперовані гліссандо, трелі, вібрато, поштовхи, 
зображує найтонші риси, що характеризують емоційно-психологічний 
стан людини в розпачі.

У творах найрізноманітніших фольклорних пластів різних наро-
дів, різних культур та епох, поєднує український фольклор з тюрк-
ським (Соната № 3 «Fatum» для тріо баянів), молдавським (Концерт 
«Festivo» для оркестру народних інструментів), болгарським (Со-
ната № 2 «Слов’янська» для баяна), введення фольклорних елемен-
тів у джазові твори (Partita concertante № 1 та № 2), взаємовплив 
фольклорних, джазових чинників, поєднання їх з елементами ба-
рочного стилю та сучасною професійною мовою (Симфонія № 2) 
В. Зубицький створив власний індивідуальний стиль, творчо про-
демонстрував шлях відродження фольклорного мелосу в «новій» 
музиці, примноживши це віртуозним, багатогранним баянним ін-
струменталізмом [1].

Вперше, у баянній літературі В. Зубицький застосував велику кіль-
кість специфічних сонорних ефектів. Інструмент у процесі звучання 
під дією вібрації різноманітних поштовхів відтворює плинність тем-
перації, удари по різних частинах корпусу, регістрах, по розгорнутому 
міху та ін. [3; 4].
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Серед близько вісімдесяти опусів В. Зубицького для баяна два концерти 
для солюючого інструмента з камерним оркестром («Rossiniana», 1992, та 
«Omaggio ad Astor Piazzolla», 1999) займають особливе місце. В сучасному 
концертному та педагогічному репертуарі вони є одними з найвиконувані-
ших творів. Так, зокрема на Шостому Міжнародному конкурсі солістів-ба-
яністів і акордеоністів «Кубок Кривбасу» (2006) концерт «Omaggio ad Astor 
Piazzolla» виявився лідером представлених конкурсних програм. Твір «Рос-
сініана» увійшов до репертуару багатьох сучасних баяністів [2].

Проживаючи на даний час у м. Пезаро (Італія), він засновує міжна-
родний конкурс «Cita di Lanciano», який уже протягом багатьох років 
проходить у м. Ланчіано (Італія). 

У 2010 році оргкомітет ІІІ-го міжнародного конкурсу баяністів-акорде-
оністів «Perpetuum mobile», який щорічно проводиться у м. Дрогобичі, за-
просив головою журі В. Зубицького. У рамках даного заходу відбувся соль-
ний концерт та майстер-клас маестро Зубицького. Несподіваною новинкою 
стала спільна нагорода (диплом) від організаторів конкурсів «Perpetuum 
mobile» (директор А. Душний) та «Cita di Lanciano» (В. Зубицького) для 
усіх учасників Дрогобицьких змагань, які отримали можливість восени 
2010 взяти участь у міжнародному конкурсі баяністів у м. Ланчіано (Іта-
лія). Як підсумок такої грандіозної можливості для українських виконавців 
та колективів різного віку та напрямку навчання взяти участь у такому ва-
гомому мистецькому проекті свідчать здобутки наших учасників-баяністів 
(акордеоністів) на конкурсі в Італії (про що повідомляє мережа Інтернет), 
які ще раз підтвердили високе звання «Лауреата міжнародного конкурсу» й 
отримали заслужені нагороди та призові місця.

Володимир Данилович у лютому 2011 організовує Всеукраїнський 
тур лауреатів «Премії міста Ланчіано» (Італія), та інших престижних 
конкурсів «Кубок світу», «Петропавловські асамблеї» та «Балтійське 
сузір’я» (Росія). До даного творчого проекту залучаються виконавці 
Ганна Кришталева (Краснодар, Росія), Хайдар Акшібаєв (Уфа, Баш-
карстан), Наталія та Володимир Зубицькі (Україна – Італія), а також 
представники музичного мистецтва України різного віку: А. Безрук 
(Харків); І. Сухий (гармоніст-віртуоз із Жашкова); П. Криворутько 
(Черкаси); дует «Полтава»; дует акордеоністів: О. Мірошниченко та 
Д. Глущенко; Д. Малий, Б. Мирончук, ансамбль «Мелодія» (Донецьк); 
ансамбль «Браво» (Луганськ); Любомир та Орися Богуславці (Чернів-
ці); В. Лебідь (Коростень); український народний оркестр Рівненсько-
го державного гуманітарного університету (кер. О. Трофимчук); та 
інші колективи та виконавці-народники з різних міст України. У да-
ному турне у концертах в Дрогобичі та Львові участь взяли наші дро-
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гобицькі митці «Прикарпатський дует баяністів», В. Салій, Р. Стахнів, 
Ю. Ісевич, квартет народних інструментів франкового університету, 
інструментальне тріо «Гармонія». Виконавці на чолі із маестро Во-
лодимиром Зубицьким дали 14 концертів у різних містах України. Як 
підкреслює сам маестро на відкритті концерту та у приватній розмові: 
«Лауреати здобувають престижні премії у різних вікових категоріях, 
приїжджають до дому і їх ніхто не чує і не знає, нікому вони непотріб-
ні, тому наша мета вивести їх у світ, дати можливість демонструвати 
свою майстерність перед різноманітною публікою, тим самим постій-
но бути у полі зору державних діячів, преси, телебачення….» [7, 211].

Продовж чотирьох років маестро Володимир Зубицький є очільником 
конкурсу «Perpetuum mobile», водночас систематично дає авторські концер-
ти соло та у супроводі ф-но. Як зазначають ЗМІ, «Свято продовжив наступ-
ний сімейний тандем Наталії (ф-но) та Володимира (баян) Зубицьких, які 
своєю майстерністю виконання та тактикою передачі емоційно-художньо-
го образу творів заставляли зал водночас їхньому виконанню переживати 
хвилюючі моменти музичного полотна, яке було створене автором Володи-
миром Зубицьким. Його твори “Ti amo Pesaro”, “Ріка” з циклу “Музика на 
кінець тисячоліття” та “Від Фанчелі до Гальяно” настільки вразили публіку, 
що вона гучними оплесками та вигуками “браво”, просто не хотіла відпус-
кати маестро зі сцени» [7]. Його творча співпраця з нашим факультетом це 
потужна реклама нашому ВУЗу та місту Дрогобичу, це реклама Дрогобиць-
кого конкурсу на світовій арені баянного мистецтва.

Висновки. Таким чином, Володимир Зубицький – справжня люди-
на-оркестр: він пише музику, гастролює світом як баяніст і диригент, 
проводить майстер-класи, є членом журі багатьох міжнародних вико-
навських й композиторських конкурсів. Маестро входить до когорти 
визнаних українських композиторів-баяністів. Його творчість є яскра-
вим втіленням найкращих досягнень сучасної української композитор-
ської та виконавської школи.

ЛІТЕРАТУРА
1. Гейченко М. Фольклорні джерела в баянній творчості Володимира 

Зубицького [Електронний ресурс] / М. Гейченко. – Режим доступу до докумен-
ту : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz_p/2012_107_1/statti/16.pdf

2. Голяка Г. Твори Володимира Зубицького в сучасному конкурсному 
репертуарі баяністів [Електронний ресурс] / Г. Голяка. – Режим доступу до до-
кументу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/2010_8/370.pdf

3. Голяка Г. Творчість Володимира Зубицького в контексті розвитку су-
часного баянного репертуару : автореф. дис… канд. мист. : спец. 17.00.03 – 
музичне мистецтво / Г. Голяка. – Харків, 2009. – 16 с.



126

4. Гончаров А. Неофольклоризм у баянній творчості В. Зубицького 
[Електронний ресурс] / А. Гончаров. – Режим доступу до документу : http://
archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/mz/2009_16/3.pdf

5. Гончаров А. Нефольклорні тенденції у баянній творчості у В. Зу-
бицького : автореф. дис… канд. мист. : спец. 17.00.03. – музичне мистецтво / 
А. Гончаров. – К., 2006. – 17 с. 

6. Душний А., Пиц Б. Львівська школа баянно-акордеонного мисте-
цтва : довідник / А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : Посвіт, 2010. – 216 с.

7. Душний А., Шафета В. Всеукраїнський тур маестро Володимира 
Зубицького та його проекція на пропаганду баянно-акордеонного мистецтва 
/ А. Душний, В. Шафета // IV-а Всеукраїнська «Музична освіта України: про-
блеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Народно-інструмен-
тальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» науково-практичні конференції 
(ДДПУ ім. І. Франка, 30.04. – 02.05.2011, м. Дрогобич) : зб. мат. та тез / [Ред.-
упор. А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2011. – С. 209–214. 

8. Кужелєв Д. Баянна творчість українських композиторів : навчальний 
посібник / Д. Кужелєв. – Л. : СПОЛОМ, 2011. – 206 с.

9. Семешко А. Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ–ХХІ сто-
літь : довідник / А. Семешко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 244 с.

10. Сташевський А. Нариси з історії української музики для баяна : навч. 
посібн. [для вищих навч. закл. мист. і осв.] / А. Сташевський. – Луганськ : По-
ліграфресурс, 2006. – 152 с.

УДК 78
Володимир САЛІЙ,

м. Дрогобич

СУТНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО 
ОБРАЗУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПРОЯВУ 

В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ

У статті на основі аналізу наукової літератури розглядається сутність 
художнього образу та різносторонні риси його віддзеркалення у музичному 
мистецтві сьогодення.

Ключові слова: художній образ, музичне мистецтво, функціонування.

Saliy V. The Matters Concerning the Nature of an Art iImage and the 
Characteristics of its Manifestation in Musical Art. Based on scientifi canalysis of 
literature, the essence of an art image and versatile featurespresent in its refl ection 
in musical art of our time are disclosed.
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Салий В. Сущность художественного образа и особенностей его про-
явления в музыкальном искусстве. В статье на основе анализа научной 
литературы рассматривается сущность художественного образа и раз-
носторонние черты его отражения в музыкальном искусстве современнос-
ти.

Ключевые слова: художественный образ, музыкальное искусство, функ-
ционирование.

Постановка проблеми. Художній образ є однією з найважливіших 
та найбільш складних категорій мистецтва. Саме художній образ пояс-
нює специфіку мистецтва як художньої, естетичної й культурологічної 
діяльності, водночас, вбираючи неповторність вираження у кожному з 
його видів.

Музика як вид мистецтва є специфічною формою суспільної сві-
домості, що узагальнює та відображує багатовіковий людський  до-
свід духовно-емоційного ставлення до світу,  перш за все, у чуттєвих 
образах.  За висловом Гегеля, «чуттєві образи і звуки виступають не 
лише заради себе і свого безпосереднього виявлення, а з тим, щоб за-
довольнити вищі духовні інтереси, оскільки вони володіють здібністю 
пробуджувати і зачіпати всі глибини свідомості та їх відгук у душі» [2, 
45]. Як і всі види мистецтва, музика є художнім пізнанням та віддзер-
каленням дійсності через художні образи, що вбирають у себе всі су-
перечності, багатство та складність творчого процесу. Ознакою ж саме 
музичного мистецтва є художнє відображення сутності людського 
буття у звуковому матеріалі  через таку систему художніх образів, що 
охоплюють специфічні засоби і прийоми осмислення, відчуття та піз-
нання світу у музичних звуках. Тож, поняття  «художній образ» висту-
пає  надзвичайно важливою і, водночас, складною категорією пізнання 
музичного мистецтва, розуміння універсальності музичної мови. 

Аналіз останніх досліджень. Про складність та багатовимірність 
категорії «художній образ» свідчить неоднозначність підходів  на-
уковців різних галузей наук (філософії, естетики, мистецтвознавства, 
психології, педагогіки,) до його тлумачення. Ще не так давно понят-
тя художнього образу стояло в центрі ідеологічної боротьби, розме-
жовуючи позиції матеріалістів та ідеалістів. Сьогодні, не дивлячись на 
скептичність ставлення до теорії відображення та тези про мистецтво 
як відображення реального життя, інтерес до проблеми художнього 
образу все більш зростає, а дискусії щодо його сутності продовжують-
ся. Про це свідчать нові монографічні та дисертаційні дослідження, 
навчальні посібники останніх років (С. Жупанин, М. Лановик, Л. Лев-
чук, Л. Масол, Л. Мізіна, О. Опанасюк, О. Щолокова та ін.). Аналіз 
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робіт показав, що незважаючи на те, що суть художнього образу роз-
кривається науковцями в межах уже окреслених в історії естетичної 
думки позицій, розуміння нескінченності його художнього смислу та 
діалектики розвитку в  межах окремих видів мистецтва формують спе-
цифічні його концепції.

Мета статті полягає в окресленні змісту та сутності художнього 
образу, визначенні особливостей його прояву в музичному мистецтві.

Виклад основного матеріалу. Науковці сходяться на думці, що ме-
тодологічну основу розуміння сутності та змісту художнього образу 
становлять, перш за все,  філософські положення теорії пізнання, які 
оперують поняттям «образ» у широкому гносеологічному трактуванні 
(М. Бахтін, Л. Коган).

 Слід зазначити, що філософська проблема образу розглядалася ще 
в теоретичних працях Платона. В інтерпретації античного філософа 
образ – це відображення певної речі. Позиція Платона важлива тому, 
що саме він уперше почав працювати з феноменом художника, запро-
понувавши свою модель розуміння мистецтва, яке, на думку філософа, 
є «тінню від тіні буття» [6]. Засновник об’єктивного ідеалізму твер-
див, що світ – первинна копія Абсолюту, а мистецтво, відповідно, його 
вторинне копіювання. Таке розуміння філософом природи мистецтва 
пояснює його тлумачення художнього образу.

Звертався до феномена художнього образу також учень Платона 
– Аристотель. Та на відміну від свого вчителя він наголошував, що 
мистецтво не займається копіюванням предметів, а намагається про-
никнути у сутність природи.

Активізація процесу дослідження  проблематики художнього обра-
зу розпочинається у ХVІІІ ст., пов’язуючись з іменами визначних фі-
лософів Г. Лессінга, Д. Дідро, Ф. Шіллера та ін. Розуміння художнього 
образу як втілення світоглядницьких ідей митця, його власних ідей і 
міркувань належить видатному представнику «веймарського класи-
цизму» – Ф. Шіллеру («Філософські листи»).

У подальшому філософська проблема сутності художнього образу при-
вертає увагу Ф. Шеллінга, Г. Гегеля, сучасних науковців Л. Левчук, А. Єре-
мєєва, Б. Галєєва, М. Кагана, Л. Мізіної, О. Потебні та ін. Важливим є ви-
сновок філософських досліджень, що художній образ існує у діалектичній 
єдності трьох станів: ідеального – у свідомості митця, матеріального – у 
створенні автором художнього предмета і знову ідеального – у свідомості 
слухачів, читачів, глядачів. Відтак, художній образ мистецького твору за-
вжди спрямований на діалог: кожний реципієнт через образи веде розмову 
з його автором, тобто спілкується і з художнім образом, і з його творцем.
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Художній образ – це завжди єдність об’єктивного і суб’єктивного. 
Об’єктивне в образі – це все те, що взято безпосередньо з дійсності, 
суб’єктивне – те, що привноситься до образу творчою думкою митця. 
Об’єктивне, що автор бере у дійсності, суб’єктивне – що автор гадає, 
його думки, оцінки, його бачення світу. Художній образ – не тільки 
відображення окремих явищ життя, а й своєрідний автопортрет митця. 
За образом завжди стоїть його творець. Суб’єктивність завжди висту-
пає показником самобутності художника.  Сприйняття художнього об-
разу також має об’єктивні і суб’єктивні характеристики. Спілкуючись 
із художнім образом, реципієнт має змогу отримати об’єктивну інфор-
мацію щодо його створення (соціальні передумови, рівень розвитку 
мистецтва, належність до певного художнього напрямку митця тощо) 
та, водночас, відчути власні суб’єктивні переживання, відчуття, дати 
йому свою оцінку.

Від категорій наукового мислення художній образ відрізняється 
живою безпосередністю. Художній образ не тільки відображає фак-
ти життя, але й несе у собі специфічні узагальнення життєвих явищ, 
проникає в їх сутність, розкриває їх внутрішній сенс. У художньому 
образі зливаються як риси живого споглядання, так і риси абстрактно-
го мислення. Художній образ – це цілісна та завершена характерис-
тика життєвого явища, яка співвідноситься з художньою ідеєю тво-
ру і виявляється у конкретно-чуттєвій, естетично визначеній формі. 
Такі підходи до розуміння сутності художнього образу характерні для 
його естетичного тлумачення. Тож, як кардинальна категорія естети-
ки, художній образ відбиває сутність художньої творчості; це «форма 
мислення у мистецтві і засіб відображення і моделювання дійсності, 
якому властиві окремі специфічні риси» [3, 121].  

Звісно, кожен вид мистецтва оперує специфічними засобами ство-
рення художнього образу: слово; рух і пластика; колір та перспекти-
ва; звук та ритм тощо. Художній образ у музиці, напевно, є одним із 
найбільш складних понять для визначення, оскільки він позбавлений 
предметності, будь-якої наочної конкретності, втілюючи, переважно 
емоційну інформацію та виражаючи естетичні переживання, настрої і 
почуття. Музика не має можливостей слова, не може показати зримий 
обрис будь-якого предмета чи явища. Головним виражальним засобом 
музики є звук, що включений до особливої системи ладових (висо-
тно-функціональних) та метроритмічних (часових) співвідношень. Та 
саме завдяки звуковим комплексам, побудованим особливим чином, 
музика здатна відтворити реальну тривалість і силу естетичного пере-
живання, динаміку мислення і емоційного злету людської душі з такою 
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безпосередністю і конкретністю, які недоступні жодному іншому виду 
мистецтва. «Де кінчаються слова – починається музика», – писав свого 
часу Р. Шуман.

Музика завжди визнавалася надзвичайним мистецтвом завдяки її 
емоційній насиченості, безпосередності відтворення внутрішнього 
світу особистості, духовно-чуттєвих коливань людського буття.  Пси-
хологами  доведено, що музикою можна викликати будь-який ефект 
– від жаху до захоплення. Музичний образ, що розгортається у часі, 
важко передати словами, але його можна емоційно відчути через ди-
намічний характер звукового потоку, завдяки мелодії, пульсації ритму, 
гармонії тощо. Саме завдяки емоційному змісту художніх образів, му-
зика найбільш повно відтворює дійсність, духовні виміри суспільства. 
Відомий, наприклад, вислів Конфуція: «Якщо хочеш дізнатися, чи гар-
но йдуть справи з правління будь-якої країни та чи здорова її вдача, 
прислухайся до її музики». Тож художній образ музики реципієнт має 
змогу не просто споглядати, а відчути і пережити його «життя». 

Видатний музикант і педагог Г.Нейгауз так розмірковував над сут-
ністю художнього образу в музиці: «Що ж таке «художній образ му-
зичного твору», якщо це не сама музика, жива звукова матерія, музич-
на мова з її закономірностями та її складовими частинами, які звуться 
мелодією, гармонією, поліфонією і т. д. з певною музично побудовою, 
емоційним та поетичним змістом?» [5, 19]. І далі автор наголошував: 
«Все несказане, невиражене, що постійно живе у душі людини, все 
«підсвідоме» і є цариною музики. Тут її витоки» [5, 42]. Так зміст ху-
дожнього образу музики вбирає все багатство духовного світу людини, 
її відчуття навколишніх явищ, передбачення їх наслідків. 

Однак, сутність художніх образів у музичному мистецтві можна 
зрозуміти через власні відчуття з огляду на універсальні узагальнення 
емоційних людських переживань в цілісні системи музичних канонів, 
що складалися історично. 

Так, в стародавні часи, музичні образи були, переважно, відобра-
женням дії певних обрядів, ритуалів, давали уявлення про світ як ста-
більну єдність і мало виражали індивідуальні риси митця, спосіб мис-
лення автора (храмова, культова музика). Музика мала узагальнюючий 
характер і художні образи її відображали  непорушність людського 
буття.

Та вже починаючи з епохи Відродження, під впливом прискореного 
соціального розвитку, художні образи музичного мистецтва постають 
у величі людської неповторності, мислячої особистості з її відношен-
ням до динамічного, мінливого світу. Музика вже опосередкована пси-
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хологічними, індивідуальними настроями, відображаючи різні стани 
життя людини.

У мистецтві класицизму стрижнем образного узагальнення в музи-
ці стає відображення характерів (героїчний, ліричний, комічний) че-
рез їх протиставлення, боротьбу, конфлікти. З’являються нові музичні 
жанри, кристалізується форма музичних творів (класична соната, кон-
церт та ін.).

В романтичній музиці художній образ стає вираженням неповтор-
них емоційних станів, складних психологічних переживань, перетво-
рившись у мову людських почуттів. Переосмислюються жанри музики, 
наповнюючись новим поетичним змістом. Так побутові танці «вальс», 
«мазурка» та ін. у композиторів-романтиків (Ф. Шуберт, Ф. Шопен) 
постають у складних психологічних образах, сповнених неповтор-
ністю переживань. Вальси Ф.Шопена, по праву, вважаються поема-
ми людських почуттів. Навіть жанри прикладної музики (прелюдія, 
увертюра), що раніше виконували функції лише вступу до основного 
музичного твору, та інструктивної музики (етюд), що першочергово 
мали призначення лише удосконалювати технічні навички володіння 
музичним інструментом, у мистецтві композиторів-романтиків дося-
гають вищого рівня художньої образності.

В різномаїтті музики ХХ століття художній образ тяжіє до синкре-
тичних художніх асоціацій (модернізм, авангардизм). Музичний образ 
масових жанрів  (шлягери, поп-музика) часто орієнтується на інтона-
ційні і композиційні шаблони, закріплюючи за мелодико-гармонічни-
ми, ритмічними формулами емоційні та ідейні «етикетки», що викли-
кають однозначну психофізіологічну і поведінкову реакції аудиторії. В 
сучасній естрадній музиці образи постають як «поп-іміджі», виража-
ючи ходові уявлення про світ буденної свідомості. В рок-музиці бага-
тогранність образного мислення (шлягерна поетика, авангардистська 
гра парадоксальними алегоріями, фольклорно-міфологічна тематика) 
пов’язана з протиріччями цілей творчості: масові розваги; виражен-
ня критичного ставлення до дійсності, явищ, існуючого способу жит-
тя; психолого-компенсаторні цілі; соціально-організаторські функції 
тощо.

Отже, розуміння всієї складності художніх образів у різномаїтті му-
зичного мистецтва потребує підготовленості слухача, його готовності 
до роботи розуму й душі. Рівень естетичної грамотності, запас музич-
но-теоретичних знань та уявлення про музику як особливу форму ху-
дожнього бачення світу є важливою умовою повноцінного сприйняття 
та розуміння художніх образів.  І все ж, готовність до  спілкування з 
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ними, а не лише споглядання і розуміння об’єктивної природи їх ство-
рення автором, саме емоційне переживання і співчуття, суб’єктивне 
їх сприйняття відкривають реципієнту світ життя художніх образів у 
мистецтві музики. З цього приводу писав М. Бахтін: «Чужі свідомості 
не можна спостерігати, аналізувати, визначати як об’єкт, як речі – з 
ними можна лише діалогічно спілкуватися. Думати про них – означає 
говорити з ними, інакше вони відразу ж повертаються до нас своїм 
об’єктивним боком: вони замовкають, закриваються і застигають у за-
вершенні об’єктивні образи»[1, 116].

Таким чином, художній образ музичного мистецтва виконує важли-
ві функції, а саме:

• гносеологічну, що забезпечує пізнання розуміння законо-
мірностей музичного мистецтва, формування інформаційного фонду 
знань та на їх основі створення «концепції сприйняття»;

• перцептивно-гедоністичну, спрямовану на розвиток чуттєвої, 
емоційної сфери особистості, її здатності до емпатійного переживан-
ня; викликає душевне піднесення, особливу насолоду, навіює певний 
лад емоцій,  почуттів та думок;

• евристичну, що активізує пошуково-творчу діяльність;
• аксіологічну, яка сприяє створенню системи оцінної діяль-

ності;
• комунікативну, що забезпечує спілкування з творами мисте-

цтва,  співпереживання їх образам. 
 Художній образ у музичному мистецтві розглядаємо як феномен, 

що концентрує в собі всі основні риси відношення особистості до му-
зики: розуміння її закономірностей; емоційність, активність, адекват-
ність відношення; оцінне ставлення до художнього об’єкту, співпере-
живання, співучасть та спілкування з ним.

Висновки. Художній образ у музичному мистецтві займає важливі 
позиції у процесі навчання та виховання молоді. Педагогічна інтер-
претація художніх образів музики в контексті вікових особливостей 
сприймання школярів, педагогічні умови формування музично-об-
разного мислення учнів, методи та прийоми педагогічної роботи над 
інтерпретацією образного змісту музичних творів можуть стати пред-
метом подальших наукових пошуків у галузі теорії та методики музич-
ного навчання і виховання.
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Оксана СЕРГІЄНКО,

м. Київ

ОРКЕСТР НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
«СВЯТОГРАЙ»: РІЗНОЯСКРАВІ ГРАНІ 

ТВОРЧОСТІ, ВИКОНАВСТВА, 
ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЖАНРУ

В статті розглядаються різножанрові пріоритети одного із яскравих 
пропагандистів оркестрового мистецтва гри на народних інструментах 
– оркестру «Святограй» із дитячої музичної школи № 6 ім. Г. Жуковського 
м. Києва. Подається хронологія концертних виступів, конкурсно-фестиваль-
них здобутків, розвиток репертуару, соціокультурний фактор побутування в 
суспільстві.

Ключові слова: оркестр, творчість, репертуар, конкурси, концерти.

Serhiyenko О. «Svyatohray» Folk Instruments Orchestra: the Varied Aspects 
of Creativity, Performance, and Genre Popularization. The article concerns themain 
priorities of the orchestral art of playing folk instruments as seen by one of its most 
arduent advocates –«Svyatohray» оrchestra from Kyiv G. Zhukovsky Children’s Music 
School № 6. We supply the timeline of concerts, сompetition and festival achievements,the 
development of repertoire, sociocultural factors, which exist in the society.

Key words: оrchestra, creativity, repertoire, competitions and concerts.

Сергиенко О. Оркестр народных инструментов «Святограй»: 
разнообразные грани творчества, исполнительства, популяризации жан-
ра. В статье рассматриваются разножанровые приоритеты одного из ярких 
пропагандистов оркестрового искусства игры на народных инструментах 
– оркестра «Святограй» из детской музыкальной школы № 6 им. Г. Жуков-
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ского г. Киева. Подается хронология концертных выступлений, конкурсно-
фестивальных достижений, развитие репертуара, социокультурный фактор 
бытования в обществе.

Ключевые слова: оркестр, творчество, репертуар, конкурсы, концерты.

Постановка проблеми та аналіз досліджень. Оркестрове мисте-
цтво гри на народних інструментах України за період Незалежності 
переживає різні етапи: як занепаду, так і відродження, а сьогодні – ак-
тивної пропаганди. За декілька останніх років потужно активізувалися 
різні професійні, самодіяльні й аматорські конкурси та фестивалі, до 
програм яких з року в рік вводяться номінації «оркестри народних ін-
струментів» та «ансамблі народних інструментів», що в свою чергу 
спонукає різні творчі установи до різних форм колективного музику-
вання на народних інструментах.

Сьогодні широковідомі праці в жанрі оркестрового мистецтва гри 
на народних інструментах В. Комаренка «Український оркестр на-
родних інструментів» (К., 1960), В. Гуцала «Грає оркестр українських 
народних музичних інструментів» (К., 1978), П. Іванова «Оркестр 
українських народних інструментів» (К.,1981), О. Ільченка «Народ-
не оркестрове виконавство: аматорство і проблеми художності» (К., 
1994),  окремі розвідки В. Воєводіна, А. Гуменюка, М. Давидова [5], 
А. Душного, Т. Сідлецької, Д. Пшеничного, Л. Черкаського, А. Онуф-
рієнка та ін. 

На зламі ХХ – ХХІ століть наукові пріоритети сягають ряду дис-
ертаційних досліджень Ю. Лошкова «Творчість В. Комаренка і на-
родно-інструментальне виконавство у Слобідській Україні (перша 
половина ХХ століття)» (Харків, 2000), В. Дейнеги «Перекладення 
як процес переосмислення засобів оркестрової виразності» (Одеса, 
2006), Л. Пасічняк «Академічне народно-інструментальне ансамбле-
ве мистецтво України ХХ ст. : історико-виконавський аспект» (Львів, 
2007), О. Трофимчука «Темброва еволюція в українській народно-
оркестровій музиці» (Київ, 2007), П. Дрозди «Феномен колективного 
народно-інструментального музикування Західно-українського регі-
ону» (Львів, 2010).

Щодо нашої тематики дослідження, то основним джерелом інфор-
мації постають – приватний архів керівника колективу В. Дмитренка 
[11], всесвітня мережа Інтернет [2; 12], інтернет-сайт «Youtube» [3; 
4; 13 – 26], програми конкурсів та концертів [8; 9; 10; 29], публікації 
А. Боженського [1], А. Душного [7], автора статті [27; 28].

Мета статті полягає у висвітленні різносторонньої діяльності ор-
кестру народних інструментів «Святограй» (творчий, виконавський, 
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гастрольний аспекти) й особистий внесок колективу у соціокультуру 
сьогодення як приклад популяризації жанру.

Виклад основного матеріалу. За останні роки у мистецькі кола 
України стрімко увірвався Оркестр народних інструментів (ОНІ) 
«Святограй», Київської дитячої школи мистецтв № 6 ім. Г. Жуковсько-
го, який заснований 1 жовтня 2010 року. «… Ідея створення належить 
завучу школи Т. Ємельянчиковій. Дякуючи директору цього закладу 
М. Кутняхову, оркестр веде активну конкурсну та концертну діяль-
ність …» [10]. Пріоритетними учасниками оркестру стали виключно 
викладачі школи. Комплектація інструментарію становить розмаїттям 
інструментів: цимбали, скрипки, віолончель, домри, гітара, бандури, 
баяни, кларнет, флейта, контрабас та ударні інструменти.

Першим твором, до роботи над яким приступив новостворений ко-
лектив, стала композиція керівника колективу В. Дмитренка «Імпро-
візація і танок» для цимбалів у супроводі ОНІ [14]. Дебютний виступ 
колективу відбувся 26 грудня 2010 р. у Колонний залі ім. М. Лисенка 
Київської дитячої філармонії у Концерті № 2 «Різдвяні музичні зустрі-
чі» із циклу «Викладачі – дітям» ХХХХІ концертного сезону із вище-
зазначеним твором [8, 4].

Шліфується виконавська вправність оркестру і водночас, В. Дмит-
ренком ведеться пошукова робота у репертуарному забезпеченні. Так, 
керівник формує репертуарну політику «Святограю» на основі влас-
них компонувань «Карпатські полонини», «Веснянка», «Медитація на 
два інструменти», «Замок Любарта», «Перші промінці», «Весільний 
танок Марабу». Водночас репертуар колективу поповнюють твори Ма-
рини Дмитренко: вокально-інструментальні композиції на закарпат-
ські теми «Ой, заграй ми, музиченьки»; вокально-інструментальний 
жарт «Ой, там на горі»; твори на слова Т. Шевченка – «Ой, Морозе 
Морозенку»,  «У перетику ходила», «Утоптала стежечку»; народна 
пісня «Ой, за током». 

Як дізнаємось із низки програм концертів «музика В. Дмитренка 
пронизана національним колоритом і, водночас, свіжим, сучасним зву-
чанням. Твори Віктора Дмитренка для цимбал  звучать на сценах всієї 
України від Львова до Харкова і перекладаються для інших інструмен-
тів» [10].

Колектив здобуває популярність у регіоні. На Київському міському 
огляді народної творчості (2011), за високі досягнення в розвитку ама-
торського мистецтва оркестр народних інструментів «Святограй» удос-
тоєний диплома «лауреата». Продовжується активна концертна діяль-
ність: 17 лютого 2011 р. – народний концерт присвячений 150-річчю 
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від дня народження Василя Андрєєва (ДШМ № 6, м. Київ); березень 
2011 р. – участь у фестивалі українського мистецтва «Свічадо рідної 
землі» (ДШМ № 6); 17 червня 2011 р. – сольний концерт в Маріїнсько-
му парку на літньому майданчику «Ракушка» (м. Київ).

Репертуар колективу поповнюють твори В. Зубицького («Посвята 
Астору П᾽яццоллі» та ІІІ ч. з «Россініани»), М. Теодоракіса («Квартал 
Янголів»), А. Шнітке (Менует з сюїти в старовинному стилі), А. Ві-
вальді (ІV ч. з Концерту для флейти g-moll), В. Попадюка (Українська 
фантазія) а також низка аранжувань В. Дмитренка творів «Гіпноз» 
(Яна Кларка), «Венера» з репертуару гурту Шокін Блу,  «Тече вода» (на 
сл. Т. Шевченка), «Колискова» (О. Петрова, сл. М. Морозенко), музики 
до кінофільму «Титанік» (Дж. Хорнера), «Королівство кішок» (Л. Фа-
дєєва, сл. Москальова) та ін. 

Цікавим явищем мистецького життя колективу стає перемога на 
міжнародному конкурсі-фестивалі народної музики «Самородки» 
(м. Севастополь, АР Крим). У 2011 р. колектив отримує звання лауре-
ата 1-ї премії, а 2012 р. – здобуває «Гран-Прі» на цьому конкурсі [11]. 
До складу журі входять відомі постаті мистецького світу: професор 
НМАУ ім. П. Чайковського Л. Матвійчук; професор ОДМА ім. А. Нєж-
данової, заслужений діяч мистецтв України Д. Орлова; професор 
ХНУМ ім. І. Котляревського, заслужений артист України І. Снєдков; 
заслужений артист Росії Д. Білінський; професор, директор музичної 
школи «Альянс» в Сан-Паулу Р. Араужо та ін.

15 листопада 2011 року оркестр «Святограй» взяв участь в кон-
церті-лекції в рамках Всеукраїнського туру кандидата педагогічних 
наук Андрія Душного «Молода генерація Львівської баянної школи 
в контексті національного академічного народно-інструментального 
мистецтва» у стінах рідної школи. Водночас, у мистецькому дійстві 
взяли участь студенти класу доцента ДДПУ ім. І. Франка А. Душного 
(Р. Стахнів, В. Мицак, авторка статті, піаністка Яна Лензіон), кандидат 
мистецтвознавства, композитор Я. Олексів (ЛНМА ім. М. Лисенка) із 
учнем І. Сумаруком (ЛССМШ-І ім. С. Крушельницької), маестро В. 
Зубицький [1].

У січні 2012 р. Благодійний фонд «Родина милосердя» м. Київ дипло-
мом «Пошани» відзначив ОНІ «Святограй» та його художнього керівника 
В. Дмитренка «за участь у доброчинному концерті “Благодать натхнен-
ня”, організованого на підтримку центру соціальної психологічної реабі-
літації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями» [11].

Творчі стежки вдруге приводять «Святограй» у Колонний зал 
ім. М. Лисенка Київської дитячої філармонії. Відтак, 29 січня 2012 року 
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у Концерті № 3 «Наші гості» ХХХХІІ концертного сезону відбувся 
концерт оркестру, де паралельно взяли участь лауреати виконавських 
конкурсів Н. Марунич (домра), В. Дмитренко (цимбали), Ю. Мамчук 
(вокал), Д. Панков (флейта), Т. Гоптаренко (акордеон), А. Сабадаш (кси-
лофон), заслужені артисти України В. Самофалов (баян), А. Остапен-
ко (гітара), Ю. Алексик (балалайка), ансамбль народних інструментів 
«Рідні наспіви» (кер. – заслужений працівник культури України Ю. Кар-
наух), оркестр народних інструментів Міжнародного центру культури і 
мистецтв (худ. кер. – заслужений працівник культури України В. Васи-
льєва) [9].

1 лютого 2012 р. оркестр «Святограй» бере участь у благодійному 
концерті в підтримку центрів соціально-психологічної реабілітації ді-
тей та молоді «Родина» та «Подолання» Солом’янського району м. Ки-
єва (Київський  міський будинок вчителя) [11].

По справжньому, визнання професіоналізму ОНІ «Святограй» під-
тверджує перемога на V-му міжнародному конкурсі баяністів-акор-
деоністів «Perpetuum mobile» у номінації «оркестри народних ін-
струментів», який відбувся у м. Дрогобич (Дрогобицький державний 
педагогічний університет ім. І. Франка) 27 квітня – 1 травня 2012 року. 
Колектив у важкій творчій боротьбі із оркестрами народних інструмен-
тів як викладацько-учнівських складів ДМШ, так і музичних училищ 
України та Білорусії виборов 1-у премію та звання «лауреата» [11]. 
Своє захоплення колективу висловив голова журі конкурсу, всесвітньо 
відомий баяніст, композитор та диригент, заслужений діяч мистецтв 
України Володимир Зубицький, а також композитор та диригент, се-
кретар правління НВМС Володимир Рунчак [29, 17, 63–64].

Наступний творчий крок колектив робить 16 вересня 2012 р. сольним 
концертом у Маріїнському парку на літньому майданчику «Ракушка» в 
рамках Київського фестивалю альтернативного мистецтва та арт-терапії 
«Павлов-Фест: Людина і норма». У приватному архіві В. Дмитренка ми 
знаходимо подяку голови оргкомітету С. Глузмана ОНІ «Святограй» за 
«благодійну допомогу у проведенні Фестивалю, підтримку ідей станов-
лення громадянського суспільства в Україні» [11].

Відомий художник М. Кутняхов запрошує оркестр із сольним ви-
ступом на відкритті власної персональної виставки у Будинку художни-
ка (Київ, 20 вересня 2012 р.). «Святограй» учасник концерту в рамках 
проекту «Дні культури Дніпровського району»(Київ, 2 жовтня 2012 р.). 
За «активну участь у підготовці та проведенні творчого звіту Дніпров-
ського району м. Києва» оркестр «Святограй» нагороджений подякою 
Голови Київської міської державної адміністрації О. Попова (2012) [11]. 
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17 листопада 2012 р. відбувся сольний концерт ОНІ в ДШМ № 1 м. Чер-
нігова, а 18 листопада 2012 р. – концертний виступ на отримання звання 
«Народного аматорського колективу» (МЦКМ м. Києва).

Таким чином, «За вагомий внесок у розвиток аматорського мисте-
цтва, високий художній рівень та виконавську майстерність» оркестру 
народних інструментів «Святограй» ДМШ № 8 ім. Г. Жуковського по-
становою № 1 від 6 лютого 2013 р. Колегії Департаменту культури ви-
конавчого органу Київської міської ради Київської міської державної 
адміністрації присвоїти звання «Народний аматорський колектив».

У творчому сьогоденні «Святограй» активно концертує пропагуючи 
оркестрове мистецтво гри на народних інструментах як на різних кон-
цертних сценах столиці (Будинок вчителя, 1 лютого 2013 р.; Будинку акто-
ра, 24 березня 2013 р. – сольний концерт «Весняні настрої» та ін.) [2], так і 
сусідніх областей (29 травня 2013 р. – сольний концерт «Весняні настрої» 
в Центрі творчості дітей та юнацтва м. Прилуки Чернігівської обл.) [24].

Знаковим концертом для оркестру став «Концерт-презентація» 
у двох відділеннях, який відбувся 5 квітня 2013 р. в Будинку вчених 
НАН України [10]. У програмі твори українських та зарубіжних ком-
позиторів, оригінальні композиції та аранжунання Віктора Дмитренка 
та Марини Дмитренко.

Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації нагоро-
джує Народний оркестр «Святограй» викладачів ДМШ № 6 ім. Г. Жу-
ковського дипломом лауреата «творчої відзнаки» (2013).

Висновки. Проаналізована нами різностороння діяльність оркестру 
народних інструментів «Святограй» є свідченням різноманітності у 
пропаганді означеного напрямку в академічному народно-інструмен-
тальному мистецтві України й знакового в соціокультурному серед-
овищі сьогодення. Він за короткий термін зумів об’єднати творчих лю-
дей-однодумців, які, не покладаючи рук доносять народне мистецтво 
в маси, пропагують різножанрову та різностильову музику. Оркестр 
«Святограй» та його керівник В. Дмитренко володіють всією палітрою 
сучасних виконавських прийомів та відчуттям «смаку» у потребі ре-
пертуарного доробку, який стає стержневим у взаємному музикуванні в 
контексті соціальної ментальності українського суспільства.
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(НА МАТЕРІАЛАХ ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)

У статті висвітлено особливості перекладу творів Тараса Шевченка ан-
глійською мовою різними авторами. Здійснено порівняльний аналіз низки пере-
кладів.

Ключові слова: твори Шевченка, поезія, Шевченкіана, Кобзар, реалія, пере-
клад.

Hoshko O. Translation Fundamentals of Regional Realities in English (Based 
on Tasas Shevchenko’s Poetry). The article highlights the peculiarities of translating 
Shevchenko’s works into English by various authors. The comparative analysis is 
implemented in a number of translations.

Key words: Shevchenko’s works, poetry, Shevchenkiana, the Kobzar, realia, 
translation.

Гошко О. Основы перевода краеведческих реалий на английский язык (на 
материалах поэзии Тараса Шевченко). В статье освещены особенности пе-
ревода произведений Тараса Шевченко на английский язык разными авторами. 
Осуществлен сравнительный анализ ряда переводов.

Ключевые слова: произведения Шевченко, поэзия, Шевченкиана, Кобзарь, 
реалия, перевод.

Постановка проблеми. Засвоєння художньої спадщини Тараса 
Шевченка у різних країнах світу – це складний процес, який характе-
ризує «потужній міжкультурний універсум» (М. Зимомря). Рецепція 
його творчості англійською мовою – один із істотних чинників утвер-
дження духовних змагань українського народу у світовому літера-
турному контексті. Особливий інтерес становить дослідження особ-
ливостей перекладу краєзнавчих реалій, що мають місце в поезіях 
Т. Шевченка.

Аналіз досліджень. На тлі шевченкознавства як розгалуженої науки 
узагальнюючого характеру набула проблематики стосовно визначення 
місце англомовної культури в житті й творчих змаганнях Т. Шевченка. 
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Однак, попри наявність значної кількості таких досліджень, все ще за-
лишається широке коло питань, які потребуть глибшого вивчення. Так, 
аспект перекладу краєзнавчих реалій досі залишався поза прискіпли-
вою увагою українських літературознавців.

Мета статті полягає у спробі розкрити специфіку інтерпретації тво-
рів Тараса Шевченка англійською мовою з проекцією на основи пере-
кладу краєзнавчих реалій.

Виклад основного матеріалу. До першої половини ХХ ст. творчість 
Т. Шевченка перекладали англійською мовою спорадично [3, 70]. Після 
Другої світової війни стан інтерпретації Шевченкових віршів Шекспі-
ровою мовою радикально змінюється. На це вказує вже перше повоєнне 
англомовне видання його творів професором К. А. Меннінґом («Taras 
Shevchenko – The Poet of Ukraine. Selected Poems»). Книжка містить 35 
віршів і поем, а також чотири фрагменти. Це – перше репрезентативне 
видання Шевченкових поезій англійською мовою. Початкові 59 сторі-
нок призначені оглядові української літератури. Далі йдеться про життя 
поета, аналіз його поезій під заголовком «The Kobzar». До останніх вхо-
дять вісім оригінальних віршів Кобзаря: «Гамалія», уривок з «Гайдама-
ків», «Заповіт», «Кавказ», «Посланіє» та ін.

Ось, наприклад, кілька рядків із поеми Гайдамаки:
Sons of mine, О haydamaki;
Broad’s the world, and freedom,
Sons of mine, go out to revel
And to try your fate!
Sons of mine, who still are youthful
Children still untutored!
Who in all the world will greet you,
If you have no mother? [6, 111]

Сини мої, гайдамаки!
Світ широкий, воля, –
Ідіть, сини, погуляйте, 
Пошукайте долі!

Сини мої невеликі,
Нерозумні діти!
Хто вас щиро без матері
Привітає в світі? [4, 40].
Як бачимо, переклад дослівний. Немає тут ані намагання віддати 

рими і ритміки Шевченкового вірша, ані музики його поетичного слова. 



143

Вислови «Sons of mine, who are still youthful» і «who in all the world will 
greet you» – цілковита проза, а рядок «Broad’s the world, and freedom» не 
дуже добре віддає «світ широкий, воля», оскільки в англійській мові цей 
прикметник (broad) зазвичай не зіставляється зі словом world; у свою 
чергу, саме слово freedom не має цього значення в англійській мові що 
в українській воля. В перекладах К. А. Меннінґ прагне зберегти рими, 
ритміку і взагалі архитектоніку Шевченкової поезії. Однак, це йому впо-
вні не вдається. Тому він змушений впроваджувати нові поетичні об-
рази, яких в оригіналі немає. Як приклад, подаємо рядки з поеми «Іван 
Підкова»:

At one time in Ukraina
Cannons roared like thunder,
At one time the Zaporoshtsy
Knew the path to power.
So they ruled and they acquired
Glory, yes, and freedom;
That is past-they’ve left behind them
Tombs upon the meadows [6, 81].

Було колись – в Україні
Ревіли гармати;
Було колись – запорожці 
Вміли панувати!

Панували, добували
І славу, і волю –
Минулося: осталися
Могили по полю! [4, 24–25].
Уже у другому рядку перекладу є несподіваний поетичний образ 

«cannons roared like thunder» – «гармати ревіли як громи». Це порівнян-
ня послаблює силу, що має оригінал, бо обмежує поетичну асоціацію: 
гармати ревіли, як громи, а не інакше. Сила і краса цього рядка при-
ваблюють його стислістю. Це надає йому певного напруження. А про-
довжений англійський рядок цього динамізму не має. Слова К. А. Мен-
нінґа «Knew the path to power» не передають значення Шевченкових 
слів, бо «знати шлях до влади» та «вміти панувати» – зовсім інші речі. 
З формального боку треба звернути увагу, що ритмічна і музична якість 
оригіналу поголовно оперта на повних римах саме тих коротких рядків: 
гармати-панувати; волю-полю; і на повторенні подібних або тих самих 
складів звуків: -ати,- али, -упо, -олю і т. п. 
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Від 1945 року переклади Т. Шевченка англійською мовою пере-
жили ренесанс. У журналах та часописах в Америці, Англії та Кана-
ді з’явилося чимало нових спроб відтворити Шевченкові вірші. При-
служилися тут і передруки перекладів Іваха, Сельвера, Меннінґа та ін. 
Більшість цих перекладів була зумовлена ювілейними датами, тобто 
100-літтям смерті поета (1961) і 150-літтям його народження (1964). Ці 
заходи української громади та її наукових установ демонструє збірка, 
що видана заходами НТШ і Народного Союзу в Америці під заголовком 
«Shevchenko’s thoughts and Lyrics» (Jersey City, New York, 1961). Тут 
містяться 26 віршів українською і англійською мовами в інтерпретації 
різних перекладачів.

Нелегко вичерпно проаналізувати цілу низку англомовних перекла-
дів творів Т. Шевченка. Тому обмежуємося коротким оглядом трьох го-
ловних і доступних збірок перекладів Шевченкових творів англійською 
мовою, а саме: «Vera Rich. Song out of Darkness: Selected Poems» [9]; 
«John Weir. Taras Shevchenko: Selected Works» [8], «C. H. Andrusyshen 
and Watson Kirkconnell. The Poetical Works of Taras Shevchenko; The 
Kobzar» [10].

Збірка Віри Річ – це перша частина першого тому із заплановано-
го тритомного видання Шевченкових творів англійською мовою. Немає 
сумніву, що ця праця вартісна. Перш за все вона містить змістовний 
вступ Павла Сельвера, який підкреслює якість перекладів Віри Річ, а 
також ширшу інформативну статтю «Taras Shevchenko: the Man and the 
Symbol» В. К. Маттюза і обширне вступне слово В. Свободи. Тут гід-
но представлені творчість Шевченка та його поезії, що мають особли-
ве значення для української літератури і для українського народу. Крім 
перекладів 38 віршів та поем (між ними таких творів як «Кавказ», «І 
мертвим і живим», «Сон», «Гамалія», «Заповіт» і ін.), книжка охоплює 
вагомі примітки (с. 115–124) й обширну бібліографію англомовної Шев-
ченкіяни до 1961 р.

Заголовки перекладених віршів подано обома мовами, що дуже ко-
рисно для читача. Вірші Т. Шевченка у перекладах Віри Річ віддані ві-
рно рядок за рядком з частим затриманням метрики і рими оригіналу. 
Щоправда, інколи поетеса передає жіночі рими Шевченка чоловічими. 
Так звані неповні рими, які так часто зустрічаємо у Шевченковій ліриці, 
як наприклад, пору-морі теж мають свої відповідні еквіваленти, нanp. 
Cлoвa «beams» i «sea» (с. 1, 5, 7). Тут треба ствердити: для дотримання 
рими і ритміки Віра Річ, подібно, як ми це бачили у перекладах Меннін-
ґа, мусить вносити новий образ. Так, наприклад, рядок «апостол правди 
і науки» передано «Apostle of wisdom, truth and right» (с. 111). Замість 
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двох Шевченкових понять «правди і науки» переклад має три: «wisdom, 
truth and right». Проте таких порушень Шевченкових образів у перекла-
дах Віри Річ небагато. Інша позитивна риса перекладу – це дотримання 
духу оригіналу.

Відмінну оцінку натомість треба дати праці Taras Shevchenko за ре-
дакцією канадійця Івана Вивюрського, що виступає під прибраним пріз-
вищем Джон Вір. Праця доволі обширна (469 сторінок). Крім 46 віршів 
та поем, включена теж автобіографія Шевченка, у тім числі уривки з 
його прози та щоденника. Грунтовною є стаття Євгена Кирилюка. На-
прикінці подано примітки до поезій, короткий нарис про життя й твор-
чість українського поета. 

Переклади ліричних творів нерівні. Поодинокі трансформації інко-
ли примітивні і цілком не відповідають духові англійської мови. На-
приклад, «Садок вишневий коло хати» в перекладі «Beside the Cottage» 
переповнений дієприкметниками, на яких оперта його рима і ритміка. 
Наведемо першу строфу оригіналу, а опісля її переклад Гербертом Мар-
шаллом з підкресленням відповідних конструкцій.

Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугаторі з плугами йдуть,
Співають, ідучи, дівчата,
А матері вечерять ждуть [8, 224].
Beside the cottage cherry-trees are swinging,
Above the cherries May-bugs winging,
Ploughmen with their ploughs are homeward heading,
And lassies as they pass are singing,
While mothers wait with suppers ready.
Так перекладено цілий вірш. Подаємо переклади цієї строфи Віри Річ, 

Андрусишина та Кіркконелля: Ось – відповідна строфа з-під пера Віри Річ:
Beside the house, the cherry’s fl owering,
Above the trees the May bugs hum,
The ploughmen from the furrows come, 
And girls all wander homeward, singing,
And mothers wait the meal for them [9, 88].
Слова в обох перекладах майже такі самі, але переклад Віри Річ зву-

чить природно і відповідає оригіналові.
Переклад Андрусишина-Кіркконнеля цієї строфи трохи відмінний:
A cherry grove beside the cottage stands,
The beetles hum above the cherry-trees,
The ploughmen hоmeward plod in spent unease,
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Young women likewise come in singing bands,
And mothers wait them all, with food to please [10, 303].
3 одного боку, переклад більш адекватний, ніж попередній, бо сло-

во «cherry grove» вірно передає «садок вишневий». Однак, струмінь 
цієї строфи, натомість, не пливе так природньо, як у Вiри Річ. Дієс-
лово «stands», приміром, при кінці рядка, не відповідає синтактично-
му порядкові англійської мови. У всіх перекладах відчувається нама-
гання перекладачів якомога ближче дотримуватись змісту оригіналу. 
Перекладачі успішно вжили англійську баладну метрику у перекладах 
таких творів, як «Катерина», «Тополя», частина поеми «Гайдамаки», 
«Марина». Це примітно й для восьмискладових віршів у перекладах 
творів «Єретик», «Посланія», «Сон», «Відьма», «Неофіти», «Марія». 
Білий вірш теж ужито, наприклад, у перекладі «Великий Льох», «Чер-
нець».

«Заповіт» поєднує в собі інтимно-суб’єктивний елемент з політично-
патріотичним, тобто Шевченкове я з Україною. Музичну якість надають 
віршoві теж евфонічні повторення римованих слів: могилі-милій, кручі-
ревучий, море-гори, порвіте-окропіте. Крім того, музична якість вірша 
обумовлена теж повторенням таких самих або споріднених складів: по-
ховайте, вставайте, кайдани, реве ревучий, вражою злою кров’ю тощо. 
У «Заповіті» Шевченкове «Я» поволі зникає. Поет губиться, а на його 
місце стає Україна центральним словом. У перекладах, натомість, «Я» 
домінує. Це вже у деяких випадках видно з самих заголовків: у Іваха 
– «My Last Will», у Войнича – «Dig My Grave», навіть у Андрусишина-
Кіркконнеля заголовком є «My Legacy». У всіх цих перекладах займен-
ник «І» або його посестра форма «my» і т. п. часто повторюється.

Для унаочнення варто звернутися до першої строфи перекладу Джо-
на Віра, підкреслюючи відповідні фоми:

  My Testament
When am dead, then bury me
In my beloved Ukraine,
My tomb upon a grave mound high
Amid the spreading plain,
So that the fi elds, the boundless steppes,
The Dnieper’s plunging shore
My eyes could see, my ears could hear
The mighty river roar [7, 183].
До речі, Сельвер першим переклав «I’ll know naught of God», а за 

ним пішли Вір з версією: І nothing know of God; Вера Річ: I shall no God 
at all»; Андрусищин-Кіркконнель: I know no God at all». 
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З формального боку, два переклади, зокрема Віри Річ і Андрусиши-
на-Кіркконнеля, найкраще віддають цілість ориґіналу. Для порівняння 
дозволю собі навести перші строфи з обох перекладів. Спершу Віри Річ: 

When I die, then make my grave
High on an ancient mound,
In my own beloved Ukraine,
In steppeland without bound; 
Whence one may see wide-skirted wheatland, 
Dnipro’s steep-cliffed shore, 
There whence one may hear the blustering 
River wildly roar [9, 85].
І Андрусишина-Кіркконнеля:
When I shall die, pray let my bones
High on a mound remain
Amid the steppeland’s vast expanse
In my belovеd Ukraine;
That I may gaze on mighty fi elds,
On Dnieper and his shore,
And echoed by his craggy banks
May hear the Great One roar! [10, 271–272].
Висновки. Переклад Віри Річ ритмічно близький до оригіналу. Ін-

терпретації Віри Річ та Андрусишина-Кіркконнеля, без сумніву, цінні 
та вдалі. Завдяки названим перекладачам англомовний читач отримав 
змогу адекватно засвоїти творчість Т. Шевченка.
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ІДЕЯ ДУШЕВНОГО МИРУ ТА ЩАСТЯ
У ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

У статті розглядаються особливості світогляду Григорія Сковороди, зо-
крема його погляди на душевний мир та щастя. Аналіз філософської концепції 
митця здійснюється на основі його філософської та релігійної поезії, байок та 
притч.

Ключові слова: Г. Сковорода, байка, душевний мир, поезія, притча, худож-
ній образ, щастя.

Danyliv I., Dmytriv I. The Idea of Soul’s Peace and Happiness in Hryhorij 
Skovoroda’s Literary and Philosophical Output. The article concerns the specifi c 
features of Hryhorij Skovoroda’s world perception, in particular his view of soul’s 
peace and happiness. The analysis of writer’s philosophical conception is carried out 
on the basis of philosophical and religious poetry, fables and parables.

Key words: H. Skovoroda, fable, soul’s peace, poetry, parable, character, 
happiness.

Данылив И., Дмытрив И. Идея душевного мира и счастья в творчестве 
Григория Сковороды. В статье рассматриваются особенности мировоззрения 
Григория Сковороды, в частности его взгляды на душевный мир и счастье. Ана-
лиз философской концепции художника осуществляется на основе его фило-
софской и религиозной поэзии, басен и притч.
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Ключевые слова: Г. Сковорода, басня, душевный мир, поэзия, притча, 
художественный образ, счастье.

Постановка проблеми. Кожен письменник розкриває і втілює свої 
думки у певному літературному жанрі, який стає своєрідною формою 
чи оболонкою для художньої ідеї. Для висвітлення свого філософського 
світогляду Г. Сковорода спершу обрав поезію, а згодом і байки. Митець 
заклав у них чимало ідей, проте провідними є погляди на душевний мир 
та щастя, які тісно переплітаються між собою, доповнюють один одно-
го, становлячи таким чином нерозривне ціле.

Аналіз досліджень. Про життя і творчість Г. Сковороди написано 
чимало історико-філософських, літературознавчих, лінгвістичних, пе-
дагогічних, богословських та інших наукових праць і розвідок. Зацікав-
леність творчістю письменника особливо посилюється з часу створення 
Харківського історико-філологічного товариства (1877), зокрема світо-
глядові та творчості українського філософа присвятили свої праці такі 
вчені: О. Потебня, М. Сумцов, Д. Багалій, О. Єфремов та інші. У XX 
столітті творчість Г. Сковороди досліджували А. Ніженець, В. Бонч-
Бруєвич, П. Пелех, О. Біленький, М. Возняк, Ю. Барабаш, І. Голова-
ха, І. Пільгук, Л. Махновець, Г. Хоткевич, В. Ерн, В. Поліщук, П. По-
пов, М. Редько, М. Сиваченко, П. Тичина, В. Нічик, І. Драч, І. Стогній, 
С. Кримський, М. Попович та інші. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ 
століття творчість митця осмислювали та інтерпретували такі письмен-
ники і публіцисти, як І. Франко, М. Коцюбинський, М. Євшан, І. Нечуй-
Левицький, А. Товкачевський, П. Тичина, М. Хвильовий, В. Поліщук, 
М. Зеров. А в період національно-визвольних змагань Г. Сковорода вза-
галі виступає символом української культури. З тих часів «сковородин-
ство» є однією з яскравих рис нашого письменства. 

Незважаючи на значну кількість досліджень, творча спадщина 
Г. Сковороди ще не достатньо вивчена, оскільки залишається чимало 
вагомих аспектів, які потребують ґрунтовного наукового осмислення, 
зокрема, специфіка ідеї душевного миру, концепція щастя, їх інтерпре-
тація Г. Сковородою в художніх творах. Цих питань частково торкалися 
П. Дунай, І. Куташ, І. Паласюк, О. Шокало, С. Ярмусь, однак аналіз по-
ставленої проблеми годі вважати вичерпаним.

Мета статті – дослідити погляди Г. Сковороди на душевний мир і 
щастя, зокрема їх рецепцію у поезіях та байках письменника. 

Виклад основного матеріалу. Концепцію щастя і душевного миру у 
поезіях і байках Г. Сковороди складають чимало елементів. Їх першим і 
основним джерелом є любов до Бога, беззастережна віра і покора. Так, у 
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першій пісні «Саду божественних пісень» письменник зазначає: 
Блажен, о блажен, хто з перших пелен
Себе присвятив Христові,
День-ніч в його мислить слові, 
Взяв іго благеє, ярмо взяв легкеє … [2, 49].
Цими рядками автор обстоює думку, що той, хто обрав у своєму жит-

ті Бога, отримав благословення у всьому, що робитиме, і буде це для 
нього легким. Друга пісня ідейно споріднена з першою, тому логічно 
продовжує її провідну ідею: 

О Йсусе, нам ти люба відрадність!
(…) О страждальцям радість!
Дай мені ліки, цільбу від напасті,
Не дай пропасти! [2, 55–56]. 
Митець вважає, що тільки Бог може подарувати істинну радість і за-

хистити від зла, що підстерігає на кожному кроці. Це переконання філо-
соф наводить також у байці «Щука та Рак», де у «силі» митець пояснює: 
«Без Бога й за морем погано, а мудрому чоловікові весь світ – рідний 
край: скрізь йому й завжди добре. Бо добро він не збирає з місць, а но-
сить його в собі. Воно йому як сонце у всі часи і як скарб у всіх країнах. 
Не місце його, а він освячує місце; не вигнанець, а подорожній, і не ві-
тчизну кидає, а лише змінює її; куди прийшов – тої землі й син, бо несе 
в собі народне право, про яке Павло сказав: «Закон духовний». Страх 
Божий – джерело мудрості, і веселощів, і довговічності, а зневіра – со-
лодка їжа, що ховає в собі гірку труту. Важко помітити цю труту. Важко 
увійти у беззаконня. «Гріхопадіння хто зрозуміє?» Той, хто пізнав суть 
страху Божого. Корінь його гіркий, але плоди солодкі. А беззаконня є 
гачок, захований у ласощі, який ранить душу» [2, 121]. Автор байки пе-
реконаний, що у всьому потрібно покладатись на Бога, тоді ніякий «ли-
хий гачок», на який піймалась Щука, не зможе принести шкоди ні тілу, 
ні душі. Таким чином, любов до Бога, зв’язок із Творцем веде до щастя 
і душевного миру, тому є першим і основним щаблем у філософській 
концепції Г. Сковороди.

За світоглядом Г. Сковороди, душа людини за своєю природою праг-
не спокою і миру з навколишнім світом, оскільки лише так вона спо-
внюватиметься щастям, радістю. Щоб віднайти душевну рівновагу в 
собі, потрібно мати чисту совість, що, наче джерело, живитиме добрі 
помисли людини. Так, у пісні третій читаємо: 

Щасливий той і без утіх, хто подужав смертний гріх.
Душа його – Божий град, душа його – Божий сад (…)
А невинність – то мій квіт, мир, любов – ото наш плід.
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Бо душа моя верба, ти для неї, як вода (…)
Я нічого не боюсь, лиш гріха я стережусь,
В мені вбий усякий гріх – це є ключ моїх утіх! [2, 51]. 
Причиною неспокою, за Г. Сковородою, є земний гріх, який «кала-

мутить» душу. У пісні ж десятій митець говорить про те, що саме чиста 
совість є головним орієнтиром праведної людини, яка не боїться смерті, 
бо перед Богом вона чиста, і їй нічого боятися покари і страшних мук 
у пеклі: 

Знаю, що смерть, як коса замашна,
Навіть царя не обійде вона,
Байдуже смерті, мужик то чи цар,
Все пожере, як солому пожар.
Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
Той, чия совість, як чистий кришталь [2, 58].
Шлях до раю, щастя відкритий, потрібно лише дбати про чистоту 

свого серця: 
Щоб в небо возлетіти, хоч на хвилю чистий стань! (...)
Бо серцем хто брудний, не може Бога уздріть [2, 50–51]. 
Помірність у всьому вже є нагородою для чистої совісті, бо тільки 

так вона формується в людини. Щастя людини письменник вбачає не 
в зовнішньому світі, а у внутрішньому її єстві, а саме в душі, що і є 
домівкою совісті. Вона невидима, дослідити її науковими методами не-
можливо, проте від чистоти помислів залежить гармонія між небесним і 
земним у творінні Божому. Таким чином, другою сходиною в концепції 
душевного миру та щастя є чиста совість. 

Земне існування людини сповнене багатьох спокус, зокрема грошо-
любства, жадібності, що призводить до суєтності, яка є серйозним во-
рогом духовного життя: 

Залиш, о дух мій, скоро всі землянії міста!
Зійди, мій душе, в гори, де правда живе свята,
Спокій де, тишина царюють з відвічних літ,
Країна де вабна, де неприступний світ [2, 50].
У цих рядках Г. Сковорода висловив думку про те, що потрібно вийти 

із системи земних пристрастей і піднятися туди, де панує правда, тобто 
Мудрість та Бог, і саме там заспокоїться душа. Але для цього треба зали-
шити печалі світу й марнотність мирських діянь. Такий підйом зветься 
у митця «возлетінням», яке можливе в очищеній людині. Спокій, тиша, 
тобто душевний мир, досягається через поєднання з небесним, з Богом.

Відчути щастя та душевний мир через задоволення тілесних потреб 
неможливо, бо вони від земного світу, тлінні та ефемерні, а душа без-
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смертна і живиться таким же. Так, у пісні одинадцятій знаходимо по-
твердження висловленої думки:

Не буде плоттю ситий дух.
Прірва – дух у чоловіку, ширша всіх небес та вод,
Не наситишся довіку, чим звабляється народ.
Від цього-бо скука, нудьга, скрегіт, жалю вар,
Від цього неситість, із краплі більший став жар [2, 58].
Цими словами Г. Сковорода переконує, що повністю плоть людську 

задовольнити не вдасться. Навпаки, чим більше живитиме людина свої 
земні забаганки, тим більше відчуватиме невдоволення, що ростиме без 
кінця, мов бездонна прірва і пожиратиме все світле, що є в кожного від 
Бога. В пісні дванадцятій поет вістить: 

О діброво, о зелена! Моя матінко свята!
В тобі радість звеселена тишу, спокій розгорта.
Не бажаю наук нових, крім здорового ума,
Крім розумностей Христових, бо солодкість там сама.
І нічого не бажаю, окрім хліба та води,
Вбогість приятелем маю – з нею ми давно свати.
За маєток земний маю спокій, воленьку святу,
Окрім вічності бажаю я дорогу цю просту [2, 59]. 
Філософ закликає бути ближче до простого, природного, адже ніякі 

штучні науки не відкриють людині не тільки своїх глибинних таємниць 
і законів, а й не зроблять щасливими, і тим більше не принесуть душев-
ного миру. 

Веселість сердечна – це ведро неба ясного,
Коли проминув морок, шум вітру мирського.
О світе вабний! Ти мені океан, пучина,
Вихор ти, хмари і тьма, тужлива година.
Проте вже веселка мені яскраво заграла,
Неначе голубка мені мир звіщувала.
Печале, прощай! Прощай! Прощай, зла утробо!
Вже кволості край, встав я із гроба.
О пагінь Давида! Мені ти берег і кифа,
Всеселка, мир, світло, життя, погода, олива [2, 64].
Г. Сковорода влучно окреслив два щастя, істинне та хибне, і щасли-

вий той, хто зумів розпізнати це. Світ земний – це «океан», «пучина», 
«хмара», «тьма», що вражає своїми масштабами, закручує і топить. А 
Божий «світ» – це «веселка», «мир», «світло», «життя», «погода», «оли-
ва», небесна благодать, яка дається кожному в подарунок від Бога за 
віру, добро, покору, вдячність. І цими рядками пісні митець зауважує, 
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що щастя і душевний мир можна віднайти лише в самому собі, воно за-
вжди поруч, потрібно лише вміти його побачити. 

У пісні двадцять четвертій зустрічаємо думку мислителя про те, що 
хоч людина і обирає Господній шлях добра і радості серця в убогості, 
проте горе, сум, печаль може випробовувати людину: 

Бо ж печаль ускрізь літає, по землі та воді,
Швидше блискавок ширяє, знайде і в добрі, й біді [2, 72].
Незважаючи на мінорний початок, Г. Сковорода відкриває таємницю 

того, як не загубити спокій і не втратити знайдене щастя: «Жартома тре-
ба смуток бити, будь в житті, як Бог подав» [2; 73]. Таким чином, поет 
висловлює думку про те, що печалі, які іноді можуть огортати серце, по-
винні гартувати дух, а подолати їх можна лише в усьому покладаючись 
на Божий промисел. 

Скромність життя, відмова від мирських благ є одним з найважливі-
ших орієнтирів, який вказує дорогу до щастя і душевного миру. Так, у 
пісні двадцять дев’ятій звучать такі рядки: 

Збав мене ти від напасті,
Смири душі тлінні страсті,
Дух вони шматують,
І життя руйнують [2, 79].
Нічого справді цінного мирські блага не дають, а лише роблять сер-

це кам’яним, душу черствою, а людину заздрісною і жадібною. Варто 
відзначити, що Г. Сковорода за своє життя мав унікальну можливість 
порівняти життя у прекрасних палацах Петербурга і особливості сіль-
ського, мандрівного буття. Мабуть, саме це і допомогло поетові побачи-
ти справжню сутність щастя. Про це говорять рядки у вірші «O delicati 
blanda etc», що має присвяту до Петра Герардія: 

О селянський милий, любий мій спокою,
Жодних смутків там немає (…)
Знай, що під слів медом трута є омани,
Утікай, заткнувши вуха.
Добро не міститься в золоті і груді,
Не в індійських маргаритах,
Серце непожадне малим сите буде,
Жадність-бо нічим не сита [2, 87–88].
Саме злобу, ненажерливість, обмани, підступність бачив Г. Сковорода у 

Петербурзі в палаці Катерини ІІ. А в селі, серед миролюбних християн, які 
хоч і нічого дорогоцінного не мають, можна віднайти непереминаючі вартос-
ті, а саме: добро, щирість, милосердя, щастя, душевний мир. І що особливого, 
ніхто не боїться, що це можуть відібрати, бо воно в душі, серці людини. 
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Г. Сковорода надзвичайно тонко і багатогранно відчував життя і 
знав, що іноді й добра людина може збитися з істинного шляху. У вірші 
«Horatii l[iber]ii, odax» йдеться про те, що навіть Божою ласкою не по-
трібно зловживати, інакше все можна втратити:

Хто знає міру, в добрі не гордіє,
Не безнадійний в біді, як наспіє,
Знає, що щастя від Бога, а також
Зміна усяка [2, 95].
Отже, третім необхідним компонентом концепції душевного миру та 

щастя є відмова від мирських насолод в ім’я благородства душі. 
Досягти загального щастя, підкреслює Г. Сковорода, можна завдяки 

працьовитості. У пісні двадцять третій митець наставляє:
Кинь, о друже мій, безділля,
Дорожити варто днем,
Зразу ти берись до діла – 
Час безслідно промайне! [2, 71].
Як бачимо, Г. Сковорода вважав, що час не варто марнувати безділлям, 

а трудитися, адже лінь є гріхом, що точить душу людини, а труд – шліфує 
і облагороднює, приносить щастя. До речі, тема часу глибоко осмислена 
українським філософом, а також усіма бароковими письменниками, які 
активно опрацьовували тему швидкоплинності земного життя. 

Проблеми працелюбності письменник торкається і в своїх байках. 
Так, у байці «Зозуля та Косик» висловлено такі міркування про працю: 
«Робота наша – це джерело веселощів. А коли кого робота не звеселяє, 
той не має з нею спорідненості, хто не є її приятелем вірним і нічого біля 
неї не любить, той завжди неспокійний і нещасливий. Але нема солодшо-
го, як спільна для нас усіх робота. Вона визначає пошуки Божого Царства 
і є головою, світлом та сіллю будь-якого приватного заняття. Навіть най-
краща робота не веселить, коли є без страху Божого, бо, наче без голови, 
вона мертва, яку б ми не мали із нею спорідненість. Страх Божий звеселяє 
серце. Воно, як тільки почнеш звертати на нього гадки свої, відразу ж 
оживає, і, як прах, розвіяний вітром, зникає біс нудьги та зневіри. Всі ми, 
всяк добрий чоловік лише до цього народжені. Щасливий той, хто поєд-
нав любу собі роботу із загальною. Це справжнє життя» [2, 116]. 

Щоб бути щасливим, треба лише знайти себе самого, свою спорід-
неність і в ній трудитися. А у спорідненій праці відчужена людська сут-
ність повертається до людини. Отже, ідея Г. Сковороди про споріднену 
працю є спробою письменника подолати відчуженість праці. Він вчить 
досконало відрізняти працю, яка є природною потребою, від праці, пе-
ретвореної на засіб існування, нав’язаної зовні, примусової праці. Згід-
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но із філософським світоглядом митця, людина діє за внутрішньою по-
требою, природно, відчуваючи здатність до певного виду діяльності [1, 
41]. Саме таку ідею втілив письменник і у байці «Собака та Кобила», де 
зустрічаємо слова, які говорить Собака до Кобили, що надмірно пиша-
лася з того, що носить поноску, хоч це не для неї справа: «(…) завжди 
смішить навіть добре діло, коли воно не дано природою», і «(…) мене 
навчав спільний наш Отець Небесний, давши мені до цього схильність, 
а схильність дала бажання, бажання – знання та звичку. Можливо, саме 
тому заняття моє не смішне, але похвальне» [2, 112–113]. Таким чином, 
кожному даний Богом нахил до певної справи, головне для людини – 
віднайти, до якої саме.

Так, у байці «Годинникові колеса» письменник словами алегорич-
ного образу годинникового Колеса висловлює думку, що природні на-
хили є різні, але кожне здатне приносити істинне щастя: «Мене, – від-
повіло Друге (Колесо), – так зробив мій майстер, і цим я не тільки 
не заважаю, але ще й допомагаю, аби годинник мав єдиний шлях по 
сонячному колу» [2, 105]. Вміти бачити своє призначення і знати, що 
воно необхідне не тільки людині, що його виконує, а й іншим людям, 
складає основу ідеї «спорідненої праці». У «силі» до байки Г. Сковоро-
да висловлює таку думку: «З різними природними нахилами й життє-
вий шлях різний. Одначе всім їм один вінець – чесність, мир та любов» 
[2, 105]. Отже, кожна праця благородна, якщо вона природна для тої 
чи іншої людини.

Поза збіркою «Байки Харківські» є «Байка про Котів», в якій один 
Кіт «визвався бути рибалкою для всіх котів на селі», але не вмів цього 
робити, з приводу чого Г. Сковорода зазначає: «Багато хто, потоптавши 
природу, вибирає для себе ремесло наймодніше і найприбутковіше, але 
цим вони лише ошукують себе. Прибуток не є утіха, але мусить слугу-
вати для задоволення тілесних потреб, а коли це й утіха, то не для серця; 
утіху для серця матиме у спорідненій праці. Тим ця справа приємніша, 
чим спорідненіша. Коли б блаженство жило в багатстві, то чи ж мало ба-
гатих? Але спокійних і бадьорих серед них мало. Багатством живиться 
лише тіло, а душу звеселяє споріднена праця. Ось де зала солодкого її 
бенкетування. Тут вона, наче хитра машина, що обертається на повний 
хід, тішиться і, обходячись лише житнім хлібом та водою, не заздрить 
на царські хороми» [2, 431–432]. Як бачимо, наступним компонентом у 
концепції душевного миру та щастя є «споріднена праця».

Щастя, якого усі прагнуть, не потрібно шукати ніде на землі, а тільки 
в собі. Г. Сковорода наполегливо переконує у цьому рядками двадцять 
восьмої пісні «Саду божественних пісень»: 
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Так, про місяць знать дарма, є там люди чи нема,
Кинь Коперникові сфери,
В серця свого глянь печери!
Глагол у нутрі твоїм, веселий будеш з ним.

Бог найкращий астроном і найвищий економ.
Що потрібно тобі, знайдеш лиш у собі.

Придивись в нутро собі: друга знайдеш у собі.
Стрінеш там ти добру волю,
Стрінеш в злій блаженну долю:
У тюрмі твоїй там світ, в болоті твоїм – цвіт [2, 77].
Все, що потрібно для щастя, є в самій людині, потрібно лише від-

крити, віднайти його. Воно невидиме, але відчутне в доброті, милосерді 
до іншої людини, смиренні. Бог створив усе для того, щоб людина була 
щасливою, але вона шукає це у зовнішньому світі, і тому нещасна. А на-
справді щастя поруч, зовсім близько, тільки потрібно зануритися в себе. 
Таким чином, п’ятою складовою концепції душевного миру та щастя є 
самопізнання.

Висновки. Отже, Г. Сковорода у своїх творчості, а саме у збірці поезій 
«Сад божественних пісень», окремих віршах і збірці «Байки Харківські» 
висловив свою філософську концепцію щастя і душевного миру. У своїх 
оригінальних піснях і байках він тонко і влучно доводив, у чому заховане 
те бажане й таке необхідне щастя, давав поради, як відшукати душевний 
спокій, щоб перебувати в гармонії зі своїми думками, вчинками, оточен-
ням. Усе, що для цього необхідно – це чисте серце, скромність життя і 
відмова від облудливих мирських благ, які непомітно пожирають душу 
жадібністю і заздрістю. Важливою в осягненні душевного миру є праця, 
до якої покликав Бог, подарувавши нахил до неї, вміння віднаходити себе, 
заглиблюючись у своє єство. Ось такі прості, і водночас складні істини 
розкриває Г. Сковорода, який вів мандрівний спосіб життя, не прагнув 
задовольняти свої забаганки, а в першу чергу пізнавав самого себе, щоб 
потім допомогти іншим віднайти щастя в собі. 
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ЛЕССІНГ

У статті зроблено спробу визначити основні підходи до текстотворення 
у жанрі наукової фантастики з-під пера англійської письменниці Д. Лессінг у 
70-х рр. ХХ ст. Проаналізовано художньо-естетичні і філософські елемен-
ти побудови художньої дійсності у короткому оповіданні «Звіт про місто» 
(«Report on the Threatened City», 1972).

Ключові слова: мала проза Д. Лессінг, фантастика, текстотворення, ху-
дожня світобудова, суфізм.

Lutsyk V. The Matters Concerning the Specifi cs of Science Fiction Genres in 
Doris Lessing’s Literary Output. The article aims at defi ning the major approaches 
to writing in the genre of science fi ction by the English writer Doris Lessing in the 
70s’ of the XXth c. Artistic, aesthetic and philosophical elements pertaining to artistic 
world creation in the short story «Report on the Threatened City»(1972) have been 
analyzed.

Key words: D. Lessing’s short fi ction, science fi ction, modes of writing, artistic 
world creation, Sufi sm.

Луцик В. К вопросу о специфике жанра научной фантастики в творче-
стве Дорис Лессинг. В статье сделана попытка определить основные подходы 
к текстообразованию в жанре научной фантастики из-под пера английской 
писательницы Д. Лессинг в 70-х гг. ХХ в. Проанализированы художественно-
эстетические и философские элементы построения художественной действи-
тельности в коротком рассказе «Отчет о городе» («Report on the Threatened 
City», 1972).

Ключевые слова: малая проза Д. Лессинг, фантастика, текстообразова-
ние, художественное мироздание, суфизм.

Постановка проблеми. Літературний ландшафт 60-70-х рр. ХХ сто-
ліття характеризується розквітом жанру англомовної наукової фантасти-
ки. У цей період літературні критики починають використовувати тер-
мін «Нова хвиля» («New wave») щодо творчості авторів, творчість яких 
промаркована авангардними, радикальними і еклектичними елемента-
ми. Визначний австралійський фантаст Дам’єн Бродерік зазначив: да-
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ний літературний напрямок був реакцією «на виснаження жанру у якого 
відсутнє формальне визначення» [4, 49]. Сам термін увів у науковий обіг 
провідний англійський письменник Крістофер Пріст, автор збірки «Без-
конечне літо» («An Infi nite Summer», 1979). 

Творчим майданчиком для представників експериментальної на-
укової фантастики постав лондонський журнал «Нові світи» («New 
Worlds»). У цьому періодичному виданні вийшли друком твори видат-
них англійських письменників-фантастів: Майкла Муркока, Джеймса 
Балларда, Едвіна Таба, Браяна Олдісса, Джона Браннера. Репрезентанти 
нового напрямку переосмислили канони жанру щодо логіки його фор-
ми, стилю та естетики. 

Аналіз досліджень. В українському літературознавстві проблемати-
ку творів даних письменників розкрив Гліб Ліпін у своєму дисертацій-
ному дослідженні «Майкл Муркок і нова хвиля в англійській науковій 
фантастиці» [1]. На жаль, дане питання досі залишається загалом недо-
статньо висвітленим у працях українських літературних критиків. Звід-
си – актуальність дослідження.

Мета статті полягає у визначенні стрижневих підходів до тексто-
творення у жанрі наукової фантастики на матеріалі творчості Д. Лессінг 
70-х рр. ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. Відхід від усталених канонів наукової 
фантастики і наголос на логіці, мотиві і здоровому глузді сприймали-
ся багатьма літературознавцями негативно. Приміром, відомий англій-
ський новеліст і поет Кінґслі Еміс (1922 – 1995) критично відзначає 
присутність «елементів шоку, маніпуляцій з типографічними засобами, 
абзаци розміром в одне речення, натягнуті метафори, невизначеності у 
змісті, східні релігійні вірування і ліві ідеологічні постулати» [6, 22]. 
Зв’язок зі східним морально-етичним вченням суфізму виразно просту-
пає у творчості Д. Лессінг, що припадає на 70-і рр. ХХ ст.

Англійська письменниця наголошує на потребі цілісності буття і ак-
тивного морального вибору. Цей вибір, на думку відомої американської 
дослідниці Ненсі Топпінг Безін, спрямований на «досягнення доверше-
ності внутрішнього світу через єднання з іншими та природою» [2, 10]. 
Єдність та інтегрованість такої дійсності протиставляється неминучій 
катастрофі. Морально-етичне вчення суфізму передбачає онтологічний 
вимір цілісності і оперує образами «людської душі у пошуку і набли-
женні до стану кінцевої гармонії та інтеграції зі всім живим» [2, 11]. 
Такий пошук пропонує англійська мисткиня у своїх малих прозових 
творах досліджуваного періоду.

У короткому оповіданні «Звіт про місто» («Report on the Threatened 
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City», 1972) Д. Лессінг окреслює важливість досягнення особистої, 
суспільної та космічної єдності. Складність реалізації окресленого за-
думу полягає у «неспроможності і небажанні західного патріархального 
суспільства розглядати світ крізь призму множинності субкультур і фе-
номенів людського всесвіту» [7, 75]. Вимір внутрішнього особистості 
у малій прозі Д. Лессінг промаркований наближенням до сакральних 
можливостей творчого потенціалу людини. 

Необхідність зміни усталених шаблонів власного ставлення й по-
ведінки провокує болючі зміни і опір щодо переходу у стан внутріш-
ньої єдності. Небажання мешканців міста сприймати інформацію щодо 
неминучості катастрофи унаочнює їхнє пасивне сприйняття смерті не 
тільки для себе, але й для багатьох тисяч собі подібних. Американський 
культурний антрополог Ернест Бекер зазначає у фундаментальній праці 
«Заперечення смерті» («The Denial of Death», 1974), що найбільш гли-
бинна потреба людської істоти проявляється у «позбавленні страху пе-
ред смертю і знищення, які несе життя» [3, 66]. Визнання катастрофи, 
згідно з цим визначенням, – це констатація кризи власної ідентичності 
і визнання неефективності старих підходів. Відтак, люди приречені на 
обмежене існування через неможливість подолання екзистенційних ви-
кликів. Ось – ілюстрація з твору:

Текст мовою оригіналу:
«Everyone in the System knows that this species is in the process of 

self-destruction, or part destruction. This is endemic. The largest and most 
powerful groupings – based on geographical position – are totally governed 
by their war-making functions» [8, 496].

Текст мовою мети:
«Кожен у Системі знає, що цей вид перебуває у процесі самознищення 

або принаймні часткового знищення. Це – ендемія. Найбільші і найпо-
тужніші угрупування – за географічними параметрами – у своїй діяльнос-
ті повністю керуються військовими функціями» (переклад – В. Л.).

Природна потреба в елімінації страху веде до пасивного сприйняття 
небезпеки, а отже, і власного буття. Такий висновок добре простежуєть-
ся у наступній сцені з твору.

Текст мовою оригіналу:
«It was like pouring a liquid into a container that has a hole in it. The 

group of older ones had sat around for two days and nights repeating that the 
city was due for destruction, as if they were saying that they could expect a 
headache, and now these four were doing the same. At one point they stopped 
the monotone exchanges and one, a young female, accompanying herself on 
a stringed musical instrument, began what they call a song» [8, 503].
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Текст мовою мети:
«Процес нагадував заливання рідини у ємність з отвором. Група зі 

старших людей просиділа два дні, повторюючи увесь час, що місто буде 
зруйноване. Їхня розмова була чимось схожа на балачки про головний 
біль. А зараз чотири представники молоді робили те саме. У певний мо-
мент вони зупинили монотонний обмін думками і молода дівчина поча-
ла співати під акомпанемент струнного музичного інструменту» (пере-
клад – В. Л.).

Оповідь малого прозового тексту «Звіт про міст» сфокусована на 
передачі відчуття відповідальності за збереження життя тисяч людей. 
Сама Д. Лессінг окреслює свої моральні принципи як старомодні і «від-
мовляється піддаватися новому і всеохоплюючому відчуттю безпорад-
ності» [7, 141]. Англійська письменниця прагне пробудити реципієнта 
перед катастрофою. Неадекватність світосприйняття сьогоднішнього 
науки, на думку авторки, під силу подолати через використання екстра-
сенсорики і дослідження внутрішнього світу. 

Текст мовою оригіналу:
«Here we approach the nature of the block, or patterning, of their minds–

we state it now, though we did not begin to understand it until later. It is that 
they are able to hold in their minds at the same time several contradictory 
beliefs without noticing it. Which is why rational action is so hard for them» 
[8, 498].

Текст мовою мети:
«А зараз розглянемо структурування людської свідомості – ми про-

аналізуємо її зараз. Однак, ми зрозуміли саму суть не відразу. Люди, не 
помічаючи цього, здатні утримувати у своєму розумі декілька супереч-
ливих поглядів. Звідси: раціональні вчинки постають для них надзви-
чайно важкими» (переклад – В. Л.).

Обрана іншопланетна перспектива подачі інформації щодо люд-
ської цивілізації, на думку англійського літературознавця Бетсі 
Дрейн, сприяє «дистанціюванню умовного реципієнта від земної су-
єти і полегшує розуміння проблематики твору» [5, 150]. Суголосну 
думку висловив визначний хорватський критик Дарко Сувін у своїй 
монографії «Метаморфози наукової фантастики» («Metamorphoses of 
Science Fiction», 1979). Він увиразнив принципи і підходи до текстот-
ворення у галузі наукової фантастики. При цьому основною умовою 
постає присутність і взаємодія «альтернативної дійсності, яка кар-
динально протиставляється наявному емпіричному середовищу» [9, 
8] Механізм відчуження від реальності гнучко вмонтований у канву 
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короткого оповідання Д. Лессінг. Така зміна точки зору досягається 
формальністю структури твору і подачі інформації у вигляді офіцій-
них документів звітності. Окреслене розміщення матеріалу створює 
плюралізм земних та іншопланетних точок зору. Ставлення гостей 
з інших планет до землян також варіюється у широкому діапазоні 
емпатії. 

Потрібно зазначити: у творі відсутня традиційна характеристика го-
ловних персонажів. За спостереженням Б. Дрейн, більшість героїв «зо-
бражені статично, особистісний психічний розвиток відсутній» [5, 151]. 
Заслуговує на увагу і факт відсутності у даному короткому оповіданні 
центрального героя. У цьому контексті «Звіт про місто» відповідає нор-
мам наукової фантастики. Тематичне наповнення цього жанру більше 
стосується загальної долі великої кількості людей, аніж особистісних 
трансформацій на рівні окремих індивідів. Ключовим завданням такого 
підходу постає необхідність охоплення широких часових і просторових 
горизонтів.

Коротке оповідання «Звіт про місто» веде стислий виклад істо-
рії людства: війни, ідеологічні догми, умови проживання і природні 
катастрофи. Численні вставки з періодичних видань і телевізійних 
програм подають умовному реципієнту людське бачення власного іс-
нування. Переплетення цих двох шляхів оповіді зримо проступає у 
текстовій тканині. Множинність поглядів досягається за допомогою 
використання типографічних засобів. Іншопланетна і людська візії по-
дані контрастним набором шрифтів і різняться у засобах редагування. 
Таке комбінування матеріалу робить можливим часті переходи між 
планами оповіді.

Розходження між бажаним і наявним задає песимістичну тональ-
ність короткого оповідання «Звіт про місто». Сумні висліди подані у за-
ключному звіті іншопланетних емісарів.

Текст мовою оригіналу:
«We have a tentative conclusion. It is this: that a society that is doomed 

to catastrophe, and that is unable to prepare for it, can expect that few people 
will survive except those already keyed to chaos and disaster. The civil, the 
ordered, the conforming, the well-tempted can expect to fall victim at fi rst 
exposure. But the vagabonds, criminals, mad, extremely poor will have the 
means to survive» [8, 530].

Текст мовою мети:
«Ми можемо подати попередні висновки. Вони наступні: це сус-

пільство приречене на катастрофу. Воно не спроможне до неї підготу-
ватися. Ми очікуємо порятунку лише невеликої групи людей, які ще не 
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пов’язані з хаосом і лихом. Цивілізовані і законослухняні конформісти 
стануть першими жертвами. Проте безхатченки, злочинці, божевільні і 
убогі зможуть врятуватися» (переклад – В. Л.).

Подолання конфлікту між вільним вибором і соціальним детермі-
нізмом стає можливим виключно за умови зміни і розширення нашого 
внутрішнього понятійного апарату і шаблонів мислення. 

Висновки. У 70-х рр. ХХ ст. творчість Д. Лессінг активно поєднує 
елементи наукової фантастики і духовної притчі. Плюралізм поглядів, 
інтерпретацій і прочитань має на меті формування об’єктивного ба-
чення світу. Підходи до текстотворення даного періоду вирізняються 
наявністю суперечностей у тематичному наповненні творів англій-
ської письменниці.
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ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОГО ІМПЕРІАЛІЗМУ:
ПРОЛЕГОМЕНИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

У статті розглядається феномен культурного імперіалізму. Окреслені пев-
ні проблемні аспекти цієї інтерпретації, використовуючи постколоніальну те-
орію і критику, герменевтику та національно-екзистенціальну методологію.

Ключові слова: націоналізм, імперіалізм, культура.

Marochkanych I. Phenomenon of Cultural Imperialism: Prolegomena to 
Interpretation. In the article the phenomenon of cultural imperialism: prolegomena 
to interpretation is outlined. Some problematic aspects of this interpretation are 
investigated, using post-colonial theory and criticism, hermeneutics and national 
existential methodology.

Key words: nationalism, imperialism, culture.

Марочканыч И. Феномен культурного империализма: пролегомены к 
интерпретации. В статье рассматривается феномен культурного импери-
ализма. Обозначены определенные проблемные аспекты интерпретации, ис-
пользуя постколониальную теорию и критику, герменевтику и национально-
экзистенциальную методологию.

Ключевые слова: национализм, империализм, культура.

Постановка проблеми. Витлумачення таких концептуальних по-
нять як імперіалізм та націоналізм спонукає нас в основних рисах ви-
явити діаметрально протилежні системи ідей – ідеології, тобто форми 
людської діяльності у різних галузях – політичній, релігійній, мистець-
кій, науковій тощо – кожної національної культури. Імперіалізм (колоні-
алізм) постає перед нами як суспільна свідомість і суспільний світогляд 
колоніалістичного типу. А націоналізм розглядаємо, у найбільш широ-
кому значенні, як національні свідомість та світогляд.

Аналіз досліджень. Проблем культурного імперіалізму та націона-
лізму торкалися В. Іванишин, П. Іванишин, М. Павлишин та інші. Філо-
софське осмислення явища імперіалізму знаходимо у працях С. Дюрін-
га, Е. Саїда та Е. Сміта. 

На нашу думку, неможливо збагнути сутність і проблематику окрес-
лених процесів без використання методології постколоніалізму, оскіль-
ки дана теорія випрацювана з метою вивчення імперських дискурсів та 
стратегій національно-духовного захисту.
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Метою дослідження є окреслення поняття «культурний імперіа-
лізм» та «культурний націоналізм». Висвітлюючи певні проблемні ас-
пекти цієї інтерпретації, застосуємо постколоніальну теорію і критику, 
герменевтику та національно-екзистенціальну методологію. 

Виклад основного матеріалу. Сам постколоніалізм потребує ґрун-
товного метакритичного осмислення з позицій генеральної для гума-
нітаристики методології – герменевтики. Концептуально герменевти-
ка спонукає вивчати феномен культурного імперіалізму передусім на 
змістовому та смисловому рівні, який у нашому випадку поєднуватиме 
методологічний, телеологічний та аксіологічний аспекти у національно-
екзистенціальних межах, враховуючи наявність постмодерного (космо-
політично-ліберального) та націологічного постколоніалізму і розгляда-
ючи останній різновид цієї теорії як автентичний. Один із провідних 
українських фахівців у цій галузі, М. Павлишин розглядає колоніалізм 
(чи імперіалізм) як «ідеологію, яка впливає на людей і на установи так, 
що вони приймають імперську структуру домінування за нормальну 
і своєю поведінкою її зміцнюють» [9, 225]. У свою чергу, культурний 
колоніалізм / імперіалізм постає як комплекс заходів (…) у будь-яких 
видах популярної чи високої культури, спрямований на підтримку по-
літичної та економічної влади – гегемонії [10, 533]. Якщо звернутися до 
творчості таких імен, як Т. Шевченко, І. Франко, Є. Маланюк, Д. Дон-
цов, М. Драгоманов, то стане очевидним, що у їхніх працях не знайде-
мо «заперечення колоніалізму», там розроблені дуже складні програми 
національно-культурної емансипації та державного самоутвердження. 
«У творчості Шевченка закодована і потребує лише логічного переко-
дування, наукової експлікації довершена національно-екзистенціальна 
методологія мислення, тобто мислення в категоріях захисту, розвитку 
і процвітання нації, особистого і суспільного чину в ім’я її свободи й 
утвердження», – так зазначає В. Іванишин [4, 122]. Саме в цих авторів 
можна знайти багато прикладів протистояння «на рівні усвідомлення» 
через культивування національної, а не імперської свідомості та світо-
гляду. Маємо на увазі, що у поезії Т. Шевченка закорінене справжнє 
пробудження і поширення духу націоналізму. Посилення і поширення 
ідеологічних постулатів націоналізму, таких, як культ нації і традиції 
(наприклад, «Немає другого Дніпра…»).

Культурний імперіалізм одна із найнебезпечніших форм колоніаліс-
тичної ідеології, проявляється у різних сферах національного та між-
національного буття. Потрібно об’єктивно розглянути й усвідомити: 
«той факт, що політичний імперіалізм управляє цілою галуззю наукових 
студій, художньої творчості та наукових інституцій – то настільки, що 
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нехтувати його неможливо як з інтелектуального, так і з історичного по-
гляду» [7, 26].

Відзначимо, що культурний імперіалізм не є всуціль дискретною 
метадискурсивною формою, його твердження випливає із загальної те-
орії та світогляду імперіалізму. Цитуючи Майкла Дойла: «Імперія – це 
формальні чи неформальні стосунки, у яких одна держава контролює 
чинний політичний суверенітет іншого політичного суспільства. Цей 
контроль може досягатися за допомогою сили, політичної колаборації 
або економічної, соціальної чи культурної залежности. Імперіалізм – це 
всього-на-всього процес або політика встановлення чи підтримання ім-
перії» [6, 44].

Часто імперіалізм / колоніалізм розглядають як «сукупність заходів, 
якими колонізатор перебирає і реалізовує владу над колонізованим, при-
мушуючи його діяти згідно з рішенням і в інтересах не своїх, а колоні-
затора» [10, 532]. 

Ось як розрізняє мету імперіалізму в культурі Е. Саїд. Для конкрет-
нішого аргументування цієї тези наведемо приклад. Саїд наводить ви-
словлювання лорда Кромера, «господаря» Єгипту з 1882 по 1907 роки, 
котрий, на думку іншого імперіального мислителя Белфура, «створив 
Єгипет». Кромер радить культивувати космополітизм серед колонізова-
них англійцями народів (ідійців, єгиптян тощо): «... хоч ми ніколи не 
зможемо пробудити в цих людях почуття патріотизму, спорідненого з 
тим, який опирається на близькість раси або спільність мови, ми змо-
жемо, можливо, виплекати своєрідну космополітичну відданість, засно-
вану на почутті поваги, що природно виникає у відношенні до людей, 
наділених вищими талантами і схильних до некорисливої поведінки, та 
на почутті вдячності за добро, вже зроблене, і за те, якого сподівають-
ся» [12, 54]. Надзвичайно суттєво акцентує С. Андрусів: «Це імперіа-
лізм без імперії, тобто без її зовнішніх атрибутів, що так само прагне 
підпорядкувати собі народи і території через внутрішній розклад, пе-
ретворення народу в масу без етнічної і національної свідомості, без 
традицій і коренів – у так зване безнаціональне суспільство, яке легко 
визискувати економічно. Найефективнішим і найбільш випробуваним 
засобом його утвердження і поширення у світі є космополітизм і зовні 
приваблива риторика про вищість прав людини над правами націй (наче 
можлива людина, поза спільнотами чи не існує індивідуальних прав, які 
можна зреалізувати тільки в колективі – етносі), про перевагу універ-
сального («інтернаціонального») над національним, етнічним, а в Украї-
ні – настирливе переконування українців, які становлять понад сімдесят 
відсотків населення, у тому, що начебто у теперішньому державному 
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будівництві «національна ідея не спрацювала», тому треба формувати 
не «етнічну», а «політичну націю» (наче етнічна нація не може бути по-
літичною). Насправді ж ідеться про те, щоб в Україні не було саме укра-
їнської нації, адже нібито прогресивна «політична» замість відсталої, 
регресивної «етнічна» в українському контексті означає «неукраїнська» 
(читай «російська», точніше «російськомовна космополітична») проти 
скомпрометованої, усуненої на маргінес «української» («етнічної»)» [1, 
20].

Таким чином, наша концепція базується на тому, що «Культурний 
націоналізм є ефективною світоглядною позицією творців національної 
культури, котра культивує й утверджує національну ідентичність, дає 
підстави для її істинної інтерпретації та художнього вираження і тільки 
через це передбачає протистояння імперіалізмові» [2, 83]. Цікаве заува-
ження зробив Е. Сміт. У своїх працях він виділяє національну ідентич-
ність як «найважливішу і найповнішу» [8, 149]. 

Усі факти підтверджують, що найбільш ефективною ідеологічною та 
інтелектуальною відповіддю імперіалізму справедливо вважають націона-
лізм. На рівні колективної свідомості його визначають як «свідомість на-
лежності до нації разом з почуваннями й прагненням, спрямованими на її 
безпеку і процвітання» [14, 80]. А на рівні суспільного світогляду та полі-
тичної практики, на думку англійського націолога Е. Сміта, як ідеологічний 
рух за досягнення й утвердження незалежності, єдності та ідентичності на-
ції i, при цьому – як культурну доктрину нації і волю нації, а також пропо-
новані способи здійснення національних прагнень і волі» [14, 82].

Недаремно С. Дюрінг розглядає націоналізм як «форму свободи», а 
«культурний націоналізм» – як найпотужніший вияв цієї ідеології. На 
думку дослідника, ця потужність забезпечується тим фактом, що «куль-
тури здатні більше боротися, ніж нації; ієрархія культур наче б закрі-
плює ідентичність, тоді як ієрархія націй ніби просто належить до іс-
торії та політики» [2, 565].

Слушною є думка С. Дюрінга: «Ці погляди дуже важливі і вони при-
водять нас до питання: що ж як не культура захищає від культурного, 
економічного і військового вторгнення імперіалізму?» [2, 566].

Варто пам’ятати те, що культурний націоналізм (чи націоналізм у 
культурі) є ефективною світоглядною позицією творців національної 
культури, котра культивує й утверджує національну ідентичність (шир-
ше – національну ідею), дає підстави для її істинної інтерпретації та ху-
дожнього вираження і тільки через це передбачає протистояння імперіа-
лізмові. Принциповим положенням нашого дослідження є усвідомлення 
того, що всі ці аспекти культурного націоналізму для новітнього укра-
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їнського постколоніалізму видаються важливими і виступають разом, 
оскільки духовне звільнення від колоніалізму, проблеми повноцінного 
національного відродження, на жаль, усе ще актуальні для українського 
народу і на початку третього тисячоліття. 

Висновки. Узагальнюючи чималий досвід витлумачення саме в цьому 
ракурсі герменевтика постколоніалізму через вивчення опорних категорій 
видається доволі продуктивною інтерпретативною стратегією. Підсумо-
вуючи, відзначимо, що і «культурний імперіалізм», і «культурний націо-
налізм» є умовними термінами, бо йдеться про імперіалізм та націоналізм 
у культурі. Таке бачення, на наш погляд, допомагає зберегти національну 
ідентичність, поборювати різні прояви культурного імперіалізму. 
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УДК 821.161.2(477.83)
Лілія ЯВІР,
м. Дрогобич

«З ХРЕСТА ПЛИВУТЬ ВСІ НАШІ СИЛИ»
(СИМВОЛІКА ЛЕКСЕМИ ХРЕСТ 

У ПОЕЗІЇ ІВАНА ФРАНКА)

У статті досліджено й проаналізовано символічне навантаження лексе-
ми хрест у поезіях Івана Франка. Основну увагу акцентовано на особливостях 
авторського переосмислення, розгортання і збагачення символічних рядів ана-
лізованої лексеми.

Ключові слова: символ, релігійна символіка, хрест.

Yavir L. «From Cross All Our Strenghts Arise» (Symbolical Meanings of the 
Term ‘Cross’ in Ivan Franko’s Poetic Writings). In the article we have studied 
and analyzed the symbolical meanings of the term ‘Cross’ in Ivan Franko’s poetic 
writings. The main stress was placed on the author’s individual manner, which aims 
to represent principal symbolic constants of the term under analysis.

Key words: symbol, religious symbolism, cross.

Явир Л. «С креста плывут все наши силы» (Символика лексемы крест 
в поэзии Ивана Франко). В статье исследована и проанализирована символи-
ческая нагрузка лексемы креста в стихах Ивана Франко. Основное внимание 
акцентировано на особенностях авторского переосмысления, развертывания и 
обогащения символических рядов рассматриваемой лексемы.

Ключевые слова: символ, религиозная символика, крест.

Постановка проблеми. У дослідженні «Із секретів поетичної твор-
чості» Іван Франко підкреслював, що кожен поет вносить у скарбницю 
поезії не тільки свою суму освіти, думок, досвідів та спостережень, але 
ще в більшій мірі свою суму чуття, болю і радощів, окремішності свого 
темпераменту, свій особистий світ з його добрими і злими прикметами, 
свій сміх, свої сльози, свою жовч і свою кров [12, 45–119]. Варто додати: 
у цю скарбницю Франко привніс і свою неперевершену символіку, що 
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в більшості випадків послужила художнім перифразом до щойно про-
цитованої сукупності атрибутів художнього ремесла.

У вивченні Франкового мовного дивосвіту маємо безперечні до-
сягнення, однак символіка творів митця досліджена найменше (всього 
кілька статей). Саме тому ця проблема є надзвичайно перспективною.

Аналіз досліджень. Філософське осмислення символу бере початок 
ще від Платона. Вагомі дослідження символу та символіки здійснено 
К. Юнгом, С. Аверинцевим, О. Лосєвим, Г. Геґелем, В. Ф. Шеллінґом, 
В. фон Ґумбольдтом, З. Фройдом, Г. Ґадамером, Е. Сепіром та ін. Не 
стояли осторонь цієї проблеми й українські дослідники: Г. Сковоро-
да, М. Костомаров, О. Потебня. Сьогодні над проблемою символу в 
українському мовознавстві та літературознавстві активно працюють 
такі дослідники, як О. Потапенко, М. Дмитренко, В. Коцур, В. Коно-
ненко, В. Жайворонок та ін. Що ж стосується дослідження символіки 
Франкових творів, то тут варто згадати імена М. Гольберга, З. Гузара, 
М. Шалати, Т. Біленко, О. Дея, Т. Бовсунівської, Л. Сеника, П. Салевича, 
В. Корнійчука, О. Багана, Л. Полюги, Б. Тихолоза, І. Дмитрів та ін. Од-
нак лінгвістичного дослідження символів Івана Франка ще немає. 

У нашій роботі ми зосередимося на дослідженні релігійних симво-
лів, зокрема символу хреста, у поезії Івана Франка, оскільки в межах 
статті неможливо всебічно висвітлити символіку творів письменника.

Мета статті – визначити та проаналізувати символічне навантажен-
ня лексеми хрест у поезіях Івана Франка.

Виклад основного матеріалу. В усі часи Біблія виступала надзви-
чайно багатим джерелом символів. І, мабуть, мало знайдеться письмен-
ників, які б не припадали до цього джерела. Саме тому твори україн-
ської літератури рясніють біблійною символікою, що свідчить не тільки 
про великий інтерес митців до цієї книги, а й про їх духовний світ.

Релігійна символіка, зокрема християнська, органічно й гармонійно 
вплітається в поетичний простір Івана Франка, є результатом його діа-
логу з Біблією, отже, – з Творцем.

У радянські часи, «комусь на користь чи в догоду», побачило світ 
надзвичайно багато публікацій, у яких І. Франка зображували затятим 
атеїстом і палким прихильником соціалізму. Цікаво, що подібні закиди 
письменникові робили не тільки після смерті, а й за життя, що, як слуш-
но зауважив у передмові до тритомника творів митця професор М. Ша-
лата, йому дуже боліло: «Звільнившись від памороку «соціалістичної 
пропаганди», – уже як віруючий християнин, Франко не виступає проти 
християнської релігії, віри в Бога. Та, виходячи з тези, що Бог не забо-
роняє шукати істину в сумнівах, він прагне власним розумом дійти до 
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того – і людей просвітити, – де істинно Боже, а де людське. В останній 
рік життя поета медсестра Софія Моджейовська насмілилася запитати 
його: «Чи то правда, пане докторе, що ви, як люди кажуть, не вірите в 
Бога?». – «Ні! – відповів Франко. – Панно Зоню, я вірив і вірую в Бога 
не так, як ви всі. Ой, люди, ви мене не розумієте, й це мене найбільше 
болить!» [11, 22]. Ці слова свідчать про те, що митець не просто на-
вернувся до християнства, а й ніколи від нього не відвертався, не був 
атеїстом – «я вірив і вірую в Бога».

Ще одним яскравим аргументом на користь Франка не-атеїста є його 
твори, у нашому випадку – поезії, які говорять самі за себе. У багатьох 
своїх поетичних текстах письменник веде діалог із Всевишнім, ділиться 
з Ним своїми думками і переживаннями, сумнівами і тривогами, шукає 
поради й опори, водночас, перепускає крізь призму свого світобачення, 
переосмислює релігійну символіку.

Сьогодні після падіння тоталітаризму відкрилися широкі можли-
вості для відродження релігійної тематики в українській культурі, що 
передбачає актуалізацію багатої літературної спадщини українського 
народу в його сучасному духовному світі. Звідси – посилення дослід-
ницького інтересу до сакральної символіки художніх текстів, оскільки 
вона є не тільки досконалим засобом накопичення й фіксації релігійних 
переживань та осмислення релігійного досвіду, а й відкриває реальний 
шлях богопізнання [2, 113].

Призначення біблійної символіки – подати вірянам в умовних об-
разах зміст людського життя і смерті, моральні засади християнської 
віри. К. Юнг писав: «Головні символічні фігури будь-якої релігії завжди 
виражають певну моральну й інтелектуальну настанову». Біблійна сим-
воліка дуже багата, оскільки вся Біблія – це світ символів [9, 315]. Іван 
Франко щедро помережив свої поезії символами з Біблії. У межах статті 
неможливо висвітлити всю сакральну символіку поезій Франка, тому 
проаналізуємо тільки один образ-символ – хрест.

Хрест – один із найяскравіших репрезентантів біблійної символіки. 
Дослідники зазначають, що культ хреста був відомий ще задовго до при-
йняття християнства. Хрест як символ має тривалу історію і глобальне по-
ширення. Археологічні розвідки засвідчують, що в Україні ще трипільці 
зверталися до цієї речі, але однозначно судити про її магічне чи культове 
призначення зараз неможливо. Хрест посідав важливе місце і в символіці 
європейсько-азійських етносів, зокрема знак хреста був поширений і в 
доколумбовій Америці, Австралії та Океанії. Тому можна висловити дум-
ку, що хрест у його символічному значенні міг бути прийнятим києвору-
сичами під час хрещення Володимиром не як щось зовсім чуже, оскільки 
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він був присутнім у духовному житті автохтонного населення цієї землі з 
прадавніх часів. Християнська догматика відносить хрест до тайн віри і 
наділяє його невичерпною кількістю смислів [8, 176-177]. 

Насамперед хрест є символом приналежності людини до христи-
янського віросповідання, перемоги над смертю, надії на вічне життя 
і воскресіння, торжества духа над тілом. Хрест – це оберіг від хвороб, 
нещасть, саме тому перед початком кожної справи треба було перехрести-
тися. У православній церковній традиції хрест розглядають як знаряддя 
рятівної смерті Ісуса Христа, символ Нового Завіту, перетину земного і 
небесного, що знаменує предковічну таїну сотворення світу. Вчені вису-
вають різні думки щодо витоків символіки хреста. Вважається, що хрест 
символізував сонце, перехрестя, світове дерево, чотири сторони світу [8].

В. Жайворонок тлумачить хрест як символ вічного життя, оберіг від 
темних сил. Він теж схиляється до думки, що хрест був символ Сонця і 
вогню і виник ще задовго до прийняття християнства [4, 623].

Х. Керлот вважав, що хрест символізує поєднання протилежностей: 
позитивного і негативного, вертикального з горизонтальним, вищого 
з нижчим, життя із смертю [5, 271]. Така думка свідчить про те, що у 
семантиці символу хрест нашаровуються цілком суперечливі значення, 
цей символ містить у собі антитезу: він вживається на позначення ра-
дості і розпачу; страждання, терпіння і перемоги; ганьби і прославлен-
ня; смерті і воскресіння, вічного життя; важкої ноші, тягаря і духовного 
орієнтира; згуби, і спасіння; прокляття і благословення; гніву і прощен-
ня; втрати і віднайдення та ін. 

І. Франко, безперечно, був глибоко ознайомлений із хрестологією. 
Хрест із його особливим символічним смислом пройшов призму по-
етичного мислення письменника і посів чільне місце в творах. Уже самі 
назви поезій, «Христос і хрест», «Хрест», «Хрест Чигиринський», свід-
чать про глибокий інтерес автора до хрестологічної тематики, його ду-
ховні пориви.

Для І. Франка хрест – це, насамперед, символ приналежності до хрис-
тиянства, ознака віри в Бога, духовне джерело, що додає сил на складних 
життєвих дорогах. Про це яскраво засвідчують рядки із поезії «Хрест»:

Хреста нас знаменем хрестили,
Ростем під знаменем хреста,
З хреста пливуть всі наші сили
І віра наша пресвята [11, 88].
Цікаво, що в цій поезії І. Франко різнопланово висвітлює символічне 

наповнення аналізованої лексеми. Хрест тут виступає і як оберіг, захис-
ник, заступник: 
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І під знаком хреста пречудним
Боролись наші предки все… [11, 88].
У наступних рядках лексема хрест набуває іншого семантико-сим-

волічного наповнення. За допомогою фраземи «нести хрест» автор ак-
туалізує такі семи цього поняття, як страждання, тягар, важка життєва 
ноша, терпіння в ім’я чогось великого, біль, випробування духу:

І поступали шляхом трудним,
Як той, що тихо хрест несе [11, 88].
У цьому ж значенні хрест виступає і в поезії «SEMPER IDEM»:
Против рожна перти,
Против хвиль плисти,
Сміло аж до смерти
Хрест важкий нести [11, 124].
Лексичними індикаторами, що розкривають ці значення, виступають 

прикметники трудний, важкий.
У народній традиції хрест усимволізований як знак смерті, забуття, 

болісної втрати. Хрестами увінчували могили померлих. Іван Франко не 
міг залишатися осторонь таких міркувань:

І під знаком хреста лягали
Вони за віру в тьму могил… [11, 88].
Тут доречно згадати, що на зорі християнської віри багато перших її 

сподвижників прийняли мученицьку смерть саме через знак хреста, що 
засвідчувало їх відданість обраній вірі і готовність до самопожертви в 
ім’я Бога.

Якщо на початку поезії бачимо ще не зовсім чітку антитезу символіч-
них значень лексеми хрест, то з кожним наступним рядком вона зростає, 
гіперболізується: хрест-символ смерті трансформується в хрест-символ 
вічного життя, радості та воскресіння:

І під знаком тим побіждали,
Як Той, що пекло побідив [11, 88].
Хрест – знак перемоги. Це духовний орієнтир, оберіг і провідник 

не тільки кожного християнина, а й всього народу, що заблукав у тьмі 
(«Упали вороги, та тьмою / Покритий наш народ зістав, / І в тьмі, непев-
ною ногою / Ступав, а сам, куди – не знав»):

Та знов хреста чудова сила
Проникла потрачений зор
І сонні душі пробудила,
Вказала нам святий прапор [11, 89].
Хрест є постійним супутником Ісуса Христа. Це одвічний символ 

страждань Бога-Сина, його мученицької смерті, розп’яття і водночас 
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символ воскресіння, торжества життя над смертю, добра над злом. У 
поезії «Коляда» хрест постає як уособлення великих мук, відкупної 
жертви Ісуса, болю (не тільки Спасителя, а і його матері):

Ой, як то було із первовіку, – 
Гей, дай Боже! –
Як жиди Христа на муки брали,
На муки брали, на хрест розп’яли,
Пречиста Діва весь світ сходила;
Весь світ сходила, сина гляділа,
Гіркії сльози все проливала,
Білії ручки з жалю ламала [11, 84].
Таке ж символічне наповнення лексеми хрест бачимо і в одноймен-

ній поезії Івана Франка:
Серед поля край дороги
Стародавній хрест стоїть,
А на нім Христос розп’ятий
Висів тож від давніх літ.
Та з часом прогнили гвозді,
Вітер хрест розхолітав,
І Христос, вгорі розп’ятий,
Із хреста на землю впав [11, 132].
У цій поезії автор майстерно поєднав образ розп’ятого, стражденно-

го Ісуса із лексемою трава, що виступає символом заспокоєння, тиші, 
забуття. Після тисячолітніх мук Христос на коротку мить спочив:

Тут сейчас трава висока,
Що росла вокруг хреста,
Радісно в свої обійми,
М’яко прийняла Христа [11, 133].
Наступні рядки поезії увиразнюють такі знакові семи символу хрест, 

як ганьба, безперервні муки:
Та нових не мавши гвоздів,
Щоб прибити знов Христа,
Хоч з соломи перевеслом
Прив’язали до хреста [11, 133].
У сучасному світі, на думку автора, винаходять різноманітні способи 

поєднання Христа з хрестом:
Силуються понад людськість
Будь-що-будь піднять Христа,
І хоч брехні перевеслом
Прив’язати до хреста [11, 134].
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Часто Іван Франко вже в поезіях дає тлумачення своїх символів:
Вони бояться, що як хрест підгнилий –
Знак многолітніх наших кривд і мук –
Відновиться верх твоєї могили,
То Україні спадуть пута з рук [11, 462].
Доволі поширеним у письменника є нашарування різних значень в 

одній лексемі. Таке нашарування подибуємо в поезії «Задунайська піс-
ня», де хрест одночасно актуалізує семи «оберіг» і «зброя»:

Незадовго над півмісяць
Хрест тут підійметься,
А о хрест той вся турецька
Сила розіб’ється [11, 94].
Ми вже згадували про наявність антитези в семантиці символічних 

позначень хреста. Іван Франко яскравим прикладом показав цю діалек-
тичну тотожність протилежностей у поезії «Хрест Чигиринський», де 
хрест виступає і символом спасіння, радості, миру, і символом гніву, по-
карання, прокляття:

Гей в місті Чигирині, там церков – Спас святий.
В тій церкві хорониться козацький хрест старий.
На тім хресті донині ще давній запис єсть:
«Мир – мирним! На враждущих – сам Бог і його хрест!» [11, 90].
Хрест, як уже зазначалося, символізує страждання, важкий тягар, 

який лягає на плечі Ісуса Христа чи народу. Доцільно згадати й про те, 
що хрест може виступати і символом життєвого шляху індивіда, його 
болю, розпачу і переживань. Цілий спектр таких символічних значень 
проступає в поезії «В село ходив. Душа щемить і досі…», де автор ви-
словлює свої гнітючі враження від побаченого:

Мов під хреста вагою, йшов я далі.
Радниця. Екзекутор. Три жиди.
Війт, присяжні і сплакані, зів’ялі
Баби. А там купками, то в ряди
Накидані мужицькі лахи вбогі,
Кожухи, ярма, шлеї…[11, 343].
Імпліцитно присутній образ-символ хрест у «Легенді про Пилата», 

його знакова семантика увиразнюється висловом «віддати на муки»:
Пилат Христа віддав катам на муки
І мовив: «Я не винен – вам бажалось!»
Взяв воду і, привселюдно вмивши руки,
Пішов обідать, мов ніщо й не сталось [11, 187].
Висновки. Аналіз символу хрест у поезіях Івана Франка свідчить 
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про глибокі духовні поривання автора, його надзвичайну обізнаність із 
хрестологічною тематикою і високу поетичну майстерність, що полягає 
у талановитому розкритті найрізноманітніших семантичних відтінків 
аналізованого символу. Автор переосмислює, збагачує, розгортає сим-
волічні ряди лексеми хрест, подає її в новому світлі, що дає право гово-
рити про самобутній, нерозгаданий феномен його символіки.

ЛІТЕРАТУРА
1. Аверинцев С. Софія – Логос: Словник / С. Аверинцев. – К. : Дух і 

літера, 1999. – 458 с.
2. Вільчинська Т. Концепт «Бог» у поемі Івана Франка «Мойсей» / Т. Віль-

чинська // Мат. Міжнар. наук. конгресу, прис. 150-річчю від дня народження Іва-
на Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 року). – Львів : Видавничий центр 
Львівського НУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 2. – С. 113–121.

3. Данілова А. Концепт хрест у новелах Василя Стефаника / А. Данілова 
// Семантика мови і тексту : мат. XI Міжнар. наук. конф. (Івано-Франківськ, 26-
28 вересня 2012 року). – Івано-Франківськ, 2012. – С. 153–156.

4. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / 
В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

5. Керлот Х. Словарь символов / Х. Керлот. – М., 1994. – 608 с.
6. Кононенко В. Рідне слово / В. Кононенко. – К.: Богдан, 2002. – 303 с.
7. Кононенко В. Символи української мови / В. Кононенко. – Івано-Фран-

ківськ : Плай, 1996. – 272 с.
8. Лисий І. Семантика хреста в українському релігійному мистецтві / 

І. Лисий // Образ Христа в українській культурі. Видання 2-ге / В. С. Горський, 
Ю. І. Сватко, О. Б. Киричок та ін. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – С. 175–
188.

9. Мацько Л. Стилістика української мови / Л. Мацько, О. Сидоренко, 
О. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 475 с.

10. Словник символів культури України / [За заг. ред. В. Коцура, О. По-
тапенка, М. Дмитренка]. – К. : Міленіум, 2002. – 260 с.

11. Франко І. Вибрані твори: У 3-х т.  Іван Франко; [Ред. колегія: В. Скот-
ний та ін/ упор. М. Шалата]. – Дрогобич : Коло, 2004. Т. 1: Поезії, поеми  – 824 с.

12. Франко І. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко // Франко І. 
Твори: У 50-ти т. – К. : Наукова думка, 1981. – Т. 31. – С. 45–119.



176

ПЕДАГОГІКА

УДК 372.36:372.47
Оксана ЖИГАЙЛО, 

Марія БАСЮК,
м. Дрогобич

ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ 
НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

У статті розкрито суть поняття «обчислювальні навички», розглянуто 
методичні особливості формування обчислювальних навичок учнів початкових 
класів, виявлено проблемні моменти в знаннях, уміннях та обчислювальних на-
вичках молодших школярів та окреслено шляхи їх усунення.

Ключові слова: учні початкових класів, математична компетенція та ком-
петентність, обчислювальні навички, інформаційно-графічна складова, логічна 
складова, геометрична складова. 

Zhyhaylo О., Basyuk М. Forming Younger Students’ Computer Skills at the 
Lesson of Mathematics. The article outlines the notion of «computer skills». It 
concerns the methodological features forming computer skills of elementary school 
students, identifi es bottlenecks in knowledge, aptitudes and computer skills of younger 
students and suggests the ways to address them.
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Жигайло О., Басюк М. Формирование вычислительных навыков млад-
ших школьников на уроках математики. В статье раскрыта суть понятия 
«вычислительные навыки», рассмотрены методические особенности фор-
мирования вычислительных навыков учащихся начальных классов, выявлены 
проблемные моменты в знаниях, умениях и вычислительных навыках младших 
школьников и намечены пути их устранения.

Ключевые слова: учащиеся начальных классов, математическая компетен-
ция и компетентность, вычислительные навыки, информационно-графическая 
составляющая, логическая составляющая, геометрическая составляющая.

Постановка проблеми. В умовах зростання потоку інформації 
успішними можуть стати люди, які володіють широким кругозором та 
вміють самостійно приймати раціональні рішення. Автори сучасних до-
сліджень зазначають, що питання формування обчислювальних навичок 
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відійшло на другий план у зв’язку з розвитком обчислювальної техніки і 
широкого використання її у всіх сферах життя, зокрема і в освіті. Разом 
з тим, навчитися швидко і правильно виконувати письмові обчислен-
ня дуже важливо для молодших школярів як для продовження роботи з 
числами, так і в плані практичної значущості цих навичок для подаль-
шого навчання в школі. 

Аналіз досліджень. Проблема формування в учнів обчислювальних 
навичок знайшла відображення у працях психологів, методистів та вчи-
телів Е. Дубинчук, О. Столяра, Н. Стефанової, М. Бантової, М. Моро, 
Н. Істоміної, С. Царьової та ін. Питанню навчання дітей основним при-
йомам розумової діяльності присвячені праці М. Акимової, В. Козлової, 
С. Бондаренко, Е. Заїки та ін.

Формування обислювальних навичок неможливе без заучування 
та запам’ятовування табличних випадків арифметичних дій. Питанню 
про умови запам’ятовування їх присвячені праці Б. Ананьєва, Л. Зан-
кова, Ф. Іполітова, В. Крутецького, А. Липкіної, Г. Люблінської, А. Пе-
тровського, А. Розова, А. Смирнова та ін. Вчені переконливо доводять, 
що для ефективного заучування матеріалу необхідне його розуміння, а 
основним  прийомом запам’ятовування є багаторазове прочитування ма-
теріалу. 

Система формування обчислювальних навичок, яка склалася в почат-
ковій школі до 80-х років минулого століття і успішно функціонувала в 
ній, на сьогоднішньому етапі не відповідає потребам суспільства. Для за-
безпечення достатнього рівня і відповідної якості обчислювальних нави-
чок необхідно врахувати сучасні потреби суспільства щодо застосування 
сучасних педагогічних ідей та новітніх технологій. Важливою метою на-
вчання математики у початкових класах є формування у молодших шко-
лярів загальнопредметних (ключових) та спеціальних (математичних) 
компетентностей. Саме в площині математичних компетентностей слід 
розглядати уміння виконувати усні і письмові обчислення [3]. 

Світова спільнота компетентнісний підхід будує на восьми ключо-
вих компетентностях, серед яких перше місце посідають навички раху-
вання та письма [1]. У Державному стандарті початкової загальної осві-
ти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 
2011 р., який ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого та ком-
петентнісного підходів, зокрема, визначаються такі поняття, як ключова 
компетентність та ключова компетенція [2]. 

Загалом, метою освітньої галузі «Математика» є формування пред-
метної математичної і ключових компетентностей, необхідних для са-
мореалізації учнів у швидкозмінному світі [2]. Для досягнення мети 
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як один з пунктів передбачається формування вміння  виконувати дії за 
алгоритмом та застосовувати обчислювальні навички у практичних си-
туаціях. У ряді методичних досліджень зазначається, що під час засво-
єння навчального матеріалу вчителю доцільно орієнтуватися не тільки 
на навчальні можливості учнів, а й на врахування особливості мозкової 
організації пізнавальних процесів.

Проте цю проблему ще досліджено не достатньо, що й спричинило 
вибір теми статті.

Мета статті полягає у дослідженні шляхів формування обчислю-
вальних навичок учнів початкових класів на уроках математики.

Виклад основного матеріалу. Проблема формування в учнів клю-
чових і предметних компетентностей нині перебуває у центрі уваги на-
укових співробітників НАПН України. Теорію освітніх компетенцій і 
компетентностей обґрунтовано в роботах учених – Н. Бібік, С. Бондар, 
О. Савченко, С. Трубачевої та ін. Методичні аспекти проблеми розкри-
ваються у публікаціях науковців – Т. Байбари, М. Вашуленка, І. Ґудзик, 
К. Пономарьової. Загальний аналіз сутності поняття «компетентність», 
порівняльну характеристику ключових компетентностей в європейських 
освітніх системах здійснили О. Овчарук, О. Пометун, О. Локшина [3].

Предметні компетенції формуються у процесі засвоєння учнями змісту 
навчального предмета, зокрема, математики. Тобто, вони розглядаються як 
соціально закріплений результат навчання, репрезентований у Державному 
стандарті початкової загальної освіти (в частинах «Зміст освіти» і «Дер-
жавні вимоги до навчальних досягнень учнів»), а також конкретизований у 
навчальних програмах (у графах таблиць «Зміст навчального матеріалу» і 
«Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів»). 

Існують такі складові математичної компетенції – обчислювальна, ін-
формаційно-графічна, логічна, геометрична. Це свого роду внутрішній 
ресурс предметної математичної компетентності.

Основу обчислювальної складової математичної компетентності 
утворює готовність учня застосовувати обчислювальні вміння та навич-
ки у практичних ситуаціях. У змісті початкової математичної освіти 
до їх числа, зокрема, відносять вміння порівнювати числа, виконувати 
арифметичні дії з ними; знаходити значення числових виразів; порівню-
вати значення однойменних величин і виконувати дії з ними тощо.

До інформаційно-графічної складової віднесемо уміння, навички, 
способи діяльності, пов’язані із графічною інформацією – читати й за-
писувати числа; подавати величини в різних одиницях вимірювання; 
знаходити, аналізувати, порівнювати інформацію, подану в таблицях, 
схемах, на діаграмах; читати й записувати вирази із змінними, знахо-
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дити їх значення; користуватися годинником і календарем як засобами 
вимірювання часу тощо.

Логічна складова компетентності забезпечується здатністю учня вико-
нувати логічні операції у процесі розв’язування сюжетних задач, рівнянь, 
ребусів, головоломок; розрізняти істинні й хибні твердження; розв’язувати 
задачі з логічним навантаженням; описувати ситуації у навколишньому сві-
ті за допомогою взаємопов’язаних величин; працювати з множинами тощо.

Геометрична складова виявляється у володінні просторовою уявою, 
просторовими відношеннями (визначати місце знаходження об’єкта на 
площині і в просторі, розкладати і переміщувати предмети на площині); 
вимірювальними (визначати довжини об’єктів навколишньої дійсності, 
визначати площу геометричної фігури) та конструкторськими вміннями 
і навичками (зображувати геометричні фігури на аркуші в клітинку, бу-
дувати прямокутники, конструювати геометричні фігури з інших фігур, 
розбивати фігуру на частини). 

Питання про формування обчислювальних навичок більшість мето-
дистів розглядає з точки зору урізноманітнення вправ на обчислення.

Під час вивчення додавання і віднімання двоцифрових чисел без пе-
реходу через розряд головним є зосередження уваги на способах вико-
нання цих дій, на обчислювальних прийомах. 

У межах даної теми використовуються прийоми, теоретичною осно-
вою яких є правило додавання числа до суми або правило віднімання 
числа від суми, правило додавання суми до числа або правило відні-
мання суми від числа, та правило додавання суми до суми або правило 
віднімання суми від суми. Таким чином, у межах цієї теми використо-
вуються прийоми порозрядного додавання й віднімання та прийом до-
давання й віднімання частинами.

Аналіз способів додавання й віднімання чисел у межах 100 без пере-
ходу через розряд свідчить, що для їх свідомого виконання учні мають 
добре знати нумерацію чисел у межах 100, таблиці додавання одноциф-
рових чисел у межах 10 і відповідні випадки віднімання та засвоїти пра-
вила, які є теоретичною основою прийомів обчислення.

У чинних підручниках з математики для початкової школи реалізо-
вано різні підходи, щодо опрацювання теми «Додавання і віднімання 
двоцифрових чисел у межах 100 без переходу через розряд» дозволяють 
виокремити основні їх відмінності.

Перша відмінність методичних систем стосується порядку вивчення 
випадків додавання і віднімання у межах 100 без переходу через розряд. 

За підручником Л. Кочиної та Н. Листопад додавання і віднімання 
двоцифрових чисел вивчається у такому порядку:
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1. випадки додавання і віднімання виду: 45+2, 45+20, 45-2, 45-20;
2. випадки додавання виду: 56+4
3. випадки додавання і віднімання виду:34+52, 76-44 (частинами);
4. додавання і віднімання виду: 34+52, 76-44 (порозрядно).
За підручником М. Богдановича спочатку розглядаються загальні ви-

падки додавання і віднімання двоцифрових чисел, а потім – часткові.
Друга відмінність полягає в тому, що за системою Л. Кочиної, 

Н. Листопад методика вивчення додавання і віднімання двоцифрових 
чисел розглядається на основі одночасного опрацювання взаємно обер-
нених дій (додавання і віднімання), а за системою М. Богдановича – на 
основі послідовного вивчення спочатку додавання, а потім віднімання.

На думку Скворцової С.О., доцільною використовувати таку по-
слідовність введення випадків обчислення, коли дитина рухається від 
більш простого до складнішого. Також, дотримуючись принципів теорії 
укрупнення дидактичних одиниць, а саме: одночасного вивчення вза-
ємно обернених дій, пропонуємо наступну послідовність вивчення ви-
падків додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через 
розряд [4]:

 Додавання (віднімання) одноцифрового числа до (від) двоциф-
рового без переходу через розряд.

 Додавання (віднімання) круглого числа до (від) двоцифрового.
 Порозрядне додавання й віднімання двоцифрових чисел без пе-

реходу через розряд.
 Додавання та віднімання частинами.
 Додавання зручним способом.
У результаті опанування теми учень має оволодіти обчислювальни-

ми прийомами додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу 
через десяток (порозрядне додавання й віднімання, додавання і відні-
мання частинами), обчислювати суму та різницю двоцифрових чисел 
різними способами.

Виходячи з вікових особливостей перебігу пізнавальних процесів 
молодших школярів, з метою формування повноцінної обчислювальної 
навички у додаванні й відніманні двоцифрових чисел без переходу че-
рез розряд, варто використовувати унаочнення, а саме: 

 Пучки паличок (десятки) та окремі палички (одиниці);
 Стрижні намистинок (десятки) та окремі намистинки (одиниці)
 Бруски кубиків (десятки) та окремі кубики (одиниці);
 Плакати зі змістом прийомів обчислення – пам’ятки;
 Таблиці з розрізними кишенями – схеми способів обчислення, 

картки з друкованою основою.
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Також формуванню обчислювальних навичок сприяють математич-
ні Монтессорі-матеріали – окремі намистинки, що ілюструють одиниці 
та стрижні з 10 намистин – десятки. Крім того, в методиці Монтессорі 
використовуються картки різних кольорів: синім записано одноцифрові 
числа, зеленим – круглі десятки. Позначаючи картками числа, що зобра-
жено стрижнями і окремими намистинками, діти спочатку кладуть карт-
ку з круглим числом, що означає кількість десятків, а потім на «нуль» 
кладуть картку з числом одиниць [5]. 

На сучасному етапі розвитку початкової математичної освіти необ-
хідно вибрати такі способи організації обчислювальної діяльності мо-
лодших школярів, які сприятимуть не тільки формуванню міцних усві-
домлених обчислювальних вмінь і навичок, але й у всесторонньому 
розвитку особистості учня. 

При виборі способів організації обчислювальної діяльності пріори-
тетними повинні бути знання з домінуючою пізнавальною мотивацією, 
орієнтуванням на розвивальний характер роботи, ураховуванням індиві-
дуальних особливостей дитини та особистий життєвий досвід. 

В ефективному навчально-виховному процесі засвоєння дитиною 
обчислювальних умінь і навичок здійснюється в єдності із всебічним 
розвитком її особистості. Розвивальним є не усяке навчання, а лише те, 
яке не тільки враховує доступне дитині в процесі самостійної діяльнос-
ті, але і зорієнтоване на «зону найближчого розвитку», тобто на те, що 
дитина може виконати під керівництвом і за допомогою дорослих.

Діти засвоюють знання у різних видах діяльності, а особливо під час 
навчання. Систематичне засвоєння основ математики збагачує дітей но-
вими знаннями, значно розширює їхній кругозір, надає нового змісту 
їхній психічній діяльності, перебудовуючи характер розумових проце-
сів – сприйняття, пам’яті і мислення, якісно змінюючи загальну спрямо-
ваність і риси особистості.

Розвиток мислення учнів – одна з важливих задач математики в по-
чаткових класах, розв’язання якої може бути здійснене за допомогою 
формування відповідних операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагаль-
нення тощо).

Діагностуючи та виявляючи проблемні моменти в засвоєнні обчис-
лювальних знань, умінь та навичок учнів, варто акцентувати увагу на 
індивідуальних властивостях особистості, що зумовлюють, зокрема, 
продуктивність мислення, його творчий характер, глибину і широту, 
гнучкість мислення.

Неправильно утворювані дитиною асоціації часто заважають усвідо-
мити суттєві ознаки основних понять. Щоб цьому запобігти, слід давати 
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дітям побільше вправ, де такі самі слова і вислови пов’язані з арифме-
тичними діями.

Учні швидше навчаються конкретизувати арифметичні дії, якщо у 
навчанні їх цієї операції дотримуватись певної послідовності. 

Арифметика натуральних чисел – основний зміст курсу матема-
тики 1-4 класів. Ставляться завдання сформувати в учнів уявлення про 
натуральне число і десяткову систему числення, домогтися засвоєння 
змісту і прийомів виконання арифметичних дій, виробити міцні обчис-
лювальні навички тощо.

Робота над нумерацією і арифметичними діями будується в початко-
вому курсі концентрична.

Формування обчислювальних навичок сприяє формуванню вмінь 
розв’язувати задачі, розвитку уявлень про математичні поняття, засво-
єнню математичної термінології, дає змогу спостерігати деякі матема-
тичні закономірності.

Ознайомлюючись із програмовим матеріалом, вчитель добирає різ-
ні форми таких завдань, які варто використовувати для досягнення різної 
мети: для засвоєння таблиць арифметичних дій; вправи на формування об-
числювальних навичок; математичні диктанти як одна з форм усних обчис-
лень; завдання на засвоєння питань теорії арифметичних дій; задачі; усні 
вправи з геометрії; завдання з логічним навантаженням; творчі завдання.

Висновки. Оволодіння учнями зазначеними складовими компетен-
ції у системі забезпечує формування у них предметної математичної 
компетентності як цілісного особистісного утворення. Розроблення ме-
тодики цього процесу – перспективна проблема теоретиків і практиків 
початкового навчання. 
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ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ 
УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

У статті описано особливості формування креативного мислення мо-
лодших школярів, розкрито суть понять «креативна особистість» та «кре-
ативність», проаналізовано психолого-педагогічні підходи до формування 
креативного мислення учнів початкової школи, досліджено вплив рівня роз-
витку інтелекту та рівень розвитку креативності дітей молодшого шкіль-
ного віку.

Ключові слова: учень початкових класів, математика, креативне мислен-
ня, креативна особистість, інтелект, здібності, початкова школа.

Zhyhaylo O., Haida S. Forming Creative Thinking Skills in Primary School 
Pupils at the Lessons of Mathematics. The article describes the features affecting 
creative thinking skills in younger pupils. The concept of «creative personality» and 
«creativity» is disclosed, a number of psychological and pedagogical approaches 
infl uincing the formation of creative thinking skills in elementary school students are 
analyzed, the correlation between intelligence and the level of creativity displayed by 
elementary school children is investigated.

Keywords: elementary school student, mathematics, creative thinking, creative 
personality, intelligence, aptitude, elementary school.

Жигайло О., Гайда С. Формирование креативного мышления уча-
щихся начальных классов на уроках математики. В статье описаны 
особенности формирования креативного мышления младших школьни-
ков, раскрыта суть понятий «креативная личность» и «креативность», 
проанализированы психолого-педагогические подходы к формированию 
креативного мышления учащихся начальной школы, исследовано влияние 
уровня развития интеллекта и уровень развития креативности детей 
младшего школьного возраста.

Ключевые слова: ученик начальных классов, математика, креативное 
мышление, креативная личность, интеллект, способности, начальная школа.

Постановка проблеми. Проблема формування креативної особис-
тості займає чільне місце в будь-якій педагогічній системі. Внутрішня 
особистісна тенденція до творчого вирішення проблем у психолого-
педагогічній літературі отримала назву «креативність». З психологіч-
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ної точки зору креативність – це тісно пов’язана з іншими рисами в 
цілісну систему властивість особистості.

Сьогодні в Україні створюється нова школа, де учень повноцінно 
живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можли-
вості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовихо-
вання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креатив-
ність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, 
вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяль-
ності.

До проблеми креативності неодноразово звертались дослідники 
та, незважаючи на це, вона залишається найменш розгаданою части-
ною людської активності. Креативність пов’язана з різними аспектами 
людської особистості. Тому проблема розвитку креативного матема-
тичного мислення в молодшому шкільному віці потребує подальшого 
вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізуючи сучасні 
дослідження цього явища, можна зробити висновок, що не існує одно-
значної відповіді на запитання: чи існує взагалі креативність, чи вона 
є науковим конструктом, чи є самостійним процес креативності, чи 
креативність – це сума інших психічних процесів? Один з аргументів 
на користь останнього підходу полягає в когнітивній теорії «вродже-
них структур» (Н. Хомський, Дж. Фодор), яка стверджує, що не можна 
створити щось з нічого, тобто повз існуючі структури, а процес вирі-
шення творчих задач описується як взаємодія інших процесів.

Якщо Дж. Гілфорд і П.Торренс розглядають креативність як здат-
ність до творчого (дивергентного) мислення, то Ф. Баррон вважає 
центральним процес уяви і символізації, визначаючи креативність «як 
внутрішній процес, який спонтанно продовжується в дії». Р. Стерн-
берг підкреслює важливість здатності створювати «продуктивні мета-
фори», С. Меднік вважає, що в основі креативності лежить здатність 
виходити за рамки стереотипних асоціацій, працювати з широким се-
мантичним полем.

Велике місце у дослідженнях креативності посідає визначення ролі 
цілеутворення. Більшість дослідників вважають, що творчий процес – 
це форма діяльності в проблемному пошуку, свідома та цілеспрямова-
на спроба розширити наявні межі знань, усунути обмеження (Ф. Бар-
рон, Д. Харрінгтон, Х. Гарднер, Х. Грубер, С. Девіс, Д. Перкінс).

Інші автори ігнорують роль несвідомого у творчості. Окрема точка 
зору відводить несвідомим процесам певну роль. Зокрема, П. Ленглі та 
Р. Джонс приписують важливу роль несвідомим елементам у контексті 



185

активації пам’яті, яка відповідає творчому натхненню і робить доступ-
ною ту інформацію, яка свідомо не використовується. Проте проблема 
формування креативного мислення молодшого школяра на уроках ма-
тематики досліджена не достатньо.

Мета статті – дослідити особливості формування креативного 
мислення учнів початкових класів на уроках математики.

Виклад основного матеріалу. Креат́ивність – (лат. creatio – 
створення) – творча, новаторська діяльність; новітній термін, яким 
окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються 
здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в 
структуру обдарованості в якості незалежного фактора». Раніше у 
літературі використовувався термін «творчі здібності», однак піз-
ніше почав витіснятися мовним запозиченням з англійської мови 
(creativity, creative) [6]. 

В російській мові, на думку професора І.Мілославського, терміном 
«креативний» позначається творчість, що «не тільки висуває ідеї, але 
й доводить їх до конкретного практичного результату. А слово «твор-
чий» залишається зі своїм вихідним значенням, що не розрізняє діяль-
ність результативну й, навпаки, безрезультатну».

У сучасній психології з’явилися експериментальні дані, які свід-
чать про відсутність зв’язку між показниками інтелекту і творчих зді-
бностей [2]. 

Така диференціація є важливою, оскільки дає можливість говорити 
про два різновиди здібностей – їх часто називають «рухливими» та 
«набутими». Ось як вони різняться. «Рухливі» – просто означає, що ці 
здібності можуть бути використані найрізноманітнішими способами і 
для різноманітних цілей. Наприклад, для того щоб вивчити будь-який 
предмет чи вирішити будь-яку проблему, що виникає у житті. Проте, 
інтелекту можна дати і таке визначення: це володіння певною сумою 
знань. 

Тривалий час помилково вважалось, що головне в розумовому роз-
витку дітей – передача їм якомога більшої кількості знань. Життя ж 
доводить, що розумна людина – це не тільки особа, яка багато знає, але 
і яка вміє наявні знання застосовувати в складних буденних життєвих 
ситуаціях. Адже уміння самостійно знаходити вихід у будь-якій ситуа-
ції повсякденного життя є найбільш цінним інтелектуальним вмінням 
людини.

Про таких людей кажуть, що вони можуть творчо мислити. Тільки 
гармонійне поєднання характеристик інтелекту і креативності (твор-
чих здібностей) зумовлює становлення самодостатньої особистості. 
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Психологи виявили чотири групи дітей з різними рівнями розвитку 
інтелекту і креативності, які відрізнялися способами адаптації до зо-
внішніх умов і вирішення життєвих проблем.

Діти з високим рівнем інтелекту і креативності впевнені у своїх 
здібностях, мають адекватний рівень самооцінки; їм притаманні вну-
трішня свобода і високий самоконтроль. Якщо вимагає ситуація, ве-
дуть себе по-дорослому. Виявляють інтерес до всього нового і незви-
чайного, характеризуються великою ініціативністю, але, разом з тим, 
успішно пристосовуються до вимог соціального оточення, зберігаючи 
внутрішню незалежність думок і дій. 

Дітей з високим рівнем інтелекту і низьким рівнем креативнос-
ті вирізняє прагнення до шкільних успіхів, які виражаються у вигляді 
відмінної самооцінки. Вони надзвичайно важко сприймають невдачу, 
замість надії на успіх у них, швидше, переважає страх перед невдачею. 
Ці діти не люблять ризику, не люблять висловлювати публічно свої 
думки. Вони стримані, замкнуті і дистанціюються від своїх одноклас-
ників. У них дуже мало близьких друзів. Вони не люблять бути зали-
шеними самі на себе і страждають без зовнішньої адекватної оцінки 
своїх вчинків, результатів навчання чи діяльності. 

Діти з низьким рівнем інтелекту і високим рівнем креатив-
ності часто потрапляють у ряд «ізгоїв». Вони важко пристосовуються 
до шкільних вимог, часто мають захоплення за межами школи (хобі, 
гуртки та ін.), де отримують можливість виявити свої творчі нахили. 
Вони найбільш тривожні, страждають від невіри у себе. Вчителі часто 
характеризують їх як тупих, неуважних, оскільки вони з небажанням 
виконують рутинні завдання і не можуть зосередитися. 

Діти з низьким рівнем інтелекту і креативності, як правило, зо-
внішньо добре адаптуються, тримаються в «середняках» і задоволені 
своїм становищем. Вони мають адекватну самооцінку, низький рівень 
предметних здібностей компенсується розвитком соціального інтелек-
ту, товариськістю, пасивністю у навчанні. 

Для визначення рівня креативності та інтелекту існують такі по-
казники, як швидкість, гнучкість, оригінальність та точність. Показни-
ками креативності особистості молодшого школяра можуть бути: про-
відні мотиви діяльності; спектр інтересів; інтелектуальні показники, 
нестандартність розумових дій, здібностей у прогнозуванні; комуніка-
тивні навички (у процесі спільної творчої діяльності).

Дітей, які проявляють високий рівень креативності, педагоги ха-
рактеризують як таких, що «мають свою думку», «непосидючі», «не-
уважні». Проте з’ясовується, що «неуважність» і «непосидючість» 
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пояснюється лише тим, що ці діти швидко розв’язують завдання й по-
чинають займатися своїми справами, відволікати оточуючих. Такі діти 
гіперактивні, люблять попустувати, можуть на уроці розсмішити весь 
клас і порушують дисципліну, проте у позашкільному житті вчителі 
характеризували їх як «артистичних, відкритих, фантазерів».

Складається ситуація пов’язана з нерозумінням креативної дитини, 
вчителю потрібно створити правильну атмосферу виховання і навчан-
ня, у якій буде більше шансів виплекати висококреативну особистість.

Якщо вчитель не розуміє дитини, неспроможний переступити через 
стереотипи, вчитель накладає сам штамп «недисциплінована, складна 
особистість», і дитина закривається, стає агресивною, внаслідок чого 
креативний потенціал не може розкритися.

Під час роботи з дітьми важливо розвивати не лише інтелект, але 
й творчі здібності, і, навпаки, під час розвитку творчих здібностей не 
слід забувати про інтелект. Адже коли високий інтелект поєднується з 
високим рівнем креативності, творча людина частіше добре адаптова-
на до середовища, активна, емоційно врівноважена, незалежна і т.п. А 
при поєднанні креативності з невисоким інтелектом бачимо невротич-
ну тривожну людину з поганою адаптованістю до вимог соціального 
оточення і важкою долею [1]. 

Сучасний урок – це урок спілкування вчителя з учнем, їх спільна 
творча праця. Чим меншу активність під час уроку виявляє вчитель 
і чим більше спонукає до активності учнів – тим  інтенсивніше стає 
креативний розвиток учнів.

Математика формує просторове мислення, що забезпечує свободу 
і легкість створення образів та оперування ними, причому образів до-
сить абстрактних. Завдання вчителя – залучити учня до самого про-
цесу пізнання. Тоді учень відчує необхідність не просто сприймати 
інформацію, а наполегливо оволодівати новими знаннями, приводити 
їх струнку систему доведень.

Захоплення наукою в шкільні роки має велике виховне значення, 
розвиває потребу в творчій діяльності, виховує працелюбність, відпо-
відальність за доручену справу. 

Як розбудити в дитині бажання вчитися? Необхідно починати з 
планування уроку.

В процесі уроку з метою розвитку креативного мислення під час 
розв’язування задач часто використовуються наступні методи [4]:

 метод евристичної бесіди. Під час евристичної бесіди вчи-
тель замість викладу матеріалу у готовому вигляді підводить учнів до 
самостійного формування понять, теорем тощо. Цей метод викорис-
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товується на перших етапах розвитку самостійного мислення під час 
проблемного навчання.

 метод мозкового штурму. Розв’язання творчої задачі органі-
зується у формі навчального мозкового штурму. Він складається з на-
ступних етапів: перший – створення  банку ідей, другий – аналіз  ідей, 
третій – відбір   і обробка результату.

 метод допоміжних задач. На початку уроку розв’язується 
серія усних задач, на базі яких доводиться теорема або розв’язується 
більш складна задача.

 метод «помилки». Учням пропонується спрогнозувати по-
милку або знайти помилку, спеціально допущену вчителем. 

 метод асоціацій. Цей метод використовується тоді, коли учні 
не можуть знайти шлях розв’язку. Їм пропонується скласти ланцюжок 
асоціативних понять. 

 алгоритмічний метод. Учні самі складають алгоритм 
розв’язування задачі і дотримуються його при розв’язуванні задач та-
кого типу. Найбільш повно розвивається творче мислення учнів при 
розв’язуванні нестандартних задач.

Нестандартну задачу не можна розв’язати за якимось алгоритмом. 
Побачити незвичний хід розв’язання задачі може тільки людина, яка 
діє сміливо, має дуже розвинуту уяву. 

Які б форми і методи навчання не використовувались, вся педаго-
гічна діяльність вчителя повинна допомагати повністю реалізувати 
можливості учнів, підкреслювати значимість його особистості і спри-
яти міцному і свідомому засвоєнню знань.

Креативна особистість – це такий тип особистості, для якої харак-
терна стійка, високого рівня спрямованість на творчість, мотивацій-
но-творча активність, що проявляється в органічній єдності з високим 
рівнем творчих здібностей, які дозволяють їй досягти прогресивних, 
соціально і особисто значущих творчих результатів у одній або декіль-
кох видах діяльності [5].

З метою розвитку творчих здібностей особистості, опанування но-
вих знань про поняття, закони, теорії, опанування розумових і прак-
тичних умінь, діагностики творчих здібностей особистості, контролю 
знань і вмінь, актуалізації знань, умінь, творчих здібностей особистос-
ті в навчальному процесі можуть використовуватися навчально-творчі 
завдання.

Суть креативності як психологічної властивості зводиться до ін-
телектуальної активності і чутливості до побічних продуктів власної 
діяльності. Творча людина бачить побічні результати, які є творенням 
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нового, а нетворча бачить лише результати щодо досягнення мети, 
проходячи повз новизну.

Під час роботи з дітьми важливо розвивати не лише інтелект, але 
й творчі здібності, і, навпаки, під час розвитку творчих здібностей не 
слід забувати про інтелект. 

Використання творчих завдань на розвиток абстрактного та про-
дуктивного мислення, задач-жартів, задач-головоломок, завдань під-
вищеної складності з логічним навантаженням, дидактичних ігор 
приносить позитивні емоції і є посильним будь-якій дитині. Відсутня 
скутість, закомплексованість, страх помилки чи негативного результа-
ту, бо діти з радістю, захопленням і азартом працюють на уроках. Цей 
азарт діти переносять і у сім’ї, залучаючи до інтелектуальної праці і 
батьків. 

Віра вчителя у можливості своїх учнів, їх розумовий потенціал до-
помагає самим дітям переборювати труднощі у навчанні, особливо 
коли у класі панує атмосфера довір’я і співпраці, де вчитель сприйма-
ється як друг і порадник. 

Висновки. Креативність – це творчі можливості людини, які вияв-
ляються у сприйнятливості до нового у дивергентному мисленні, тоб-
то, у знаходженні неочікуваних рішень, у здатності до пошукових дій.

Креативність і нестандартність думок, знайомство з основними 
мисленнєвими операціями, розвиток пізнавальних інтересів служити-
муть дітям все життя, полегшуватимуть їм здобуття знань, допомага-
тимуть реалізувати себе (відчути себе потрібним і значимим) і, голо-
вне, адаптуватися у людському суспільстві. 
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У статті описано основні вимоги до часових уявлень майбутніх школярів за 
програмою «Впевнений старт», проаналізовано методичні аспекти вивчення 
часових понять у початковій школі, подано рекомендації щодо формування ча-
сових уявлень учнів початкових класів.
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Zhyhaylo O. Kozhan-Shelepylo H. Forming Temporal Concepts in Primary 
School Pupils through the Use of Practical Tasks. The article describes the basic 
requirements for temporal concepts of future students participating in the «Sure 
Start» program. Methodological aspects of temporal concepts in elementary school 
are analyzed, recommendations are given as to the formation of temporal conceptsin 
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Жигайло О., Кожан-Шелепыло А. Формирование временных представ-
лений учащихся начальных классов. В статье описаны основные требования 
к временным представлениям будущих школьников по программе «Уверенный 
старт», проанализированы методические аспекты изучения временных поня-
тий в начальной школе, даны рекомендации по формированию временных пред-
ставлений учащихся начальных классов.

Ключевые слова: время, час, минута, сутки, век, младший школьник, до-
школьник, урок математики в начальной школе.

Постановка проблеми. З проблемою часу людина стикається що-
дня, щохвилини. Все життя людини тісно пов’язане з часом, з умінням 
вимірювати, розподіляти і цінувати час. Час є регулятором всієї діяль-
ності людини. 

Сприйняття часу – це відображення діяльності та послідовності 
явищ і подій. Наше сприйняття часу недосконале: нам здається, що час 
тече то швидше, то повільніше залежно від того, чим заповнений той чи 
інший проміжок часу [1]. 
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Точність оцінки часових інтервалів визначається динамікою про-
цесів збудження і гальмування. Диференціація часових інтервалів є ре-
зультатом умовних рефлексів на час. 

Особливості часу як об’єктивної реальності утрудняють його сприй-
няття дітьми, що нормально розвиваються. Часові уявлення розвива-
ються повільно, в процесі тривалих спостережень, нагромадження жит-
тєвого досвіду, вивчення інших величин. 

Перші уявлення про час діти отримують в дошкільний період. Зміна 
дня і ночі, зміна пори року, повторюваність режимних моментів у житті 
дитини – все це формує часові уявлення. Однак як часова послідовність 
подій, так і особливо поняття про тривалість подій засвоюється дітьми 
з великими труднощами. Важливість цієї проблеми для практики ви-
ховання та навчання молодших школярів визначає актуальність даної 
статті. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання змісту й 
способів формування часових уявлень були предметом дискусій, що 
пов’язувались з розробкою психологічних засад методики формування 
математичних уявлень молодших школярів (Л. Виготський, М. Немиров-
ська, Г. Костюк, К. Лебединцев, Г. Леушина, М. Макляк, Н. Менчинська).

Основна мета формування уявлень про час у дітей полягає в навчанні 
раціональних способів виконання дій над іменованими числами, форму-
ванні відповідних умінь та навичок (В. Давидов, Г. Костюк, Л. Кочина, 
Г. Леушина, С. Рубінштейн, Т. Ріхтерман, А. Столяр,).

Мета статті полягає у дослідженні особливостей формування часо-
вих уявлень молодших школярів у процесі вивчення математики.

Виклад основного матеріалу. Усе життя людини тісно пов’язане 
з часом, з умінням вимірювати, розподіляти, цінувати час. Час збігає 
безперервно, його не можна ні спинити, ні повернути, тому за трива-
лістю дуже важко сприймати проміжки часу, порівнювати події. Як ві-
домо, наше сприймання часу недосконале: нам здається, що час збігає 
то швидше, то повільніше, залежно від того, чим заповнений той або 
інший проміжок часу. Тому час – одна з важких для вивчення величин. 

Початок відліку – суспільно-важливий і встановлений суспільством 
– це початок літочислення, початок року, початок доби, початок місяця. 
Всі початки відліку мають назву календар. 

Проміжок часу прийнятий за одиницю, може бути використаний 
лише раз. Тому одиницею часу повинен бути регулярно-повторний про-
цес. Такою одиницею в Міжнародній системі одиниць названа секунда. 
Поряд з секундою використовуються й інші одиниці часу: хвилина, го-
дина, доба, рік, тиждень, місяць, століття [5]. 
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Перші уявлення про час діти дістають в дошкільний період. Зміна дня 
і ночі, пір року, повторення режимних моментів у житті дитини, – все це 
формує часові уявлення. Однак як часову послідовність подій (що було 
раніше, що пізніше), так і особливо уявлення про тривалість подій діти 
засвоюють з великими труднощами. Типовими є помилки дітей щодо по-
слідовності подій (наприклад, діти плутають поняття «вчора» і «завтра»). 

У групі шостого року життя передбачається ознайомлення дітей з 
одиницями часу: секундою, хвилиною, годиною. Вдосконалюється орі-
єнтування в часі: діти повинні під час виконання практичних завдань 
вкладатися у відведений для цього час, планувати і розраховувати дії, 
орієнтуючись за годинником – звичайним і піщаним. 

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений 
старт» відображає запити практиків та пропонує орієнтири змістово-
го наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і батьків 
на особистісний розвиток дітей за основними напрямами та робить 
окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для 
всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей. Цим 
зумовлена структура програми. Основний програмовий зміст упорядко-
вано за розділами.

У розділі «Пізнавальний розвиток» подано обсяг завдань, необхідних 
для розвитку пізнавальних інтересів, здібностей, психічних процесів та 
операцій мислення, розширення досвіду пізнання світу і себе у ньому, 
стимуляції самостійної пізнавальної активності як запоруки успішного 
подальшого навчання. Програмові завдання охоплюють загально-пізна-
вальний та логіко-математичний аспекти. Вони згруповані за напрям-
ками: «У світі природи», «У світі предметів», «У світі людей», «У світі 
чисел і цифр», «У світі форм і величин», «У світі простору і часу».

Отже, за напрямком «У світі простору і часу», діти під час навчання 
у підготовчій групі та на час вступу до школи повинні мати такі елемен-
тарні часові уявлення, а саме:

 розрізняти розташування предметів у просторі (вгорі, внизу, лі-
воруч, праворуч, попереду, позаду, посередині) та визначати напрямок 
руху (вперед, назад, наліво, направо);

 вправляти у вмінні визначати розташування предметів віднос-
но себе і будь-якого предмета, за просторовим розміщенням на площині 
(на столі, в зошиті);

  визначати відстань, диференціювати поняття: далеко, близько, 
поруч, подалі;

 формувати та розширювати знання про одиниці часу: хвилина, 
година, доба (частини доби – ранок, день, вечір, ніч), тиждень (назви 



193

днів тижня, їх послідовність), місяць (назви 12 місяців, їх послідов-
ність), рік (пори року – весна, літо, осінь, зима);

  диференціювати та правильно вживати часові поняття: зараз, 
згодом, раніше, пізніше, сьогодні, завтра, вчора, швидко, повільно тощо;

  ознайомлювати з різними видами годинників та календарів та 
вчити користуватися ними.

У Програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів 
(1 – 4 класи) при вивченні розділу «Час. Одиниці часу. Співвідношення 
між ними. Визначення часу за допомогою годинника. Календар» визна-
чено наступні державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготов-
ки учнів, а саме: учень знає одиниці часу та їх співвідношення; визначає 
час за годинником з точністю до хвилини; вміє користуватись календа-
рем; скорочено записує одиниці відповідних величин; замінює крупні 
одиниці вимірювання часу дрібними і навпаки; виконує арифметичні дії 
з одиницями вимірювання часу [1].

Учні молодшого шкільного віку починають сприймати і пізнавати, 
в основному чуттєво, деякі властивості часу: періодичність, плинність, 
необоротність. 

Справжній зміст властивостей часу засвоюється у процесі навчання 
у школі, але в перші три роки життя в дитини формуються загальне орі-
єнтування в часі, чуттєве сприйняття тривалості часу. Сприйняття часу 
спирається насамперед на слухові та м’язові відчуття. 

Спілкуючись з дорослими, під впливом спеціального навчання ди-
тина оволодіває словником, який характеризує різні часові відрізки (не-
забаром, нешвидко, зараз, потім), частини доби (день, ніч), пори року, 
а також словником, який відображає плинність часу (сьогодні, завтра). 

Слід підкреслити, що формування часових уявлень дуже складне 
для дітей, тому що час відносний, він не має наочності і визначається 
в основному опосередковано, через зміст діяльності, яка заповнює цей 
часовий відрізок: вночі сплять, вранці йдуть до школи тощо.

Хоча сприйняття часу в ранньому віці ускладнене, все ж уже діти 
розрізняють і правильно вживають дієслова в теперішньому, минуло-
му та майбутньому часі (ми ходили, йдемо, підемо). У них повинні 
бути сформовані уявлення про час (сьогодні, завтра, зараз, потім, ра-
нок, вечір, день). Учнів вчать: розуміти і правильно вживати слова, що 
вказують на час дії: було, є, буде; розрізняти і називати частини доби: 
ранок, день, вечір, ніч; розуміти слова, які вказують на тривалість і 
співвідношення часу: довго – недовго, зараз, пізніше, раніше; у не-
складних сюжетах визначати послідовність логічно пов’язаних подій. 
Формуванню цих уявлень насамперед сприяє чіткий розпорядок дня, 
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чітко встановлений час підйому дітей, ранкової гімнастики, сніданку, 
занять, ігор тощо.

Спочатку молодші школярі характеризують час за подіями, що від-
булися безпосередньо з кожним із них за день і викликали сильні емо-
ції. Поступово вони відходять від такого розуміння часу і починають 
пов’язувати його з подіями, які стались у навколишній дійсності. Озна-
йомлення дітей з частинами доби слід починати з контрастних відрізків: 
день – ніч; ранок – вечір.

Дітей шестирічного віку навчають оцінювати послідовність дій: 
була, є, буде, зараз, пізніше, після, раніш, вчора, сьогодні, завтра. Під 
впливом навчання в дітей формуються уміння розуміти і правильно по-
значати тривалість часу (довго – недовго, давно – нещодавно), визнача-
ти послідовність логічно пов’язаних подій, дій на зрозумілих сюжетах.

Внаслідок цілеспрямованої роботи у дітей формуються уявлення і 
поняття про деякі властивості часу: 

- об’єктивність, тобто, неможливість уповільнити або прискори-
ти його; 

- необоротність – час завжди йде вперед, не можна повернути 
день вчорашній [4].

При оволодінні учнями навичками розрізняти, називати частини 
доби і визначати їхню послідовність відзначені наступні особливості: 

1) нерівномірність в оволодінні назвами частин доби;
2) виділення спочатку тих частин доби, що частіше називаються 

дорослими, зв’язані з характерними видами діяльності і мають конкрет-
ні ознаки; 

3) співвіднесення показників частин доби з власним досвідом 
життя і діяльності;

4) визначення послідовності частин доби, як правило, починаючи 
з ранку. 

Виходячи з цих особливостей, вчителі повинні намітити методи ро-
боти по формуванню в дітей знань про частини доби, їх послідовність, 
про змінюваність доби. 

Ознайомлення дітей з відрізками часу ґрунтується в основному на 
чуттєвій основі. Вчитель з’ясовує з дітьми, що роблять вранці, вдень, 
ввечері, вночі. Як прийоми навчання широко застосовуються читання, 
бесіди. Поряд із сюжетною наочністю використовують умовну: моделі, 
схеми.

Учні сьомого року життя ознайомлюються з одиницями часу: секун-
дою, хвилиною, годиною. Вдосконалюється орієнтування в часі: діти 
повинні під час виконання практичних завдань вкладатися у відведений 
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для цього час, планувати і розраховувати дії, орієнтуючись за годинни-
ком-звичайним і піщаним. Виконуючи практичні вправи з моделями го-
динника, учні навчаються визначати час за годинником.

Усі міри часу (секунда, хвилина, година, доба, тиждень, місяць, рік, 
століття) представляють визначену систему часових еталонів, де кожна 
міра складається з одиниць попередньої і служить підставою для побу-
дови наступної. Тому знайомство дітей з одиницями вимірювання часу 
повинно здійснюватися в строгій системі і послідовності, де знання од-
них інтервалів часу, можливість їхнього визначення і виміру служили 
б основою для ознайомлення з наступними і розкривали дітям істотні 
характеристики часу: його плинність, безперервність, необоротність [2].

У дітей молодшого шкільного віку можна формувати навички регу-
ляції діяльності в часі. Для цього необхідно створювати спеціальні си-
туації, загострюючи увагу дітей на тривалості різних життєво важливих 
часових інтервалів, показувати їм, що можна встигнути зробити за ці 
відрізки часу, привчати в процесі діяльності вимірювати, а потім і само-
стійно оцінювати часові проміжки, розраховувати свої дії і виконувати 
їх у заздалегідь установлений час. 

Усе життя людини тісно пов’язане з часом, з умінням вимірювати, роз-
поділяти, цінувати час. Час збігає безперервно, його не можна ні спинити, 
ні повернути, тому за тривалістю дуже важко сприймати проміжки часу, 
порівнювати події. Тому час – одна з важких для вивчення величин. 

Спираючись на досвід дітей, слід підкреслити, що час вимірюють осо-
бливими приладами – годинниками. Діти ознайомлюються з цифербла-
том годинників, у них формуються поняття про годину, хвилину, секунду.

Внаслідок цілеспрямованої роботи у дітей формуються уявлення і по-
няття про деякі властивості часу: об’єктивність, тобто неможливість упо-
вільнити або прискорити його; необоротність – час завжди йде вперед, не 
можна повернути день вчорашній. На різних прикладах життєвих ситуа-
цій треба показати важливість обліку часу, точного визначення його. 

Основна мета вивчення теми «Міри часу» в розділі «Багатоцифрові 
числа» – узагальнити нагромаджені уявлення і знання про вимірювання 
часу. Однак тут діти ознайомлюються і з новими одиницями вимірюван-
ня – століттям та з розв’язуванням найпростіших, але практично важ-
ливих для подальшого навчання задач. Це задачі, в яких обчислюються 
дати початку і кінця та тривалість тієї чи іншої події в межах не тільки 
однієї або кількох діб, а й одного або кількох століть. 

Висновки. Підводячи підсумки, можна сказати, що час – дійсно одна 
з найважчих для вивчення величин. Часові уявлення в дітей розвивають-
ся повільно, в процесі тривалих спостережень, нагромадження життєво-
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го досвіду, вивчення інших величин. Ознайомлюючи учнів початкових 
класів з часовими одиницями, часто на уроках використовується дуже 
багато різноманітної наочності – це і годинники-циферблати і картини, 
і таблиці, схеми, різні види годинників, табель-календар, секундоміри, 
прилад телурій. Широко використовуються на уроках і бесіди, і читан-
ня, і переказування цікавих фактів, віршів, і перегляд картин-ілюстра-
цій; проводяться дидактичні ігри, розумові розминки. 
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ВИКОРИСТАННЯ УСНИХ ВПРАВ У СИСТЕМІ 
РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

У статті здійснено аналіз розвивальних можливостей усних вправ у процесі 
навчання математики молодших школярів.

Ключові слова: усні вправи, розвивальне навчання, методика навчання ма-
тематики молодших школярів.

Sharan O., Lazorchyn O. Use of Verbal Exercises in the System of Developing 
Teaching of Mathematics to Elementary School Children. The article analyzes the 
developmental possibilities of oral exercises in teaching mathematics to younger pupils.



197

Key words: verbal exercises, developing education, methods of teaching 
mathematics to elementary school children.

Шаран А., Лазорчын О. Использование устных упражнений в системе 
развивающего обучения математики учащихся начальной школы. В статье 
осуществлен анализ развивающих возможностей устных упражнений в про-
цессе обучения математике младших школьников.

Ключевые слова: устные упражнения, развивающее обучение, методика 
обучения математике младших школьников.

Постановка проблеми. Дослідження і педагогічна практика остан-
ніх десятиліть показали, що якісна освіта не зводиться до передачі 
і засвоєння знань, умінь і навичок. На перший план висувається про-
цесуальна сторона навчання, яка виражається в самому його характері, 
підході, особистісному відношенні учня до суспільно-історичного до-
свіду, який він набуває.

Особлива роль у становленні особистості, в розвитку мислення, у 
формуванні пізнавальної активності відводиться періоду раннього ди-
тинства і молодшого шкільного віку. У даному віці йде активне фор-
мування мислення, яке є невіддільним від мови. Перші уміння дитини 
порівнювати, класифікувати, узагальнювати, систематизувати виявля-
ються в її умінні говорити, будувати усну мову логічно чітко, доказово, 
образно. І навпаки, просунутість в оволодінні усною мовою в значній 
мірі залежить від глибини розуміння суті фактів, що вивчаються, пра-
вил, закономірностей.

З метою розвитку математичної мови молодших школярів, абстрак-
тно-образного мислення необхідні функціонально-динамічні завдання, 
які могли б переключати увагу, діяльність учнів, розвивати уяву, підви-
щувати емоційний фон. Такими завданнями можуть стати усні вправи. 
Вони містять величезні потенційні можливості для розвитку мислення, 
активізації пізнавальної діяльності учнів.

Аналіз досліджень. Основоположними роботами з теорії розви-
вального навчання є праці Л. Виготського, П. Гальперіна, В. Давидова, 
Л. Занкова, Е. Кабанової-Меллер, А. Леонтьєва, Н. Менчинської, С. Ру-
бінштейна, Н. Тализіної, Д. Ельконіна, І. Якиманської. 

Розробці теоретичних основ розвивального навчання математики 
присвячені спеціальні дослідження Х. Ганєєва, Н. Істоміної, Л. Петер-
сон, З. Слепкань. Організація усної роботи учнів початкової школи зна-
йшла певне відображення в публікаціях А. Бронникової, І. Ліпатнико-
вої, Г. Поляк, Я.Ф.Чекмарьова. Проте перераховані автори пов’язують 
усну роботу, в основному, з технікою обчислень.
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Мета статті – розглянути можливості використання усних матема-
тичних вправ у навчально-пізнавальному процесі з врахуванням їх роз-
вивальної спрямованості.

Виклад основного матеріалу. В теорії розвивального навчання ува-
га приділяється як самому засвоєнню інформації, так і організації на-
вчальної діяльності школярів, що спільно забезпечують розвиток тих 
якостей особистості, які створюють можливість і прагнення до пізнан-
ня. Навчанню, організованому таким чином, І. Якиманська дає наступне 
визначення: «Навчання, яке, забезпечуючи повноцінне засвоєння знань, 
формує навчальну діяльність і тим самим безпосередньо впливає на ро-
зумовий розвиток, і є розвивальним навчанням» [6, 3].

Розумовий розвиток не зводиться до простого механічного засвоєн-
ня способів розумової діяльності. Людина повинна оволодіти не тіль-
ки поняттями, думками і висновками, але і принципами, структурою 
діяльності з обробки інформації. Реальною основою, передумовою 
розумового процесу є інтелект, розумові здібності. Між інтелектом 
і мисленням здійснюється постійна взаємодія: мислення є процесом 
функціонування інтелекту, а розвиток інтелекту обумовлений якістю 
розумової діяльності.

Враховуючи всі аспекти розвивального навчання, за основу нами 
прийнято визначення, запропоноване Х. Ганєєвим: «Навчання, спрямо-
ване на формування способів діяльності з інформацією в певній пред-
метній області, метою і результатом якого є розумовий розвиток і засво-
єння знань, є розвивальним навчанням» [1, 4].

Щоб діти, сидячи в класі, вчилися і засвоювали знання і вміння у 
формі повноцінної навчальної діяльності, її потрібно правильно орга-
нізувати. У чому ж сенс такої правильної організації? Вченими психо-
логами і методистами розроблено різні варіанти організації навчальної 
діяльності. Один з можливих варіантів організації навчальної діяльності 
дає теорія навчальної діяльності, розроблена В. Давидовим.

Дитина засвоює який-небудь матеріал у формі навчальної діяльності 
тільки тоді, коли у нього є: по-перше, внутрішня потреба і мотивація та-
кого засвоєння; по-друге, діяльність дитини пов’язана з перетворенням 
засвоюваного матеріалу і отриманням нового духовного продукту, тобто 
знання про матеріал, що вивчається. Без цього повноцінної людської ді-
яльності немає.

Під навчальною потребою розуміють потребу школяра в реальному 
або уявному експериментуванні з тим або іншим матеріалом з метою до-
слідження його взаємозв’язку [3]. При розкритті поняття «усні вправи» 
ми виходимо з того, що розв’язання істотної частини завдань шкільного 
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курсу математики передбачає сформованість в учнів таких якостей, як: 
володіння правилами і алгоритмами дій відповідно до чинних програм, 
уміння проводити елементарне дослідження.

Під дослідженням в науці розуміється вивчення якого-небудь об’єкту 
з метою виявлення закономірностей його виникнення, розвитку, пере-
творення. В процесі дослідження застосовується накопичений досвід, 
наявні знання, а також методи і способи (прийоми) вивчення об’єктів. 
Підсумком дослідження повинно стати отримання нових знань [4].

У застосуванні до процесу навчання математики важливо відзна-
чити наступне: до основних компонентів навчального дослідження 
ми відносимо постановку проблеми дослідження, усвідомлення його 
цілей, попередній аналіз інформації з даного питання, умови і методи 
розв’язання завдань, близьких до проблеми дослідження, висунення і 
формулювання початкової гіпотези, аналіз і узагальнення отриманих в 
ході дослідження результатів, перевірка останньої гіпотези на основі 
отриманих фактів, остаточне формулювання нових результатів, законо-
мірностей, властивостей, визначення місця знайденого розв’язання по-
ставленої проблеми в системі наявних знань.

Серйозним потенціалом у формуванні таких дослідницьких якостей 
як уміння цілеспрямовано спостерігати, порівнювати, висувати, дово-
дити або спростовувати гіпотезу, уміння узагальнювати та ін. володіють 
усні вправи.

Визначимося з тим, що саме ми розумітимемо під терміном «усні 
вправи». Вправи є процесом навчання і засвоєння знань, спрямованим 
на реалізацію основних цілей освіти.

Усні вправи є підсистемою вправ, тому вони містять ті ж характе-
ристики, що і узагальнювальний термін «вправи», але, у свою чергу, ма-
ють специфічні особливості. Усні вправи є процесом засвоєння знань, 
характерною межею якого є інтенсифікація навчального процесу за ра-
хунок скорочення маніпулятивних перетворень з метою розвитку мови, 
розумових операцій, творчих здібностей учнів. Усні вправи містять різні 
види завдань, що дозволяють розкрити здібності і торкнутися інтересів 
будь-якого учня. Завдання можна розділити на чотири категорії:

I. Завдання, що вимагають відтворення даних.
II. Завдання, що вимагають простих розумових операцій з даними.
III. Завдання, що вимагають складних розумових операцій з даними.
IV. Завдання, що вимагають творчого мислення.
До першої категорії відносяться:
1) завдання на розпізнавання;
2) завдання на відтворення окремих фактів, чисел, понять; 
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3) завдання на відтворення правил; 
4) завдання на відтворення таблиць додавання, віднімання, множен-

ня, ділення. 
Дані завдання вимагають від учнів виконання таких операцій, зміст 

яких передбачає впізнання або репродукцію окремих фактів або цілого. 
Найчастіше вони починаються із слів: яка з; що це; як називається і так 
далі.

У другу категорію включені: 
1) завдання на виявлення фактів (вимірювання, зважування і т. д.); 
2) завдання на перерахунок і опис процесів і способів дій; 
3) завдання на розбір і структуру (аналіз і синтез); 
4) завдання на зіставлення і розрізнення (порівняння і розділення);
5) завдання на розподіл (класифікація);
6) завдання на виявлення взаємин між фактами (функція, спосіб, на-

слідок, засіб і т. п.);
7) завдання на абстракцію, конкретизацію і узагальнення; 
8) розв’язування нескладних прикладів (з невідомими величинами і 

та ін.). 
При виконанні названих завдань необхідні елементарні розумові 

операції. Починаються завдання зазвичай словами: порівняйте; визна-
чте схожість і відмінність; яким способом; що є причиною та ін.

Третя категорія охоплює: 
1) завдання на перенесення (трансляція, трансформація); 
2) завдання на виклад (інтерпретація, роз’яснення сенсу, значення, 

обгрунтування); 
3) завдання на індукцію; 
4) завдання на дедукцію; 
5) завдання на доведення (аргументацію) і перевірку (верифіка-

цію);
6) завдання на оцінювання.
Розв’язання перерахованих завдань вимагає складних розумових 

операцій. Сюди відносяться завдання на індукцію, дедукцію, інтерпре-
тацію, верифікацію і так далі. Починаються вони зазвичай із слів: по-
ясніть сенс; розкрийте значення; як ви розумієте; чому вважаєте, що; 
визначте; доведіть і т. п.

У четвертую категорію входять:
1) розв’язання проблемних завдань і ситуацій;
2) постановка запитань і формулювання задач або завдань;
3) завдання з виявлення на підставі власних спостережень (на сен-

сорній основі);
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4) завдання з виявлення на підставі власних роздумів (на раціональ-
ній основі).

Ці завдання при виконанні допускають самостійність. Починаються 
вони, зазвичай, словами: придумай; зверни увагу; на підставі власних 
спостережень визнач і т. п. Це вже не завдання, які вимагають не тільки 
знання всіх попередніх операцій, але і здатність комбінувати їх у біль-
ші блоки, структури так, щоб вони створювали щось нове, нехай навіть 
тільки суб’єктивно, для учня.

Таким чином, усні вправи дозволяють реалізувати наступні цілі: діа-
гностичні, прогностичні і емоційно-мотиваційні [5, 36].

Усні вправи є багатоаспектним явищем навчання математики, що во-
лодіє наступними основними ознаками:

1) бути способом організації засвоєння;
2) бути засобом цілеспрямованого формування знань, умінь і нави-

чок;
3) бути засобом активізації пізнавальної діяльності;
4) служити засобом зв’язку теорії з практикою;
5) бути способом стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності школярів;
6) бути способом організації і управління навчально-пізнавальною 

діяльністю учнів;
7) бути однією з форм реалізації методів навчання.
В процесі пізнавальної діяльності людина здійснює різні розумові 

процедури, за допомогою яких досягається отримання нового знання. 
Первинним етапом такого роду діяльності є сприйняття інформації.

Тривалий час панувала точка зору, у відповідності з якою основне 
призначення людської пам’яті бачили в збереженні отриманої інфор-
мації. Проте, розвинена пам’ять, за словами американського ученого 
У. Глассера, ще не є утворення, точна інформація ще не є знанням. Ви-
значеність і механічне зазубрювання, запам’ятовування – вороги живої 
думки, вони вбивають творчість і зводять нанівець оригінальність мис-
лення [2].

При традиційному навчанні засвоєння окремих ознак предмета, 
явища, застосування формул, правил передбачає їх попереднє засвоєн-
ня. Тим самим, засвоєння знань і їх застосування виявляється віднос-
но самостійними еталонами навчання: в процесі застосування знань 
основну роль відіграє асоціативне мислення, в процесі засвоєння їх 
основне навантаження лягає на пам’ять, яка ніби передує активним 
розумовим операціям і практичним діям, будучи їх своєрідною пере-
думовою.
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Така послідовність зумовлює характер і напрям тих змін, які відбу-
ваються в пам’яті учня в процесі шкільного навчання. Витісняється по-
стійно найбільш природна для людини недовільна пам’ять – в начальній 
роботі школяра починає домінувати довільна пам’ять: навмисне заучу-
вання різноманітного матеріалу.

Природно, що в шкільному віці повинні набуватися навики переходу 
від мимовільної пам’яті до пам’яті довільної. Проте, в цьому перехо-
ді цінна не стільки навмисність заучування, скільки можливість в по-
трібний момент відтворити конкретний матеріал, тобто цілеспрямована 
вибірковість відтворення. Але саме ця така бажана якість найчастіше 
відсутня в пам’яті школяра.

Усні вправи грунтуються на розвивальному навчанні, в якому збе-
рігання інформації розглядається не як мета, а як засіб, що забезпечує 
можливість реалізації основної функції пам’яті, – використання необ-
хідної інформації з метою ефективнішого пристосування людини до 
умов навколишнього середовища.

Усні вправи дозволяють так організувати навчальний процес, що в 
результаті їх виконання учні отримують цілісну осмислену картину да-
ного явища. Це забезпечує можливість не тільки надійно утримувати в 
пам’яті, але і відтворювати саме ті фрагменти, які виявляються необхід-
ними в процесі проходження подальших кроків пізнання.

Завдяки цьому в процесі виконання усних вправ можна виділити 6 
ієрархічних ступенів, що є етапами, яких досягає учень у міру оволодін-
ня знаннями. Вони характеризують ступінь розуміння і міру оволодіння 
досвідом в даному предметі.

Перший ступінь засвоєння – впізнавання – розглядається як 
запам’ятовування і відтворення інформації. Немає іншого шляху 
запам’ятовування інформації, окрім взаємозв’язку думок, відносин, пе-
ретворень. Знання грунтується на фактах і є методом засвоєння інфор-
мації або володіння теорією. Категорія знання включає: факти, терміно-
логію, способи представлення понять і явищ, класифікацію, загальні і 
абстрактні поняття, теорію і т. д.

Другий ступінь – розуміння – розглядається як знання, яке дозволяє 
вступити в комунікацію і користуватися наявною інформацією. Розумін-
ня – вищий ступінь засвоєння, ніж просто знання. Воно виявляється в 
обгрунтуванні сенсу дій, в умінні перевести математичні символи у вер-
бальні, використовувати отримані дані для визначення наслідків і т. д.

Третій ступінь – застосування – розглядається як уміння застосову-
вати інформацію (правила, методи, загальні поняття) в новій ситуації 
без підказки.
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Четвертий ступінь – аналіз – розглядається як знання, що дозволяє 
ділити інформацію на частини і встановлювати взаємозалежність між 
певними частинами і елементами.

П’ятий ступінь – синтез – розглядається як знання, що дозволяє ре-
організувати інформацію з різних джерел і на цій основі створити новий 
зразок. Синтез припускає творчу переробку інформації, внаслідок чого 
виробляється загальний план дії, створюється нове ціле, розробляється 
інформація, що пояснює явище або подію.

Шостий, найвищий ступінь засвоєння – оцінювання – дозволяє су-
дити про цінність якої-небудь ідеї, методу, матеріалу. Це новий крок в 
оволодінні знаннями, що характеризується проникненням в суть пред-
мета, явища.

Усні вправи руйнують стандартність мислення постійним залучен-
ням учнів в аналіз початкової інформації, прогнозуванням помилок і 
провокацією їх на цій основі. Основним же вважаємо залучення самих 
учнів при роботі з інформацією до створення орієнтовної основи, яка 
із самого початку зміщує акценти навчального процесу з необхідності 
запам’ятовування на необхідність уміння застосовувати інформацію і 
тим самим сприяє переводу учнів з рівня репродуктивного засвоєння 
знань на дослідницький рівень.

Виділяють такі основні функції усних вправ:
1. Розвиток усної математичної мови.
2. Створення емоційного фону навчання.
3. Інтенсифікація навчального процесу для формування прийомів 

розумових операцій, уяви, пам’яті.
4. Формування логічного мислення.
5. Оволодіння навичками дослідницької діяльності.
6. Розвиток уваги.
7. Формування умінь і навичок.
8. Формування розумової культури в процесі навчання математики.
9. Засвоєння знань предметного і міжпредметного характеру.
Багатофункціональність усних вправ сприяє посиленню розвиваль-

ного ефекту навчання. При цьому необхідною умовою підвищення 
ефективності навчання є регулярність, строга послідовність і система-
тичність в застосуванні усних вправ. 

Висновки. Усні вправи дозволяють школярам легко побачити суть 
явища, не губити його на шляху маніпулятивних перетворень; пояс-
нювати і коментувати їх виконання. Крім того, усні вправи дозволяють 
урізноманітити форми уроків: в першу чергу – це включення елементів 
цікавості, зокрема – дидактичних ігор. Усні вправи дозволяють індиві-
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дуалізувати роботу. Використовуючи диференційовано усні завдання, 
посильні кожній дитині, з урахуванням її розумових і психологічних 
можливостей, усні вправи створюють умови максимального розвитку 
індивідуальних здібностей.

Таким чином, усні вправи містять величезні потенційні можливос-
ті для розвитку мислення, активізації пізнавальної діяльності учнів. Ці 
функції усних вправ тісно пов’язують їх з ідеєю розвивального навчан-
ня, яка виділяє як основну мету навчання і розвиток інтелектуальних 
здібностей учнів.
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РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

УДК 785.6
Андрій БОЖЕНСЬКИЙ,

м. Дрогобич

КОНЦЕРТ СТУДЕНТІВ-ЛАУРЕАТІВ 
МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

З 2010 року на музично-педагогічному факультеті Дрогобицько-
го педуніверситету активно функціонує проблемна група, а точніше, 
творча група, якою керує кандидат педагогічних нак, доцент Андрій 
Іванович Душний. 

Метою створення даної групи, на перший погляд, судячи із на-
зви, повинна бути якась окрема діяльність із посиленням роботи над 
тими чи іншими предметами, але тут все навпаки, у проблемній групі 
зібрані найкращі студенти факультету із різних фахових дисциплін. 
Завданням проблемної групи виступає підготовка до ІІ туру Всеукра-
їнської студентської олімпіади, але так як із мистецьких дисциплін 
олімпада проводиться не часто, то завдання спрямоване у сторону ак-
тивної участі у конкурсно-фестивальному русі як одного із аспектів 
пропаганди кращих мистецьких традицій факультету та вузу.

За період 2012 – 2013 навчального року студенти побували на 
різноманітних Всеукраїнських та міжнародних виконавських кон-
курсах в Україні, Болгарії, Сербії, здобувши десятки перемог та на-
город. Серед плеяди мистецьких форумів постають конкурси-фес-
тивалі «Світ, мистецтво і море» (Болгарія), відео-конкурс «Internet 
music competition» (Сербія), «Київський колорит», «Індивідуаліс» 
(Київ), ім. І. Вимера «Золота троянда» (Львів), «KrimACCO» (Сім-
ферополь), «Арт-Домінанта» (Харків), «Кришталевий Трускавець» 
(Трускавець), «Закарпатський Едельвейс» (Ужгород), «Perpetuum 
mobile» (Дрогобич), конкурс вокалістів ім. І. Маланюк (Івано-
Франківськ).

Відтак, 30 травня 2013 року в актовому залі відбувся Гала-кон-
церт студентів-лауреатів у всіх жанрах («академічний вокал», «фор-
тепіано», «баян-акордеон»), а також «естрадному жанрі», який був 
представлений співом або грою під фонограму (–). Звуко-технічне 
забезпечення люб’язно надав заслужений діяч естрадного мистецтва 
України, вчитель-методист ДМШ № 1 м. Дрогобича Роман Ілик. У 
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програмі учасників звучала класична, естрадна, сучасна та оригі-
нальна музика, пісні з репертуару відомих виконавців.

Хочемо наголосити на найвищих досягненнях наших студентів, 
які здобули титул володарів «Гран-Прі»: на Всеукраїнському фес-
тивалі-конкурсі музичного мистецтва «Київський колорит» (2012) у 
номінації «композитор-виконавець» та міжнародному конкурсі бая-
ністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» (Дрогобич, 2013) як учасник 
інструментального квартету у номінації «ансамблі народних інстру-
ментів» – акордеоніст Роман Стахнів (клас доцента Андрія Душно-
го); на Всеукраїнському конкурсі вокалістів ім. І. Маланюк (Івано-
Франківськ, 2013) – Мар’яна Мазур (клас доцента Євгенії Шуневич).

Перемогу здобули ціла низка студентів факультету:
• Анастасія Бібла (фортепіано, лауреат 2-ї премії міжнарод-

ного відео-конкурсу «Internet music competition – 2013» (Сербія), 
клас доц. Л. Філоненка);

• Віталій Мицак (баян, лауреат 2-ї премії міжнародного кон-
курсу баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile – 2013» (Дрогобич), 
клас доц. А. Душного);

• Ганна Савчин (акордеон, лауреат 2-ї премії міжнародного 
фестивалю-конкурсу ім. І. Вимера «Золота троянда – 2013» (Львів) та 
1-ї премії міжнародного конкурсу-фестивалю «Закарпатський Едель-
вейс – 2013» (Ужгород), клас доц. А. Душного);

• Дует баяністів-акордеоністів: Роман Стахнів – Віта-
лій Мицак (лауреати 2-х премій міжнародного конкурсу виконавців 
на народних інструментах «KrimACCO – 2013» (Сімферополь) та 
«Perpetuum mobile – 2013» (Дрогобич), клас доц. А. Душного);

• Ілона Реут (вокал, лауреат 1-ї премії Всеукраїнського фес-
тивалю-конкурсу «Кришталевий Трускавець – 2013», клас ст. викл. 
С. Дицьо, кон-р Н. Сторонська);

• Мар’яна Мазур (вокал, лауреат 1-х премій Всеукраїнських 
та міжнародних конкурсів «Світ, мистецтво і море» (Болгарія, 
2012), ім. І. Вимера «Золота троянда – 2012», «Київський колорит 
– 2012», лауреат 2-ї премії міжнародного відео-конкурсу «Internet 
music competition – 2013» (Сербія), клас доц. Є. Шуневич, кон-р 
Т. Козій).

• Марія Дмитришин (методична майстерність, лауреат 2-ї 
премії I-го Всеукраїнського музичного конкурсу-фестивалю «Арт-
Домінанта» (Харків, 2013), клас ст. викл. Т. Медвідь);

• Назар Хомин (акордеон, лауреат 1-х премій Всеукраїнських 
та міжнародних конкурсів «Київський колорит – 2012», ім. І. Ви-
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мера «Золота троянда – 2012», «KrimACCO – 2013» (Сімферополь, 
2-а премія), «Internet music competition – 2013» (Сербія, 2-а премія), 
«Perpetuum mobile – 2013» (Дрогобич, 4-а премія у номінації «вико-
навці академічної музики»), «Арт-Домінанта» (Харків, 2013, 4-а пре-
мія), клас доц. А. Душного);

• Ольга Горда (вокал, лауреат 2-ї премії Всеукраїнського фес-
тивалю-конкурсу музичного мистецтва «Київський колорит – 2012» 
та 1-ї премії міжнародного конкурсу-фестивалю «Закарпатський 
Едельвейс – 2013» (Ужгород), клас доц. Є. Шуневич);

• Роман Стахнів (акордеон, лауреат 1-ї премій Всеукраїн-
ського «Арт-Домінанта» (Харків, 2013) та міжнародного конкурсів 
«Perpetuum mobile – 2013» (Дрогобич, 3-я премія у номінації «авто-
ри-виконавці», клас доц. А. Душного).

• Юлія Олач (фортепіано, лауреат 1-ї премії міжнародного ві-
део-конкурс «Індивідуаліс – 2012» (Київ), 2-ї премії міжнародного 
фестивалю-конкурсу ім. І. Вимера «Золота троянда – 2013» (Львів), 
1-ї премії міжнародного відео-конкурсу «Internet music competition – 
2013» (Сербія), клас доц. У. Молчко);

• Юрій Ісевич (баян, лауреат 1-х премій Всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів «Київський колорит – 2012», «Закарпатський 
Едельвейс – 2013» у номінації «естрадний акордеон», «KrimACCO – 
2013» (Сімферополь, 3-я премія), «Internet music competition – 2013» 
(Сербія, 2-а премія), «Perpetuum mobile – 2013» (Дрогобич, 3-я пре-
мія у номінаціях «виконавці естрадно-джазової музики»), «Арт-
Домінанта» (Харків, 2013, 4-а премія), клас доц. А. Душного).

Перший звітний концерт відбувся на високому виконавському рів-
ні, про що свідчили гучні оплески слухачів. Учасники наочно один 
за одним підтверджували звання «лауреата» у рідних стінах універ-
ситету, перед своїми викладачами, товаришами, гостями, усіма при-
сутніми. Творчий рік закінчився, попереду відпочинок та нові творчі 
плани... 

Підводячи підсумок, висловлюємо щиру вдячність усім педаго-
гам, які долучилися до підготовки студентів і, зокрема, керівникові 
групи Андрію Івановичу за невтомну працю та блискучий результат 
творчої роботи, а також ректорату університету за можливість пре-
зентувати наш навчальний заклад на найвищий щаблях мистецької 
освіти та музичного виконавства України та зарубіжжя.
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УДК 784(477.83)(049.32)
Андрій ДУШНИЙ,

м. Дрогобич

МАР’ЯНА МАЗУР – 
ВОКАЛЬНА НАДІЯ ДРОГОБИЧА

Дрогобич славиться своїми вокальними, хоровими та інструмен-
тальними традиціями, адже тут знаходиться дві музичні школи, За-
служений Прикарпатський ансамбль пісні і танцю «Верховина», му-
зичне училище імені Василя Барвінського та музично-педагогічний 
факультет Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка із вокальною школою Миколи Копніна. У місті 
Котермака відбувається низка конкурсів та фестивалів, концертів та 
презентацій за участю як митців-дрогобичан, так і гостей із України 
та за кордону. Водночас, ми гордимося здобутками наших учнів, сту-
дентів та низки колективів на Всеукраїнських та міжнародних кон-
курсах, фестивалях та мистецьких форумах.

Якщо констатувати один із напрямків творчості дрогобичан, то 
це без перебільшень – вокал. Вихідці вокалісти із Вокальної школи 
Дрогобича це – народні артисти України (Б. Базиликут, І. Кушплер, 
М. Мацялко, М. Шуневич, М. Шалайкевич, І. Попович, О. Білозір, 
лауреат Національнї премії імені Тараса Шевченка С. Магера та 
ін.), заслужений працівник освіти України, професор К. Сятецький, 
заслужені працівники культури України, доценти П. Турянський, 
Б. Щурик, П. Гушоватий та професор С. Дацюк, доценти І. Кліш 
та заслужена артистка естрадного мистецтва України Є. Шуневич, 
лауреати Всеукраїнських та міжнародних конкурсів: кандидат пе-
дагогічних наук С. Дицьо, Г. Дицьо, А. Боженський, Я. Дзендзеро-
вич, В. Сич, Н. Криськів, Р. Михаць, Р. Герилів, Ю. Трицецький та 
ін. Серед представників молодої генерації вокалістів за останні роки 
постало ім’я Мар’яни Мазур, перспективної вокалістки у сольній та 
колективній формі музикування, лауреата регіональних, Всеукраїн-
ських та міжнародних конкурсів та фестивалів.

У даний час Мар’яна студентка 4-го курсу музично-педагогічного 
факультету Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка, клас вокалу – заслуженої артистки естрадного 
мистецтва України, доцента Євгенії Шуневич. За період навчання мо-
лода співачка вже встигла здобути неабияку популярність у вокальній 
сфері завдяки перемозі на конкурсах та фестивалях як в Україні, так і 



209

за кордоном у номінації «Виконавці академічної музики», зокрема: у 
Херсоні на VI-ому Всеукраїнському конкурсі солістів-вокалістів ім. 
О. Петрусенко 1-а премія (2011); у Сербії на Міжнародному відео-
конкурс «Internet music competition» 2-а премія (2012); у Болгарії на 
Міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі-конкурсі «Мир, мисте-
цтво і море» 1-а премія (м. Варна, 2012); у Києві на Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі музичного мистецтва «Київський колорит» 1-а 
премія (2012); у Львові на IX-му міжнародному фестивалі-конкурсі 
мистецтв «Золота троянда» імені Ісидора Вимера 1-а премія та зо-
лота медаль, а також диплом за краще виконання вокального твору 
«Арії Галі» з опери «Заграва» А. Кос-Анатольського (2012).

Вражає різноплановий репертуар молодої співачки, який охо-
плює шедеври класичної, народної та популярної музики. Це і арії 
(Цариці ночі з опери «Чарівна флейта» В.А. Моцарта, «Solo per 
voi» з кантати «Pastorella, vaga, bella» Г. Генделя, Лауретти з опе-
ри «Джанні Скіккі» Дж. Пуччіні, Марфи з опери «Царева наречена» 
Н. Рімського-Корсакова); Романс Валлі з опери «Валлi» А. Каталанi; 
Вальс Джульєтти із опери «Ромео і Джульєтта» Ш. Гуно; компози-
ції на слова українських – І. Франка («Сонет» В. Барвінського), Лесі 
Українки («Хотiла б я пiснею стати» В. Квасневського), Д. Павличка 
(«В морі я хотів печаль свою втопить» К. Домiнчина), Т. Шевченка 
(«Якби мені мамо намисто» М. Лисенко), О. Олеся («Чого з’являєшся 
мені у сні» Ф. Надененка), російських – О. Толстого («Звонче жа-
воронка пенье» Н. Рімського-Корсакова) та Г. Галіної («Здесь хоро-
шо» С. Рахманінова), зарубіжних поетів – В. Гюго («Как дух лаури» 
Ф. Ліста); українські народні пісні в обробці Д. Задора («Серед села 
дичка»), Б. Лятошинського («Ой у полі тихий вітер віє»), Л. Ящен-
ка («Глибока кирниця»); твори Т. Альбіноні («Аdagio»), D. Foster 
(«The prayer»), E.L. Webber («The fantom of the opera»), F. Kempe («La 
Voix»), F. Mercury – M. Moran («Barcelona»), F. Sartori («Canto della 
terra», «Time to say goodbay»).

Водночас, Мар’яна – солістка народної студентської хорової ка-
пели «Gaudeamus» (керівник професор Степан Дацюк), з якою здій-
снила ряд творчих поїздок на Всеукраїнський фестиваль вокаль-
но-хорового мистецтва, присвяченого 175-річчю Національного 
педагогічного університету ім. М. Драгоманова (січень 2010); Все-
український фестиваль-конкурс хорового мистецтва, присвячений 
20-річчю Незалежності України (травень 2011); Інтернаціональний 
фестиваль університетської музики до м. Бельфор (Польща, 2012); 
взяла участь у мистецькій академії «Михайло Вербицький у музич-
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ній cпадщині» (Київ, 2010), міжнародному проекті «Theresien messe» 
Й. Гайдн спільно з симфонічним оркестром Свентокшинської філар-
монії м. Кельце (Польща, 2011), фестиваль духовної музики «Вгору 
серця…» (Івано-Франківськ, 2012), міжнародних концертах церков-
ної музики м. Карлові Вари (Чехія) та Польщі у 2012 році.

Як підсумок творчих перемог Мар’яни 2012 року став великий 
сольний концерт 19 грудня у Концертному залі Народного дому іме-
ні Івана Франка (Дрогобич). У концерті взяли участь – соліст Зас-
луженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю «Верховина» 
Ростислав Герилів, народний ансамбль бального танцю «Оксамит» 
(керівник Леся Калічак), Зразковий ансамбль танцю «Верховинка» 
(керівник Богдана Кос), ансамбль танцю «Прикарпатські візерунки» 
(керівник Ольга Максиміщак) та інструментальний ансамбль у скла-
ді Романа Хрипуна (клавіші), Івана Романишина (соло гітара), Юрія 
Дякунчака (бас-гітара), Богдана Рудзинського (ударні). У програмі 
звучали твори світової класики, оперні арії, обробки народних пі-
сень, популярні естрадні компонування.

Про мистецьку орбіту молодої співачки зазначає місцева преса 
(«Галицька зоря», «Франківець», «Каменярі»), Стрийське місцеве ТБ 
та всесвітня мережа Інтернет, окремі публікації висвітлюють матері-
али науково-практичних конференцій.

Таким чином, ми гордимося нашою вокалісткою Мар’яною Мазур 
та її педагогом-наставником Євгенією Шуневич, покладаючи великі 
надії на цей творчий тандем, який уособлює та продовжує вокальні 
традиції Дрогобиччини, прославляючи наш університет та місто на 
концертній естраді. Загалом, це неоціненний вклад у розвиток націо-
нальної культури, свідомості та ментальності на славу нашої держа-
ви, нашого народу.
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УДК 786.8(049.32)
Андрій ДУШНИЙ,

Богдан ПИЦ,
м. Дрогобич

VІ-й МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС 
БАЯНІСТІВ-АКОРДЕОНІСТІВ

«PERPETUUM MOBILE»

Закінчився VІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів 
«Perpetuum mobile», який проходив на базі Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. І. Франка 9 – 13 травня 2013 року.

Організаторами конкурсу виступили кафедра народних музичних 
інструментів та вокалу музично-педагогічного факультету Дрогобиць-
кого педагогічного університету ім. І. Франка та Національна Всеу-
країнська музична спілка, співорганізатором – Дрогобицьке державне 
музичне училище ім. В. Барвінського під егідою Міністерства освіти і 
науки України. На відкритті конкурсу вітальні адреси проголосили рек-
тор Франкового університету професор Надія Скотна, декан музично-
педагогічного факультету, професор Степан Дацюк та директор музу-
чилища, заслужений діяч мистецтв України Микола Ластовецький, на 
закритті – до учасників та переможців привітав перший проректор уні-
верситету професор Юрій Кишакевич та секретар Дрогобицької міської 
ради Тарас Метик.

У цьогорічному конкурсі взяли участь понад 700 музикантів різного 
віку і рівня (від початківців – до професіоналів) із 7 країн (Україна, Ро-
сія, Білорусія, Німеччина, Сербія, Італія, Польща), які змагались у семи 
категоріях. Розмаїття категорій дрогобицького конкурсу забезпечують 
можливість сучасному музиканту продемонструвати свою майстерність 
у відповідних для нього рівнях підготовки, формі (сольній чи ансамбле-
вій) та стилі (академічному чи естрадно-джазовому). Другий рік поспіль 
введена також категорія для виконавців-композиторів, тобто для тих ба-
яністів-акордеоністів, які поєднують виконавство з компонуванням. І за 
результатами конкурсу їх опуси публікуються у збірках.

Як уже не вперше відмічають члени журі, унікальною є оркестро-
ва категорія – єдина на народно-інструментальному просторі України. 
Вона привабила цьогоріч оркестри як з рідного краю, так і з Білорусі, 
Росії та Німеччини. Захоплюючим музичним явищем були їх виступи 
– неймовірне багатство фарб, невичерпна фантазія аранжувальників, 
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блискотлива майстерність виконавців! Вони викликали аплодисменти 
навіть у голови журі, всесвітньо відомого композитора, баяніста і ди-
ригента, заслуженого діяча мистецтв України Володимира Зубицького.

А виступи наймолодших учасників – учнів початкових навчальних 
закладів – вражають з кожним роком все більше – діти стають розкуті-
шими, з пробудженою музичною фантазією та артистизмом, з міцним 
фундаментом навченості та технічної вправності. Зростання музично-
виконавського рівня учнів вітчизняних дитячих музичних шкіл відміча-
ли усі члени журі, особливо ті, які приїхали здалеку – з Білорусі, Росії, 
Італії, Польщі (професори Саратовської, Ростовської консерваторій, Ін-
ституту музичної едукації при університеті м. Кєльц, Гомельського та 
Арзамаських музичних училищ та ін.) – адже «збоку видніше». Особли-
во помітний ріст у тих дітей, які уже не вперше беруть участь у дрого-
бицькому конкурсі, педагоги яких по-справжньому віддані своїй справі, 
постійно слідкують за новинками нотної та науково-методичної літера-
тури, спілкуються з широким колом колег.

Власне на підняття рівня вітчизняного народно-інструментального 
мистецтва й спрямоване вістря «Perpetuum mobile». Тому тут виконавство 
поєднується з методичними семінарами та майстер-класами для виклада-
чів музичних шкіл та училищ (Михайло Дмитришин із Тернопільського 
музичного училища), викладачів вищих музичних навчальних закладів 
(професор Людмила Варавіна із Саратовської консерваторії та професор 
Володимир Мурза із Одеської музичної академії), науковців (академік 
Микола Давидов із Національної музичної академії України). Тут йде 
широкий обмін нотною та методичною літературою, для видання та пре-
зентації якої оргкомітет щороку докладає значні зусилля. Актуально від-
значити монографію доцента Володимира Салія «Методика роботи над 
музичним образом у процесі навчання підлітків гри на баяні (акордеоні)», 
навчально-репертуарний збірник Віталія Гудзія «15 художніх етюдів для 
гітари» та навчальні посібники «Педагогічний репертуар баяніста-акор-
деоніста» (скомпонований на основі композицій переможців номінації 
«автори-виконавці» V-го конкурсу «Perpetuum mobile – 2012») й «Педа-
гогічний репертуар для вокальних ансамблів (з репертуару народного во-
кально-хореографічного ансамблю «Пролісок»)», упорядковані доцента-
ми Андрієм Душним, Володимиром Салієм, Юрієм Добушем, Богданом 
Пицем та старшим викладачем Валерієм Шафетою.

В цьому ряді і дві науково-практичні конференції («Музична освіта 
України: проблеми теорії, методики, практики» та «Творчість для на-
родних інструментів композиторів України та зарубіжжя»), ошатний 
збірник матеріалів та тез, який вийшов друком напередодні конкурсу.
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Величезна підготовча робота оргкомітету спрямована і на підбір чле-
нів журі – авторитетних музикантів-педагогів, композиторів, науковців. 
Їх досвід і видатні досягнення у розмаїтих площинах музичного мис-
тецтва, стають ідеалом і взірцем для наслідування молодим адептам 
музики. Правилом для журі «Perpetuum mobile» стала обов’язкова де-
монстрація своїх набутків. Так, після конкурсних прослуховувань, у що-
вечірніх концертах дивували майстерністю молоді й маститі маестро – 
Георгій Коч та інструментальний ансамбль «Мозаїка» (солісти Одеської 
філармонії), Володимир Грачов та його вихованець В’ячеслав Бондарен-
ко (професор і старший викладач Саратовської консерваторії), Андрій 
Дубій та Віталій Козицький (Національна музична академія України), 
Євгеній Суслов (завідувач народного відділу Арзамаського музичного 
училища), «Прикарпатський дует баяністів» та інструментальне тріо 
«Гармонія» (викладачі Дрогобицького музичного училища – Віктор Чу-
мак, Сергій Максимов, Оксана Максимова, Іриней Турканик).

Важливим є й те, що лауреатам дрогобицького конкурсного фору-
му, завдяки члену Всесвітньої конфедерації акордеоністів Володимиру 
Зубицькому, були вручені рекомендації-запрошення для участі у між-
народному конкурсі в Італії (м. Ланчіано) у вересні-жовтні 2013 року.

УДК 78.071
Юрій ДЯКУНЧАК,

м. Дрогобич

НОВА СТОРІНКА ТВОРЧОСТІ 
РОМАНА СТАХНІВА

Ім’я молодого та перспективного акордеоніста Романа Стахніва на 
сьогодні широко відоме громадськості Дрогобича та мистецькій спільноті 
регіону. Адже Роман – чудовий акордеоніст (лауреат цілого ряду вико-
навських конкурсів в Україні та Сербії), соліст-інструменталіст оркестру 
заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю «Верховина», сту-
дент музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного педа-
гогічного університету імені Івана Франка, який вдосконалює свій вико-
навський хист у відомого педагога, кандидата педагогічних наук, доцента 
Андрія Івановича Душного.

Окремою творчою рисою молодого митця є схильність до композиції. 
На сьогодні він автор збірника «Педагогічний репертуар для народних 
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інструментів» (Дрогобич, 2010), низка його творів надрукована у навчаль-
них посібниках «Львівська баянна школа. Випуск 3» (Дрогобич, 2012) 
та «Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних інстру-
ментів» (Дрогобич, 2012). Серед його компонувань твори для баяна-соло 
«Сучасне ретро», «Прощальний джаз», «Без коментарів», ансамблю бая-
ністів-акордеоністів «Smile» та оркестру народних інструментів «Фанта-
зія на тему української народної пісні “За нашов стодолов”».

9 квітня 2013 року в актовому залі Дрогобицького державного педаго-
гічного університету ім. І. Франка відбувся концерт-презентація навчаль-
но-репертуарного збірника Романа Стахніва «Педагогічний репертуар 
для народних інструментів. Випуск 2», надрукований у дрогобицькому 
видавництві «Посвіт» 2013 року (упорядники А. Душний та В. Шафета). 
Ошатний збірник зразу привернув увагу шанувальників таланту молодої 
людини, повноколірна обкладинка із світлинами (на другому звороті) роз-
криває різносторонні грані автора. Чимало присутніх відзначили фото, на 
якому зафіксовано мить, коли Романа вітає маестро світового баянного 
мистецтва, композитор Володимир Зубицький. 

Отже, до збірки увійшли композиції для акордеона-соло «Пригоди 
драйву», інструментального дуету (акордеон, фортепіано) «Коло.Мий-
ка», інструментального тріо (акордеон, кларнет, контрабас) Рондо «Пам-
парам», струнного квартету в супроводі акордеона «Я хочу жити» із при-
святою голодомору 1932–1933 рр. Не маючи спеціальної композиторської 
освіти, Роман грамотно підходить до написання та набору нотного тесту, 
вправно розставляє всі найменші деталі нотного письма та сучасної па-
радигми інтерпретаторських прийомів. Варто відзначити, «Коло.Мийка», 
яка у даному збірнику подається для акордеона та ф-но, здобула велику 
популярність в регіоні у виконанні ансамблю народних інструментів (со-
пілка, баян, бандура, контрабас) і активно входить до репертуару низки 
колективів Дрогобича та Трускавця.

Варто зазначити, що Роман володар Гран-Прі у номінації «компози-
тор-виконавець» на Всеукраїнському конкурсі-фестивалі музичного мис-
тецтва «Київський колорит» (Київ, 2012), а також лауреат першої премії у 
композиторській номінації на міжнародному конкурсі-фестивалі «Золота 
троянда» ім. І. Вимера (Львів, 2011) та двічі здобув третю премію на між-
народному конкурсі баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» у номіна-
ції «композитори-виконавці» (Дрогобич, 2012, 2013).

У концерті також взяли участь: струнний квартет Дрогобицького му-
зучилища ім. В. Барвінського – Вікторія Біжко, Наталія Беспалько, Іванна 
Мандрик, Дмитро Шимоняк (клас заслуженої артистки естрадного мис-
тецтва України Оксани Максимової); Яна Лензіон (фортепіано), Віталій 
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Мицак (баян), Назар Хомин (акордеон), Олесь Маник (ударні), автор стат-
ті.

Програма була побудована як із власних творів Романа й тих, які уві-
йшли то даного збірника, так і композицій В. Зубицького «Радісний спів», 
А. Вівальді «Зима» із циклу «Пори року» (І ч.), Є. Дербенка «Циганська 
угорка», Ч. Жиха «Таксі-джаз», Ю. Польового «Галицька барвиста», 
П. Фроссіні «Веселий кабальєро». Водночас глядачі мали змогу захо-
плюватись колективним музикуванням різних форм за участю акордеона: 
акордеон та струнний квартет; акордеон та фортепіано; дует акордеоніс-
тів-баяністів; інструментальний квартет – акордеон, кларнет, ударні та 
контрабас, який перевтілився у інструментальний квінтет – кларнет змі-
нили баян та ще один акордеон. 

В концерті-презентації з вітаннями виступили: ректор Франкового 
університету – професор Надія Скотна; перший проректор – професор 
Юрій Кишакевич; декан музично-педагогічного факультету – професор 
Степан Дацюк.

Таким чином, ми вбачаємо у Романові Стахніву вагому перспективу 
у композиторському та виконавському аспектах, він постійно вчиться та 
вдосконалюється, а це – запорука його творчих досягнень. Впевнені, тво-
ри, запропоновані у збірнику, поповнять репертуар студентів середніх та 
вищих музичних навчальних закладів, стануть у нагоді музикантам-ви-
конавцям та творчим колективам.

УДК 82.0(049.32)
Іван ЗИМОМРЯ,

м. Дрогобич,
Олена ЗИМОМРЯ,

м. Ужгород

РУХ ПЕРЕЄМНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ДОСВІДУ
(ВІКТОР КИРІЙ. ПІД МАСКАМИ ШЕКСПІРА ТА 

СЕРВАНТЕСА. – ДРОГОБИЧ, 2013)

Кожний вибагливий читач знає: буває читання з комфортом. Йдеться 
про доцільний процес, коли текст містить у собі насолоду, а воднораз 
несе почуття задоволення. Звідси, за Роланом Бартом (1915 – 1980), й 
такі собі визначення, як «текст-задоволення». Важливий при цьому сенс 
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пізнаваної предметності з проекцією на її версії, приміром, аналітич-
ного характеру. В останньому випадку лінія множинності цих версій та 
їхньої природи загалом не потребує документального потвердження. 
І все ж сам рух, що спричиняє ситуативну дестратифікацію варіантів, 
викликає зацікавлення. Воно часом набуває традиційної процесуаль-
ності. Так сталося з колом «вічних» питань навколо Вільяма Шекспіра 
(1564 – 1616) і все, що пов’язане із життям і творчістю автора знаме-
нитої формули «To be or not to be» («Бути чи не бути»). Хто знає, чи не 
мовиться тут про інше з’ясування смислового коду, а саме: «Жити чи не 
жити?»

В аналогічних межах можна розгледіти як певний позитив, так і від-
повідний негатив. Якщо з першим, то все є зрозумілим і без коментарів, 
то з іншим постає тенденція нестабільності сприйняття факту. Тут варто 
зауважити: гонитва за «новітніми сенсаціями» змушує багатьох авторів 
обмежуватися поверховою аргументацією висновків. Має місце розгляд 
проблеми без заглиблення у її смислову значущість. Тому й не дивно, 
що творчі ходи В. Шекспіра, а також історичні реалії його доби, – все 
це яскраві унаочнення для появи різних гіпотез. Чи вони мають пра-
во на життя? Час виказує ту істину, яка з них пройшла випробування 
і збагатила шекспіріану. Як не згадати тут з’яву на екранах 2011 року 
неоднозначно сприйнятого художньо-історичного фільму «Анонім» 
(«Anonymous») від режисера Роланда Еммеріха, присвяченого саме 
шекспірівському питанню.

З такими розмислами прагнемо оцінити нову рукописну працю Вік-
тора Кирія (1964) «Під масками Шекспіра та Сервантеса». Нову, бо досі 
побачили світ такі його книжкові видання, як «Пророк із Назарету» 
(2001), «Етногенеза субетносу бойків у контексті етнокультурних реалій 
давньої історії Європи» (2009; співавтор – Любомир Сікора); «Велесова 
книга» – аргументи «за» і «проти» (2010; співавтор – Любомир Сікора); 
«Дописемний період села Гаї Нижні. Етногенеза субетносу бойків у кон-
тексті етнокультурних реалій давньої історії Європи» (2010; співавтор – 
Любомир Сікора), «Месія. Життя, смерть і життя» (2010) та ін. Навіть 
назви цих студій захоплюють розмаїттям наукових устремлінь Віктора 
Кирія як їхнього носія, уродженця містечка Ічня, що на Чернігівщині. 
Знак співпраці – три книжки. Варто наголосити: в особі Любомира Сіко-
ри, відомого культурно-освітнього діяча й мецената, автор рецензовано-
го рукопису має вдумливого побратима-дослідника. До речі, вже давно 
на часі поява багатотомного фразеологічного словника, укладеного Лю-
бомиром Сікорою на основі бойківської говірки. Актуальний вигук: хіба 
аналогічного видання ще нема? Будьмо певні: запізнілість – це типове 
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поняття для української культури. Чому? Бо на те є об’єктивна причина: 
спотворена картина з численними «білими плямами». Хтось має запо-
внити прогалини з різними фарбами...

Важливою видається потужність, а нерідко – і певна сміливість 
розв’язань. Наш автор іноді звертає увагу на те, що не кожний знавець 
Шекспірових творінь зведе у вузол інтелектуального зусилля. Можна 
вважати знаковим те, що чимало питань «від Шекспіра» перекочувало з 
дослідницьких видань на газетні шпальти. Так, наприклад, ідеться про 
статтю російського філолога Миколи Кострікіна «Шекспиром был Хан-
сдон» («Совершенно секретно», №12 (41) 2011, с. 16–17). Вона, на дум-
ку Віктора Кирія, сприяла виникненню хибної думки стосовно згаданої 
проблеми. А спростування, де воно? Віктор Кирій має свій емоційно-
психологічний вступ до відповідного «сюжетотворення». Він перекон-
ливо доводить, що 19-річний лорд Генрі Ризлі Саутгемптон «не був кра-
сенем». Та гляньмо на картини, з яких дивиться на нас «сякий-такий» 
легінь… Може, й не Квазімодо зі сторінок роману «Собор Паризької Бо-
гоматері» Віктора Гюго (1802 – 1885). Та образ Саутгемптона ніколи не 
спонукає згадати слова О. Ольжича: «Був же вік золотий, свіжі, проткані 
сонцем діброви…». Отже, дрогобицький дослідник уже має знахідку. 
Може, маленьку, проте вона віднайдена, ретельно осмислена, доладно 
окреслена. І таких є чимало. Ось, ще одна. Побутує думка, що у сонетах 
В. Шекспіра героїнею виступає леді Емілія Ланьєр (Басано). Проте ця 
гіпотеза «шита білими нитками», що переконливо доводить Віктор Ки-
рій на сторінках книжки «Під масками Шекспіра та Сервантеса».

Чи варто ігнорувати факт існування книжки «Скарбниця розуму» 
(«Palladis Tamia: Wit’s Treasury», 1598) Френсіса Мереза (1565 – 1647)? 
На її сторінках перераховані практично всі твори Шекспіра, написані до 
1598 року. Серед них немає трагедій і трагікомедій. При цьому, Ф. Ме-
рез виокремив не лише видані твори, але й ті, які ставилися на сцені. 
Отож, на думку М. Кострікіна, виходить, що театр «Глобус» мав у своє-
му розпорядженні багатий репертуар популярного автора. Однак чомусь 
він не використовував упродовж років його творів. 

Зумовлене припущення: мовляв, саме Генрі Генсдон написав твори 
Шекспіра. Відомі відгуки про історичні події, які датуються періодом піс-
ля 1596 року, тобто після смерті лорда. Комедія «Віндзорські жартівниці» 
(«The Merry Wives of Windsor», 1597 – 1602) В. Шекспіра містить згадку 
про Гвіану: «Ось і для неї лист. Ця жінка також порядкує гаманцем 
свого чоловіка. Вона, мов та Гвіана, сповнена золота і всякого добра. 
Я буду в них скарбником, а вони – моїми скарбницями. Одна стане для 
мене Ост-Індією, а інша – Вест-Індією, і я торгуватиму з обома» (Дія 
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1; Сцена 3). Чимало шекспірологів не сумнівається в тому, що тут міс-
титься натяк на позицію Вальтера Релі «Подорож до величезної, багатої 
і чудової імперії Гвіана з великим і золотим містом Маноа». Як відомо, 
його праця вийшла друком у 1598 році. Водночас описані події стосують-
ся 1596 року, коли Релі перебував на території сучасної Венесуели. Цікава 
деталь: до Англії Релі повернувся уже після смерті Генсдона, що припала 
на 12 липня 1596 року. Таким чином, за свого життя лордові Генсдоно-
ві не пощастило не лише ознайомитись із зазначеною книгою, але й із 
можливими розповідями Релі на відповідну тему. Так, гіпотез на кшталт 
«Шекспір – Оксфорд», «Шекспір – Сідні» чи «Шекспір – Марло» справ-
ді багато. Рух у шекспірології існує уже кілька століть. Він базується на 
запереченні традиційних тенденцій; згідно із ними твори В. Шекспіра 
були написані людиною, яка носила відповідне прізвище, успадкувавши 
його від своїх предків. Традиційна школа не заперечує того факту, що між 
творчістю В. Шекспіра та його біографією існують суперечності. Вони 
не піддаються логічному поясненню. До слова, в Україні побачила світ 
монографія «Хто вигадав Шекспіра?» (2003) з-під пера Валентини Но-
вомирової. Авторка переконує читача, що твори В. Шекспіра написали 
брати Пембрук. Праця не отримала особливого резонансу, оскільки навіть 
старший із двох братів – Вільям (1580) – був занадто молодим, щоб на-
писати хроніку «Генріх VI», яка зажила розголосу на сцені від 1591 року. 
А створення поеми «Венера та Адоніс» (1593)? Її художній рівень надто 
високий для недосвідченого митця. 

Що впадає в око? Власне, те, що праця «Під масками Шекспіра та 
Сервантеса» Віктора Кирія не є новаторською в розумінні пошуку кан-
дидатури на «роль Шекспіра». Її трансформована вартість полягає на-
самперед у герменевтичному матеріалі. Дослідник послідовно і пере-
конливо проникає у підтекст (лат. textum – будова, тканина) численних 
фрагментів відповідної творчості, розкриваючи перед читачем його 
зв’язки з різними реаліями історичного й біографічного характеру. Ру-
копис добре читається. Щоправда, іноді виникає враження, що автор 
навмисне подає оформлений звіт нишпорки про ведення кримінальної 
справи. Звісно, це вимагає від читача пильної уваги до деталей. Про-
те необхідне розумове напруження буде винагородою для допитливого 
реципієнта. Звідси – спонука: пізнати сенс цілісної реконструкції. Чи 
можливо її вигадати? Була б доречною «змова» із великим драматургом, 
творцем вічного запитання «Бути чи не бути?».

Складники стильової манери Віктора Кирія містять, либонь, те, що 
спрямовує думку на певний універсалізм. І це не дивно. Адже в його 
особі зійшлися різні іпостасі: тут і дослідник давніх релігій та етнокуль-
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тур, а ще – художник, поет і перекладач. Так, він має неабияке поетичне 
обдарування. Останнє й дало можливість йому здійснити мистецький 
переклад українською мовою драми «Тіберій» Роджера Ретланда. Вона 
не публікувалася за життя її автора. І ось ще один штрих: Вікторові Ки-
рію як дослідникові вдалося помітити (досі ніким не окреслені) озна-
ки генетичної спорідненості, скажімо, між графом Саутгемптоном та 
королем Яковом І; між поетом Філіпом Сідні та невідомою особою на 
портреті єлизаветинської доби. Невідома виявилася донькою Філіпа. 
Йдеться про Елізабет. Подібне має місце між літературним образом Дон 
Кіхота та живописним портретом графа Оксфорда. Правдоподібна пара-
лель між двома поемами В. Шекспіра та двома картинами Тиціана, які 
знаходилися в Мадриді, а саме в королівському палаці Алькасар.

Віктору Кирію нерідко під силу розв’язання різних завдань, розкрит-
тя прихованого внутрішнього змісту кельтської міфології (її рефлексії 
примітні для знаменитого твору «Гамлет»); масиву західноєвропейської 
ономастики; середньовічної та ренесансної історії Британії тощо. Все 
це дає можливість авторові праці осмислити Шекспірову творчість на 
панорамному тлі.

У дослідженні приділена належна увага спростуванню альтернатив-
них антистратфордівських напрямків – оксфордизму, марловіанства, 
беконіанства, тапгв-ретлендизму. Воно доволі переконливе. Особли-
во цікавою є ґрунтовна гіпотеза, у світлі якої літературні образи Томаса 
Корієта, герцога Армадо та Дон Кіхота, власне, це – сатира на графа 
Оксфорда. Звісно, не одна інформація будується на засадах семантичної 
двоплановості. Сказати б, слівце про сполуку Вільям Шекспір. Чи не 
є це псевдонім, яким підписував свої твори Роджер Ретланд? Справді, 
тут можна зауважити наявність низки незаперечних фактів, які дають 
для цього певні підстави. Адже достовірно відомо, що графи Р. Рет-
ланд і Г. Р. Саутгемптон були близькими друзями, зокрема, упродовж 
1593 – 1594 рр. Тому видання перших поетичних творів Шекспіра («Ве-
нера і Адоніс» (1593); «Лукреція» (1594), присвячених Саутгемптону, 
могли належати перу Роджера Ретланда. До того ж італійські мотиви 
в творчості В. Шекспіра цілком відповідають фактам біографії Р. Рет-
ланда, який з 1595 року деякий час мешкав у Падуї та Венеції. Цілком 
ймовірно, що він відвідував Верону. Знання Ретландом італійської (що 
не уявляється можливим стосовно В. Шекспіра) цілком кореспондуєть-
ся із використанням В. Шекспіром італійських сюжетів, які за тодішньої 
епохи не мали англомовних інтерпретацій. Воднораз публікації комедій 
на французьку тематику («Марні зусилля кохання», «Як вам це сподо-
бається») передувало перебування Р. Ретланда у Парижі (1596). Таким 
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чином, поява в «Гамлеті» прізвищ однокурсників Р. Ретланда (зокрема, 
данців Розенкранца та Гільденстерна) потрапляє в контекст системи ди-
вовижних збігів між біографією Р. Ретланда та творчістю В. Шекспіра.

Амбівалентна інтерпретація того чи іншого факту служить під пером 
дрогобицького шекспірознавця його комунікативній меті. У цьому ро-
зумінні рукописна праця Віктора Кирія має певні переваги перед тими 
свідченнями антистратфордівців, які концентруються виключно на кри-
тиці стратфордівської концепції. Отже, опонентам не уникнути наукової 
дискусії. Якщо це станеться, то читач отримає можливість дійти само-
стійного висновку про те, чия гіпотеза чого вартує.

Віктор Кирій вільно орієнтується у тих першоджерелах, які видають-
ся важливими для його амбітних аргументацій. Чи всі вони «невинні», 
коли звучить запитання на кшталт: «Хто написав «Дон Кіхота»? Поді-
бних проблемних питань на сторінках рукопису «Під масками Шекспіра 
та Сервантеса» – велика кількість. Хіба до відповіді не може прилучи-
тися й читач? Головне бачиться у спробі ще раз розглянути дискусійне 
підґрунтя проблеми трансцендентального змісту. Тому праця Віктора 
Кирія видається самодостатньою. А звідси – такою, що поглиблює стан 
«передрозуміння» (за М. Гайдеґґером) ключових привнесень в образ-
ний лад комунікативної тотожності стосовно видатних творінь світового 
письменства.

А недоліки? Звичайно, вони також мають місце і проступають не 
тільки на фактологічному чи текстологічному рівнях, але й у мовно-
стилістичних конструкціях. Та прагнемо наголосити: праця Віктора Ки-
рія викликає зацікавлення передусім тими сегментами, які спонукають 
осмислювати авторські спостереження новаторського характеру. Цим 
збагачується рух переємності художнього досвіду, що приносить ра-
дість кожному, хто змагається за торжество істини.
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УДК 787(049.32)
Ольга СЕНИК,

м. Дрогобич

«НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ БАНДУРА ПОМИРАТИ...»

Бандура віддавна вважається душею українського народу. Жоден музич-
ний український інструмент не пережив стільки злетів та падінь. Зародив-
шись у сивій давнині, кобза-бандура одразу стала душею народу. Кобзар-
ське мистецтво було унікальним явищем в європейській музичній культурі, 
явищем суто національним, самобутнім, притаманним тільки українському 
народові. Кобзарі – бандуристи являли собою театр одного актора, поєд-
нуючи мистецтво співу та гри на музичному інструменті. Кобзарем треба 
було народитися: грою оволодівали самотужки під пильним оком старших 
товаришів. А слово самої пісні визрівало в душі як зерня в колосі. І слово це 
було будителем совісті народної. Від часу свого функціонування кобзарі за-
вжди були духовними наставниками народу, виразниками його волелюбних 
прагнень та сподівань. Але вони ніколи не були просто музиками, що розва-
жали народ. Їх шанували українці всіх суспільних верств і боялися вороги. 

До початку ХХ століття кобзарське мистецтво існувало як окремий спе-
цифічний вид народної творчості, який поєднував епічну імпровізаційну 
співочу манеру та володіння інструментом. Кобзарське мистецтво було 
суто індивідуальним. Завдяки ініціативі Гната Хоткевича виникають перші 
ансамблі та капели бандуристів. Проте в 30-х роках минулого століття бан-
дура була оголошена націоналістичним інструментом і на декілька десяти-
літь відійшла на другий план. Відродження інструмента розпочалося у по-
воєнний час: вивчається історія бандури, значно розширюється репертуар. 
Зацікавленість бандурою виявляють композитори, талант яких розкрився у 
написанні творів для інших інструментів (В. Власов, К. Мясков, М. Дрем-
люга, Ю. Гомельська). В сучасному репертуарі тембр бандури сміливо по-
єднується з тембрами класичних інструментів: скрипка, флейта, кларнет, 
фортепіано, а також з баяном, наєм, ударними інструментами. Свіжо і смі-
ливо зазвучала бандура у джазових композиціях. 

Новим рівнем у бандурному мистецтві стає участь інструмента у тако-
му складному циклічному жанрі, як концерт і у виконанні якого бандура 
не поступається фортепіано, скрипці, флейті… В цьому могли перекона-
тися численні любителі класичної музики, які були присутні на концерті 
«Від бароко до сучасності», що відбувся квітневого вечора цього року у 
Великій залі Дрогобицького державного музичного училища імені Василя 
Барвінського. Справжньою кульмінацією стало виконання Концерту № 1 
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(«Американський») для бандури з оркестром Юрія Олійника, який репре-
зентувала Наталія Цигилик-Чумак – член Національної спілки кобзарів 
України та Всеукраїнської музичної спілки, володар Гран-прі I-го Всеукра-
їнського конкурсу виконавців на народних інструментах ім. А. Онуфрієнка 
та лауреат 2-ї премії Міжрегіонального фестивалю-конкурсу «Пісні неза-
бутого краю», викладач Дрогобицького державного музичного училища 
ім. В. Барвінського. Якщо концерти для різноманітних класичних інстру-
ментів (фортепіано, скрипка, флейта та ін.) і симфонічного оркестру є звич-
ними для непересічного слухача, то Концерт № 1 для бандури та симфо-
нічного оркестру Юрія Олійника став для багатьох присутніх справжнім 
відкриттям. Юрій Олійник (1931 р.н.) відомий американський композитор, 
піаніст і педагог, зарубіжний член Національної спілки композиторів Украї-
ни, музично-громадський діяч. Бандурна творчість Юрія Олійника – це уні-
кальне явище не лише в українській музиці, а й у світовій музичній культу-
рі. Він створив шість концертів для бандури та симфонічного оркестру, які 
стали неоціненним внеском у скарбницю сучасного бандурного мистецтва 
України і світу. Своєю творчістю композитор прагне переконати, що «наш 
національний інструмент крок за кроком рухається вперед до світової му-
зики і світової публіки». 

Концерт № 1 складається з трьох контрастних частин. Тематичний мате-
ріал твору дає романтичне прочитання українського тематизму. В складній 
композиції Концерту бандура і симфонічний оркестр логічно і послідов-
но доповнюють один одного. Якщо тематичний матеріал доручено вести 
бандурі – оркестр стає органічним звуковим фоном, і навпаки, мелодичні 
оркестрові лінії збагачуються тембром акомпануючих пасажів бандури. 
Віртуозні каденції першої частини та фіналу наводять згадку про апогей ви-
конавської майстерності класичних концертів. Драматизм крайніх частин 
Концерту відтінюється проникливою лірикою середньої частини. Саме в 
ній розкривається історико-культурне призначення бандури – бути душею 
українського народу. Виконання Наталею Цигилик-Чумак трьох контраст-
них частин Концерту розкрило всі аплікатурні можливості бандури, май-
стерно поєдналися як технічно складні так і кантиленні мелодичні лінії. У 
діалозі із симфонічним оркестром бандура не поступалася за рівнем зву-
чання традиційним інструментальним солістам. 

Такі концерти повинні стати узвичаєними для наших концертних залів. 
Адже вони розкривають багатий світ високої класичної музики, виховують 
повагу до своєї музичної культури у молодого покоління, яке занурене у 
звуковий простір низькопробної музики, комп’ютерних мелодій та мобіль-
них рингтонів.
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наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Редколегія Міжвузівського збірника наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка «Актуальні питання гуманітарних наук» запрошує до участі 
у публікації чергового номера видання, випуск якого передбачається 
у жовтні 2013 року. Матеріали просимо надсилати до 20 вересня 2013 
року.

Тематичні розділи збірника наукових праць:
1. Історія.
2. Мистецтвознавство.
3. Мовознавство. Літературознавство. 
4. Педагогіка.

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ
До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю 

видання.
Обов’язкові елементи публікації:

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташову-
ють перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. 
Визначає індекс УДК автор.

Заголовок статті. У назві бажано не використовувати ускладнену 
термінологію псевдонаукового характеру. Великі літери, окремий абзац 
без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру.

Анотація подається українською, російською та англійською мовами. 
Побудова: характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених 
результатів.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформа-
ційного пошуку несуть змістове навантаження. Ключові слова подають-
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Література – оформляти СУВОРО відповідно до вказаних вимог. На 
всі літературні джерела в статті повинні бути посилання. Бібліографічні 
посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер 
джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та 
номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крап-
кою з комою, напр.: [4], [4, 6], [4; 7; 8], [4, 21; 9, 117]. У реченні крапка 
ставиться після дужок, посилань. Бібліографічні джерела наводяться за 
абеткою. Публікації латиницею розташовуються після видань, надруко-
ваних кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються 
згідно з вимогами державного стандарту. 

Відомості про автора (авторів) – наприкінці статті: прізвище, ім’я, по 
батькові, науковий ступінь, вчене звання (довідка про автора), домашня 
адреса, контактні телефони, емейл.

Стаття повинна мати необхідні елементи: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями; аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; формулювання 
мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослі-
дження; висновки з даного дослідження. Усі вказані позиції – жирним 
шрифтом.

Обсяг статті 8-12 сторінок (кегль 14, Times N Roman, інтервал – 1,5). 
Текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша. Верхнє, нижнє, 
ліве, праве поле – 20 мм. Текст набирається без переносів, на всю шири-
ну сторінки. Сторінки без нумерації. Необхідно використовувати парні 
лапки («»). При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу і тире.

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Авто-
ри несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і по-
силань.

Подається матеріал на диску або електронною поштою. Оргкомітет 
залишає за собою право відбору матеріалів для публікації. Інформація 
про підтвердження прийняття матеріалу до друку буде надіслана елек-
тронною поштою.

ВСІ ВИМОГИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДО ВИКОНАННЯ!
(Див. зразок)

У ВИПАДКУ НЕВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ОФОРМЛЕННЯ 
СТАТТЯ МОЖЕ БУТИ НЕДОПУЩЕНА ДО ДРУКУ

ПОДАВАТИ МАТЕРІАЛ В ОДНОМУ ФАЙЛІ 
З НАЗВОЮ – ПРІЗВИЩЕ АВТОРА
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УДК 371(73)(093)+37.01(73)
Степан ВОВК,

м. Дрогобич
ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ: СТРИЖНЕВІ ЧИННИКИ
У статті здійснено аналіз демографічної та соціально-політичної ситуації в укра-

їнському суспільстві на зламі ХХ – ХХІ століть крізь призму полікультурності. Автор 
визначає основні чинники актуалізації завдання полікультурного виховання в Україні.

Ключові слова: проблеми освіти, полікультурне середовище, полікультурне виховання.

Vovk S. The Multicultural Education in the Ukrainian Society: The Main Causes. 
The article deals with the analysis of the demographical and socio-political situation in the 
Ukrainian society at the turn of the XX – XXI centuries in the aspect of multiculturalism. The 
author defi nes the main causes of actualization of multicultural education in Ukraine.

Key words: problems of education, multicultural environment, multicultural education.

Вовк С. Поликультурное воспитание в украинском обществе: стержневые 
факторы. В статье осуществлен анализ демографической и социально-политической 
ситуации в украинском обществе на рубеже ХХ – ХХІ веков сквозь призму поликультур-
ности. Автор определяет основные факторы актуализации задания поликультурного 
воспитания в Украине.

Ключевые слова: проблемы образования, поликультурная среда, поликультурное вос-
питание.

ТЕКСТ СТАТТІ
Постановка проблеми.
Аналіз досліджень.
Мета статті.
Виклад основного матеріалу.
Висновки.

ЛІТЕРАТУРА
1. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики : Учебн. пособие для 

вузов / А.Н.Джуринский. – М. : Издательская группа «ФОРУМ», 1998. – 272 с.
2. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства) : підручник [для 

студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів] / А. Ткаченко. – 
2-е вид., випр. і доповн. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. –  448 с.

3. Grant C. Challenging the Myths About Multicultural Education / Carl Grant // 
Annual Editions: Education. – 1996. – P. 146–150.

Матеріали просимо надсилати до 20 вересня 2013 року на адресу відповід-
но до тематичного розділу редакторів-упорядників.

Редактори-упорядники:
Тематичний розділ «Історія»: Ільницький Василь Іванович – кандидат іс-

торичних наук, вул. Міцкевича, 2, кв. 13, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100. 
Тел. 067 12 75 803; 063 853 70 90; e-mail: vilnickiy@gmail.com;

Тематичні розділи «Мовознавство. Літературознавство»: Зимомря Іван Ми-
колайович – доктор філологічних наук, професор, вул. Самбірська, 84, кв. 36, 
м. Дрогобич, Львівська обл., 82100. Тел. 050 67 27 129; e-mail: zimok@ukr.net;

Тематичні розділи «Мистецтвознавство», «Педагогіка»: Душний Андрій 
Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, вул. М.Грушевського 56, кв. 15, 
м. Дрогобич, Львівська обл., 82100. Тел.: 0679990255; e-mail: dai1979@mail.ru.



232

Наукове видання

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ГУМАНІТАРНИХ НАУК: 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих 
вчених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка

ВИПУСК 5

Редактори-упорядники
Василь Ільницький
Андрій Душний
Іван Зимомря

 
Технічний редактор

Роман Лешко

Коректор
Володимир Луцик

Макетування та верстка
Василь Герман

Дизайн обкладинки
Олег Лазебний

Здано до набору 13.05.2013 р. Підписано до друку 14.06.2013 р.
Гарнітура Times. Формат 60x84 1/16.
Друк офсетний. Папір офсетний.
Ум. друк. арк. 16,5. Зам. № 848

Наклад 300 примірників

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи Серія ДК № 2509 від 30.05.2006 р.

Друк ПП «ПÓСВІТ»
Адреса: вул. І. Мазепи, 7, м. Дрогобич, 82100 Україна

тел. факс (03244) 2-23-35, тел.: 3-38-50, 2-23-76.
E-mail: posvit_druk@mail.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


