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 ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Шановні читачі! Побачив світ сьомий випуск збірника «Актуальні 
питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць мо-
лодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка». З приємністю відзначаємо, що науково-творча ак-
тивність молодого покоління у нашому університеті заслуговує схваль-
них відгуків. Окрім того, що молоді науковці мають поважні особисті 
здобутки, вони об’єднують зусилля довкола спільної справи – організа-
ції конференцій та видання збірників Радою молодих вчених. 

Запропонований читачеві збірник містить розділи: «Історія», «Мис-
тецтвознавство», «Мовознавство. Літературознавство», «Рецензії, огля-
ди, повідомлення». На сторінках видання апробувати свої дослідження 
можуть як науковці Дрогобицького державного педагогічного універси-
тету імені Івана Франка, так і молоді вчені з інших навчальних закладів. 
Опубліковані праці дають можливість панорамно побачити, чим живе 
сьогодні наукова молодь.

Редколегія вимогливо підходить до відбору статей з метою збережен-
ня належного наукового рівня видання. 

Висловлюємо сподівання, що сьомий випуск збірника «Актуаль-
ні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць 
молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університе-
ту імені Івана Франка» слугуватиме джерелом важливої інформації для 
науковців гуманітарних галузей, аспірантів, магістрантів та студентів. 

Проректор з науково-педагогічної роботи
Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка,
доктор педагогічних наук, професор,

Пантюк Микола Павлович
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IÑÒÎÐIß

УДК 253(477.82)"1920/1930"(1-73)
Володимир БОРЩЕВИЧ, 

 м. Рівне

ЕМЕРИТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВОЛИНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 

ДУХОВЕНСТВА У 20-30-х рр. ХХ ст.: ПОШУКИ 
ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ КОРПОРАТИВНОЇ 

ВЗАЄМОДОПОМОГИ1

Стаття присвячена проблемі колективної соціальної взаємопідтримки 
православних священиків Волині в міжвоєнний період. Простежено еволюцію 
механізмів функціонування Емеритальної каси, особливості участі в її роботі 
волинських кліриків.

Ключові слова: православне духовенство, Емеритальна каса, соціальний за-
хист, внески, Волинь. 

Borshchevych V. Retirement Services for Volyn Orthodox Clergy in the 20-30's 
of the XXth С.: Searching for an Effective Mechanism of Corporate Mutual Help. 
The article deals with the problem of collective social mutual suppport in respect to 
Volhynia Orthodox clergymen during the interwar period. The evolution mechanisms 
of social security contribution system, especially its functioning in the life of Volyn 
clergy are disclosed.

Key words: Orthodox clergymen, retirement services, social security contributions, 
Volyn.

Борщевич В. Эмеритальная обеспечения волынского православного духо-
венства в 20-30-х гг. ХХ ст.: поиски эффективного механизма корпоратив-
ной взаимопомощи. Статья посвящена проблеме коллективной социальной 
взаимопомощи православных священников Волыни в межвоенный период. Про-
слежена эволюция механизмов функционирования эмеритальной кассы, особен-
ности участия в ее работе волынских клириков.

Ключевые слова: православное духовенство, Эмеритальная касса, социаль-
ная защита, взносы, Волынь.

Постановка проблеми. Напрацювання і впровадження системи 
справедливого і дієвого соціального забезпечення громадян залишаєть-
ся одним із головних питань внутрішньополітичної діяльності україн-
1© Борщевич В. Емеритальне забезпечення волинського православного духовенства у 20-
30-х рр. ХХ ст.: пошуки ефективного механізму корпоративної взаємодопомоги
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ських урядів. У цій ситуації корисним є досвід минулого століття щодо 
розв’язання ситуації як на загальнодержавному, так і корпоративному 
рівнях. Волинське православне духовенство упродовж міжвоєнного пе-
ріоду перебувало у статусі терпимої етнорелігійної групи в Другій Речі 
Посполитій, і лише високий рівень самоорганізації міг гарантувати збе-
реження ідентичності, дати відповідну соціальну підтримку клірикам у 
кризових життєвих моментах. 

Аналіз досліджень. Система корпоративного соціального забезпе-
чення православних кліриків Волині знайшла лише часткове відобра-
ження в роботах І. Власовського, Ю. Мулика-Луцика, Т. Міненка та 
М. Папєжинської-Турек. Названі науковці не ставили собі за завдання 
дослідити механізм соціальної взаємодопомоги духовної верстви. 

Таким чином, об’єктом дослідження в даній статті є система корпо-
ративного соціального захисту волинського православного духовенства у 
20–30-х рр. ХХ ст., а предметом – еволюція механізму групової взаємо-
підтримки, його дієвість. Мета статті – висвітлити проблему колективної 
соціальної взаємопідтримки православних священиків Волині в міжво-
єнний період, простежити еволюцію механізмів функціонування Емери-
тальної каси та особливості участі в її роботі волинських кліриків.

Виклад основного матеріалу. Інституційне оформлення системи 
соціальної взаємодопомоги православних кліриків Варшавської пра-
вославної митрополії (до її складу входило і волинське священицтво) 
відбулось зі значним запізненням. Кристалізація принципів державної 
релігійної політики, зміна статусу Варшавської митрополії відклали ви-
рішення справи на тривалий час. Лише у лютому 1929 р. у Варшаві про-
ведено Збори представників духовенства Православної автокефальної 
церкви в Польщі під головуванням митрополита Діонисія (Валединсько-
го), яке розглянуло питання створення Емеритальної каси. За тверджен-
ням митрополита, тяжке матеріальне становище заштатних священно-
служителів та вдів і сиріт спонукало інституалізувати захисний меха-
нізм корпоративної опіки [14, 242]. Збори напрацювали положення Ста-
туту Емеритальної каси, який у середині квітня затвердив Синод Право-
славної автокефальної церкви.

Отже, згідно з положеннями статуту корпоративного пенсійного 
фонду емеритура видавалась заштатному духовенству і церковнослу-
жителям, працівникам церковно-адміністративних та духовно-навчаль-
них інституцій, вдовам і сиротам виключно православного віроспо-
відання [23, 472]. Обов’язковими членами каси названо духовенство і 
церковнослужителів та службовців церковно-адміністративних уста-
нов. Чернецтво, працівники духовно-освітніх закладів та законовчителі 
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мирських шкіл, котрі не служать у парафіях, могли добровільно стати 
учасниками каси. Залежно від обраного розміру внесків (12 злотих у 
місяць, 6 і 3 злоти) розмір емеритури поділяли на три категорії: 1 – 100 
зл. в місяць, 2 – 50 і 3 – 25 зл. Головними джерелами фонду визнано від-
сотки від накопиченого капіталу й обігових сум, вступні внески, додат-
кові внески у випадку переведення на вищу категорію, пеня за невчасні 
внески, пожертви, відрахування від штатних парафій і монастирів (24 
зл. в рік), державні дотації. На відміну від часів Російської імперії ті, 
хто у результаті вироку суду чи добровільно залишили місце, можуть 
залишатись членами каси. Пенсійним віком для духовенства вважалося 
60-ліття. Положення про видачу емеритури вдовам і сиротам в осно-
вних рисах повторювали дореволюційні норми, а в окремих випадках 
покращували їх.

Членство в Емеритальній касі втрачали особи, котрі вибули за межі 
Польської Республіки, позбавлені сану, покарані за кримінальні злочи-
ни, ті, хто добровільно відмовився від сану. Таким повертали 3/4 суми 
внесків. Автоматично виключались з числа емеритів і втрачали право на 
пенсію особи, котрі зреклись православ’я. Державна чи інша пенсія не 
позбавляла права на церковну емеритуру. Натомість недотримання пра-
вил християнської практики (сповідь і причастя) припиняла членство в 
касі. Поточне керівництво справами каси здійснював комітет, а функції 
розпорядника покладено на Збори представників від учасників Емери-
тальної каси [24].

На засіданні Священного Синоду Автокефальної церкви в Польщі 
20 липня 1933 р. постановлено створити Фонд допомоги вдовам і сиро-
там духовного звання. Дія фонду розпочиналась з 1 січня 1934 р. Згідно 
зі статутом на одноразову допомогу у розмірі до 100 зл. могли розрахо-
вувати вдови і сироти, котрі не отримували пенсії з емеритальної каси. 
Прохачі мали право на допомогу лише двічі на рік [26, 560]. Джере-
лами поповнення фонду названо: щорічні двовідсоткові відрахування з 
єпархіальних і канцелярських бюджетів єпархій, щорічного тарілкового 
збору у храмах митрополії під час літургії на Благовіщення та Введення, 
пожертви окремих осіб та інші надходження.

За результатами шести років діяльності Емеритальної каси вияви-
лось, що лише дві третіх духовенства Православної автокефальної церк-
ви в Польщі частково чи повністю стали її членами і вносили кошти. 
Отже, закладений в основу діяльності корпоративного пенсійного фон-
ду принцип взаємодопомоги лише частково себе виправдав. На сере-
дину 30-х рр. обов’язкових учасників проекту мало бути 3507 осіб. Ре-
ально таких виявилось 2744 (78,4%). Зовсім відмовилось від проекту 
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соціального захисту 763 церковнослужителів [14, 242]. Регулярно здій-
снювали відрахування 1178 (43%) осіб. Тобто менше половини учасни-
ків каси свідомо ставились до запропонованої схеми пенсійного забез-
печення. З трьох категорій духовенство обирало найнижчу, де внески 
були мінімальними і давали скромну пенсію. 

Напруженою виявилась ситуація і стосовно внесків від парафій і 
монастирів. Із 13 обителей та їх 8 філій більшість були волинськими. 
За шість років від них надійшло 1626 (66,7%) зл. Серед тих, хто по-
вністю розрахувався – Корецький жіночий монастир. Почаївська лав-
ра та Дубенський монастир внесли лише половину нарахувань. Менше 
половини суми спромоглись віднайти Милецький монастир з філією та 
Рудня Почаївська. Жодного внеску не зробила філія у Новому Почаєві. 
Зимненський і Обицький жіночі монастирі мали незначні борги з пен-
сійних відрахувань. У масштабі Церкви Волинська єпархія перебувала 
на третьому місці із 5 дієцезій за розміром фактично внесених грошей 
до запланованих від чернечих громад – 72%. 

Не кращою виявилась ситуація відрахувань у касу від парафій. У 
Волинській єпархії з 687 громад лише 15 (2,2%) повністю розрахува-
лись. Жодного внеску не зробило 203 (29,5%) парафії. Загальний борг з 
внесків за членами і парафіями митрополії становив 33,6%. По Волин-
ській єпархії показник був іще гіршим: монастирі і громади заборгували 
38,2% належних грошей, члени каси – 45,4% [14, 257]. У середньому усі 
платники єпархії мали внести іще 44% передбачений грошей. 

Упродовж звітного періоду 286 родин церковнослужителів митропо-
лії отримало пенсійних виплат на 349 462 зл. [24, 352].

Емерити Волинської єпархії отримали за шість років 127 622 зл. 
(36,3% від суми виданої пенсії в усій митрополії), тоді як за цей же пері-
од внесено 230 616 зл. Отже, Волинська єпархія виявилась найбільшим 
фондоутворювачем та реципієнтом Емеритальної каси. Фінансова дис-
ципліна бажала бути кращою – члени каси, чернечі та парафіяльні гро-
мади заборгували майже половину належних внесків у пенсійний фонд. 
Це був найвищий показник в Церкві. Духовенство не вірило у добрі на-
міри організаторів Емеритальної каси або не було спроможне вносити 
обумовлені кошти.

Досвід функціонування церковного пенсійного фонду та проблеми 
в його організації спонукали провести Загальні збори представників 
учасників Емеритальної каси православного духовенства в Польщі на-
прикінці листопада 1935 р. При детальному аналізі справ виявилась 
тенденція скорочення внесків від членів каси, парафій та монастирів. 
Найбільшим боржником і споживачем ресурсів виявилась Волинська 
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єпархія [10, 311]. З огляду на кризову ситуацію комітет каси пропонував 
радикальні заходи: переглянути особові справи пенсіонерів, призупи-
нити членство, припинити виплату емеритури, посилити контроль за 
внесками в касу від парафій. Доповідь Ревізійної комісії показала, що 
без зміни практики нарахування та виплати пенсій на Емеритальну касу 
чекає крах. Більшу частину наявного капіталу правління каси розмісти-
ло в Швейцарському народному банку в Женеві під 3,75% річних, під 
закладною на паровий млин у Загаєцькому монастирі (6%), під векселя-
ми Почаївської лаври (6%) та закладною собору Марії Магдалини у Вар-
шаві (6%) [21, 317]. Ревізійна комісія також констатувала, що головна 
причина кризових явищ полягала у порушенні фінансової дисципліни 
членами каси та парафіями і монастирями щодо сплати внесків. 

Як приклади перегляду пенсійних справ у доповіді Загальним зборам 
представників учасників Емеритальної каси православного духовенства 
26-29 листопада 1935 р. наведено ситуацію із видачею емеритури онуці 
покійного протоієрея Олександра Легензевича Катерині Капустинській. 
Спочилий отець за майже три роки перебував учасником каси і за цей 
час вніс 396 злотих. На утриманні о. Легензевича перебувала донька На-
талія Капустинська з дітьми Ніною і Катериною. Ніна вийшла заміж 
за священика, котрий посів родинну парафію Легензевичів. Катерина 
понад три роки отримувала пенсію за першою категорією у розмірі 50% 
– 50 зл. у місяць. Оскільки донька о. Легензевича мешкає з онукою Ка-
териною у парафії покійного, зять не робить пенсійних внесків, каса 
виплатила Катерині 1900 зл., а вона сама не представила потрібних до-
кументів, необхідних для продовження виплат, комітет Емеритальної 
каси запропонував Загальним зборам припинити виплату пенсійного 
забезпечення доньці й онукам спочилого о. Легензевича [10, 314]. Пе-
реважання видатків над надходженнями спонукало правління каси на 
вимушений крок.

Кардинальне «перетрясання» Емеритальної каси дало позитивні 
результати вже упродовж 1935 р. На 1 січня 1936 р. членами каси ра-
хувалось 2724 особи [16, 562]. На Волинську єпархію припадало 1194 
(44,33%) чоловіка. Із них за першою категорією пенсійного забезпечення 
сплачувало внесків 114 осіб, за другою – 249 і третьою – 831. У загаль-
ноцерковному масштабі протягом першого півріччя 1935 р. члени каси, 
парафії і монастирі внесли 50 785,8 зл., а видатки склали 75 914,71 зл. 
Очевидною стала регресивна тенденція розвитку соціальної інституції. 
Запровадження антикризових кроків призвело до суттєвого скорочення 
розміру пенсій та осіб, яким виплачували утримання. У митрополії чис-
лилось 208 емеритів. З них у Волинській єпархії по 100 злотих у місяць 
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(перша категорія) отримувало 17 пенсіонерів, 50 злотих – 18 осіб, 25 
злотих – 30 чоловік, 12,50 – 11 і по 6,25 – 4. На Волині переглянули 83 
пенсійні справи. Попередній розмір виплат залишили 9 особам, такій же 
кількості зменшили виплати на 75%, а 20 емеритів на половину пенсії і 
41 людина взагалі втратила таку [16, 565].

На 1 січня 1936 р. Православна автокефальна церква в Польщі гаран-
тувала соціальні виплати 149 емеритам. У Волинській єпархії по 100 зл. у 
місяць отримувало 4 особи, по 50 зл. – 7 чоловік, 25 зл. – 20, 12,5 зл. – 13, 
а 6,25 зл. виплачували 2 пенсіонерам. Сукупно щомісяця емерити отриму-
вали із каси 1 425 злотих, а це на 59,41% менше, аніж до реформи. 

Крім перегляду пенсійних виплат, правління Емеритальної каси 
звернуло увагу на боржників та церковнослужителів, котрі ухилялись 
від обов’язкової участі у проекті. Проблема була актуальною, оскіль-
ки лише за 1935 р. учасниками каси з Волинської єпархії з 66 420 зл. 
внесено лише 21324,35 (32,1%) зл. Усе ж, на думку правління каси, у 
1935 р. вдалось переламати негативну тенденцію, коли надходження не 
покривали зростаючих видатків і доводилось використовувати основ-
ний капітал.

У січні 1936 р. волинський єпархіальний офіціоз «Церква і нарід» 
опублікував відозву учасників Емеритальної каси православного духо-
венства, у якій закликано ієреїв виправити ситуацію і ліквідувати борги 
в пенсійний фонд [13]. 

Питання соціального захисту церковнослужителів серед інших роз-
глянуло Волинське єпархіальне зібрання духовенства і мирян 12-13 лю-
того 1936 р. Щодо збільшення фонду єпархіального попечительства та 
відкриття у Крем’янці притулку для престарілого одинокого духовен-
ства зібрання відповіло відмовою через відсутність потрібних коштів [5, 
190]. Вирішено також з 1937 р. припинити надання допомоги у випад-
ках пожежі. Не могло оминути зібрання питання внесків в Емеритальну 
касу. Розуміючи важливість її діяльності, закликано духовенство плати-
ти складки по категоріях. Стосовно відрахувань від парафій єпархіальне 
зібрання просило Синод скасувати заборгованість за попередні роки у 
70 тисяч зл. і надалі звільнити від внесків через тяжкий матеріальний 
стан громад, а якщо це неможливо – зменшити розмір відрахувань до 
12 зл. з парафії і 6 зл. від філії [5, 192]. Священний Синод розглянув 
це прохання на засіданні 19 травня 1936 р. і відмовив [20, 368]. Волин-
ське єпархіальне зібрання звернулось також до Синоду із проханням, 
щоб у найближчому часі через виборних представників-членів каси від 
усіх єпархій було утворено комітет каси, котрий візьметься за юридич-
не оформлення каси та упорядкування її функцій. Архієпископ Олексій 
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(Громадський) схвалив обрання делегатів від Волині на майбутній з’їзд 
Емеритальної каси. 

Волинська духовна консисторія наказом № 3294 від 29 лютого 
1936 р. запропонувала благочинним повідомити настоятелям та пса-
ломщикам про внесення грошей для Емеритальної каси в консисторію, 
котра щомісяця пересилатиме їх у Варшаву [6, 198]. Якщо учасник пен-
сійного фонду перекаже гроші безпосередньо в касу, то повинен про 
це прозвітувати єпархіальній владі. З метою покращення фінансового 
стану Волинського єпархіального попечительства владика Олексій (Гро-
мадський) благословив провести у церквах єпархії тарілковий збір на 
користь вдів та сиріт. Збір коштів призначили на одну із найближчих 
неділь Великого посту [17, 198]. 

Засобом дисциплінарного впливу на порушників статуту Емериталь-
ної каси вже у 1936 р. виявилась виплата пенсії пропорційно внескам 
членами, парафіями і монастирями. У травні 49 волинських емеритів 
отримали лише 30% від належного розміру пенсії [2, 511–512]. Розрахо-
вуючи на корпоративну солідарність, правління каси сподівалось зміни-
ти ставлення духовенства і церковнослужителів краю до проблеми соці-
ального забезпечення. Митрополит Діонисій (Валединський) особисто 
санкціонував такий крок [3, 460]. Нововведення викликало незадово-
лення серед емеритів. Одне із таких, у вигляді листа в редакцію опу-
блікував журнал «Церква і нарід». Пенсіонер, який приховав прізвище 
під криптонімом «Св. Б. М.», обурювався нововведеннями статуту Еме-
ритальної каси, коли розмір пенсійної виплати залежав від акуратності 
відрахувань у касу сина чи зятя емерита або церкви, де він раніше слу-
жив [27, 419]. Священик зауважував, що скоро пенсії виплачуватимуть 
залежно від внесків онуків і підсумував справедливим зауваженням про 
сумнівну юридичну вартість такого рішення.

Митрополит Діонисій (Валединський), стурбований станом Еме-
ритальної каси, скерував 15 липня 1936 р. спеціальний лист архі-
єпископу Олексієві (Громадському) [9, 489–490]. У ньому глава 
Церкви нагадав, що хронічні борги волинського духовенства і церков 
у пенсійний фонд вже тривалий час здійснюється за рахунок вне-
сків священиків членів каси інших єпархій. Для виправлення ситуа-
ції вирішено застосувати з липня принцип співрозмірності виплат і 
внесків від Волинської єпархії. Такий крок митрополит вважав тим-
часовим і просив архієпископа Олексія позитивно вирішити справу у 
підвладній йому єпархії. 

Девальвація швейцарського франка знецінила капітали Емериталь-
ної каси, поміщені у Швейцарському народному банку. Купівля будинку 
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біля митрополичого собору у Варшаві за гроші каси, пропорційні ви-
плати та інші моменти діяльності корпоративної соціальної інституції 
викликали нарікання з боку незадоволених, котрі вилились на сторінки 
преси. У відповідь на статтю «Пора заговорити про безвихідне стано-
вище членів Емеритальної каси православного духовенства», опублі-
кованої у газеті «Русское слово» (Вільно), комітет Емеритальної каси 
підготував спеціальне роз’яснення. У ньому виправдано усі кроки комі-
тету і спростовано закиди у зловживаннях [15]. На прикладі позитивних 
тенденцій заступник голови каси та члени комітету запевнили, що цер-
ковний пенсійний фонд вийшов із катастрофічного стану.

Волинське єпархіальне попечительство про бідних духовного стану 
у 1936 р. виплачувало допомогу потребуючим без затримок. 128 осіб ду-
ховного стану отримало 12 971,64 зл. щомісячних допомог та 44 особи 
637,5 зл одноразових [22, 256]. Відповідно на смертні випадки виділено 
13024,63 зл. та 1056,63 зл. на пожежні. Сукупно попечительство витра-
тило у 1936 р. 26 571,47 зл. Джерелами формування бюджету попечи-
тельства стали місячні внески, кошти від Свічного комітету, тарілковий 
збір, штрафи, оренда сирітських наділів, відсотки цінних паперів й інші 
надходження. 

Випадок із звільненням на спочинок єпископа Антонія (Марцен-
ка) на початку 1937 р. ілюструє механізм призначення особливих пен-
сій архієреям в Православній автокефальній церкві в Польщі. Після 
переміщення владики Олексія (Громадського) у Крем’янець у якості 
керуючого Волинською єпархією його наступником у Гродненській 
дієцезії став вікарій Камінь-Каширський Антоній (Марценко). Мар-
ценко не зміг знайти спільної мови із польським урядом і змушений 
відмовитись від гродненської кафедри. Священний Синод на засіданні 
27 лютого 1937 р. задовольнив його відмову. Формальною причиною 
названо хворобу, підтверджену лікарем. Одночасно Антонія звільнили 
від обов’язків вікарія і визначили місцем перебування Миколаївський 
Милецький монастир Поліської єпархії. Міністерство ісповідань і 
освіти надало єпископу спеціальну пенсію [18, 1]. Виглядало, що вона 
стала однією із складових мирової угоди між керівництвом Варшав-
ської митрополії та урядом.

На відміну від Православної автокефальної церкви в Польщі, духо-
венство Болгарської православної церкви у 1937 р. мало пенсійне за-
безпечення нарівні із урядовими службовцями. Кількома роками раніше 
держава взяла на себе вирішення питання матеріального забезпечення 
парафіяльних священиків. Видаючи стабільне утримання ієреям, уряд 
натомість скасував оплату за треби [19, 4]. Державний патерналізм, во-
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чевидь, влаштовував духовенство в соціальному плані, однак перетво-
рював священицтво на складову апарату влади.

На початку 1938 р. під час роботи Загальних зборів представників 
учасників Емеритальної каси православного духовенства в Польщі ви-
знано, що розрахунки, на яких мала базуватись робота каси, виявились 
помилковими [11, 228]. Організовуючи Емеритальну касу, припускали, 
що внески в неї сплачуватимуться вчасно і всі священно-церковнос-
лужителі стануть її членами. В дійсності борги з внесків та зростаю-
чі пенсійні виплати зумовили кризу упродовж 1934 – 1935 рр., коли 
довелось брати кошти із основного капіталу для покриття дефіциту. 
Лише у 1936 р. стабілізовано ситуацію, коли пожорщено ставлення до 
боржників і диференційовано підхід до пенсіонерів та учасників каси 
на єпархіальному рівні. Так, з липня 1937 р. збором внесків в Емери-
тальну касу зайнялась духовна консисторія, що мало гарантувати по-
трібний результат.

Волинська духовна консисторія циркуляром від 20 листопада 1937 р. 
рекомендувала благочинним під час чергових деканальних соборчиків 
детально обговорити справу забезпечення емеритів Волинської єпархії, 
скласти відповідний протокол про наміри духовенства з цього питання 
[8, 824–825]. 

У грудні 1937 р. єпархіальна бюджетна комісія значну частину часу 
присвятила справі оздоровлення Емеритальної каси. Ухвалено відря-
дити спеціальну комісію волинського духовенства для позитивного по-
розуміння, що стабілізує справу внесків [25, 115]. Наказом від 10 лис-
топада 1938 р. Волинська духовна консисторія востаннє попереджала і 
закликала духовенство змінити ставлення до Емеритальної каси і лікві-
дувати заборгованість до 15 грудня [68, 902–903]. 

На початок 1938 р. кількість дисциплінованих учасників каси зросла 
майже на чверть, тоді як кількість осіб, котрі не зробили жодного внеску 
залишилась сталою у відсотковому відношенні (48%). Волинська єпар-
хія і надалі утримувала сумне останнє місце за показником внесених 
коштів у пенсійний фонд, незважаючи на збільшення на 43% порівняно 
із попереднім 1937 р. Станом на 1 січня 1938 р. в Емеритальній касі Во-
линську єпархію представляло 1 276 учасників, що становило 44,3% від 
усієї кількості [12, 254]. 

Процес еволюції системи корпоративного соціального захисту 
на єпархіальному та загальноцерковному рівнях перервала німець-
ко-польська війна та агресія Радянського Союзу проти Другої Речі 
Посполитої. В один момент зруйновано інституційні механізми, 
втрачено накопичені Церквою капітали. Як «паразитичний» стан 
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духовенство волею сталінського режиму перетворилось на ізгоїв 
радянського гетто без прав, можливостей і гарантій. Функціону-
вали лише родинні механізми соціальної опіки, як-от турбота про 
престарілих батьків-священиків чи індивідуальне співчуття селян 
пастиреві, його родині.

Висновки. Отже, упродовж міжвоєнного періоду волинське духо-
венство, як і все православне священицтво в межах відродженої Поль-
щі, після довгих пошуків стало учасником корпоративної системи пен-
сійного забезпечення – Емеритальної каси Православної автокефальної 
церкви в Польщі. Закладений в основу діяльності каси механізм колек-
тивної взаємопідтримки виявився неефективним через недисциплінова-
ність учасників корпоративного пенсійного фонду. Проблем у функціо-
нуванні додали стратегічні прорахунки керівництва каси. Частково ви-
рішити питання допомоги вдовам і сиротам духовенства було покликане 
Волинське єпархіальне попечительство на взірець тих, що діяли за часів 
Російської імперії.
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Володимир ГАЛИК,

м. Дрогобич

ІСТОРІЯ СВІТСЬКОГО ТА ЦЕРКОВНОГО 
ХОРОВОГО ЖИТТЯ В СЕЛІ УЛИЧНЕ НА 

ДРОГОБИЧЧИНІ (1920 – 2013 рр.)*

У статті простежено історію створення і діяльності світського та цер-
ковного хорів в селі Уличне на Дрогобиччині упродовж 20-х рр. ХХ – початку 
ХХІ ст. Визначено, що діяльність церковного та світського хорів в селі Уличне 
відіграє провідну роль в організації громадського життя уличненців і сприяє 
розвитку їх духовної культури.

Ключові слова: Дрогобиччина, село Уличне, світський хор, церковний хор.

Halyk V. History of Society and Church Choral Life in the Village of Ulychne 
in Drohobуch District (1920 – 2013). The article concerns the history of creation and 
activity of society and church choirs in the village of Ulychne in Drohobуch district from 
the 20’s of the ХХth c. – to the beginning of the ХХІc. It was proved that the activity of 
church and society choirs in the village of Ulychne plays a leading role in organization 
of village public life. It assists by the development of local spiritual culture. 

Key words: Drohobуch district, village of Ulychne, society choir, church choir.

Галык В. История светской и церковной хоровой жизни в селе Уличное 
на Дрогобиччине (1920 – 2013 гг.) В статье прослежена история создания и 
деятельности светского и церковного хоров в селе Уличное на Дрогобиччине 
на протяжении 20-х гг. ХХ – начала ХХІ века. Определено, что деятельность 
церковного и светского хоров в селе Уличне играет ведущую роль в организа-
ции общественной жизни уличненцов и содействует развитию их духовной 
культуры. 

Ключевые слова: Дрогобыччина, село Уличное, светский хор, церковный хор.

Постановка проблеми. В умовах духовного відродження та розбу-
дови незалежної України актуальною виявляється проблема вивчення 
діяльності хорового життя в населених пунктах нашого краю. Це зумов-
люється насамперед тим, що пройдені десятиліття нігілізму в цій ді-
лянці історичної та краєзнавчої науки залишилися в минулому, і тому 
дослідники намагаються найповніше дослідити як історію церкви, так і 
історію культурно-релігійного життя будь-якої парафії. 

Аналіз досліджень. Порушена нами тема уже була предметом до-
слідження В. Галика та Ю. Стецика, які у своїй монографії торкнулися 
*© Галик В. Історія світського та церковного хорового життя в селі Уличне на Дрогобич-
чині (1920 – 2013 рр.)
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окремих аспектів досліджуваної проблеми в контексті розгляду історії 
культурно-релігійного життя парафіян с. Уличне [1]. Поодинокі мему-
арні матеріали із насвітленням окремих фраґментарних аспектів відна-
ходимо в краєзнавчих збірниках української діаспори [2; 3; 4], а також у 
друкованих спогадах старожилів села Уличне [5]. 

Мета статті – максимально повно простежити історію створення та 
діяльність світського і церковного хорів села Уличне впродовж 20-х рр. 
ХХ – початку ХХІ ст.

Виклад основного матеріалу. Вагоме місце у церковно-релігійному 
та культурному житті мешканців с. Уличне впродовж 20-х рр. ХХ – по-
чатку ХХІ ст. посідає діяльність церковних і світських сільських хорів. 
Активний розвиток хорового співу в Уличному починається з 1920 р. У 
цей час церковний хор зорганізував Микола Гамаль. Хор співав як духо-
вні, так і світські твори. 

У 1935 р. дяком церкви Св. Параскеви стає Іван Ковалів. Маючи му-
зичну освіту та добре граючи на скрипці, він організував мішаний цер-
ковний хор. Варто відзначити, що відбір хористів І. Ковалів проводив на 
досить серйозному рівні, спонукаючи майбутніх його членів до витрим-
ки та послуху. Під його керівництвом хор, окрім релігійних, виконував 
ще й твори М. Вербицького, О. Кошиця та інших. 

Церковний хор с. Уличне на чолі з Карлом Клюком в Нагуєвичах під час свят-
кування 100-річчя від дня народження І. Франка (1956 р.)
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Після І. Коваліва місце дяка церкви Св. Параскеви обіймає Зубриць-
кий, який проживав на Гірнянській Дорозі. За його стараннями церков-
ний хор був реорганізований із мішаного на жіночий. Щодо Івана Ко-
валіва, то він у 1949 р. після закінчення духовних студій висвятився на 

священика і відійшов від керівництва 
церковною капелою. Проіснував цей 
хор до початку 1950-х років. 

У 1954 р. диригентом церковно-
го хору стає Карл Клюк. Одночасно 
він займається керівництвом духо-
вного оркестру, який було сформо-
вано за кошт від реалізації розбитих 
церковних дзвонів. Слід зауважити, 
що К. Клюк відповідально ставився 
до своєї роботи. З хором проводили-
ся систематичні репетиції, що давало 
позитивні результати. Зокрема, цер-
ковний хор брав участь у різноманіт-
них конкурсах, фестивалях та навіть 
співав у 1956 р. у Нагуєвичах з нагоди 
100-річчя від дня народження Івана 

Карл Клюк –
диригент церковного і шкільного 
хорів с. Уличне від 1954 до 1958 р.

о. Євген Кохан у колі церковного хору (2001 р.)
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Франка. З 1958 р. керівником церковного хору стає Мар’ян Калапунь 
[1, 143]. 

У 1971 р., із приходом о. Євгена Кохана на парафію в с. Уличне, почи-
нається реорганізація церковного хору. З його ініціативи було відновлено 
мішаний хор, основу якого склали старі хористи – сопрано: Катерина Пи-
липів, Марія Кінаш, Розалія Цішкевич, Анастасія Гамаль, Анна Савчин; 
альти: Марія Баняс, Анастасія Габчак, Катерина Кішкан; тенори: Богдан 
Кравців, Василь Сирватка, Василь Петрівський, Микола Кінаш; баси: 
Микола Федук, Михайло Савчин, Іван Кішкан, Костянтин Савчин, Василь 
Галик. До їх репертуару входять як забуті, так і нові чотириголосі твори: 
О. Кастальського «Ангел Вопіяше», Д. Бортнянського «Єдин свят», «Єди-
нородний Сину», твори невідомих авторів, колядки тощо. Згодом реген-
том церковного хору стає Микола Ковалів, який модернізує його склад.

Від 1991 р. і до сьогоднішнього часу регентом церковного хору є 
Леся Габчак (Кіндракевич). Упродовж більше двох десятків років хор 
співав: Літургію у Гошеві на Ясній Горі, на відпусті у Волі, у церкві Свя-
тої Трійці м. Дрогобича, у церкві Анни м. Борислава, у церкві Введення 
с. Колпець, у церкві с. Рихтичі тощо.

Теперішній церковний хор церкви Св. Параскеви бере активну участь у 
проведенні державних свят (День Незалежності, свято УПА, Шевченківські 
свята). У репертуарі хору є твори М. Леонтовича, Д. Січинського, М. Вер-
бицького, Я. Яциневича, С. Вожаківського, «Воскресна утреня» А. Веделя. 
Склад хору такий: сопрано – Марія Куцюк, Марія Горячко, Ірина Горяч-
ко, Віра Стефанків, Ольга Стецик, Ірина Сипливчак, Дарія Мельникович, 
Марія Сирватка, Віра Бекеш; альти: Наталія Пшеницька, Марія Сирватка, 
Світлана Пилипів, Галина Гаврилів, Любов Чепенко, Лілія Манич, Галина 
Наум, Наталія Соболівська, Ірина Савчин, Розалія Ригус; тенори: Василь 
Кравців, Мирон Терлецький, Михайло Путятицький, Ярослав Яблонський, 
Ігор Гриньків, Ігор Дуб, Ігор Ригус, Ярослав Білан, Руслан Білан, Андрій 
Кіндракевич, Тарас Гавриляк, Микола Тарчанин, Павло Білан; баси: Мико-
ла Хоньків, Степан Цішкевич, Микола Стефанків, Орест Кіндракевич, Ро-
ман Хоньків, Микола Кінаш, Зеновій Петрівський. Солістами хору є: Ольга 
Стецик, Наталія Пшеницька, Марія Сирватка, Микола Стефанків, Василь 
Кравців. Вік хористів коливається від 15 до 76 років. У хорі є традиція – 
щороку 1 січня відправляти Службу Божу за здоров’я учасників церковного 
хору. Також заведений пом’яник померлих*. 

Поряд із церковним хором від 1930-х років час від часу діяв і світ-
ський хор, який був організований при «Просвіті». До його репертуа-
* Інформація про історію та діяльність церковного хору в с. Уличне подається на 
основі записів від його регента – Лесі Габчак (Кіндракевич) // Приватний архів 
Володимира Галика.
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ру входили твори як на світську, так і на духовну тематику. Керівником 
хору, як і церковного, був І. Ковалів. Світський хор виступав переважно 
на фестинах, які відбувалися в с. Уличне кожного року. У післявоєнні 
роки керівництвом світського хору зайнявся тогочасний завідувач Улич-
ненського будинку культури Іван Костецький. 

Упродовж 1957 – 1959 рр. директором Уличненської школи була Є. Зо-
лотухіна. За її стараннями було створено учительський хор, керівником 
якого теж був М. Калапунь. Часто вчительський хор виступав у м. Дрого-
бичі, по селах Стрийського району, у м. Львові. Репертуар учительського 
хору був різноманітним. Наприклад, варто згадати такий складний твір, як 
уривок із опери «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського 
(дует Одарки і Карася). Роль Одарки виконувала Любов Ортинська, а Ка-
рася – Микола Хоньків. Після М. Калапуня вчительським хором керували 
вчителі музики та викладачі Дрогобицького педінституту [1, 144–145]. 

У 1978 р. було створено сільський хор, керівником якого став Ігор 
Допілка, який одночасно керував учнівським хором та учнівським духо-
вим оркестром. Зауважимо, що під його керівництвом учнівський духо-
вий оркестр у 1979 р. побував на фестивалі у м. Києві. Згодом, І. Допіл-
ку як керівника хору замінив Гордій Пасіка, який був вихідцем зі Стрия. 
Проіснував сільський хор до кінця 1980-х років*.
* Інформація про історію створення, склад і діяльність світського хору у 30-80-х 
рр. ХХ ст. в с. Уличне подається на основі записів від регента теперішнього 
церковного хору – Лесі Габчак (Кіндракевич) // Приватний архів Володимира 
Галика.

Учительський хор с. Уличне у 50-х рр. ХХ ст.
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Заново світський хор було створено 
4 грудня 2008 р., який отримав назву «Під-
карпаття». Ініціаторами створення хору 
стали: Ігор Ригус, Микола Стефанків, Іра 
Черепущак. Первинний склад хору налічу-
вав 12 осіб. Керівником став Мирон Якубів, 
концертмейстером – Оксана Якубів. 

Перший виступ хору «Підкарпаття» від-
бувся у народному домі с. Уличне під час 
святкування днів Т. Шевченка. З моменту де-
бюту хор «Підкарпатя» щорічно бере участь 
у концертах, приурочених до Дня матері, 
Дня Незалежності України, Дня УПА, Дня 
Степана Бандери, Дня людей похилого віку 
тощо. Водночас хор «Підкарпаття» виступав 
з концертом до Дня незалежності України у 
Будинку культури м. Стебника, брав участь 
у фестивалі різдвяної пісні у цьому ж місті 
та ін.

У репертуарі хору «Підкарпаття» є 
твори на слова Т. Шевченка, А. Кос-
Анатольського; колядки та твори на ре-
лігійні теми; патріотичні пісні в обробці 

Концертмейстер і керівник 
хору «Підкарпаття» – 

Оксана та Мирон Якубів

Уличненський хор «Підкарпаття» під час виступу на концерті
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для мішаного хору. Слід підкреслити, що учасники хору «Підкар-
паття» проводять систематичні репетиції на чолі з керівником та 
концертмейстером у приміщенні Уличненської школи. Хор забез-
печений власним інструментом та костюмами, які були придбані за 
сприяння сільської ради с. Уличне. Відзначимо, що за період майже 

п’яти років існування, чисельність хору на початок 2013 р. зросла 
до 21-ї особи.

Теперішній склад уличненського світського хору «Підкарпаття» 
такий: сопрано – Леся Кіндракевич, Ольга Стецик, Ірина Черепущак, 
Світлана Стельмахович; альти: Любов Чепенко, Галина Гаврилів, Гали-
на Кінаш, Світлана Пилипів, Галина Козак, Леся Севастейко, Леся Сав-
чин; тенори: Ігор Ригус, Ігор Гриньків, Василь Стецик, Ярослав Яцуляк, 
Любомир Сирватка, Петро Кузів; баси: Микола Стефанків, Орест Кін-
дракевич, Микола Кінаш, Василь Гаврилів*.

У підсумку зауважимо, що хор «Підкарпаття» с. Уличне уже має ва-
гомі здобутки: перше місце у районному конкурсі вокальних сімейних 

* Інформація про історію створення, склад і діяльність світського хору «Підкар-
паття» в с. Уличне подається на основі записів його концертмейстера – Оксани 
Якубів // Приватний архів Володимира Галика.

Уличненський хор «Підкарпаття» під час cвяткування 
140 річниці від дня народження Івана Боберського 

(стадіон села Доброгостів, серпень 2013 р.)
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колективів (травень 2012 р.); перше місце у районному конкурсі колядок 
(лютий 2013 р.) тощо.

Висновки. На основі поданих сюжетів із історії створення та діяль-
ності церковного та світського хорів в селі Уличне можемо з упевне-
ністю стверджувати, що вони відігравали і відіграють провідну роль в 
організації громадського життя уличненців, яке базується на християн-
ських цінностях, та роблять вагомий внесок у розвиток освіти та духо-
вної культури не лише села, а й Дрогобиччини в цілому. 
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ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКО-
БІЛОРУСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН 

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)1

Проаналізовано праці вітчизняних і білоруських дослідників, які висвітлю-
ють проблеми розвитку українсько-білоруських культурних зв’язків у складі 
Російської й Австро-Угорської монархій, та з’ясовано стан наукової розробки 
проблеми.

Ключові слова: історіографія, Україна, Білорусь, культура, українсько-бі-
лоруські зв’язки.

Hrytsenko H. Historiography Problems of Ukrainian-Belorussian Cultural 
Relations (in the second half of the 19th- the beginning of the 20th c.). The article 
analyzes the papers of Ukrainian and Belorussian researchers, which cover the 
development of Ukrainian-Belorussian cultural relations within the Russian and 
Austro-Hungarian monarchies. It discloses the state of scientifi c research of the 
problem.

Key words: historiography, Ukraine, Belorus, culture, Ukrainian-Belorussian 
relations.

Гриценко Галина. Проблемы историографии украинско-белорус-
ских культурных отношений (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.). 
Проанализированы работы отечественных и белорусских исследователей, 
которые освещают проблемы развития украинско-белорусских культурных 
связей в составе Российской и Австро-Венгерской монархии, и выяснено состо-
яние научной разработки проблемы.

Ключевые слова: историография, Украина, Беларусь, культура, украинско-
белорусские связи.

Постановка проблеми. За останні роки історичне знання в Україні 
зробило величезний поступ. Українська історична наука впевнено кро-
кує вперед, інтегруючись в європейський та світовий науковий простір. 
Нині вітчизняна історіографія гостро відчуває потребу в об’єктивній 
оцінці складного шляху свого становлення за умов бездержавності. На 
увагу заслуговує питання історії українсько-білоруських культурних 
взаємин, що налагоджувалися і розвивалися в умовах бездержавного іс-
нування двох народів у складі монархій Романових і Габсбургів.
1© Гриценко Г. Проблеми історіографії українсько-білоруських культурних відносин 
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
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Аналіз досліджень. Важливість вивчення теми посилюється фор-
муванням сучасної системи українсько-білоруських міжнародних від-
носин, зближенням їхніх культур, що має важливе суспільно-політичне 
значення. Відсутність узагальнювальних чи спеціальних праць в Біло-
русі та Україні, а також в інших країнах, які б охопили більшість аспек-
тів двосторонніх культурних взаємин, посилює актуальність вивчення 
окресленої теми. Тому всебічне дослідження та творче використання 
нагромадженого досвіду співробітництва й обміну культурними ціннос-
тями сприятиме збагаченню сучасної науки.

Метою роботи є систематизація нагромаджених історичних знань 
розвитку білорусько-українських культурних взаємин другої половини 
XIX – початку XX ст.

Виклад основного матеріалу. Початки наукового вивчення історії 
білорусько-українських культурних зв’язків другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ ст. стосуються вже початку ХХ ст. Одним із перших цими пи-
таннями зацікавився славіст і мистецтвознавець І. Свєнціцький, праці 
якого були систематизованими курсами з історії білоруської літератури 
[44]. Деяких аспектів історичних взаємин України і Білорусі торкнувся 
історик І. Крип’якевич, який акцентував на спільній боротьбі двох на-
родів з німецькими рицарями, кримськими татарами та ін. [26]. У праці 
«Білоруси і їх національне відродження» Д. Дорошенко прагнув подати 
українському читачеві панорамне уявлення про культурне життя Біло-
русі [11]. З білоруського боку україніка була властива працям М. Бог-
дановича [5], Р. Земкевича [12], М. Косич [24], С. Полуяна [40]. Зокре-
ма, Р. Земкевич у своїй праці дав стислий огляд українсько-білоруських 
культурно-літературних зв’язків, починаючи з давніх часів і закінчуючи 
початком XX ст. Уперше в білоруському письменстві автор назвав низку 
цікавих фактів про дружні взаємини між Т. Шевченком і білоруськими 
письменниками Я. Барщевським та Р. Друцьким-Подберезьким, про за-
цікавленість автора «Кобзаря» історією, побутом, народною творчістю 
й літературою білоруського народу. Тут же згадано про переклади Шев-
ченкових творів білоруською мовою, виконані Я. Купалою та Ф. Черну-
шевичем.

Міжвоєнне двадцятиліття збагатилося дослідженнями білорусів 
П. Бузука [6], Н. Чарноцького [58] та українських літературознавців 
Л. Луціва [31], А. Кримського [25], які показали значення діяльності 
українських вчених для розвитку білоруської культури. Заслуговує ува-
ги праця польської дослідниці Е. Ожешко [59], у якій вказано на про-
відну роль українського театру в білорусько-українських театральних 
зв’язках.
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Таким чином, наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. були зро-
блені лише перші кроки у вивченні цих взаємин. Проте вони стали тою 
підвалиною, на якій поглиблено почали розроблятися питання білорусь-
ко-українських культурних зв’язків з другої половини ХХ ст. Системне 
дослідження цих зв’язків розпочалося вже після Другої світової війни. 
Воно пов’язане в основному з іменем українського вченого П. Охрімен-
ка, який понад двадцять років працював професором Гомельського пе-
дінституту. Його перу належать монографії, брошури, спеціальні статті і 
рецензії у періодичних виданнях, бібліографічний довідник про зв’язки 
двох народів [2, 37]. Основну увагу П. Охріменко приділив літератур-
ним взаєминам. У дослідженні «Летапіс братэрства. Аб беларуска-укра-
інскіх фальклорных, літаратурных і тэатральных сув’язях» [3] автор 
детально проаналізував вплив Т. Шевченка на білоруську літературу й 
народну творчість, зв’язки з Білоруссю І. Франка, Лесі Українки, В. Сте-
фаника, І. Свєнціцького, а з іншого боку – зв’язки з Україною білорусь-
ких письменників М. Богдановича, Я. Купали, Я. Коласа, А. Пашкевич. 
Безперечною заслугою дослідника було те, що до наукового обігу він 
увів невідомий фактичний матеріал.

Авторами низки праць з проблем білорусько-українських взаємин, 
переважно літературних, є В. Райгоша [42], В. Чабаненко [53], М. Ша-
лата [55] та ін. Оперті на джерельному матеріалі, їхні розвідки мали 
передовсім ознайомлювально-пізнавальний характер. Найбільшу увагу 
дослідники присвятили шевченкіані в контексті українсько-білоруських 
зв’язків (Н. Ватаци, Н. Лапідус [8], В. Іванов [16]). Окремо слід назвати 
книгу Б. Чайковського, присвячену білоруській шевченкіані, що стала 
першою спробою синтетичного розгляду проблеми [54]. Крізь призму 
шевченкіани білоруська дослідниця Ж. Шаладонова у праці «Духоўныя 
спектры агню: Тарас Шаўчэна і беларуская література пачатку ХХ ст.» 
[56], подала синтез українсько-білоруських літературних зв’язків. Вона 
виокремила сутнісні особливості літературного діалогу кожного з біло-
руських письменників (Я. Купала, Я. Колас, М. Богданович, А. Гарун) 
зі «славним українським попередником». У літературно-публіцистично-
му збірнику Р. Лубківського «Шевченкова дорога в Білорусь» [30], крім 
офіційних матеріалів і творів провідних білоруських поетів про Т. Шев-
ченка, є також його праці про зв’язки Т. Шевченка з Білоруссю.

Заслуговує на увагу стаття білоруського дослідника Ю. Пацюпи 
«Іван Франко. Пора!», присвячена 150-річчю від дня народження Ка-
меняра. У ній автор наголошує значимість цього імені для України, під-
креслюючи, що Україна багато важить для Білорусі. «На її землях наби-
ралися духу Богушевич, Пашкевич... Є Україна − буде й Білорусь» [39].
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Багатий фактичний матеріал про роль М. Богдановича у розвитку 
українсько-білоруських взаємин наведений в енциклопедичному видан-
ні сучасних білоруських вчених [33].

Переклад як форма літературних взаємин була в полі зору Є. Марти-
нова [34], П. Ратача [43], А. Сіранькова [46]. Питання освітніх і наукових 
контактів або взагалі обійдені увагою, або згадані фрагментарно з конста-
тацією лише того чи іншого факту [19]. У дослідженні М. Мохнач [35] по-
дано загальну характеристику наукової думки в Білорусі у взаємовідноси-
нах з іншими народами, зокрема з українським. Про тісні наукові зв’язки 
фольклориста В. Гнатюка з окремими білоруськими вченими свідчить 
розвідка літературознавця М. Яценка [57]. Різні питання освітньо-науко-
вих контактів розглядали Л. Арабей [1], Л. Бусленко [7], Н. Голубева [9], 
А. Карський [22], М. Кріль [27] та ін. У їхніх дослідженнях зібраний не 
лише багатий фактичний матеріал, але й зроблені цінні висновки.

Мистецькі взаємовідносини знайшли відображення лише у працях 
загального характеру, які стосуються культурної ситуації на території 
Білорусії та України [14, 47]. Г. Паламарчук [38] і О. Федорук [49] про-
стежили початки цих взаємин, які пов’язані з іменами Т. Шевченка та 
Б. Залеського. Вагомим внеском у дослідження мистецьких зв’язків є 
монографія І. Березіної «Архітектурна спадщина України у творчості 
Наполеона Орди: іконографія та принципи використання» [4]. Дослід-
ниця цілісно проаналізувала творчу спадщину художника Н. Орди на 
теренах сучасної України та впровадила до наукового обігу переважно 
невідомі раніше твори митця для збільшення іконографічної бази.

Найрізноманітніші аспекти білорусько-українських громадсько-
культурних зв’язків простежуються у дослідженнях сучасних україн-
ських (В. Купченко [28], В. Чабаненко [53]) та білоруських дослідни-
ків (О. Ільїн [15; 17; 18], Л. Лич [32], А. Свирид [45], А. Унучак [48], 
У. Філяков [50], П. Церашковіч [51], М. Цуба [52]). Автори торкнулися 
проблеми взаємозв’язків двох слов’янських народів у контексті націо-
нального відродження початку ХХ ст. Оцінюючи дії українців і біло-
русів, вони підкреслювали їхні прагнення до національної незалежності 
та взаємодопомогу у досягненні цієї мети.

Такий стан вивчення питання дав змогу підготувати узагальнювальні 
праці з історії білорусько-українських культурних зв’язків. У розвідках 
М. Ларчанка [29], Н. Перкіна [40] подано короткий нарис літературних 
взаємин, показано внесок білоруських громадсько-культурних діячів 
у їх розвиток. Позитивною рисою дослідження «Исторические корни 
дружбы и единения белорусского и украинского народов» [13] є те, що 
на основі великого фактичного матеріалу зроблено важливі теоретичні 
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висновки, пов’язані з висвітленням закономірностей і специфіки біло-
русько-українських взаємозв’язків невеликого за часом, але багатого за 
результатами історичного періоду, простежено їхню еволюцію та якісні 
зміни. Однак ці праці були передовсім ознайомлювально-пізнавальни-
ми, у них не давався глибокий і системний аналіз цих взаємин.

Багатий фактичний матеріал, який допомагає не лише всебічно ви-
світлювати, але й у багатьох випадках зрозуміти суть контактів про-
відних діячів білоруського і західноукраїнського культурного відро-
дження другої половини ХІХ – початку ХХ ст., міститься у монографії 
Т. Кобржицької та В. Райгоші «Карані дружбы. Беларуска-украінскія 
літаратурныя узаемасувязі пачатку ХХ ст.» [20]. У цій праці на основі 
численних друкованих та архівних матеріалів оприявнюються малові-
домі факти білорусько-українських літературних взаємозв’язків почат-
ку ХХ ст., визначаються їхні закономірності й еволюція, розкривається 
характер українсько-білоруського художнього перекладу, зв’язки твор-
чості провідних білоруських письменників з українською культурою і 
українських – з білоруською. У книзі Т. Кобржицької «Дзве Радзімы – 
Україна і Беларусь – пад міратворчымі крыламі буслом» [21] окреслю-
ються етапи національного самовизначення білорусів і українців, ідей-
но-естетичні пошуки національних літератур.

Якщо давніші дослідження цієї проблематики зосереджувалися пе-
реважно на літературних взаємовпливах, зумовлених безпосередніми 
контактами письменників із сусіднім народом і його літературою або 
запозиченням звідти тем та ідей для художньої творчості, то авторський 
колектив «Нарисів...» [36] поставив значно складніші і масштабніші за-
вдання: встановлення історико-національних коренів взаємної зацікав-
леності сусідніх слов’янських народів, спільного й відмінного у шляхах 
духовно-культурного розвитку східних слов’ян; здійснення синхронно-
го аналізу творчості відомих білоруських та українських письменників 
різних періодів історії національних літератур та ін. Автори цієї моно-
графії поглибили розробку багатьох проблем історії розвитку білорусь-
ко-українських літературних зв’язків другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст., зробили значний крок вперед у вивченні громадсько-культурно-
го життя слов’ян.

Висновки. Отже, історіографічний огляд свідчить, що спеціального 
дослідження проблеми білорусько-українських взаємин другої поло-
вини ХІХ – початку ХХ ст. немає. Натомість є чимало праць, які сто-
суються різних аспектів цих взаємин, передовсім з літературознавчого 
боку. Низка праць не виходить за межі простої описовості чи звичайної 
констатації фактів.
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Водночас названі дослідження спонукають до роздумів, подальших 
пошуків джерельних матеріалів, узагальнень наявного фактичного ма-
теріалу та зроблених на їхній підставі висновків.
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ЗНАЧЕННЯ КОНСПІРАТИВНИХ ЗАХОДІВ 
У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПІЛЛЯ КАРПАТСЬКОГО 

КРАЮ ОУН*

Стаття присвячена одному з найбільш важливих напрямів діяльності під-
пільної організації – конспірації. З’ясовано, що в умовах використання репре-
сивно-каральною системою цілого комплексу агентурно-оперативних та спе-
ціальних засобів вдало розроблена і суворо дотримувана конспірація дозволяла 
протягом майже десяти років вести боротьбу проти утвердження радянської 
адміністрації на західноукраїнських землях. Доведено, що у підпіллі мала місце 
низка порушень правил конспірації, які вели до втрати значних людських та 
матеріальних ресурсів.

Ключові слова: конспірація, Карпатський край, ОУН, УПА.

Ilnytskyi V. The Signifi cance of   Conspiratorial Activities in the Carpathian 
Region of OUN Underground. This article deals with one of the most important 
activities of the underground organization – the conspiracy. It was found that 
under repressive and punitive system, which made an ample use of intelligence-
operational and special measures, a well developed conspiracy allowed for almost 
ten years of resistance against the establishment of the Soviet administration in 
Western Ukraine. It was proved that the underground movement violated conspiracy 
for a number of times, which led to the loss of signifi cant human and material 
resources.

Keywords: conspiracy, Carpathian land, OUN, UPA.

Ильницкий В. Значение конспиративных мероприятий в деятельнос-
ти подполья Карпатского края ОУН. Статья посвящена одному из наиболее 
важных направлений деятельности подпольной организации – конспирации. 
Выяснено, что в условиях использования репрессивно-карательной системой 
целого комплекса агентурно-оперативных и специальных средств удачно раз-
работана и строго соблюдаемая конспирация позволяла на протяжении по-
чти десяти лет вести борьбу против утверждения советской администра-
ции на западноукраинских землях. Доказано, что в подполье был допущен ряд 
нарушений конспирации, которые вели к потере значительных человеческих и 
материальных ресурсов.

Ключевые слова: конспирация, Карпатский край, ОУН, УПА.

*© Ільницький В. Значення конспіративних заходів у діяльності підпілля Карпатського 
краю ОУН
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Постановка проблеми. Конспірація у житті підпільника відігравала 
особливо важливе значення. Адже завдяки вдало розробленим принци-
пам конспірації, вдавалося забезпечувати життєздатність організації та 
тривалий опір окупантам. Розробка принців конспірації, донесення її 
сутності до усіх членів, контроль за її дотриманням були поставлені в 
організації на високому рівні. Конспірація стосувалася усіх без винятку 
сфер життя (організаційне, особисте і т.д.). Реальність диктувала свої 
правила, а відтак змінювалися умови боротьби. Відповідно до обставин 
у процесі діяльності корегувалися принципи конспірації.

Аналіз досліджень. Проблема вивчення конспіративного напрямку 
у діяльності підпілля не знайшла свого відображення у наукових дослі-
дженнях. Питання конспірації порушувалася в узагальнюючих працях із 
історії українського визвольного руху А. Кентія, Ю. Киричука, А. Рус-
наченка, В. Сергійчука [42; 43; 44; 47; 48]. Однак окремого висвітлення 
цей аспект не отримав. Саме відсутність комплексних робіт, присвяче-
них різним напрямкам цієї діяльності, зумовлює актуальність даної роз-
відки.

Мета статті полягає у з’ясуванні – на основі невідомих та малові-
домих документів – особливостей конспірації як одного з істотних на-
прямків діяльності підпільної організації. Завдання дослідження – ви-
окремити її основні напрямки, простежити розробку основних засад у 
процесі боротьби та покарання за порушення.

Виклад основного матеріалу. Початок переходу до суворої конспі-
рації був покладений на початку 1945 р. після перших значних втрат 
серед підпілля. Відповідно виникла необхідність у виробленні нових 
організаційних форм боротьби. Зокрема, констатувалася потреба пере-
ходу у глибоке підпілля. Його сутність полягала в тому, що бійці і ко-
мандири відділів УПА не повинні були знати керівників ОУН та місць 
їхнього розташування. Станичні провідник і господарчий не мали нічо-
го спільного з УПА. Повстанці забезпечували себе через більшовицькі 
продради, а також шляхом збройних нападів і пограбувань транспорту, 
магазинів, сільпо тощо. Члени ОУН не мали права розконспіровуватися 
перед УПА і навпаки [50, 536–537]. 

Забороні обговорення підлягали такі дані: ім’я, прізвище, походжен-
ня, праця в легальних обставинах, родинні дані, місцевості перебуван-
ня, навчання, власні знайомства у легальному житті, псевдо, колишні 
організаційні функції, зверхники, участь у вишколах, відділах, рейдах, 
боях, поодинокі виконувані доручення та вчинки, безпосередні зверх-
ники, їхні функції, минуле, псевдо, хати, прізвища господарів, підхід до 
хат, їхнє розташування, призначення, криївки, магазини, їхня побудо-
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ва, маскування, місце, стан людей, зброї, грошей, медикаментів, харчів, 
симпатиків, які живуть легально і нелегально, характеристику членів, 
також їхню фахову і моральну вартість.

Акцент робився, у першу чергу, на особистій конспірації. Адже кадри 
були основою організації, а з роками боротьби втрата висококваліфіко-
ваних і освічених працівників болісно позначалася на роботі організації. 
Кожна особа, яка йшла у підпілля, повинна була обрати собі псевдонім. 
Псевдонім члена становив велику організаційну таємницю. Про нього 
знав безпосередній керівник і друзі самого підпільника, пов’язані із ним 
організаційно. При цьому керівник міг знати псевдо членів лише двома 
щаблями нижче і не більше (наприклад, провідник надрайону міг знати 
псевдо членів району і куща, але не нижче). Псевдонім потрібно було 
конспірувати перед членами організації, не пов’язаними безпосередньо 
із підпільним членом, а також перед цивільним населенням. Член мав 
декілька псевдонімів, якщо він виконував кілька функцій і працював 
у декількох районах. Власний псевдонім підпільник був зобов’язаний 
постійно змінювати. Псевдоніми потрібно було змінювати навіть після 
арешту осіб, які знали його. Одне псевдо використовувалося для контак-
тів зі своїми підлеглими, інше – для свого зверхника. До речі, така прак-
тика у підпіллі призводила до серйозної плутанини чекістів. Приміром, 
у жовтні 1946 р. був складений план із ліквідації груп на території Дро-
гобицької області. Після цього одразу були змушені складати доповідну 
міністрові внутрішніх справ УРСР генерал-лейтенанту Т. Строкачу, в 
якій пояснювали причини чисельних змін та ротацій у підпіллі, доводи-
ли до відома про виявлені нові організації, а також наводили приклади 
відомих змін псевдонімів керівників і членів ОУН [12, 278–281]. Так, 
одним із найбільш конспіративних підпільників був Володимир Фрайт 
– провідник Дрогобицького окружного проводу ОУН та в.о. організацій-
ного та господарчого референтів (05.1949 – 08.1950), а відтак провідник 
Калуського окружного проводу ОУН (08.1950 – 12.1951). У різний час 
він користувався псевдами «Жар», «Карб», «Владан», «Батько», «Влад-
ко», «Роман», «Вир», «інж. К. Владан», «АГБ», «98», «96», «90», «456», 
«202», «082», «090», «016», «16», «5647», «Б- 7».

У підпіллі особливою мірою наголошувалося на необхідності дотри-
муватися конспірації в організаційній роботі. Зокрема, кожний член ор-
ганізації повинен був бути членом організаційного звена**, знати свого 
безпосереднього організаційного керівника, якому повинен звітуватися 
про стан роботи і виконувати його накази. Організаційному провіднику 
член зобов’язаний був звітуватися про всі таємниці організаційного й 
** Організаційна одиниця ОУН. Під такою назвою згадується у документах.
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особистого життя відтоді, коли він почав працювати під його керівни-
цтвом. Про таємниці особистого й організаційного життя за період ро-
боти член звітувався тільки за вимогою свого організаційного керівника.

Наголос робився і на дотриманні конспірації у щоденній роботі в ор-
ганізації. Конспірація стосувалася роботи окремого звена (гуртка). Про 
роботу в організаційному звені знали всі його члени, якщо вони брали 
в ньому безпосередню участь. У випадку, коли член виконував окремо 
доручену йому роботу, то звітувався про неї тільки перед керівником 
звена. Члени організаційного звена не повинні були говорити між собою 
про своє організаційне й особисте минуле [29, 229; 8, 41; 41, 176; 34, 
67]. Перед керівником територіальної організації члену потрібно було 
конспірувати відомі йому спеціальні сховища, місця магазинів, спецдо-
мівок (в окремих випадках на вимогу зверхника дозволялося розкривати 
ці таємниці) [29, 229; 36, 33].

У протоколі допиту від 24 жовтня 1949 р. Петро Орищак зазначав: із 
розмов з охоронцем «Степаном» він довідався, що «Жар» дуже строгий 
із підлеглими, сварив за найменші провини, примушував багато працю-
вати. У зв’язку з цим він не користувався авторитетом серед оточуючих 
осіб. Це ж саме підтвердили учасники охоронної боївки «Жара». Остан-
ні також розказували, що «Жар» у своїй роботі дуже конспіративний 
і прививав ці елементи конспірації учасникам своєї охоронної боївки. 
Так, «Жар» у місці свого переховування категорично забороняв гучно 
розмовляти, співати, стукати. Щоб уникнути шуму і тим самим не ви-
явити себе, «Жар» навіть не дозволяв рубати сокирою, а змушував своїх 
охоронців перерізати дрова ножем. З метою шифрування свого місця 
переховування «Жар» наказував охоронцям при виході на пункти зу-
стрічі із кур’єрами чи іншими учасниками ОУН ніколи не заходити з 
тієї сторони, де було місце переховування. При зустрічах із учасниками 
підпілля ОУН учасникам охоронної боївки «Жара» заборонялося гово-
рити про те, у кого в охороні вони перебували і навіть приблизно, де 
переховувалися та чим займалися. В селах, де заготовлялися продукти 
харчування учасниками охоронної боївки «Жара», останні ніколи не 
називали своїх оунівських псевд, а лише умовно зверталися один до 
одного по іменах. Оскільки населення сіл, де заготовлялися продукти 
харчування учасниками підпілля, ОУН по озброєнню часто орієнтувало, 
хто вони і у кого перебувають в охороні. «Жар» зняв із озброєння своєї 
охорони автомати СС-МПІ і озброїв майже всіх автоматами ППШ. Крім 
того, «Жар» забрав частину учасників охоронної боївки, яких уже знало 
населення і замінив їх новими підпільниками із колишніх сотень УПА, 
яких ніхто не знав [2, 28–30].
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Керівник не мав права розшифровувати перед підлеглими своєї орга-
нізаційної посади. Організаційне становище керівника конспірувалося 
перед його охоронцями. Командири УПА і провідники ОУН ретельно 
конспірували себе перед місцевими членами ОУН. Наприклад, «Мир» 
завжди видавала себе за стрілка боївки, яка його ж охороняла. Керівник 
ніколи не повинен говорити про своїх підлеглих та про підпорядковану 
йому територію. Він виступав перед підлеглими як людина, наділена 
правами керівництва. Загальне керівництво за дотриманням конспірації 
покладалося на керівника організації відповідної організаційно-терито-
ріальної одиниці. Водночас керівник не повинен був примушувати під-
леглого розказувати про спецтаємниці. Керівник повинен був пригляда-
тися до роботи своїх підопічних та їхнього особистого життя. Контроль 
не повинен був перетворитися на самоціль. Його функція – виправлення 
ненормального становища організації та налагодження конспірації. Піс-
ля подібного роду контролю потрібно було давати підлеглим лекції про 
конспірацію [20, 177; 8, 41].

Підлеглий після прибуття керівника повинен був одразу його озна-
йомити з умовами перебування й роботи, а також вимогами конспірації 
на своїй території. Керівнику не потрібно було розкривати спеціальних 
справ, якщо він цього не вимагав [20, 177; 8, 42]. Підлеглі не запитували 
свого керівника про його функції. У підпіллі докладали значних зусиль 
для знищення неконспіративної звички – говорити про власні функції. 
Наприклад, я є районним провідником, референтом пропаганди при 
такому-то проводі тощо. Посада конспірувалася перед всім загалом чле-
нів організації і навіть перед підлеглими. 

З особливою ретельністю конспірувалася організаційна побудова ор-
ганізації, що становило сувору організаційну таємницю. Член (керівник) 
знав організаційну структуру нижчих ланок і його ніколи не посвячува-
ли у структуру вищих ланок. Кожний член посвячувався в цю таємницю 
настільки, наскільки це йому було необхідно для організаційної роботи. 
Відкрито писати про організаційну схему і названі звена не можна було 
в записниках, звітах тощо. Ці справи тільки обговорювалися. Таким 
чином, керівники організації зобов’язані були зберігати організаційну 
таємницю і контролювати дотримання її всіма члени. Розголошення цієї 
таємниці трактувалося, власне, як замах на основи конспірації [34, 68].

Конспіративні заходи стосувалися також організаційних записок 
(штафет). Зокрема, остання повинна була писатися чітко, дрібними бук-
вами і на тонкому папері, коротко і з важливих справ. Доцільним було 
змінювати постійно стиль написання листів. Водночас наголошувало-
ся: потрібно старатися якомога менше писати. Заборонялося вживати 
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організаційні посади, звена, інструкції, зміни в роботі, плани роботи, 
лінії зв’язку, персональні переміщення, дані, становище людей, розта-
шування членів, характеристику членів, організаційні зміни, інструкції 
організаційної будови, кількість членів, зброї, стан каси, продовольчі і 
технічні запаси, точки і лінії зв’язку. При написанні записок і листів слід 
було виходити з позиції, що даний лист може потрапити у руки ворога. 
Відтак потрібно було подавати інформацію так, щоб її розумів тільки 
той, до кого надсилався лист. У разі крайньої необхідності ця інформа-
ція повинна була подаватися кодом і шифром, решту передавалося усно. 
Записка повинна була розпочинатися зі слова «Другу…», вказуючи 
умовний знак, число чи букву. Так само вона й закінчувалася. Водночас 
заборонялося зберігати організаційні записки. При отриманні штафети 
її треба було вивчити, запам’ятати порушені там питання, справи для 
виконання, записати на окремому клаптику паперу, а записку знищити. 
Зберігання записок було грубим порушенням правил конспірації. Облі-
кові матеріали й інструкції, суспільно-політичні звіти, репортажі і заміт-
ки дозволялося писати, але зберігати їх потрібно було передрукованими 
на машинці чи типографічним способом, не тримати при цьому руко-
писів. У переписці потрібно було використовувати спеціальне псевдо і 
в жодному разі не підписуватися загальновідомим іменем, не називати 
себе і адресата за функціями, вживати шифр. Конспіруванню підляга-
ло датування переписки (написання й висилки листа). Рекомендувало-
ся робити спеціальні позначення, щоб переконатися, чи хтось третій не 
читає переписку [29, 229; 20, 180; 8, 45; 35, 34]. Не тільки в записниках, 
але і в суспільно-політичних звітах заборонялося вживати позначення 
організаційних звен, підрайонів, надрайонів. Слід було використовувати 
тільки радянський адміністративний поділ: район, область, республіка. 
При написанні репортажів, споминів, дописів дозволялося подавати 
дані, описувати факти, які не нашкодять населенню чи організації (пи-
сати головно про відомі речі) [34, 69].

Саме спецоргани особливо ретельно полювали не лише за підпіль-
никами, але й за їхніми архівами. Порушення правил конспірації вело 
до втрати архівів, захоплення їх чекістами. Так, за даними агентів «Ром-
ко» і «Орест» в районі хут. Забугай Войнилівського р-ну Станіславської 
області в 1944 – 1945 рр. переховувався крайовий провід ОУН на чолі 
з Я. Мельником-«Робертом». Там же знаходилися окремі члени Прово-
ду ОУН. При переміщенні Крайового проводу ОУН у старому місці в 
криївках залишилися великі архіви Карпатського крайового і Проводу 
ОУН. Чекісти почали полювати на них. Приблизне місцезнаходження 
криївок із архівами знали місцеві мешканці хутора Забугай, де постій-
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но переховувався один підпільник, спеціально залишений «Робертом» 
для охорони архіву. Використовуючи факт, що «Роберт» вбитий і про 
це відомо населенню, чекісти дали завдання спецгрупі під видом під-
пільників відвідати хутір Забугай і зав’язати контакти з місцевими меш-
канцями з метою для виявлення місця зберігання архівів чи захоплення 
підпільника, залишеного Я. Мельником-«Робертом» для їх охорони [22, 
53].

Ігнорування вимог конспірації певною мірою сприяло спецорганам у 
боротьбі з підпіллям. У вбитих провідника Станиславівського окружно-
го проводу ОУН Петра Федюшки-«Готура» і референта СБ Станиславів-
ського окружного проводу ОУН Юрія Янишина-«Шаха» серед виявле-
них документів були документи та звіти СБ Дрогобицького, Калуського 
і Коломийського окружних проводів. Це, до речі, дало підстави чекістам 
припускати, що «Шах» одночасно виконував функції референта СБ кра-
йового проводу ОУН [19, 48].

Траплялися випадки, коли документи здавали самі керівники. Напри-
клад, заарештований Микола Кричун у своїх зізнаннях 5 червня 1952 р. 
зазначив: архів Вижницького надрайонного проводу ОУН він зберігав у 
криївці, в якій переховувався із осені 1950 р. до квітня 1951 р. Криївка 
побудована на схилі гори в лісовому масиві Синивка, дещо віддалена 
від населених пунктів. Найближче до цього місця розташоване село 
Усть-Путилів Путильського р-ну Чернівецької області. Однак відстань 
від криївки до села складала близько 10 км. Архів починався із 1947 р. 
Він складався з інформаційних документів, зібраних для підпілля, ко-
пій звітів про роботу, оунівської літератури і брошур, копій текстів, які 
друкувалися в надрайоні і поширювалися на території Вижницького і 
Путильського районів. Усі документи знаходилися у бідоні з-під молока 
[33, 322].

Член підпільної організації повинен був говорити про свої організа-
ційні справи тільки зі своїм безпосереднім зверхником. З ним обговорю-
валися накази і їхнє виконання, таємні організаційні інструкції. Водно-
час ці питання заборонялося обговорювати зі своїми співпрацівниками 
(члени звена), якщо ті не брали участі у виконанні цієї роботи. Говорити 
дозволялося про завершені справи. Таким чином, усі дії обговорювали-
ся зі своїми безпосередніми зверхниками. Зверхник, у свою чергу, об-
говорював організаційні таємниці зі своїм керівництвом. Членам звена 
дозволялося обговорювати між собою тільки справи, які виконувалися 
разом. Про виконувану в даний момент роботу і про поодинокі справи 
знав тільки безпосередній зверхник члена та члени, які безпосередньо 
брали участь в цій роботі [35, 34].
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Різного роду архіви, архівні матеріали, зброю, продукти харчування 
слід було переховувати так, щоб не зіпсувалися і не потрапили у руки 
ворога. Навіть зміст таємних документів не повинен був стати відомий 
ворогам. Зберігати таємниці документів потрібно було вчити кожного 
члена організації. У блокнотах заборонялося робити виписки, які стано-
вили організаційні таємниці.

Підпільник не мав права потрапити до рук ворога. Якщо таке тра-
пилося, то він не повинен був розкривати ворогові жодної таємниці. 
У випадку, коли ворог навіть і знав організаційні таємниці, арештант 
не повинен був їх підтверджувати. Принцип був один: коли гине під-
пільник, то тільки сам, а не тягне за собою смерть друзів, які повинні 
продовжувати боротьбу. Зрозуміло, що лише вимог конспірації було за-
мало. Потрібно було підготувати до цього морально всі кадри і насе-
лення. Пам’ятати, що будь-які правила конспірації перестають такими 
бути, якщо про них довідується ворог. Водночас конспірація не повинна 
ставати перепоною у розгортанні революційної боротьби. При цьому 
пам’ятати – від конспірації до боягузтва лише один крок. Водночас усе 
це не означало, що не можна бути серед мас і вести пропагандистську 
роботу. Останню потрібно було посилювати постійно, оскільки це най-
кращий зв’язок Організації з масами [20, 181; 8, 45–46].

Конспірація стосувалася особливостей спілкування з населенням. 
Так, підпільники у розмовах та зустрічах з населенням повинні були обе-
режно висловлюватися, контролювати кожне сказане слово, щоб не роз-
конспірувати свого місця перебування, людей, які надавали прихисток, 
чи іншу допомогу. Особливо слід було конспірувати перед населенням 
своє попереднє організаційне становище і приватне минуле, попередньо 
здійснювану роботу, зв’язки. З населенням дозволялося обговорювати 
ті питання, з приводу яких прийшли підпільники. До самого місцевого 
населення також ставилася вимога дотримуватися конспірації.

Суворій конспірації підлягали питання організаційних зустрічей 
підпільників або осіб, пов’язаних з ними. Дотримуючись загальних за-
сад конспірації, потрібно було періодично змінювати адреси, зв’язкові 
пункти, псевда, лінії та методи. На зустрічах керівника із підлеглими 
заборонялася присутність охоронців. Членам із різних організаційних 
звен заборонялося спільно перебувати на постої, організовувати заго-
тівлю харчів, рейдувати тощо. Пріоритетний принцип у налагодженні 
зустрічей полягав у тому, що повинні зустрічатися між собою тільки 
члени, організаційно пов’язані між собою.

Регламентувалися зустрічі з населенням. Іноді такі зустрічі дозволя-
лися, однак із обмеженою кількістю цивільних. Кожний член організації 
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зобов’язувався мати кілька власних конспіративних квартир, у яких час 
від часу зустрічався зі своїми контактами. Їх він також конспірував пе-
ред іншими членами (навіть власного звена). Про ці хати і людей члена 
міг знати його безпосередній зверхник. Водночас підпільникам заборо-
нялося відкрито ходити на хрестини, весілля, забави, вечорниці, до ді-
вчат і родини.

Вдало налагоджений зв’язок відігравав особливе значення у підпіль-
ній роботі. Тому сам зв’язок і його види підлягали суворій конспірації. 
Дотримуючись цього, зв’язкові (кур’єри) зобов’язані були мати тільки 
одного організаційного зверхника, якому підпорядковувалися організа-
ційно і ділово. Зв’язковому не могли давати доручення двоє чи більше 
зверхників. Зв’язковому заборонялося називати іншим членам органі-
зації адреси направлених записок, місця зустрічей, псевда, зв’язкові 
пункти, шляхи переходів, криївки, квартири, які використовувалися як 
зв’язкові, кількість пошти, назви предметів, які транспортувалися, осіб, 
які переходять через лінію зв’язку. Особам (навіть керівним членам), які 
переходили по зв’язку, заборонялося будь-що розказувати про його осо-
бливості. При зустрічі зв’язкових із двох пов’язаних між собою пунк-
тів заборонялося вести будь-які розмови про роботу зв’язкових пунк-
тів. Дозволялося лише передати пошту чи інші усні дані. На керівників 
зв’язкових ліній покладалося завдання вести ретельний контроль за до-
триманням засад конспірації [34, 72; 35, 35]. Водночас на пункті зв’язку, 
у місцях проживання (криївка, хата) заборонялося зберігати пошту 
зв’язкових (пакети, записки) більше, ніж однин день. У разі необхіднос-
ті тривалішого утримання пошти її потрібно було переховувати в окре-
мому від проживання місці. Пошту слід було особливо конспірувати 
перед місцевим населенням і, в першу чергу, перед більшовиками. Під 
час небезпеки та, щоб уникнути її попадання у руки ворога, останню 
потрібно було за будь-яких обставин знищити. Про важливість і необ-
хідність конспірації у підпіллі зазначав заарештований Володимир Ан-
друхів у своїх зізнаннях від 29 березня 1945 р. Так, на відміну від раніше 
існуючого порядку, відтепер у селах вводилися чергові, які підпорядко-
вувалися зв’язковій. Якщо раніше від одного пункту зв’язку до іншого 
скеровувалися самі зв’язкові, то тепер ішли чергові, які майже щоденно 
змінювалися. Натомість зв’язкові залишалися одні і ті ж. Їх ніхто не знав 
в обличчя. Ця система почала застосовуватися з лютого 1945 р. і введена 
була ще не у всіх районах [4, 35]. З метою конспірації раніше діючі жіно-
чі сітки ОУН повністю ліквідовувалися. Їхні кадри вливалися в загальну 
організацію по референтурах. Ліквідація жіночої сітки зумовлювалася 
тим, що до роботи у цій референтурі було залучено багато легально про-
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живаючих жінок. Це призводило до розконспірації організації. Відтепер 
по зв’язках ОУН дозволялося направляти не менше двох осіб для того, 
щоб вони були разом і контролювали один одного. Якщо хто-небудь із 
направлених по зв’язках на шляху відстав, він повинен був повернутися 
до свого керівника і пройти там перевірку СБ чи жандармерії. Керівний 
склад ОУН і УПА також взаємно контролювався. Служба безпеки у всіх 
підпільних і повстанських ланках мала своїх людей [4, 36].

Ретельно конспірувалася криївка, яка становила сувору організацій-
ну таємницю. Про неї могли знати тільки ті, які в ній перебували. Ке-
рівник криївки міг у виняткових випадках завести у криївку сторонніх 
осіб, повідомивши про це свого організаційного зверхника. Криївка, в 
якій перебували особи, що в ній постійно не проживали, трактувалася 
непевною і при найближчій нагоді її слід було змінити. Сама криївка, її 
будова, величина, спосіб організації, маскування, входи й виходи, місце, 
підхід були особливою таємницею, про яку нікому не можна було роз-
казувати, за винятком організаційних зверхників [34, 73; 35, 36]. Уже 
згаданий Володимир Андрухів вказав, що почали застосовувати метод 
приготування криївок людьми, які зовсім не знали цієї місцевості. Кра-
йовий провідник ЗУЗ – «Дорош»-«Аркадій» весь час переховувався у 
селах Дев’ятники, Юшківці (тепер Жидачівського району), В’ятвяги 
(тепер Мостиського району Львівської області). Водночас для нього там 
криївки будували члени ОУН із Рава-Руського району, які не знали, де 
вони знаходяться. Після закінчення роботи їх усіх вночі транспортували 
на попередню територію. Частина із працівників висловлювала припу-
щення про перебування на Кременеччині [4, 36].

Погана конспірація призводила до загибелі кадрів та матеріальних 
втрат. Під час проведення операції органи МДБ в лісовому масиві на 
південний захід від хут. Стайки Банилівської сільради Сторожинецько-
го р-ну Чернівецької області вилучили документацію районного проводу 
ОУН станом на осінь 1947 р. Заарештований у своїх зізнаннях вказував, 
що решта літератури та переписки, до 10 кг чистого паперу, були закопані 
у травні 1947 р. в землю у Копнівському лісі Сторожинецького р-ну. Вліт-
ку 1947 р. кущовий «Дорошенко» і його охоронець «Мороз» перенесли 
той ящик і закопали в іншу яму поблизу старого місця. Окрім цього, за-
арештований зазначав, що він також знав місце, де в одній із двох пляшок 
було сховано велику кількість фотографій учасників підпілля, які діяли на 
Буковині, а також частину карточок керівників із Станіславщини. Серед 
них були фото референта СБ КК «Йордана», провідника Коломийського 
окружного проводу ОУН «Бориса» та інших. Ці пляшки були закопані під 
деревом в Карпчівському лісі Вашківського р-ну [15, 251].
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Обласне УМВС, реалізуючи отримані в ході слідства матеріали про 
теракт, який готувався проти секретаря Дрогобицькго РК КП(б)У Котен-
ка, арештувало 5 членів ОУН і прихильників із с. Солець Дрогобицького 
р-ну. 

У результаті роботи із заарештованими оперативною групою облас-
ного УМВС у районі лісового масиву біля села Мражниця, тепер час-
тина м. Борислава Львівської області, в добре замаскованій криївці на 
схилі гірського потоку вилучено всю документацію СБ Дрогобицького 
надрайонного проводу ОУН, у тім числі партійні, комсомольські, проф-
спілкові та ін. документи вбитих підпільниками осіб [10, 116].

Зрозуміло, що конспірувалися також місця перебування постою. 
Проживали разом тільки люди, які були безпосередньо пов’язані між 
собою організаційно та працювали постійно протягом тривалого часу 
(звено, група). Декільком організаційним звенам і групам заборонялося 
квартирувати разом. У важких умовах боротьби підпільникам доводи-
лося перебувати у будинках місцевих мешканців. У цих випадках по-
трібно було особливо ретельно підбирати будинки для квартирування. 
Із власниками таких хат слід було налагоджувати добрі стосунки, перед 
сусідами, знайомими і навіть родичами господаря слід було ретельно 
конспіруватися. Особливо це стосувалося часу приходу і відходу. У роз-
мовах із сусідами – виховувати (якщо не може це робити підпільник 
– покласти ці обов’язки на власника) [20, 177; 8, 42; 35, 36]. Постійно 
потрібно було звертати увагу, чи квартира не розконспірована. Якщо це 
відбулося, то у такій квартирі не можна було залишатися. Проте це не 
означало, що власника не можна було більше відвідувати чи зустрічати-
ся з ним. Квартири поділялися на прохідні (для підпільників, які при-
ходили для короткотермінового перебування) і спеціальні (для постій-
ного перебування). Підпільники, які перебували у квартирах, повинні 
були самостійно забезпечити їх продуктами. До квартир рекомендували 
підходити конспіративно, розраховуючи на засідку. Із власниками по-
трібно було домовитися паролями, навіть якщо вони були добре зна-
йомими. Заборонялося одночасно всім спати (коли один спав, інший – 
охороняв і навпаки). Цінні речі перед сном потрібно було ховати [20, 
178–179; 8, 42–43]. Керівникам (провідник надрайону, організаційний, 
СБ, пропаганди, військовий, господарчий, УЧХ референти) відповідно-
го організаційного звена заборонялося перебувати в одній криївці. Че-
рез недотримання цих правил концентрація керівних кадрів в одному 
місці призводила до особливо важких, навіть непоправних втрат. Так, 
30 жовтня 1946 р. в с. Уличне Дрогобицького р-ну Львівської області 
через агентурне донесення загинув увесь керівний склад Дрогобицько-
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го надрайонного проводу. Серед загиблих: командир ТВ 24 «Маківка» 
– «Богдан», «Щит», провідник Дрогобицького надрайонного проводу 
ОУН Орест Федун-«Ікар», «Орест», господарчий референт Дрогобиць-
кого надрайонного проводу ОУН «Сумний», провідник Дрогобицького 
районного проводу ОУН Теодор Баб’як-«Віктор», референт пропаган-
ди Дробицького районного проводу ОУН Володимир Винницький-
«Бенедьо», заступник референта пропаганди Дрогобицького районного 
проводу ОУН Іван Івасівка-«Знак», провідник кущового проводу ОУН, 
колишній референт СБ підрайонового проводу ОУН Іван Матківський-
«Граб», господарчий референта кущового проводу ОУН «Граба» Ми-
хайло Галик-«Ященко», друкарка Дрогобицького районного осередку 
пропаганди Марія Кришталь-«Леся» (отруїлася у криївці), станичний 
с. Уличне Василь Пилат-«Кавка» (загинув не у самій криївці, а у стодо-
лі, розірвавшись гранатою в оточенні більшовиків), Василь Баб’як [35, 
309–310; 9, 131–131зв.]. Таким чином, можна констатувати, наскільки 
болісно відбивалося недотримання правил конспірації підпільниками.

16 липня 1952 р. Тячівським окрвідділом МДБ були отримані дані 
про те, що Дану Івану Юрійовичу, мешканцю с. Новобарово Тячів-
ського району Закарпатської області, відоме місце розташування під-
пільної криївки. Прийнятими заходами 23 липня 1952 р. в гірсько-лі-
систій місцевості Тячівської округи Закарпатської області на південно-
західному схилі гори Стражул була виявлена криївка – зруб розміром 
3Х4 метри і висотою 2 метри. При ретельному огляді встановлено: ця 
криївка належала провіднику Рахівського надрайонного проводу ОУН 
«Карпатському», який із групою підпільників зимував у ній упродовж 
1951 – 1952 рр. У криївці знайшли рукописи, виконані особисто «Кар-
патським». Крім цього, у скрині, закопаній під підлогою криївки, ви-
явили сумку із націоналістичною літературою і 60 патронів, рукописи 
конспектів підпільників «Говерлі» і «Карпатського», 2 елетроліхтарі, 
кухонний посуд, дві ножиці, машинку для стрижки, чотири примірники 
фотографій із «Бистрим», «Говерльою» та ін. [5, 26–27].

До значних організаційних таємниць підпільної організації належав 
стан каси. Відповідальні за касу зобов’язувалися записувати її стан у 
головній книзі. Головна книга, наявність грошей і квитанцій повинні 
зберігатися в безпечному місці. Водночас наголошувалося на неприпус-
тимості зберігання згаданих речей там, де перебували самі підпільни-
ки. Кошти звена не дозволялося (лише незначну суму, призначену для 
дрібних закупівель) тримати у криївках, у яких мешкали. Остерігатися 
потрібно було і пошкодження грошей, що пізніше, при їх реалізації, мо-
гло розконспірувати людей, які користувалися ними. Підпільники, які 
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відповідали за касу, після отримання готівки, квитанцій, швидко їх хо-
вали. Водночас записи про це повинні були вестися на окремих листках 
паперу із відповідним шифруванням. Головна касова книга велася лише 
рік, на наступний період заводилася нова. Записи із попередніх років 
у новозаведеній книзі заборонялося робити. Усі квитанції ретельно хо-
валися [34, 74]. Завідувач касою відповідав за її стан перед своїм без-
посереднім керівником. Територіальні провідники відповідали за касу 
тією ж мірою, що й касири [34, 75]. Сувора відповідальність за касу 
покладалася на відповідних осіб. Покаранню підлягали наступні про-
ступки: за знищення готівки внаслідок поганого зберігання, у випадку 
виявлення великої кількості готівки чи касової книги в житловій криївці 
чи в неконспіративному приміщенні, за розголошення стану чи місцез-
находження каси неконспіративним членам організації чи населенню 
[34, 75].

Як уже наголошувалось, недотримання правил конспірації призво-
дило до втрат не лише у людських, але й матеріальних ресурсах. При 
цьому захоплені матеріальні цінності нерідко привласнювали собі 
бійці, які брали участь в операціях. Так, 22 серпня 1944 р. у лісі біля 
с. Нижні Гаї Дрогобицького р-ну Львівської області спецоргани захо-
пили господарчого референта Дрогобицького обласного проводу ОУН 
Михайла Жешковича-«Руденка», «Славутича». При ньому були гроші 
та золоті речі [51, 72]. Натомість у кримінальній справі міститься про-
токол обшуку М. Жешковича від 25 серпня 1944 р., де зазначено таке: 
вилучили 487 рублів, 8188 польських злотих, радянський паспорт на 
ім’я Жешкович, 3 посвідчення особи (німецькі), 10 листків різноманіт-
ної переписки. Вилучені гроші одразу були передані у фінвідділ, нато-
мість інформації про золоті речі не було жодної [3, 8, 14зв., 37, 39]. Ще 
один приклад захоплення каси Організації. 14 квітня 1949 р. чекістсько-
військова група 7 стрілецької роти 215 стрілецького полку у кількості 
15 солдат під командою лейтенанта Литвиненка, командира взводу цієї 
роти, проводячи пошук підпільників, виявили будинок. У ньому пере-
бував В. Сидор-«Шелест» з охороною. В результаті бою 5 підпільників 
було вбито біля будинку при спробі прорватися, а один залишився у се-
редині. Лейтенант Литвиненко вислав для огляду будинку з наступним 
захопленням чи знищенням підпільника, який залишився, молодшого 
сержанта Русина і рядового Михайла Леонтьєва. Останній вбив пора-
неного підпільника з автомата, після чого почав огляд будинку. Він ви-
явив дві пачки грошей по 10 тисяч рублів кожна, які взяв і заховав. Під 
час переходу у підрозділі М. Леонтьєв одну пачку грошей (10 тис. руб.) 
віддав рядовому Миколі Аникину, а іншу залишив у себе. Протягом 17 
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і 18 квітня рядовий М. Леонтьєв неодноразово самовільно відлучався і 
повертався п’яним, що викликало підозру у командира роти. При огляді 
особистих речей М. Леонтьєва було виявлено і вилучено 9277 рублів, 
решту 723 руб. були втрачені [17, 3]. 19 квітня рядовий М. Аникин, по-
боюючись, що буде виявлено гроші і його покарають, здав командиру 
роти гроші (10 тис.руб.), отримані від М. Леонтьєва. Командир роти 
здав вилучені гроші у сумі 19277 рублів начальнику Перегінського РВ 
МДБ. Після цього рядовий М. Леонтьєв був підданий суду Військового 
трибуналу. Рядовий М. Аникин за співучасть у присвоєнні грошей за-
арештований на 15 діб арешту. У роту виїжджав командир полку пол-
ковник Комаринець, який по даному випадку із особовим складом роти 
провів бесіду. Вказану справу розглядав начальник внутрішніх військ 
МДБ СРСР українського округу генерал-майор Фадєєв та начальник по-
літвідділу ВВ МДБ СРСР українського округу – полковник Прокофьєв 
[17, 4–5]. Водночас розслідування виявило, що М. Леонтьєв і М. Ани-
кин, крім грошей, вилучили: 3 золотих монети царської чеканки номі-
налом 5 рублів кожна, обідок жовтого металу від годинника, металевий 
ручний годинник. Вказані гроші і цінності були здані у дохід держави, 
а вказані солдати притягнені до кримінальної відповідальності. За по-
відомленням заступника начальника управління контррозвідки МД Ки-
ївського військового округу полковника Клочева, який брав участь у цій 
же операції, рядовий Помазков присвоїв цінності, які у нього виявлені 
і вилучені: 14 золотих монет царської чеканки по 5 рублів кожна, 8 зо-
лотих австрійських монет, 5 золотих угорських монети, жіночий ручний 
золотий годинник із браслетом [17, 8]. Помазков також був притягнений 
до кримінальної відповідальності.

Конспірація стосувалася переходів, які здійснювали підпільники. 
Зокрема, перед цим він повинен був вивчити свою місцевість, постій-
но змінювати маршрути, тобто одним прийти, а іншим повертатися. 
Переходячи через село, потрібно було іти тим шляхом, яким мало 
ходили люди. При цьому зброю слід було мати напоготові, звертати 
увагу на пагорби, кущі, мости, пусті будинки, після переходів через 
дорогу, травою, вологим ґрунтом при підході до квартири не зали-
шати слідів. При зборі у дорогу підпільник не повинен посвячувати 
у цю таємницю тих, кому про це не потрібно знати (напрям руху, 
функціональні завдання, прихід до місця призначення). Забороняло-
ся до місця призначення під’їжджати підводами. Потрібно було ство-
рити враження, що пішов у іншому напрямі від пункту призначення, 
а також навчитися користуватися ворожими способами транспорту і 
зв’язку [20, 179; 8, 44].
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Примітна деталь: підпільники наголошували на необхідності конспі-
рувати відбитки пальців особливо тим особам, які офіційно працювали 
в адміністрації, легально проживали, навчалися. Адже їх могли вияви-
ти і репресувати (таким особам потрібно роботу виконувати в гумових 
рукавичках, маскувати сліди) [35, 9]. Окремо розроблялися правила 
конспіративної поведінки підпільників у містах, при користуванні тран-
спортом, підробними документами.

Суворій конспірації підлягала робота Служби безпеки. Адже, як за-
значалося в інструктивному документі ОУН післявоєнного періоду, «ро-
бота Служби безпеки в підпільних умовах має першочергове значення, 
без революційної безпеки організація довго не вдержалася б». Значну 
увагу СБ приділяло внутрішній дисципліні та конспірації. Так, в орга-
нізації зв’язку із агентурою працівники СБ зобов’язані були зберігати 
сувору конспірацію. Кожного агента, як правило, знав тільки один пра-
цівник СБ, у якого він перебував на зв’язку. У період німецької окупації 
для зв’язку широко використовувалися зв’язкові чи – в залежності від 
важливості агента – спецкур’єри. Із останніми агент направляв праців-
нику СБ у листі донесення, в окремих випадках зашифровані раніше 
встановленим кодом. У радянській дійсності, у зв’язку із активними 
агентурно-оперативними заходами органів НКВС по ліквідації таких 
зв’язкових, працівники СБ у більшості випадків практикували особис-
тий зв’язок зі своїми агентами. Щоправда, від спецкур’єрів повністю 
не відмовилися. Працівники СБ повинні були суворо шифрувати корес-
понденцію, звіти та методи діяльності. Водночас на працівників СБ по-
кладали обов’язки розробляти заходи конспірації. При цьому наголошу-
валося на необхідності постійно доопрацьовувати методику конспірації. 
Крім загальноприйнятих правил конспірації, працівники СБ повинні за-
стосовувати нові методи конспірації, щоб зробити можливим виконання 
своїх завдань. Особливої конспіративності вимагалося від працівників 
спецслужб, які могли говорити про поточні справи лише зі своїми діло-
вими зверхниками. Розмова між працівниками СБ про справи вважалося 
грубим порушенням правил конспірації.

У веденні документації спецслужба повинна була зберігати особливу 
конспіративність. Зокрема, для того, щоб максимально обмежити витік 
інформації про свою діяльність, законспірувати керівних осіб, які надси-
лали кореспонденцію (могла потрапити у руки радянських спецслужб). 
Тому афішувати в службовій документації ім’я чи псевдо забороняло-
ся, дозволялося вписувати лише цифровий номер [1, 29]. Забороняло-
ся тримати протоколи допитів, розроблювані справи, картотеку, списки 
агентури, донесення агентів і звіти нижчих звен разом із поточною доку-
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ментацією. Ці матеріали необхідно було зберігати окремо, а в деяких ви-
падках за необхідності робити із них виписки. У житлових криївках, де 
розташовувалася СБ відповідного організаційно-територіального звена, 
могли зберігатися тільки матеріали, пов’язані із безпосередньо розро-
блюваною в даний час справою. Решта – ретельно ховалася [34, 75].

Усі інструктивні документи, присвячені методиці конспіративної 
роботи, розроблялися з урахуванням відповідної військово-політичної 
ситуації та були спрямовані на забезпечення вирішення поточних про-
блем. Однією з перших (у радянській дійсності) була розроблена ін-
струкція «Конспірація підпільника (короткі вказівки)» (липень 1944 р.). 
Вона спрямована на врегулювання системи кадрового підпорядкування, 
правил шифрування та конспірування перебування на постоях [46, 30]. 
Пізніше есбісти розробили наступні документи: «Конспірація підпіль-
ників» [35, 98–100], «Конспіративні вказівки у відношенні до друзів» 
[8, 41–46; 20, 176–182], конспекти-довідники «Прийоми конспірації» 
[35, 134–151], брошура «Конспірація» (зміст: що таке конспірація; кон-
спірація у житті і праці; конспірація в слові і поведінці; алібі; пере-
ношення; перевоження і переховування; шифр і код, ревізія, слідство, 
суд) [35, 1–31], конспірація (побудова організації, письмо, говоріння, 
зустрічі, зв’язок, криївка, постій, каса, СБ, міри покарання, конспіра-
ція підпільника; про шифри і коди) [35, 32–46], брошура «Мистецький 
український рух» (1. вступ; 2. таємна поведінка: мовчаливість, пове-
дінка, записки, письма, архіви, зв’язки і стрічі, ворожі агенти та нурці, 
інвігіляція, організування та виконування окремих завдань, перехід че-
рез кордон, поліційні доходження, трус та ув’язнення, судове слідство, 
розправа та побут у в’язниці) [35, 49–66], «Способи таємного порозу-
міння (шифри, коди, невидимі чорнила)» [35, 74–78], конспіративний 
вишкіл [35, 105–133], конспект-довідник М.Д. «Прийоми конспірації» 
(квітень 1949 р.) [35, 134–151], конспірація різного матеріалу на при-
кладі тем про садівництво, ремонт тракторів [35, 156–197], «Повищити 
революційну пильність, стаття, передрук» [35, 318–323] (автор – Я. Су-
кіль). Крім того, видавалися різноманітні перестороги для населення, 
щоб бути обережними перед провокаціями [35, 352–369]. Із загальними 
правилами конспірації у Карпатському краї були розроблені та присто-
совані до відповідних умов основні засади конспірації, яких необхідно 
було дотримуватися в організаційній роботі [29, 220].

Служба безпеки не тільки наглядала за дотриманням правил кон-
спірації, але й ретельно аналізувала причини втрат підпілля. За резуль-
татами аналізу виробляла заходи, яких потрібно було вжити для уник-
нення зайвих втрат. Так, в інструкції референта СБ Станиславівського 
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окружного проводу ОУН 20 травня 1947 р. (захопленій під час операції 
у Тисменицькому р-ні) зазначалося: «… В період більшовицького на-
тиску загинула велика кількість людей при різних обставинах, в осно-
вному на місцях, бункерах, криївках і квартирах, з причин несерйозного 
відношення загиблих до справи конспірації у своїх рухах. В більшості 
випадків працівники СБ, зв’язкові кур’єри, які мають примітивні криїв-
ки, не могли пережити тяжкий «час», віддалися повністю на сприятливу 
ситуацію. Кожний провідник на своїй посаді зобов’язаний турбуватися 
і думати за своїх підопічних не тільки під час виконання ними дору-
чень, а також у відношенні забезпечення відповідними приміщеннями і 
сховками». Для недопущення повторення подібних речей наказувалося: 
«Побудувати незалежні місця для окремих організацій і людей. Будівни-
цтво бункерів здійснювати силами тих, які в них повинні знаходитися». 
Крім цього, заборонялося підпускати будь-кого до криївки. Усі заходи, 
які могли призвести до розконспірації, повинні були проводитися за 
межами криївки [13, 80].

На Службу безпеки покладалася робота із забезпечення конспіратив-
ності в роботі підпілля. Приділялася увага періодичній зміні псевдоні-
мів, криптонімів місцевостей, проводів. Для оперування у конкретній 
місцевості підпільником обирався певний псевдонім. У документації 
назви округ, надрайонів, районів кодувалися цифрами, шифрованими 
назвами. Відповідні зашифровані назви застосовувалися для позначен-
ня територій, наприклад «Замок» – УПА «Захід», «Степ» – Тернопіль-
ська область, «Басейн» – Словаччина тощо. Восени 1950 р. діяли на-
ступні цифрові позначення у Карпатському краї: 40 крайового проводу; 
округ 41 Дрогобицької, 42 Калуської, 43 Станиславівської, 44 Коломий-
ської, 45 Чернівецької. До речі, це часто зазнавало змін. Так, у серпні 
1951 р. «Сірий» говорив, що позначення округ ОУН пішли навпаки, тоб-
то 41 Чернівецька, 42 Коломийської, 43 Станиславівської 44 Калуської, 
45 Дрогобицької.

Кодуванню підлягали також і організаційно-територіальний поділ 
всередині округ. Так, Станиславівський надрайон (І «Донбас»): Галиць-
кий (ч. 1), Станиславівський (ч. 2), Лисецький (ч. 3), Богородчанський 
(ч. 4) райони; Товмацький (Тлумацький) (надрайон ІІ): Жовтневий (Єзу-
пільський) (ч. 5), Тисменицький (ч. 6), Товмацький (Тлумацький) (ч. 7), 
Отинійський (ч. 8) райони; Надвірнянський (надрайон ІІІ «Верховина»): 
Солотвинський (ч. 9), Ланчинський (ч. 10), Надвірнянський (ч. 11), 
Яремчанський (ч. 12) райони [45, 18].

Новостворену Дрогобицьку округу (24) поділено на три надрайони: 
Стрийський (І), Дрогобицький (ІІ), Самбірський (ІІІ, «Кіндратів») [52, 
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34, 111; 32, 17; 41, 267]. Після проведення структурної реорганізації 
(літо 1947 р.) Дрогобицька округа почала складалася з чотирьох над-
районів: Дрогобицького (І) [38, 392–462; 40, 224], Самбірського (II) [38, 
93–95; 40, 22], Стрийського (IV), Турківського (III) [24, 4; 28, 301; 32, 
17, 201]. Після створення у березні 1945 р. Калуська округа ОУН (23) 
складалася із трьох надрайонів: Долинського (ІІ), Журавненського (ІІІ), 

Калуського (І) [16, 144; 18, 152; 39, 200]. Реорганізована Коломийська 
округа ОУН (21) складалася із трьох надрайонів: Городенківського (ІІІ), 
Коломийського (І): Коломийський районний провід ОУН (І), Косівського 
(ІІ): Косівський районний провід ОУН (5) [27, 218; 21, 50; 26, 93; 36, 71]. 

Буковинська округа ОУН (20) поділялася на три надрайони: Гірський 
(Вижницький) (ІІІ), Запрутський (Заставнянський) (ІІ) і Чернівецький 
(І) [39, 150–150зв., 201; 16, 103, 237]. Новостворена Станиславівська 
округа (22) ОУН складалася із трьох надрайонів: Надвірнянського (ІІІ), 
Станиславівського (І), Товмачського (ІІ) [11, 98; 23, 2; 25, 177; 16, 144].

Відповідне кодування мали структури ВО 4 «Говерля» – Чернівець-
кий тактичний відтинок (ТВ) 20, Коломийський ТВ 21 «Гуцульщина», 
Станиславівський ТВ 22 «Чорний ліс», Калуський ТВ 23 «Магура», 
Дрогобицький ТВ 24 «Маківка», Закарпатський ТВ 25 «Срібна» [48, 53].

Під криптонімами фігурували важливі заходи й тактичні прийоми 
підпілля: «Троя» – створення позицій у містах, «Сад» – робота у на-
вчальних закладах, «Фенікс» – збереження кадрів, «Комаха» – під-
готовка до війни, «Піонер» – кадри для Сходу, «Нечай» – конспірація, 
«Інститут» – легальні осередки ОУН тощо. Наприкінці 1940-х років ак-
тивно розроблялися і втілювалися тактичні схеми: «Дашбог» – перехід 
в глибоке підпілля, збереження кадрів, глибока конспірація діяльності; 
«Олег» – активна націоналістична робота серед легально проживаючої 
молоді, підбір і підготовка із числа її кадрів ОУН; «Орлик» – поширення 
націоналістичної діяльності на Східні області України [31, 202].

Періодично у підпіллі проводилися чистки рядів, в результаті яких 
розконспірованих осіб легалізовували (переважно це відбувалося під 
видані урядові постанови про помилування), декого, хто не мав цінності 
для організації, виключали із членів ОУН і переводили у симпатики. У 
період радянсько-німецької війни траплялися випадки, коли розконспі-
рованих людей відправили у формуванні відділів УПА [30, 33].

У системі підпілля загалом все було пов’язано. Особливо добре усі 
слабкі місця показувала зима, яка несла додаткові випробування для під-
пільників. У першу чергу, зима призводила до втрат підпільників, які 
гинули внаслідок поганої підготовки до неї. Підпільники належно не 
забезпечували себе продуктами, не були підготовлені морально, не мали 
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добрих криївок і, головне, не вміли конспіруватися. Підпільникам до-
водилося вчитися на власних помилках. Досвід, здобутий, без перебіль-
шення, кров’ю, у подальшому повинен був допомогти пережити зиму за 
мінімальних втрат у людських і матеріальних ресурсах. 

Наголошувалося на конспіративних заходах з настанням тієї чи ін-
шої події. Наприклад, особливої підготовки потребувала підготовка до 
зимівлі: «1. У зв’язку із наближенням зими потрібно налагодити до-
брий зв’язок. Дав своїм бойовикам завдання знайти місце для мертвого 
пункту, де зв’язкові будуть зустрічатися один раз у місяць; у зв’язку із 
новими методами роботи, про які Ви вже знаєте і які очевидно передав 
уже на територію, потрібно звернути особливу увагу на роботу кущо-
вих інформаторів. Зараз робота кущових інформаторів сама важлива і 
основна. 3. Звернути увагу на конспірацію зимових квартир, щоб із-за 
глухості не було жертв. 4. Зимою заборонялося пересуватися цивільни-
ми зв’язками – тільки мертвими пунктами» [14, 194]. 5. Тільки у випад-
ку дуже сильних більшовицьких операцій можна порушити звітність і 
пункти. 6. Слідкувати за колективізацією. Даний документ підписаний 
«Денисом» 9.11.1947 р. [14, 194].

На завершальному етапі боротьби провідник Карпатського крайово-
го проводу ОУН Микола Твердохліб-«Грім» на двох нарадах, які про-
водив у 1952 р., з метою конспірації дав основні вказівки: 1) припинити 
бойові акції; 2) зупинити розповсюдження пропаганди; 3) дотримува-
тися конспірації; 4) підтримувати між собою зв’язок, але конспірува-
ти один від одного територію, на якій переховувалися [6, 251–252; 7, 
266–268].

Водночас за порушення правил конспірації в залежності від того, які 
це мало наслідки, у підпіллі застосовували наступні форми покарання: 
а) вказівки; б) вказівки із доганою; в) вказівки попередженням; г) по-
ниження чи усунення із організаційної посади; д) організаційний суд. 
Організаційний суд скликався з метою засудження винуватого за неви-
конання правил конспірації, проти якого були висунуті усі чотири міри 
покарання. Суд відбувався на основі «Правил судочинства в ОУН» [34, 
76; 35, 37]. Проте найчастіше у випадках необережності керівник спо-
чатку повинен був вчити підлеглих, а при повторенні розконспірації – 
карати [20, 182; 8, 46].

Висновки. Конспірація стосувалася усіх без винятку сфер підпіль-
ного життя. Засади та методи конспірації розроблялися націоналістами 
на основі власного досвіду та корегувалася і доопрацьовувалися відпо-
відно до умов боротьби. Паралельно із розробленими засадами конспі-
рації існувала чітка вимога щодо дотримання правил конспірації. Роз-
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робка, впровадження і контроль за дотриманням конспірації забезпечу-
вали життєздатність підпілля. Усе це сприяло збереженню людських та 
матеріальних ресурсів, а відтак – тривалість боротьби.
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УДК 94(477.62+477.87)"19899/1991"
 Альберт СЕРГЄЄВ,

 м. Ясинувата 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 
В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ 1989–1991-го РОКІВ 

(НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЧЧИНИ ТА ЗАКАРПАТТЯ)*

У статті розкриваються специфічні особливості процесу становлення дер-
жавотворення наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років на прикладі най-
більш поліетнічних регіонів України: Донеччини та Закарпаття. Значна увага 
приділена аналізу складностей і проблем даного процесу. Особливо підкреслено, 
що незважаючи на всі складнощі, Донбасу та Закарпаттю завдяки активній 
позиції громадсько-політичних і національно-культурних товариств вдалося 
уникнути конфліктів на міжнаціональному ґрунті.

Ключові слова: державотворення, референдум, політика, товариство, не-
залежність.

Sergeev A. Peculiarities of Ukrainian State-Building Process in 1989–1991 
(Based on the Examples of Donetsk Region and Transcarpathia). The article 
describes the specifi c features typical for the process of statehood creation in the late 
1980’s – early 1990’s based on the most polyethnic regions of Ukraine: Donetsk region 
and Transcarpathia. Considerable attention is paid to the analysis of diffi culties and 
problems of this process. It was emphasized that, despite all the diffi culties, Donbass 
and Transcarpathia, due to their active position of socio-political and national-
cultural societies, managed to avoid confl icts on ethnic grounds.

Key words: state, referendum, politics, society, independence.

Сергеев А. Особенности процесса создания государства в Украине пе-
риода 1989–1991-го годов (на примере Донеччины и Закарпатья). В ста-
тье раскрываются специфические особенности процесса становления го-
сударственности в конце 1980-х – начале 1990-х годов на примере наиболее 
полиэтничных регионов Украины: Донеччины и Закарпатья. Значительное 
внимание уделено анализу сложностей и проблем данного процесса. Осо-
бо подчеркнуто, что несмотря на все сложности, Донбассу и Закарпатью, 
благодаря активной позиции общественно-политических и национально-
культурных обществ удалось избежать конфликтов на межнациональной 
почве.

Ключевые слова: государствостроение, референдум, политика, общество, 
независимость.

*© Сергєєв А. Особливості процесу державотворення в Україні періоду 1989–1991-го ро-
ків (на прикладі Донеччини та Закарпаття)
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Постановка проблеми. Загальновідомо, що Донецька та Закарпат-
ська області є в Україні одними з найбільш складних у політичному, со-
ціальному та етнонаціональному відношеннях. На етапі становлення про-
цесу державотворення наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років саме 
Донеччина й Закарпаття стали чи не найбільш знаковими регіонами рес-
публіки в плані подолання цілого комплексу проблем, з котрими стикаєть-
ся кожна молода держава. У даному випадку особливо негативною була 
спадщина від Радянського Союзу. Подолання цих проблем залишається 
нагальним і в наш час, що й визначає актуальність даної статті.

Аналіз досліджень. Зазначена тематика частково розглянута в пра-
цях М. Басараба [1; 2], М. Вегеша та Ч. Фединець [3], О. Гавроша [4], 
[5], П. Маґочія [5] В. Маркуся [6], О. Мишанича [7; 8], С. Штейникова 
[9] та ін. Проте, незважаючи на досить велику кількість робіт щодо по-
чаткового етапу процесу державотворення в Україні, висвітлення його 
специфічних особливостей ще потребує ґрунтовного вивчення. Відтак, 
наукова новизна даної статті полягає в спробі зіставлення найбільш 
проблемних аспектів початкового етапу державотворення на Донеччині 
та Закарпатті.

 Виклад основного матеріалу. Влітку 1989 року на пленумі Доне-
цького обкому КПУ постало питання про створення в області Донецької 
республіки. А вже восени цього року, аналогічно, як і згодом на Закар-
патті, на Донеччині було розпочато гучну, але невдалу спробу започат-
кувати осередок «інтерфронту» [9]. У листопаді 1990 року все ж було 
створено організацію під назвою «Інтернаціональний Рух Донбасу» [10, 
185]. На початку 1990-х років це була одна з основних політичних сил на 
Донбасі, що протидіяли процесу державотворення.

Як і в інших українських областях, у Закарпатській області, котра 
була і є найбільшим поліетнічним регіоном України, на рубежі 1980-х – 
1990-х років з’явилася кількісно велика мережа громадських організацій 
національних меншин. Проте ключову роль у забезпеченні громадсько-
політичних і культурно-освітніх потреб представників титульної нації 
– українців – відігравали ті громадські організації, котрі постали в часи 
боротьби українців за незалежність, акумулювали національні цінності, 
ідеали, традиції саме національної більшості в краї. Цей елемент був 
визначальним у їх діяльності [2, 53, 54]. У суспільно-політичному житті 
Закарпаття брали активну участь представники різних національностей, 
громадсько-політичних переконань, члени різноманітних партій. Крім 
того, в лавах товариств гуртувалися громадяни різного соціального 
статусу, професій, серед яких були представники наукової та технічної 
інтелігенції, духовенства, педагогів, працівників культури, робітників і 
селян. Специфіка їхніх поглядів зосереджувалася довкола досягнення 
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інтеграційної мети – побудови незалежної соборної України, активізації 
державотворчих процесів, демократизації суспільних відносин, відро-
дженні самобутньої культури краю, історичних традицій, формуванні 
у свідомості громадян нового типу мислення, вихованні патріотизму 
тощо. Саме завдяки активній позиції громадських організацій кінця 
80-х – початку 90-х років ХХ століття національні цінності й традиції 
стали акумулюючим фактором впливу на свідомість громадян, на фор-
мування у людей почуття особистої відповідальності за долю держави 
[1, 9, 10]. Зазначена тенденція притаманна саме для населення Західної 
України й Закарпаття зокрема. У той час, як Донеччина й інші регіони 
Південно-Східної України помітно програють у цьому відношенні.

Чи не найбільш проблемною для процесу українського державотво-
рення на Закарпатті виявилася діяльність «Товариства карпатських ру-
синів», котре було засноване в лютому 1990 року. Ще на початку 1990 
року голова цього товариства молодий архітектор М. Томчаній у своїй 
статті «Русини чи українці?», надрукованій чомусь лише в ужгородській 
угорській газеті «Карпаті ігоз сов» від 25 січня та в інтерв’ю у цій же га-
зеті від 21 лютого 1990 року, спробував виробити свою версію існування 
«русинів», яких він назвав «народом з окремою мовою» [7, 579]. Відтак 
з’явилася концепція відрубної національності, висовувалася програма 
окремої держави в рамках СРСР, згодом хоч би автономної «Підкар-
патської Руси» в рамках України. Окремі закордонні «доброзичливці» 
мріяли про відірвання Закарпаття від України та приєднання його то до 
Чехословаччини, то до Угорщини, а потім вже хоч би до Словаччини. 
Дехто з більш «учених» ідеологів русинства почав ширити ідею само-
стійного Закарпаття на території Закарпатської області, бо про «велике 
Закарпаття» (складене із українських земель Словаччини, Лемківщини 
в Польщі чи югославських русинів) говорити було важко. Зрештою, це 
йшло б урозріз з інтересами деяких кіл, які таке політичне русинство 
підтримували [6, 784]. Згідно зі свідченням академіка О. Мишанича, об-
ком Компартії та управління КДБ спробували утворити на Закарпатті 
«інтерфронт» у вигляді Товариства карпатських русинів», реанімував-
ши для цього довоєнні русинські ідеї про начебто неналежність закар-
патських українців до українського народу [8, 29].

16 липня 1990 року Верховна Рада України ухвалила Декларацію 
про державний суверенітет і встановила День Незалежности. Москов-
ські лялькарі починають смикати свої ниточки на Закарпатті. 14, 15, 16 
серпня в органі Закарпатского обкому «Закарпатській правді» виходять 
три подачі розлогої статті В. Фединишинця «Я – русин, мій син – ру-
син…», в якій ведеться пряма агітація за політичне русинство. Ясна річ, 
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що без схвалення обкому, а то й прямої вказівки згори, така публікація 
була немислима. Більше того, партійна газета розпочинає широку дис-
кусію, здавалося б, із давно виясненої теми. (Закарпатські комуністи ще 
в 1920-х роках з’ясували, що належать до українського народу). Таким 
чином ідея русинства була кинута в широкі маси газетою, яку передпла-
чувала практично кожна сім’я в області.

19 серпня опубліковано заяву Закарпатського обкому про галицьких 
емісарів, які підбурюють мирних закарпатців. А вже через місяць – 20 
вересня «Общество карпатських русинів» приймає декларацію про «по-
вернення Закарпатській області статусу автономної республіки». Думку 
тодішньої влади чітко висловив на сторінках «Закарпатської правди» за-
ступник голови обласної ради Ю. Воробець: «Якою б не була суверенна 
Україна – якщо ми не дістанемо статусу – Закарпаття перетвориться в 
український вокзал, який затопчуть. Від імені обласної ради – не до-
зволимо, щоб із області зробили вокзал… За тим, що відбувається на За-
карпатті, уважно слідкують і в Празі, і в Будапешті, і в Америці. Нашій 
раді хотілося б налагодити зв’язки з усіма, хто хоче нам допомагати» [4].

У березні 1990 року на виборах до Закарпатської обласної ради пе-
ремогло небагато демократично налаштованих кандидатів – близько 
двадцяти (із 120 – загалом). Половина з цієї же двадцятки пов’язувала 
себе з Народним Рухом й утворила депутатську групу «Демократична 
платформа». Єдиною місцевою радою в області, де опозиція отримала 
більшість, була Ужгородська міська рада. Націонал-демократи прагнули 
перевиборів обласної та інших місцевих рад, екс-номенклатура – збе-
регти важелі впливу у своєму «номенклатурному заповіднику». Епіцен-
тром боротьби стала сесійна зала обласної ради та площа Народна, котрі 
знаходяться поруч в Ужгороді. Тривали багатоденні велелюдні мітинги, 
пікети й голодування [3, 397, 398]. Після провалу путчу у серпні 1991 
року, проголошення незалежності України, заборони Компартії обласна 
номенклатура намагалася маневрувати. 23 серпня 1991 року перший се-
кретар В. Химинець провів останнє засідання бюро обласного комітету 
Компартії України з метою зберегти вплив останньої. Однак 26 серпня 
1991 року, за рішенням Ужгородської міської ради, опечатали приміщен-
ня міського комітету партії. Згодом надійшла черга й до обласного комі-
тету, всієї партійної вертикалі. 30 серпня 1991 року на багатотисячному 
мітингу в Ужгороді демонтували пам’ятник В. Леніну. Так вчиняли й в 
інших населених пунктах, хоч і не обходилося без інцидентів.

Якщо на початках завдання «Товариства карпатських русинів» роз-
глядалося в культурній та екологічній площинах, то незабаром Товари-
ство активізувалося в напрямку політичних вимог, за визнання русинів 
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як окремої національності та надання автономного статусу Підкарпат-
ській Русі. З цією метою члени Товариства закликали до включення пи-
тання щодо Закарпатської автономії до референдуму в рамках питання 
української незалежності, що відбувався 1 грудня 1991 року [5, 5–7]. 31 
жовтня 1991 року депутати Закарпатської обласної ради проголосували 
за проведення 1 грудня референдуму про автономний статус Закарпат-
тя. А 20 листопада 1991 року до Ужгорода прибуває голова Верховної 
Ради України і головний претендент на посаду Президента Л. Кравчук. 
На його пропозицію депутати замінюють формулювання «автономний 
край» у тексті бюлетеня на «спеціальна самоврядна адміністративна 
територія». Цим самим, по суті, було вихолощено увесь сенс референ-
думу. Адже на відміну від поняття «автономії», котра має чітку юридич-
ну суть, «спеціальна самоврядна територія» – це невідомо що. Нею за 
великим рахунком, можна вважати й звичайну сільську раду. 1 грудня 
78% закарпатців проголосували за цей неозначений статус. Але й без 
цього результати референдуму були визнані недійсними, оскільки дане 
питання не входить в компетенцію місцевих органів влади. Ще кілька 
років після цього тривали потуги незадоволеної номенклатури виборо-
ти для себе «особливий статус». Але з кожним разом їхні сили і амбі-
ції зменшувалися, доки не стали в рівень з рештою областей. Питання 
самоврядної території тим часом трансформувалося у потребу вільної 
економічної зони, єврорегіону з сусідніми державами, порту на Тисі та 
інші проекти. За опитуваннями соціологів, проблемою автономії пере-
ймаються усього кілька відсотків закарпатців. Так, велика гра політтех-
нологів з русинізму закінчилася повним фіаско [4].

На думку В. Маркуся, поява політичного русинства була зумовлена 
низкою факторів. Зокрема: 1) місцева партократична влада за всяку ціну 
бажала залишити Закарпаття своїм резерватом навіть тоді, коли інші 
області України готові були поступово перебудовуватися; 2) наявність 
національних меншин на Закарпатті (до речі, у відсотковому відношен-
ні менша, ніж по всій Україні), але етнічно приналежних до суміжних 
держав, зокрема відносно численний прошарок угорської меншості (160 
тис., тобто близько 12 відсотків населення області), так само ускладню-
вала політичні відносини в регіоні; 3) рецидиви в певних колах русо-
фільства та політичного угро- або чехофільства, хоч у дуже мінімаль-
ній кількості, але були використані місцевими політичними спекулян-
тами та зовнішніми силами для послаблення українства. Це наскрізь 
кон’юнктурне явище дало початок сучасному русинству на Закарпатті. 
Очевидно, задля його виникнення залучилися усі антиукраїнські сили 
– від московського КДБ до сусідніх ревізіоністських груп (Угорщина, 
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Чехія, Словаччина) та до заокеанських підозрілих інтересів, які подава-
ли і подають різну підтримку цьому антиукраїнському кон’юнктурному 
явищу; 4) окремішнє минуле краю – політичне, культурне й релігійне 
– додало до цих складностей свого наповнення. Православна Церква на 
Закарпатті, традиційно русофільська, в особі ієрархії та великої частини 
духовенства не стала чітко на позицію державного будівництва України, 
вона скоріше займає нейтральну позицію. Цього аж ніяк не можна ска-
зати про більшість віруючих, які є свідомими українцями. Дуже подібна 
ситуація серед іншого віросповідання, а саме греко-католиків. Тут також 
діють рецидиви угрофільства серед деякої частини, зокрема старших 
священиків з консервативною ментальністю. Саме з цими людьми на-
магаються творити коаліцію ідеологи та вожді русинства; 5) українська 
сторона за довгі роки радянської влади була позбавлена здорової про-
відної верстви та випробуваних лідерів і тому не зуміла відповідно зор-
ґанізувати край та дати відсіч антиукраїнським силам. Слабкість укра-
їнського політичного життя в краю та недостатнє залучення до нього 
народних мас характеризує нинішню ситуацію в області. До цього при-
зводить ще й роздрібнення сил, алергія на політичні установки багатьох 
діячів, які воліють займатися, насамперед, культурою, і апатія не лише 
до національної проблематики, а й до демократії взагалі. Хоча це за-
гальний пострадянський комплекс, але на Закарпатті він поширюється 
більше, ніж де. До цього слід додати низьку суспільну етику, амбіцій-
ність і намагання творити антагоністичні групки й партії, тоді як потріб-
ні домовленості, коаліція та єднання усіх здорових патріотичних сил. 
Все це ускладнюється не завжди виразною та послідовною політикою 
Києва, який не повсякчас розуміє специфічні закарпатські проблеми та 
вирішує їх по-своєму стандартно. У той час, як в деяких ситуаціях слід 
мати гнучкіший підхід до їх вирішення, оглядати їх під специфічним 
закарпатським кутом зору. Наприклад, у бажанні налагодити найкращі 
відносини з сусідами, не завжди критично й зважено розцінюються їхні 
заходи та плани в проведенні культурної політики щодо меншин в Укра-
їні. У цій своїй великодушності українська сторона робить забагато кон-
цесій партнерам, у той же час не ставлячи відповідних вимог до них [6, 
782, 783]. А в цей же час, провідний ідеолог русинства П. Маґочій, роз-
виваючи у своїх роботах теорію окремої русинської нації, демонструє 
відверту антиукраїнську спрямованість.

У цілому, на думку Р. П. Іванченко, українське суспільство 1990-х 
років було не готове до самоорганізації на ґрунті загальнонаціональних 
інтересів. Це, зокрема, стало наслідком політичної слабкості, несамо-
стійності інтелектуальної еліти, інтелігенції – з одного боку, а з іншого 
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– кримінально-мафіозної сутності національного підприємництва. Тому 
українське суспільство майже не структуроване, аморфне, не може ціле-
спрямовано впливати на владу. Така «декоративна українська демокра-
тія» зручна для номенклатури [11, 135]. Згідно з переконанням О. Суго-
няко, номенклатура, привласнивши гасла Руху, сприяла розчленуванню 
партій національно-демократичного спрямування. Частину провідників 
пересварила, частину – усунула, народну «масу» дезорієнтувала («спа-
сибі Руху за розруху»), заплутала в численних «національно-демокра-
тичних» лідерах і партіях. В подальшому, національно-демократичний 
рух слабнув і дискредитувався [12, 92]. І така тенденція була характер-
ною як для України загалом, так і особливо – для Донеччини та Закар-
паття. Оскільки тут виникли значні перешкоди для національно-демо-
кратичного руху у вигляді різного роду «інтерфронтів», «русинства» 
тощо. 

Висновки. Слід підсумувати, що і на Донеччині, і на Закарпатті в 
період 1989–1991 років провідними ініціаторами процесу відродження 
українського державотворення були громадсько-політичні та культурно-
освітні організації й товариства. Вони також відіграли важливу роль у 
руйнуванні основоположних засад командно-адміністративної системи 
в зазначених регіонах.

Значний вплив на тогочасні державотворчі прагнення закарпатців 
здійснило протистояння представників націонал-патріотичних громад-
ських організацій, котрі увійшли до складу депутатського корпусу об-
ласної Ради народних депутатів (опозиційна депутатська група «Демо-
кратична платформа»), з комуно-консервативною частиною депутатів.

Необхідно підкреслити, що попри складну ситуацію в соціальній, 
економічній та політичній сферах, появу політичного русинства та ін-
ших проявів сепаратизму, навіть у таких поліетнічних регіонах, як Дон-
бас і Закарпаття, конфліктів на національному ґрунті практично не ви-
никало. Заслуга в цьому належала не стільки владним структурам, як 
українським громадсько-політичним і національно-культурним товари-
ствам.
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ІДЕОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ 
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ РУХІВ НА ГАЛИЧИНІ 

ПЕРІОДУ 1920-х рр.*

У статті зроблено спробу ідеологічної характеристики цілого спектру 
політичних партій і громадсько-політичних організацій на Галичині в період 
1920-х років. Особлива увага приділена рухам й організаціям українського на-
ціонально-визвольного спрямування.

Ключові слова: ідеологія, партія, національно-визвольний рух, націоналізм, 
самостійність.

Sуtnук A. Ideological Orientation of Ukrainian Social and Political Movements 
in Galicia through the 1920’s. The article attempts to present an analysis of 
ideological features typical for the whole spectrum of political parties and political 
organizations in Galicia during the 1920s. Special attention is given to the movements 
and organizations of Ukrainian national liberation movement.

Key words: ideology, party, national liberation movement, nationalism, 
independence.

Сытник А. Идеологическая направленность украинских общественно-
политических движений на Галичине периода 1920-х годов. В статье сде-
лана попытка идеологической характеристики целого спектра политических 
партий и общественно-политических организаций на Галичине в период 1920-х 
годов. Особое внимание уделено движениям и организациям украинского нацио-
нально-освободительного направления.

Ключевые слова: идеология, партия, национально-освободительное движе-
ние, национализм, самостоятельность.

Постановка проблеми. Сучасна політико-правова система України пе-
ребуває в досить складному становищі, значною мірою через відсутність 
державної та національної ідеології. Потреба аналізу української історії 
в напрямку виявлення найбільш самодостатніх і ефективних ідеологем й 
обумовлює актуальність даної статті. Зокрема, це стосується Галичини пе-
ріоду 1920-х років, де мала місце поява цілої низки ідеологічних напрямів.

Аналіз досліджень. Зазначена тема певною мірою розглядається в 
низці досліджень. У першу чергу слід відзначити роботи Ю. Артюшен-

*© Ситник О. Ідеологічна спрямованість українських громадсько-політичних рухів на 
галичині періоду 1920-х рр.
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ко [1], Г. Васьковича [2], І. Васюти [3; 4; 5], М. Мандрик [6], М. Міщук 
[7; 8], А. Русначенка [9] тощо. Однак залишається необхідність в більш 
ґрунтовному аналізі ідеології різного роду громадсько-політичних орга-
нізацій і політичних партій на Галичині в період 1920-х років. Вказаний 
аспект і визначає наукову новизну дослідження. Метою даної статті є 
ідеологічна характеристика політичних партій і громадсько-політичних 
організацій на Галичині в період 1920-х років, і насамперед – україн-
ського національно-визвольного спрямування.

Виклад основного матеріалу. Від початку 1920-х років західно-
українські терени, що знову опинилися в межах чужих держав, відчу-
ли на собі нову хвилю національної дискримінації. Особливо складним 
було становище на Галичині, де шовіністична польська влада вороже 
ставилася до українського населення краю. Постійні арешти україн-
ської молоді, часті напади т. зв. польської «золотої молоді» на українські 
школи, гуртожитки, установи, систематичні репресії польської шкіль-
ної влади супроти вчителів і учнів та переслідування української інте-
лігенції і, нарешті, провокаційні методи польського уряду й постійна 
боротьба з ними – такою була суспільно-політична атмосфера на Га-
личині. При цьому патріотично налаштована українська молодь (живі 
були ідеали національно-визвольних змагань) не бажала підпорядко-
вуватися шкільним приписам, як от святкування польських державних 
свят, вивчення польської історії, географії, літератури тощо [10, 22]. За 
свідченням В. Яніва, виховання в українських гімназіях було не менше 
патріотичним ніж у родинах. Більшість українських вчителів докладала 
чимало зусиль до викладання своїх предметів таким чином, щоб роз-
вивати інтелект і свідомість учнів. Особлива увага зосереджувалася на 
вивченні літератури. Сама ж учнівська молодь прагнула долучатися до 
діяльності організацій на кшталт «Пласту». Традиційними були щорічні 
Шевченківські концерти в березні, котрі давали широке поле для прояву 
різнопланових здібностей [11, 99]. Значна патріотична налаштованість 
української молоді Галичини засвідчила, насамперед, прагнення продо-
вжити традиції старшого покоління, зокрема – боротьби за незалежну 
українську державу.

На думку А. Русначенка, поразка ук раїнської революції не могла за-
тінити ідею незалежної української держави. Її сліди простежуються і в 
пориваннях «національного комунізму» в підрадянській Україні, і в ді-
яльності націонал-демократичних партій міжвоєнної Польщі. Та спроби 
побудувати суверенну Українську Радянську Республіку чи домогтися 
автономії в межах польської держави не мали і не могли мати успіху. Ді-
ячі української революції зазнали поразки й втратили довіру, «націонал-
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комуністи» не могли протистояти великодержавному шовінізмові Росії, 
автономісти не могли здолати націоналізм поляків. Відтак становище, в 
котрому опинилися українські революційні сили після 1920 року, вису-
нуло на порядок денний ревізію методів і цілей боротьби. Перегляд по-
переднього досвіду, аналіз допущених помилок здійснювався як в ідей-
ній, теоретичній площині (Д. Донцов), так і в організаційній, практич-
ній. Результатом останнього і стало утворення УВО та інших націона-
лістичних організацій, котрі згодом – 3 лютого 1929 року – об’єдналися 
в ОУН [9, 5, 6].

Прикметно, що протягом 1920-х років, насамперед завдяки Є. Коно-
вальцю, продовжувала розвиватися ідеологія січового стрілецтва. Най-
більшою мірою вона була пов’язана з гуртком «Молода Галичина», що 
був створений влітку 1921 року у Відні. Там об’єднали свої зусилля де-
які визначні колишні стрілецькі старшини й низка галичан, однодумців 
стрілецької ідеології. Цей гурток мав на меті формування громадсько-
політичної організації всеукраїнського характеру з метою протидії по-
ширенню ідеології територіального сепаратизму; боротьби в Галичині з 
русофільством і полонофільством, а також – піднесення гасел «чистого 
націоналізму». Г. Васькович зауважив, що під назвою «стрілецька ідео-
логія» слід розуміти три головні ідеї української націоналістичної ідео-
логії. Перша з них – ідея національної свободи (або ідея нації), під по-
няттям котрої розумілася суверенність і соборність українського народу 
як органічної спільноти. Відстоюючи її, січові стрільці боролися таким 
чином проти галицького сепаратизму Є. Петрушевича та Варшавського 
договору УНР. Другою ідеєю в системі стрілецької ідеології була ідея 
української визвольної політики, що передбачала створення української 
самостійної соборної держави як основного постулату української нації. 
Третя ідея стрілецької ідеології – ідея визвольної боротьби Україні [2, 
307, 308].

Праворадикальну течію в національно-визвольному русі представ-
ляла Українська військова організація (УВО), яка виникла на ідейно-
му фундаменті нового різновиду українського націоналізму, котрий 
отримав назву «інтегрального націоналізму». Провідним його ідеоло-
гом став колишній соціаліст Д. Донцов, який вважав, що нація – це аб-
солютна цінність і для неї немає вищої мети, як здобуття незалежної 
державності й соборності – єдності всього народу в межах суверенної 
держави. Тоді як уряд ЗУНР у вигнанні та його прихильники в Гали-
чині відстоювали концепцію внутрішньоукраїнського сепаратизму, ін-
тегральні націоналісти домагалися «повної соборності й самостійності 
України без огляду на те, в які соціальні та політичні форми виллється 
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ця самостійність». Не останню роль у створенні УВО відіграло розча-
рування західною демократією, котра ігнорувала звертання уряду ЗУНР 
щодо відновлення західноукраїнської державності. Тому діячі, які поді-
ляли ідеологію інтегрального націоналізму, протиставили проантантів-
ській, сепаратистській орієнтації Є. Петрушевича курс на власні сили 
всього українського народу, готового боротися за здобуття національ-
но-державної незалежності України [3, 36, 37]. Аналізуючи ідеологічну 
сутність УВО, З. Книш підкреслив, що усвідомлення незавершеності 
національно-визвольних змагань й почуття обов’язку перед своєю Бать-
ківщиною змушували колишніх українських вояків продовжувати далі. 
Таке переконання так глибоко залягало в підсвідомості більшості з них, 
що на перших порах не було потреби вербувати членів до УВО: всі, хто 
служив у лавах якої-небудь з українських військових частин, автома-
тично вважалися здатними працювати в УВО. При цьому не потрібним 
було прийняття нової присяги, бо всіх «обов’язувала далі стара військо-
ва присяга на вірність українській державі та її урядові...» [12, 274, 275].

 У 1924 році в УВО виникла досить численна «червона група», яка 
восени наступного року відокремилася від військової організації й про-
голосила себе Українською національно-революційною організацією 
(УНРО) з прорадянською орієнтацією. УНРО вважала своїм ідеалом 
«об’єднану незалежну Україну», а здійснення його пов’язувалося з від-
торгненням західноукраїнських земель від Польщі й об’єднанням їх з 
Радянською Україною. Розкол в УВО був виявом її внутрішньої кризи, 
викликаної не тільки вищеназваними причинами, а й неприйняттям ба-
гатьма її членами тактики терору й невиправданих жертв [4, 345].

У 1923–1925 роках Є. Коновалець нелегко пережив розкол УВО і 
розрив із середовищем колишнього Голови Української національної 
ради Східної Галичини й Диктатора ЗУНР Є. Петрушевича. Комендант 
УВО, як і більшість західноукраїнських політичних діячів, застерігав 
Є. Петрушевича від «загальної більшовицької орієнтації», виступав за 
ліквідацію диктатури ЗУНР і делегації Української національної ради 
за кордоном, вимагав створення замість них об’єднаного політичного 
центру. Керівництво УВО також заявляло, що за всіх умов зв’язки із 
«совітською Росією є шкідливі і тому неприпустимі» [13, 8]. На думку 
М. Мандрик, так і не виробивши власної ідеології та чіткої політичної 
програми, УВО зайняла ті позиції, що отримали своє подальше оформ-
лення в ідеологічній і практичній діяльності ОУН [6, 35]. Справу УВО 
в 1920-х роках продовжили суто націоналістичні організації: Група 
Української Націоналістичної Молоді (ГУНМ) та Леґія Українських 
Націоналістів у Чехословаччині, Українська партія УПНР чи так звані 
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«Загравісти» та Союз Націоналістичної Молоді (СУНМ) у Львові [14, 
426]. ГУНМ була задумана як ідеологічна група для самооборони та бо-
ротьби з радянофільськими тенденціями й «зміновіховщиною», тобто 
політичною невизначеністю та ваганнями, намаганнями переглянути 
ідеали визвольної боротьби. Відтак ГУНМ стала своєрідною ланкою у 
формуванні організованого націоналізму та кристалізації його ідейних 
засад, з її рядів вийшли Ю. Вассиян і В. Мартинець – діячі, які згодом 
стали одними з фундаторів ОУН та її ідеології [6, 36, 37]. ГУНМ у своїх 
статутах та інших документах не наголошувала на тому, що вона є на-
ціоналістичною організацією. Але її ідеологія й завдання були тотожні 
з ідеологією та завданнями та діяльністю націоналістичних організацій, 
котрі формувалися до 1929 року, аж до злиття в ОУН [15, 365]. Утворена 
в 1925 році в Подебрадах (ЧСР) Леґія українських націоналістів (ЛУН), 
була суто політичну організацію, друкованим органом котрої був жур-
нал «Державна нація». Тоді, як ГУНМ складалася переважно з вихідців 
із західноукраїнських земель, то ЛУН, навпаки, складалася переважно з 
емігрантів із центральних і східних земель України, хоч і в ній не браку-
вало вихідців із Західної України. Леґія українських націоналістів, серед 
іншого, прагнула до сконсолідування українських політичних чинників 
у формі утворення Українського національно-політичного об’єднання. 
У 1927 році ГУНМ та ЛУН утворили Союз Організацій Українських 
Націоналістів (СОУН). Її завдання чітко відобразили націоналістичний 
характер організації, що «мала плекати ідеологію українського націона-
лізму; продовжувати визвольні змагання за привернення суверенности 
Українській Соборній Державі» [15, 364, 365, 367]. Один із учасників 
ЛУН Ю. Артюшенко пригадував, що для членів ЛУН – переважно ко-
лишніх вояків УНР і вже на час створення організації студентів Укра-
їнської господарчої академії в Подебрадах – важливою була переоцінка 
світоглядових вартостей у напрямку усвідомлення того, що філософські 
основи національно-державної та соціально-політичної ідеї коріняться 
в глибинах української духовності та її культурних джерелах і творяться 
українським народом [1, 382, 383].

Наприкінці 1923 року у Львові постала нова політична партія – Укра-
їнська партія національної революції (УПНР), котра для маскування пе-
ред польською окупаційною владою назвала себе Українською партією 
національної роботи. Ця партія вже мала чіткий наголос на українсько-
му націоналізмі. Ініціатором її створення був Д. Донцов, а фактичним 
організатором і керівником – член Навчальної команди УВО Д. Паліїв. 
Органом партії був тижневик «Заграва». Однак, оскільки ця партія не 
розвинула належної діяльності й не розширила належним чином свій 
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вплив, навіть члени УВО належали не до неї, а до інших партій, пере-
важно – до УНТП, яка була спадкоємницею довоєнної УНДП. Навіть 
після об’єднання у Львові 1925 року навколо УПНР інших українських 
патріотичних груп та створення на їх основі УНДО, справа організацій-
ного та ідеологічного оформлення українського націоналізму не мала 
належного розвитку [15, 363, 364].

У цілому, військові та націоналістичні організації (УВО, ЛУН, ГУНМ 
та ін.), поза своїми революційно-бойовими (УВО), світоглядно-ідеоло-
гічними (ГУНМ) і політичними (ЛУН) акціями й завданнями, маючи 
на увазі засаду власних сил народу, ініціювали та здійснювали постійні 
заходи щодо консолідації тих сил в один фронт боротьби, з одним дис-
позиційним і керівним центром визвольних змагань і політики [14, 426].

Протягом першої половини 1920-х років досить активну політичну 
діяльність проводила Українська народно-трудова партія (УНТП), котра 
прагнула об’єднати основні національно-державницькі сили навколо 
Петрушевича та Української Національної Ради й розпочати боротьбу 
проти польського режиму за утвердження суверенної Галицької респу-
бліки. Загальною ідеологічною настановою УНТП була ідея радянського 
соборництва. Проте різне бачення перспектив національно-політичного 
руху, а також контроверзійні підходи у відношенні до Польщі, радян-
ської України та ролі еміграційного центру, привело до розчленування 
УНТП на різні політичні угрупування: «незалежників» (послідовники 
Є. Петрушевича), «загравістів» (націоналістично налаштовані прихиль-
ники Д. Паліїва й С. Підгірського) та «автономістів» (група В. Бачин-
ського та В. Охрімовича).

Найважливішою проблемою для керівництва УНТП стала консолі-
дація національних сил, згуртування їх на державотворчій платформі. 
Разом із тим, неодноразові спроби протягом березня 1923 – липня 1924 
років об’єднати різні ідейні й політичні течії в єдиний національний 
фронт не досягли мети. Значна гострота національних і соціальних про-
тиріч спричинила трансформацію партійно-політичної структури захід-
ноукраїнського суспільства, привела до пошуків нового ідейно-політич-
ного синтезу. Стара структура політичного спектру, що сформувалася 
ще в кінці ХІХ століття, відходила в минуле. У нових історичних умовах 
консолідація сил відбувалася в межах окремих політичних таборів [16, 
160, 161].

Помітну роль у формуванні ідеології національно-визвольного руху 
в Західній Україні відіграла Українська радикальна партія (УРП), котра, 
утворившись у березні 1919 року в Станіславі на чолі з Л. Бачинським, 
протягом 1921–1923 років у складних умовах польського окупаційного 
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режиму проводила значну організаційну роботу, в якій головний наго-
лос робився на якості членів, а не на їх кількості. У тих умовах сус-
пільно-політичного розвитку ця партія пристосовувалась до суспільно-
політичної боротьби, а тому її члени мали проявляти високий рівень 
ідейності та дисципліни. У 1923 р. УРП остаточно стала організованою 
силою, очистивши свої ряди від тих елементів, особистісні характерис-
тики яких зламались під час війни, або ж у перші повоєнні роки [8, 84, 
87]. Починаючи з 1926 року, Українська радикальна партія, внаслідок 
об’єднання з волинською групою Української партії соціалістів-рево-
люціонерів (УПСР), стала називатись Українською соціалістично-ради-
кальною партією (УСРП) [7, 3].

У 1927 році виникла нова організація з декларованим національно-
державницьким спрямуванням під назвою «Західно-Українська Націо-
нально-Революційна Організація» (ЗУНРО). Одне із завдань цієї орга-
нізації формулювалося як: «творення ідеології боротьби за українську 
державу та національні ідеали», також її метою вважалася «Соборна 
Самостійна Держава» [17, 17, 26]. Однак діяльність цієї організації за-
свідчила її про радянський характер. Попри це, до неї належали люди, 
які щиро вірили в декларовані ідеали.

У суспільно-політичному житті Західної України протягом 1920-х 
років серед легальних партій особливо виділялося Українське націо-
нально-демократичне об’єднання. Його діяльність була поширена пере-
важно на Галичині й представляла низку ідеологічних піднапрямів. На-
самперед, це була група, пов’язана з газетою «Діло», котра виступала за 
національну автономію у складі Польщі. Незалежницька група запере-
чувала можливість україно-польського компромісу й відстоювала ідею 
зближення з Радянською Україною. І, нарешті, група «Заграва» орієнту-
валась на власні сили та незалежний політичний курс.

При утворенні в 1925 році Українського національно-демократич-
ного об’єднання, на основі об’єднання низки українських політичних 
партій і груп, його програмним документом проголошувалося форму-
вання УНДО як національної, демократичної і надкласової організації, 
яка враховує справедливі прагнення окремих класів, підпорядковуючи 
їх вищим ідеалам нації [5, 181]. Однак, внаслідок внутріпартійної кризи 
та певних конфліктів, ця програма так і не була реалізована.

Згідно з твердженням І. Васюти, наріжним каменем розходжень в 
УНДО було ставлення до УСРР та СРСР. На відміну від прихильни-
ків угоди з політичним режимом пілсудчиків, Є. Петрушевич та адеп-
ти його політичного курсу у своєму друкованому органі виступали за 
об’єднання двох державних одиниць, у федеративній державі в союзі 
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з іншими державами, що виникли на теренах колишньої Російської ім-
перії. Послідовники ідей лівого крила УНДО 25 травня 1927 року та-
ємно провели у Львові з’їзд, на якому започаткували створення ново-
го політичного угрупування – Української партії праці (УПП) [5, 205]. 
Ідеологічно вона була орієнтована на досягнення незалежності на всіх 
етнічних українських землях та об’єднання їх у соборній самостійній 
українській державі. Поряд із цим, за підтримки польських властей, від-
роджувалася ідеологія русофілів, що проявилося, зокрема, в реанімації 
староруської партії. Проте ці потуги були скоріше анахронізмом, ніж 
реальним політичним процесом. Натомість все більшою мірою міцніла 
націоналістична ідеологія.

Висновки. Загалом слід підсумувати, що українські патріоти Гали-
чини, позбавлені власної державності, спрямовували свої зусилля, а іно-
ді й життя, на боротьбу з чужим і ворожим режимом. Одним із яскравих 
прикладів такого самовідданого служіння українській національній ідеї 
залишалася унікальна за своїм державотворчим змістом ідеологія січо-
вого стрілецтва, що відроджувалася на початку 1920-х років й проти-
ставлялася ідеології територіального сепаратизму та поширенню русо-
фільства і полонофільства.

Протягом 1920-х років ідеологічна налаштованість української молоді 
Галичини засвідчила, насамперед, прагнення продовжити традиції стар-
шого покоління, зокрема – боротьби за незалежну українську державу.

В умовах посилення авторитарних і тоталітарних режимів у Євро-
пі представники українських ідеологічних течій і напрямків зазнавали 
серйозних утисків і переслідувань. У цих умовах нагальною проблемою 
було збереження власної ідентичності, самоусвідомлення та духовності.
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РЕФОРМУВАННЯ ВАСИЛІАНСЬКИХ 
МОНАСТИРІВ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТ.)*

Проаналізовано обставини проведення реформування василіанських мо-
настирів на прикладі однієї з єпархій Київської унійної митрополії. Розкрито 
предмет основних суперечок між василіанами, єпископами і світським духо-
венством.

Ключові слова: василіани, бенефіції, капітули, редукція, латинізація.

Stetsyk Yuriy. Reform of the Basilian Monasteries of the Peremyshl Eparchy 
(Second Half of the 18 Century). The article analyzes the circumstances leading to 
the reform of the Basilian monasteries based on one of the Uniate dioceses of Kiev 
Metropole. The main subject of dispute between the Basilian monks and bishops on 
the one hand and secular clergy on the other hand is revealed.

Key words: Basilians, land ownership, chapters, reduction, Romanization.

Стецик Ю. Реформирование василианских монастырей Перемышльской 
епархии (вторая половина XVIII века). Проанализированы обстоятельства 
проведения реформирования василианских монастырей на примере одной из 
епархий Киевской униатской митрополии. Раскрыт предмет основных споров 
между василианами, епископами и светским духовенством.

Ключевые слова: василиане, бенефиции, капитула, редукция, латинизация.

Постановка проблеми. Входження василіанських монастирів Пере-
мишльської єпархії до Святопокровської Провінції передусім призвело 
до реорганізації їх системи управління. Зокрема, із юрисдикції місцевих 
владик вилучено чернечі осередки, які переводились у підпорядкуван-
ня Провінційної Управи, яку очолював провінційний комісар (протоі-
гумен). Ці та інші реформи василіанського чернецтва спричинилися до 
становлення Чину Святого Василія Великого (ЧСВВ).

Аналіз досліджень. Тематика, що розглядається, не представлена 
спеціальними дослідженнями. Поодинокі, досить фрагментарні та за-
гальні відомості віднаходимо в загальних працях з історії Церкви [8; 9], 
Чину Святого Василія Великого (ЧСВВ) [1; 2; 3; 4; 6; 7] та Перемишль-
ської єпархії [10; 11; 12]. За умов відсутності спеціального тематичного 

*© Стецик Ю. Реформування василіанських монастирів Перемишльської єпархії (друга 
половина XVIII ст.)
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наукового дослідження постає необхідність у проведенні розвідки із за-
лученням архівної документації.

Мета статті. В цій статті ставимо собі за мету простежити основні 
еволюційні зміни у функціонуванні чернечих осередків на теренах Пе-
ремишльської унійної єпархії впродовж другої половини XVIII ст. 

Виклад основного матеріалу. Процес переходу василіанських мо-
настирів під юрисдикцію управи Святопокровської Провінції на тере-
нах Перемишльської єпархії відбувався досить болісно, про що засвід-
чують численні судові справи, які проводилися між зреформованими 
василіанами та єпископами за перерозподіл владичих дібр. Зокрема, в 
судовому порядку розглядалися питання про монастирські землеволо-
діння Спаського та Лаврівського монастирів, які до моменту утворен-
ня Провінції безпосередньо входили до складу єпископських володінь. 
Так, до нашого часу дійшли протоколи свідчень від 1748 та 1758 рр. у 
Перемишльському гродському суді шляхетних панів Івана Паславсько-
го-Кшечковського, Павла Височанського, отців Теодора та Георгія То-
варницьких, парохів с. Лінина Велика, які виступили на захист володінь 
Святоспаського монастиря та проти незаконного використання єписко-
пами монастирського майна [5, 17]. 

Вищезгадані свідки подають відомості про те, що Спаська обитель 
фундована як простий монастир, а не як резиденція чи катедра влади-
ки. Адже Самбірська катедра має знаходитися в Самборі, а Перемишль-
ська в Перемишлі. Досить різко зазначалося, що села Страшевичі та 
Бусовиська мають належати до Святоспаських монастирських воло-
дінь і перебувати в розпорядженні ченців, а не владики – як єпископ-
ські бенефіції. Помітно, що свідки у своїх поданнях апелювали як до 
фундаційної й ерекційної документації, так і до історичного минуло-
го. Зокрема, зазначалося, що в часі міжконфесійного протистояння між 
уніатами та православними, перемишльські владики обох віровизнань 
посідали багатші монастирі та вели боротьбу за їх підпорядкування, а 
також залучали їх матеріальні добра для зміцнення свого становища. 
Рішуче зазначалося, що Спаський монастир ніколи не належав тільки 
єпископській катедрі, але перебував під подвійним підпорядкуванням. 
Свідки звертали увагу і на тогочасне становище. Після Замойського си-
ноду василіанські монастирі разом зі своїми землеволодіннями мали пе-
рейти у відання новоутвореної Провінції. Проте монастирські посілості 
в с. Нанчілка, які належали Лаврівському монастиреві, згідно із оренд-
ним контрактом, передано владикою у приватні руки. Адже ще владика 
Інокентій Винницький вилучив сс. Страшевичі та Бусовиська із відання 
Спаського монастиря, прилучивши їх до своїх єпископських володінь. 
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Після цього перемишльські владики завжди призначали економа із ва-
силіан для управління єпископськими бенефіціями [5, 3].

Певний вплив на погіршення відносин між владиками новоприєд-
наних єпархій та новоутвореним Чином мало те, що у 1744 р. папський 
декрет Inter plures не визнав їм права участі в генеральних капітулах. 
Окрім порушення формальних зв’язків із владиками, Чин прагнув нада-
лі утримувати прерогативи та впливові позиції в єпархіях шляхом при-
значення єпископів із василіан. Деякі владики натомість, користуючись 
зміною ситуації, старалися послабити позиції Чину, усуваючи ченців від 
єпархіального управління, служби при катедрах, повертаючи давні цер-
ковні бенефіції, які колись були надані для монастирів. До управління 
залучається світське духовенство. Внаслідок цих дій виникли численні 
конфлікти, судові процеси та неузгодженість між Чином, з одного боку, 
та владиками зі світським духовенством − з іншого. Зокрема, це ста-
ло типовим для новоприєднаних єпархій – Львівської, Перемишльської 
та Луцької. В результаті, від 40-их років XVIII ст. василіани втратили 
монополію влади в унійних єпархіях, поступаючись щоразу своїми по-
садами в єпархії на користь освіченого світського духовенства [10, 867].

Від того часу серед унійних владик почав домінувати ідеал не мо-
наха, а пана, позбавлений суворих обмежень, а натомість наділений до-
статніми можливостями для задоволення земного життя. Про що хоча 
б свідчать наміри оволодіти багатими монастирями, та й самі владики 
мешкали, як правило, у своїх сільських резиденціях у Валяві, Страше-
вичах, Спасі, а не при міських катедрах. Прибутки від єпископських бе-
нефіцій не завжди використовувалися відповідно до призначення. Уній-
ні владики в другій половині XVII та XVIII ст. дуже рідко дотримували-
ся виконання чернечих обітів, зокрема, «шлюбу убогості» та загальних 
приписів канонічного права. Пояснюється це тим, що і сам Чин, із якого 
вони походили, відійшов від суворих правил [11, 471]. 

Наступною помітною тенденцією розвитку василіанських монасти-
рів Перемишльської єпархії в другій половині XVIII ст. було скорочен-
ня чисельності чернечих осередків, шляхом об’єднання їх із більшими 
монастирями. Проект про об’єднання василіанських монастирів у Свя-
топокровській провінції укладено на вищезгаданій Дубенській нара-
ді (1745 р.), який впроваджувався в життя впродовж другої половини 
XVIII ст. під ревним контролем Риму.

Так, у 1748 р. Апостольська Столиця вислала анкету для Святотро-
їцького та Святопокровського протоігуменів, зажадавши докладніших 
звітів про стан монастирів. Протоігумен Сильвестр Коблянський до сво-
єї обширної відповіді на запропоновану анкету долучив табель підле-
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глих монастирів. У ньому було вміщено 38 монастирів та прилучених до 
них 60 резиденцій Святопокровської провінції. Проте відомо, що, крім 
вищезгаданих монастирів, продовжували існувати дрібні чернечі осідки 
з-поміж тих, що були призначені до ліквідації або ще раніше виявилися 
незареєстрованими в укладених списках Дубенської наради [3, 25].

На прикладі Перемишльської єпархії бачимо, що запропонований 
процес об’єднання дрібних монастирів набув затяжного характеру. Не-
рідко в дрібних монастирях, які мали підлягати ліквідації та перебували 
без зв’язку із іншими обителями, ченці не хотіли переходити до інших 
осередків, хоча не були спроможні утримувати власну обитель, чи (в 
іншому випадку) не бажали приймати до себе нездисциплінованих чен-
ців з розформованих осередків. Ще більше була утруднена справа для 
монастирів, ліквідації яких противилися фундатори чи їхні спадкоємці, 
які із входженням василіанських монастирів до Провінції втратили своє 
право патронату над фундованими обителями у власних дрібношляхет-
ських посілостях. 

На підставі обширного каталогу монастирів Святопокровської про-
вінції ЧСВВ з’ясовується статистичний опис василіанського чернецтва 
Перемишльської єпархії на 1754 р. Цей каталог уклав протоігумен 
Сильвестр Мальський для Конгрегації Пропаганди Віри, яка наполя-
гала на остаточному впорядкуванні тривалих справ щодо об’єднання 
дрібних монастирів, бо їх через 10 років після Дубенської централіза-
ції (1745 р.) було все ще забагато. У каталозі зафіксовано 12 чернечих 
осідків Перемишльської єпархії. Серед них – 7 монастирів (Чернилява, 
Дережичі, Добромиль, Лішня, Лаврів, Спас, Щеплоти) і 4 резиденцій 
та місій (Білина, Глубічок, Летня, Топільниця) [3, 122–124]. Процес 
ліквідації дрібних монастирів на певний час спричинив безлад серед 
чернецтва. Зокрема, ряд монахів із ліквідованих осередків удаються до 
мандрування із монастиря до монастиря без відповідної на це потре-
би. Ведуть, таким чином, досить свавільний спосіб життя та уникають 
зверхності будь-якого ігумена, оскільки вони не мають сталого місця 
проживання. За таких обставин Апостольська Столиця прийняла ще 
один декрет від 27.03.1754 р. про об’єднання малих монастирів, які не 
мали достатніх фундацій для утримання 8 ченців. Також зазначалося, 
що потрібно посилити дисципліну в монастирях. Зокрема, пропону-
валися шляхи вирішення актуальної для того часу проблеми міграцій 
ченців із монастиря в монастир. Рекомендувалося обмежити відсилан-
ня ченців до інших обителей тільки в церковних справах, а не у влас-
них із виділенням на дорогу грошей та наданням відповідного листа 
[11, 479].
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Порівняльний аналіз статистичних даних каталогів ЧСВВ дозво-
ляє говорити про прогресуючу редукцію монастирів у другій половині 
XVIII ст. Протягом 1754 – 1773 рр. у провінції чисельність монастирів 
зменшилася на 20, унаслідок скасування незадовільних фундацій згідно 
з директивами Апостольської Столиці. За цими даними в 1772 – 1773 рр. 
в Перемишльській єпархії зафіксовано тільки 6 василіанських монасти-
рів (Дережичі, Добромиль, Лаврів, Лішня, Спас, Щеплоти). Однак відо-
мо, що ще продовжували існувати чернечі резиденції у Білині, Летні, 
Черниляві та Топільниці [3, 45–47].

Водночас у середовищі східного чернецтва Перемишльської єпархії 
набували поширення нові ознаки, які в церковній історіографії отрима-
ли дефініцією «латинізація». Латинізація в унійній церкві має досить 
контраверсійне тлумачення. На нашу думку, в найширшому розумінні – 
це уподібнення унійної церкви до римо-католицького костьолу в різних 
галузях церковного життя: літургії, обрядах, інституційних та організа-
ційних структурах, архітектурі храмів, устрої та стилі життя чернецтва. 
Принагідно нас цікавлять тільки вияви процесу латинізації в інститу-
ційному розвитку василіанських монастирів Перемишльської єпархії. 
Відповідно, логічним завершенням стало входження василіанських 
монастирів Перемишльської єпархії до нових організаційних структур 
східного чернецтва Київської унійної митрополії. Зокрема, як уже згаду-
валося, василіанські монастирі були вилучені із юрисдикції єпископів та 
митрополитів, утворивши цілком самостійну церковну інституцію, яка в 
другій половині XVIII ст. безпосередньо підпорядковувалася Апостоль-
ському Престолу. Ця система організації була перейнята і започаткована 
в унійній церкві митрополитом Велямином Рутським ще 1617 р. [8, 42]. 

Відомо також, що латинізація була пов’язана із полонізацією. В 
унійній церкві найбільше був сполонізованим василіанський Чин, до 
якого увійшла певна кількість поляків. У повсякденному житті ченці, 
очевидно, послуговувалися польською мовою, у науковій діяльності ви-
користовували польську та латинську мови. В адміністративних справах 
послуговувалися найчастіше польською мовою, а урядова документація 
та кореспонденція велася латиною. По-польськи були написані навіть 
деякі катехизми: «Katechyzm albo nauka chrześcijańska. Wilno, 1765». 
«Katechyzm krótko zebrany. Lwów, 1771». Часом видавали паралель-
ні катехизми руською та польською мовами, як, наприклад, «Krotkoje 
pouczenie o nauce chrzestijanskiej. Poczajów, 1780» [12, 460]. 

Навіть ще василіанська капітула 1636 р. записала у своїх постано-
вах, щоб ченці виголошували проповідь руською мовою, а не іншою. 
Однак у другій половині XVII ст. латинсько-польська традиція почала 
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переважати в Чині стосовно латинізації та дерутенізації Чину, а також 
і всієї церковної ієрархії: наочним є факт, що ще за життя В. Рутського 
акти монастирських капітул аж до 1636 р. писалися по-руськи і тільки 
згодом почали їх писати польською та латиною. Причому, між 1698 та 
1703 рр. акти, відредаговані руською та латинською мовами, уклав того-
часний секретар Чину. Пізніше, за митрополита Лева Кишки писалися 
акти польською, а в 1703 р. капітула прийняла ухвалу, щоб писати акти 
конгрегації польською, а не латиною, оскільки був прийнятий давній 
звичай та в пізніші часи захований. Ці акти та конституція були пошире-
ні по всіх монастирях [10, 894]. Крім того, латинські зразки відобрази-
лися в приписах, які мали організаційний та дисциплінарний характер і 
стосувалися укладу чернечого життя. 

Звичайно, вплив Замойського синоду на процес латинізації є незапе-
речним. Щодо літургійних приписів синод не запровадив жодної нової 
практики, але, однак, затвердив та злегалізував вже існуючі та практи-
ковані звичаї. Залишені церковні приписи із латинським забарвленням 
мали на меті зміцнити як церковну, так і чернечу дисципліну. 

Об’єднання усіх василіанських монастирів в одну конгрегацію 
мало вагоме значення для зміни становища Чину. Зокрема, в його ко-
ристуванні знаходилися значні матеріальні засоби. Адже представни-
ки Чину посідали провідні посади в організаційній структурі Церкви. 
Замойський синод (1720 р.) підтвердив давню практику покликання 
на посади владик кандидатів із монахів. Відповідно до цих поста-
нов укладено угоду із митрополитом Атанасієм Шептицьким у Дуб-
ні 1743 р. Згідно з нею, митрополит повинен був номінувати на вищі 
церковні посади кандидатів із василіанського Чину та навіть на посаду 
того ж таки митрополита. Відповідно, за митрополитом зберігалася 
також функція управління Чином, однак на практиці ця влада виявила-
ся досить обмеженою. 

Така позиція Чину породила невдоволення як серед владик, так і се-
ред світського духовенства. Єпископи, хоча і походили із василіан та 
були монахами, насправді були позбавлені права управляти монастиря-
ми в своїй єпархії. Крім того, роль чернецтва в єпархіальному управлін-
ні значно зросла. Тому владики були досить обмежені в своїх єпархіях. 
Так назрівав відвертий конфлікт. При утворені нової Конгрегації василі-
ани побоювалися зміцнення влади митрополита, адже йому надавалася 
вища влада над Чином, тому намагалися обмежити його вплив на Згро-
мадження. Однак, згідно із буллою папи римського 1753 р., митрополит 
отримав тільки право презентувати кандидатів із василіан на посади 
єпископів. 
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Ще один аспект суперечки між василіанами та світським парафіяль-
ним духовенством був зумовлений тим, що ченці, маючи значно вищу 
освіту, посідали в єпархії провідні посади. І на такій основі виникали 
суперечки за парафії, церкви, катедру, судові процеси за церковні ма-
єтки. У 1746 та 1747 рр. духовенство Перемишльської та Львівської 
єпархій виступило із скаргою на василіан безпосередньо до Риму, що 
змусило папу видати буллу 1747 р. про надання єпархіальних управлінь 
та парафій тільки світському духовенству. 

Мабуть, відчуваючи настрій своїх капеланів, перемишльський вла-
дика Ієронім Устрицький (1715 – 1746 рр.) почав обсаджувати ними 
єпархіальне управління. Завдяки цьому світське духовенство почало 
брати більш активну участь в житті Церкви. Варто додати, що супереч-
ки із василіанами були і виявом загального негативізму до монастирів, 
характерного для доби Просвітництва.

Апостольська Столиця намагалася впливати на вибір владик, сте-
жачи, щоб їх призначувано із числа василіан та вихованців папських 
колегій. Адже Замойський синод постановив вибирати владик із васи-
ліанського Чину. Серед єпископів XVIII ст. Юрій Винницький подавав 
єдиний випадок походження єпископа безпосередньо із світського ста-
ну, а всі інші вибиралися з-поміж василіан. Влада Чину уважно стежила 
за дотриманням порядку призначення владик із василіан. Це було га-
рантоване право на вищі церковні посади згідно із папським бреве від 
16.12.1728 р. Траплялися випадки, коли деякі ченці власними зусиллями 
старалися про отримання презент безпосередньо від короля або за про-
текцією магнатів [12, 464–473]. 

Висновки. Таким чином, аналізований період відзначався радикаль-
ними змінами в житті василіанського чернецтва Перемишльської єпар-
хії. Входження до нової чернечої інституції Святопокровської провінції 
ЧСВВ започаткувало процес латинізації, який знайшов відображення 
в способі життя монахів, прийнятті нових Конституцій ЧСВВ, літур-
гії, обрядах, монастирському справочинстві. Проте запровадження та-
кої системи управління дало поштовх до піднесення освітнього рівня 
чернецтва, розвитку василіанського шкільництва на теренах єпархії, 
посилення карності та дисципліни в найвіддаленіших монастирях, що 
заклало підвалини для духовної формації нового, поунійного, зрефор-
мованого високоосвіченого покоління василіанського чернецтва.

Ще однією тенденцією, яка мала вагомий вияв, було об’єднання дріб-
них монастирів для переходу від кількісної до якісної організації черне-
чих згромаджень Перемишльської єпархії в другій половині XVIII ст.
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УДК 792. 8:7.011
Дарія БЕРНАДСЬКА,

м. Київ

СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЯ В КОНТЕКСТІ 
СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ*

У статті піднята проблема синтезу мистецтв у сучасній хореографії в 
контексті загального синтезу мистецтв. Коротко аналізується інші види син-
тезу мистецтв, а також наводиться практичне застосування його у сучасній 
хореографії у творчості видатних хореографів ХХ століття.

Ключові слова: хореографічне мистецтво, синтез мистецтв, види мис-
тецтв, балет, постмодерн в мистецтві.

Bernadska D. Contemporary Choreography in the Context of Arts Synthesis. 
The article raises the problem of arts synthesis in the modern choreography as seen 
in the context of General arts in culture synthesis. It briefl y reviews other types of arts 
synthesis and provides its practical application in modern choreography disclosing 
the works of outstanding twentieth century artists. 

The issues, which are concerned in this study, pertain to modern choreography 
in the total of arts synthesis. We analyzed plastic, theatrical and cinematic arts 
synthesis. Arts synthesis is a harmonious connection, or a combination of organic 
union of equal defi nitively established types of art. Arts synthesis comes as a result 
of interaction between the opposites, which are combined into a new artistic and 
synthetic reality. The general tendency of arts synthesis is the contradiction, confl ict 
and the ways of overcoming it. The principal justifi cation of arts synthesis as an 
artistic creation lies in a comprehensive development and transformation of the 
world. Arts synthesis is understood in the sense of a historical category, refl ects 
the content of art values, and also as a certain integrity, which is available for the 
analysis.

Key words: art of choreography, arts synthesis, arts, ballet, postmodern art.

Бернадский Д. Современная хореография в контексте синтеза искусств. 
В статье поднята проблема синтеза искусств в современной хореографии в 
контексте общего синтеза искусств. Кратко анализируется другие виды син-
теза искусств, а также приводится практическое применение его в современ-
ной хореографии в творчестве выдающихся хореографов ХХ века.

Ключевые слова: хореографическое искусство, синтез искусств, виды ис-
кусств, балет, постмодерн в искусстве.

*© Бернадська Д. Сучасна хореографія в контексті синтезу мистецтв
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Постановка проблеми та аналіз досліджень. Проблема синтезу 
мистецтв у сучасній хореографії в контексті загального синтезу мис-
тецтв на сьогодні мало вивчена у вітчизняному мистецтвознавстві. Це 
характеризується певною низкою причин: по-перше, вітчизняні мисте-
цтвознавці-хореографи не завжди звертаються до цієї тематики, через 
вузькі власні наукові дослідження, які не завжди торкаються синтезу 
мистецтв як у художній культурі взагалі, так і у сучасній хореографії 
зокрема; по-друге, специфіка синтезу мистецтв у сучасній хореографії 
та синтезу мистецтв у художній культурі дуже різниться і має власні та 
індивідуальні особливості.

Останні дослідження, які висвітлюють дану проблематику, це ди-
сертаційні дослідження автора «Феномен синтезу мистецтв в сучасній 
українській сценічній хореографії» [3], М. Погребняк «Танець “модерн” 
у художній культурі XX ст.» [5], Д. Шарикова «Сучасна хореографія як 
феномен художньої культури ХХ століття» [8] та ряд монографій О. Че-
палова «Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст.» [7], Д. Шарико-
ва «Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. 
Філософія балету та онтологія танцю» [9].

Мета статті у визначенні особливостей та принципів поєднан-
ня у сучасній хореографії інших видів мистецтва і побутових видів 
культури. Завдання нашої розвідки: проаналізувати синтез мистецтв 
у художній культурі на прикладі пластичного, театрального, кінотеле-
візійного; охарактеризувати особливості синтезу мистецтв в сучасній 
хореографії та визначити її чинники; проаналізувати особливості за-
стосування синтезу мистецтв у сучасній хореографії на прикладі бале-
ту Бориса Ейфмана.

Виклад основного матеріалу. Синтез мистецтв – створення якісно 
нового художнього продукту за допомогою органічного з’єднання видів 
мистецтва в єдине ціле. Кінцеве явище не зводиться до суми складових 
його компонентів, воно узагальнює такі їх властивості, як ідейний світо-
гляд, образ і композиційна єдність, спільність участі в художній органі-
зації простору, часу, дозволяючи надавати багатосторонній емоційний 
вплив на сприйняття людини. Об’єднання мистецтв в новий синтетич-
ний вид відбувається за потреби суспільства в більш широкому, все-
осяжному освоєнні і зображенні дійсності.

Синтез мистецтв є гармонійним з’єднання, або поєднанням, орга-
нічнийм союзом рівноправних, остаточно сформованих, самостійних 
видів мистецтва. Також це результат взаємодії протилежних начал, які 
поєднуються в нову художньо-синтетичну реальність. Загальною зако-
номірністю синтезу мистецтв є протиріччя, конфлікт та його подолан-
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ня. Принциповою підставою синтезу мистецтв як художнього творчості 
стає всеохоплююче освоєння і перетворення світу.

Виділимо два рівня синтезу мистецтв: всередині виду мистецтва (на-
приклад, використання уривків ліричного тексту в епосі) та між видами 
мистецтва (наприклад, створення кінематографічного образу на основі 
сценарію, написаного за мотивами літературного твору).

Зазначимо деякі співвідношення між видами, що беруть участь в 
синтезі мистецтв. Для первісного суспільства був характерний синкре-
тизм − нерозірваність видів мистецтва, які були природною частиною 
повсякденної діяльності людини і його ритуалів [2, 34]. 

Один вид може повністю домінувати над іншим (наприклад, підпо-
рядкування давньоєгипетською архітектурою скульптури і живопису). 
Загальне значення може придбати якість, властиву одному з мистецтв 
(наприклад, «пластичність» у давньогрецькому мистецтві, «мальовни-
чість» бароко). Види мистецтва можуть зростатися між собою (архітек-
тура і скульптура готики). Види мистецтва здатні яскраво контрастувати 
один з одним (архітектурні споруди двадцятого століття). Два види мис-
тецтва можуть доповнювати один одного без злиття в одне ціле (мисте-
цтва в епоху Відродження).

Висвітлимо форми синтезу мистецтв: синтез таких мистецтв, як 
поезія, музика здійснюється у всіх жанрах вокального та вокально-те-
атрального мистецтва (пісня, романс, кантата, ораторія, опера); своє-
рідною формою синтезу музики і поезії є багато творів програмної ін-
струментальної музики. Потреба в нових творчих резервах народжувала 
такі види мистецтва, як театр, кіно і споріднені їм часово-просторові 
мистецтва, які синтетичні за своєю природою. Вони поєднують твор-
чість драматурга (сценариста), актора, режисера, художника, а в кіно 
також оператора; в музичному театрі драматичне мистецтво виступає 
в єдності з вокальною та інструментальною музикою, хореографією і 
т. д., мистецтво режисера естетично об’єднує компоненти художнього 
театрального або кінематографічного твору в нове ціле.

У світовій естетиці відомі концепції Фрідріха Шеллінга, Ріхарда 
Вагнера, Олександра Скрябіна, у яких підкреслювалося, що синтез мис-
тецтв надає художньої творчості нові резерви і додаткові можливості 
в освоєнні світу, в створенні якісно нових художніх цінностей. Тому у 
світовій історії мистецтва існують різноманітні форми синтезу. Архітек-
тура і монументальне мистецтво постійно тяжіють до об’єднання, ство-
рюючи архітектурно-художній синтез, в якому живопис і скульптура, 
виконуючи власні завдання, також розширюють і тлумачать архітектур-
ний образ. У цьому просторово-пластичному синтезі зазвичай беруть 
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участь декоративно-прикладне мистецтво (засобами якого створюється 
предметна середовище, що оточує людину), а також нерідко твори стан-
кового мистецтва. 

Синтез мистецтв необхідно розуміти у двох значеннях: як історич-
ну категорію, що відображає зміст художніх цілісностей, що склалися 
на певному етапі розвитку мистецтва в результаті постійного процесу 
інтеграції (поряд з процесом диференціації); як цілком певну цілісність, 
доступну споглядання і аналізу. Звідси типологічно синтези різняться на 
пластичний, театральний, кінематографічний, хореографічний. 

В основу пластичного синтезу мистецтв закладено архітектурне 
спорудження (будинок, архітектурний комплекс). Воно доповнюєть-
ся монументально-декоративної скульптурою (статуї, рельєфи, ліпний 
декор), живописом (фрески, панно, мозаїки, вітражі, орнаменти), а та-
кож творами декоративно-прикладного мистецтва (народні промисли і 
промисловий дизайн), які розвивають і конкретизують власне архітек-
турний образ. Прикладами вдалого синтезу мистецтв можуть служити: 
середньовічні собори, сучасні культурно-спортивні споруди, станції ме-
тро. 

Театральний синтез мистецтв включає авторський зміст, режисер-
ське прочитання, акторське виконання за участю музики, хореографії, 
художнього оформлення. Головним елементом театрального видовища 
є сценічна дія, що здійснюється творчим колективом.

Театр об’єднує найрізноманітніші жанри сценічного мистецтва − 
будь то драма або балет, опера або пантоміма. Театр не завжди був та-
ким, яким ми його знаємо тепер. За свою довгу історію він змінювався 
не раз. Витоки театрального мистецтва сягають до релігійних образів 
і карнавальним дій, де і проявив себе синтез різних мистецтв − літе-
ратури, музики, хореографії, образотворчого мистецтва. Як професійне 
мистецтво театр склався в епоху Європейського Відродження. Довгий 
час головною фігурою в театрі був актор, а режисеру була уготована 
другорядна роль. Іноді великі актори могли домовитися один з одним 
і створити сценічний ансамбль, виробити загальний тон. Якщо автор 
п’єси володів певними педагогічними та режисерськими нахилами, то 
він міг допомагати акторам, бути їхнім наставником, об’єднувати їх. 
Але це було справою випадку (Уїльям Шекспір, Олександр Остров-
ський). Те, що ми сьогодні називаємо «художня цілісність спектаклю» 
або «обличчя театру» − все це було необов’язковим сценічним законом 
[2, 153−159].

Але минав час, театр розвивався і вимоги до нього росли. Глядач 
хотів бачити завершений гармонійний світ вистави, де все знаходилося 
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у згоді: дійові особи, сценічна атмосфера, ритм і фарби. Потрібна була 
спеціальна людина в театрі − за все відповідальна, яка все знає і все 
вміє. Цією людиною став режисер. У сучасному розумінні режисер − 
це не тільки тлумач п’єс, а й організатор театрального процесу, ідеолог 
театру. Перший завершений зрілий режисерський театр виник в Росії 
наприкінці 90-х рр. XIX століття.

Заснували його К. Станіславський і В. Немирович-Данченко. Зі стін 
цього ж театру виходили режисери наступних поколінь, вихованці та 
продовжувачі − В. Мейєрхольд і Є. Вахтангов. Всі разом вони стали 
будівельниками російського, радянського театру, корифеями світової 
театральної культури. У XX столітті театральна практика поповнилася 
безліччю експериментальних форм: з’явився театр абсурду, театр ка-
мерний, театр політичний, театр вулиці. 

Кіноспецифіка кінематографічного синтезу мистецтв тісно 
пов’язана з особливостями кінообразу, що включає в себе пластичне 
відтворення реальних подій за допомогою таких засобів, як кінозобра-
ження і монтаж. Історично в кінематографі склалося три жанри: ігро-
вий (художній), неігровий (документальний і науково-популярний) і 
мультиплікаційний. В ігровому кіно художній образ створюється на 
основі сценарію, оригінального або написаного за мотивами літера-
турного твору. При цьому за допомогою специфічних художніх засо-
бів ігрового фільму відтворення життєвого матеріалу на плівці формує 
ілюзію безумовної реальності екранної дії. Слід додати й те, що, відо-
бражаючи життя через призму фабульного сюжету, ігрове кіно черпає 
їх у стародавніх архетипових структурах. Всі використані в сучасному 
кіномистецтві сюжети були вже, так чи інакше, використані протягом 
багатьох тисячоліть у загальнолюдській культурі. Неігрове кіно (до-
кументальне і наукове) відображає дійсність, минаючи призму фабуль-
ного сюжету, безпосередньо, напряму. Інформація, передана кінока-
драми, володіє особливою якістю − найбільшим ступенем подібності, 
реалістичності. Неігрове кіно сьогодні гостро відчуває особливості 
сучасної стилістики. Це виражається насамперед у тому, що докумен-
тальні стрічки стали більш проблемними, піднімають найгостріші 
теми. Завдяки новим технологіям, невеликі синхронні камери дозво-
ляють вести на екрані тривалі, із залученням багатьох учасників, об-
говорення. Використання відеозапису і більш чутливою кіноплівки не 
вимагає колишнього потужного світла на майданчику і дає можливість 
докладно «розглядати» недоступні раніше «кути» і «закутки» буття, 
заставати героїв «зненацька», за повсякденними заняттями і роздума-
ми. Це більш пильне і неспішне вдивляння в світ, мабуть, пов’язано 
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з мікро- і макропроцесами, що відбуваються в реальному житті і від-
биваються у свідомості художників. Світ людей сильно стиснувся і 
зменшився, виявився беззахисним, стоїть перед обличчям можливих 
катастроф і катаклізмів. Все прискорилося до стану суєти, майже су-
доми. Знецінюються ідеали, які здавалися нетлінними, руйнується 
культура. У цій ситуації художник-документаліст намагається ніби зу-
пинити час. Спокійне, дбайливе, ностальгічно любовне ставлення до 
краси й істини виражається в стилістиці довгих і «замислених», часом 
дуже традиційно знятих і змонтованих фільмів. Між тим, у багатьох 
стрічках відчувається режисерський екстремізм, пошук нових, екстра-
ординарних, епатуючих форм, експерименти в кіномові [1, 130−132]. 

Наукові дослідження у галузі синтезу мистецтв у хореографічному 
мистецтві були проведені: Михайлом Фокіним, російським артистом ба-
лету, викладачем, балетмейстером, теоретиком балету першої половини 
ХХ століття, він досліджував принципи побудови сучасного балету в 
умовах симфонії живопису, скульптури, декору, музики, балету, філосо-
фії; поєднаннія балетного академізму з виразними формами імпресіо-
нізму, експресіонізму, абстракціонізму [6, 137−140]; Морісом Бежаром, 
французьким балетмейстером, теоретиком балету другої половини ХХ 
століття, який досліджував балет як індивідуальне суб’єктивне автор-
ське явище у загальному синтезі мистецтв – літератури, театру, музи-
ки, балету, живопису, кіно, спорту, філософії З. Фрейда, М. Хайдегера, 
А. Камю, Ф. Ліотара; О. Чепаловим, українським театрознавцем, який 
досліджував прийоми та засоби синтезу мистецтв у європейському ба-
летному театрі другої половини ХХ століття [7, 123−134]; М. Погреб-
няк, українським балетмейстером, викладачем, яка перша сформулюва-
ла принцип синтезу мистецтв у модерному і постмодерному балеті ХХ 
століття [5, 8−12]; Д. Бернадською, яка досліджує прийоми та засоби 
синтезу мистецтв [3, 13−15].

Сучасна хореографія – новітній вид хореографічного мистецтва, 
сформованого під впливом соціально-політичних, філософських, техно-
логічних, стилістичних чинників культури ХХ століття, що зумовили 
імпровізаційність та індивідуальність танцю, а також стабілізували його 
синтезовану структуру [8, 149]. 

Чинники та особливість сучасної хореографії:
- соціально-політичний чинник, що вплинув на певну демократи-

зацію західного суспільства та появу масової популярної субкультури, 
що характеризується як розважальна, молодіжно-побутова, вулична ма-
нера демонстрації себе в суспільстві, а саме – еротизація та сексуальна 
розкутість у відносинах та в одязі, дещо агресивна репрезентація влас-
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ного потенціалу, акцентування стилю танцю як відображення музично-
го стилю, виразний динамічний рух;

- філософський чинник – це ідеї психоаналізу З. Фрейда, К. Юнга; 
естетики інтуїтивізму А. Бергсона; екзистенціальної естетики М. Хай-
дегера, філософі абсурду А. Камю; філософії постмодерну Ж. Дерріда, 
Ф. Ліотара; російського космізму Ф. Достоєвського, В. Соловйова;

- формально-технічний чинник, пов’язаний з практичними до-
слідженнями в галузі ритму та зв’язку руху і музики, створенням систе-
ми ритмопластики – Ф. Дельсартом і Е. Жак-Далькрозом, що зумовило 
виразність руху та поєднання його з музикою і ритмом, а саме створення 
танцсимфонії; 

- стилістичний чинник, особливо в музиці та образотворчому 
мистецтві джаз - утвердження емоційної, імпровізаційної, ритмічної та 
свінгованої манери виконання у джаз-танці, теп-танці; імпресіонізм – 
імпровізація, фіксація миттєвості, показ вібрації та світла, які відобра-
зилися у імпресіоністичних танцювальних тенденціях; модерн-стиліза-
ція та симбіоз різних стилів, акцент на авторському стилі, орнаментація 
та символізація сюжету, що відобразилися в модерн-танці; 

- авангардний чинник пов’язаний з впровадженням у академіч-
ний балет виражальних прийомів та принципів експресіонізму, футу-
ризму, дадаїзму, сюрреалізму, абстракціонізму, кубізму, конструктивіз-
му.

Особливостями сучасної хореографії є імпровізаційно-синтезована 
структура, що реалізувалась, як: імпровізація в танцювальних формах і 
техніках; синтез балетної традиції кінця ХІХ століття з танцювальними 
інноваціями першої половини ХХ століття; синтез всіх видів хореогра-
фії: народної, класичної, бальної, сучасної; синтез інших видів мисте-
цтва: образотворчого, музичного, театрального, принципи кіно, відео-
арту; синтез мистецтв у хореографії у формі симбіозу, концентрації, 
трансляційного сполучення [9, 78−84].

Тепер проведемо аналіз синтезу мистецтв у сучасній хореографії на 
прикладі балетів Бориса Ейфмана «Карамазови» та «Російський Гам-
лет». Техніка балету є синтезом класичного танцю, модерн-джаз танцю, 
контемпорарі данс, імпровізації.

«Карамазови» – це філософська балетна репрезентація та роздум 
Б. Ейфмана на роман Ф. Достоєвського «Брати Карамазови», в якій ви-
користана музика С. Рахманінова, М. Мусоргського, Р. Вагнера та циган-
ських романсів. Роман «Брати Карамазови» є філософським підсумком 
творчого життя Ф. Достоєвського. В цьому романі письменник досягає 
виключної концентрації своєї ідеї – совість людини, боротьба з самим 
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собою, боротьба з своїм ганебним «я». В балеті представлена головна 
ідея – карамазовщина: дурна спадковість, суспільство в якому ми продо-
вжуємо жити. Образи та риси героїв: Федір Павлович Карамазов – пия-
цтво, жадібність, користолюбство; Дмитро Карамазов – пристрастність, 
легковажність, нерозсудливість в коханні; Іван Карамазов – скептицизм, 
атеїзм, жадання влади, диктат, підступ, зрада, інтриги у власній сім’ї; 
Олексій Карамазов – смирення, страждання за сімейну спадковість та 
спокутування її, любов до ближнього та прагнення вдосконалити всіх 
людей; Грушенька – пристрасті, легковажність, безумство в коханні, жі-
ноча спокуса; Великий інквізитор – диктатура, тоталітаризм, влада над 
масою та керування нею; Христос – блага вість, любов, радість, свобо-
да, примирення людини та Бога. В балеті кожний герой проходить свій 
шлях боротьби, самовираження, самопізнання. В балеті підкреслюєть-
ся прагнення до духовної чистоти, віри, Бога, показ людської слабкос-
ті та неможливість не грішити. Через страждання людина очищається 
та приходить до єднання з самим собою та з Богом. Композиційна по-
будова балету представлена високопрофесійними дуетними танцями з 
унікальними підтримками, що передають психологічний зміст. В балеті 
присутні різні види – хореографія, відео-арт, ілюзія та маніпуляція, спів, 
конферанс, акробатика. Техніка балету є поєднанням контемпорарі данс, 
модерн джаз танцю, драматичної гри, вільної пластики та пантоміми.

«Російський Гамлет» поставлений на музику Л. ван Бетховена, Г. Ма-
лера є історичною репрезентацією доби Катерини Великої, російської 
імператриці, та її сина, майбутнього імператора Павла І. Балет яскраво 
розкриває всі особливості придворного та особистого життя Катерини 
ІІ, її любовні стосунки, придворні інтриги, деспотизм по відношенню до 
свого сина. У балеті використано допоміжні засоби, костюми та декора-
ції, що чітко характеризують добу, російський імператорський двір. Ба-
лет є синтезом театральної драматургії, пантоміми, класичного танцю, 
контемпорарі данс, імпровізації, історико-побутового танцю, модерн 
джаз танцю. В ньому поєднуються принципи конструкції та деконструк-
ції у побудові танцювальної лексики та окремих варіацій. Важливо, що 
автор не тільки репрезентує свій балет, а й розмірковує із глядачем на 
хвилюючу його тему [8, 138−140]. 

Висновки. Синтез мистецтв як в сучасній хореографії, так і в інших 
мистецтвах взагалі базується у формі симбіозу, концентрації, гармоній-
ного поєднання інших видів мистецтв з хореографією за ради змісту 
хореографічного твору, що створю неповторність сюжету, а також уні-
кальну художню цінність.
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СИНТЕЗ ФІЛОСОФСЬКОГО І МУЗИЧНОГО 
АСПЕКТІВ МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАННЯ В 

СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ*

У статті порушується проблема міжнаукових інтеграційних аналітичних 
процесів мистецького навчання. Розглядається синтез філософського і мисте-
цтвознавчого аспектів музично-естетичного розвитку особистості у навчаль-
но-виховному просторі системи освіти України. 

Ключові слова: музика і філософія, культура, мистецьке навчання, науко-
ве знання, культура, художній розвиток, педагогічний підхід, суспільна свідо-
мість, музична антропологія.

Hnativ Z. The Synthesis of Philosophical and Musical Aspects of Art Training 
in Modern Ukrainian Educational Space. The article raises the problem of 
interscientifi cal integration of analytical processes in arts education. The synthesis 
of philosophical and artistic aspects of musical and aesthetic development of a 
personality in the educational space of Ukrainian educational system is analysed.

Key words: music and philosophy, culture, musical and aesthetic education, artistic 
development, pedagogical approach, public consciousness, musical anthropology.

Гнатив З. Синтез философского и музыкального аспектов художествен-
ного обучения в современном образовательном пространстве Украины. В 
статье поднимается проблема междунаучных интеграционных аналитических 
процессов художественного обучения. Рассматривается синтез философского 
и искусствоведческого аспектов музыкально-эстетического развития личнос-
ти в учебно-воспитательном пространстве системы образования Украины.

Ключевые слова: музыка и философия, культура, художественное обуче-
ние, научное знание, культура, художественное развитие, педагогический под-
ход, общественное сознание, музыкальная антропология.

Постановка проблеми. Час вимагає нових підходів до удосконален-
ня і осучаснення музичної освіти та культури. У контексті вирішення 
педагогічно-мистецьких проблем ведуться пошуки нових підходів, за-
сад, методів, форм, принципів музично-естетичного виховання, худож-
нього розвитку особистості.

Сучасне постіндустріальне інформаційне суспільство характеризу-
ється стиранням меж між сферами наукового знання, що сприяє витво-
*© Гнатів З. Синтез філософського і музичного аспектів мистецького навчання в сучасно-
му освітньому просторі України
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ренню інтегративного наукового знання. У зв’язку із «широким фрон-
том» наукових пошуків, міжнауковим характером аналітичних процесів 
постає завдання світоглядно-методологічного осмислення фактів, по-
дій, персоналій української культури, мистецтва, освіти тощо.

Аналіз досліджень. Проблему міжпредметної інтеграції, можна 
віднести до числа традиційних, що стали вже класичними проблемами 
педагогіки. Її вивченню присвячені праці Ж. Руссо, Песталоцці, Л. Тол-
стого, Дж. Дьюі, П. Атутова, С. Батишева, О. Федорова, В. Кондакова, 
П. Новікова, І. Звєрєва, В. Максимової, Н. Сорокіна, П. Кулагіна, В. Фо-
менка та ін. 

Дидактичні особливості інтеграції змісту навчання досліджувалися 
вченими (О. Бєляєв, Л. Варзацька, Т. Донченко, В. Ільченко, Ю. Калягін, 
В. Паламарчук, О. Савченко, Н. Свєтловська, В. Тименко). 

Метою статті є обгрунтування інтеграційних процесів у сучасно-
му науково-мистецькому просторі України, прагнення висвітлити стан 
функціонування міжпредметних зв’язків та виявити нові тенденції роз-
витку музичної культури в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Практика сучасної естетики все часті-
ше звертається до синтезу філософського і мистецтвознавчого аспектів 
музично-естетичного виховання, спонукає, враховуючи реалії сучасно-
го культурного життя, до безпосереднього «втручання» естетиків у «світ 
мистецтва». Адже «культура в історії людства завжди служить сферою 
реалізації людських цінностей. Вона утворює простір людського спіл-
кування. Саме тут філософське виявляється в тому, що з позиції самої ж 
культури слід осмислити межу наочного й прихованого, явища та сут-
ності, і визначити стосовно цієї межі власні можливості й власні завдан-
ня» [1, 13]. О. Лосєв у філософсько-музикознавчих побудовах органічно 
поєднував речі, між якими, здавалося б, лежить методологічна прірва 
– сферу художньої творчості і область чистої думки. Його філософію 
музики відносять до видатних інтелектуальних досягнень XX століття. 
У теоретичних побудовах мислитель вирішує головне і гранично важке 
питання: «що є музика?». Абстрактно-логічне осмислення музики, пе-
реконливо продемонстроване О. Лосєвим у книзі «Музика як предмет 
логіки», пов’язано з важким завданням: підняти теорію музичної науки 
на висоту розуміння мистецтва нашого століття як культурної практики 
і форми суспільної свідомості, і без філософії, – як зазначає Т. Чаптико-
ва, – тут не обійтися [6].

Необхідність існування філософії сучасного українського мистецтва, 
яка обумовлена, перш за все, складністю і структурованістю «світу мис-
тецтва» у цілому і сучасною мистецькою ситуацією в Україні зокрема, 
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обґрунтовує В. Личковах: «Соціокультурні, світоглядні, естетичні про-
блеми художнього життя вимагають відповідної рефлексії, осмислення 
нової мови культури і мистецтва у відповідному філософському дискур-
сі» [4, 91].

Кожне явище культури, згідно з положеннями інформаційно-семі-
отичної концепції культури, є носієм особливого смислу, що зберіга-
ється і передається у вигляді знаків, які матеріалізують смисл. А тому 
розуміння культури передбачає здатність не лише чуттєво сприймати 
зовнішню сторону предмета, а й розшифровувати його внутрішню 
сутність, соціально значущу інформацію, виражену відповідними 
знаками, якими є слова людської мови, а також знаки штучних мов 
(ноти, фарби, лінії, рухи тощо). Їх конкретне сполучення створює 
знаково-відображувальну систему, що кодує і передає зміст. Зв’язок 
інформації і коду визначає взаємозумовленість матеріального (знак) 
і духовного (смисл) аспектів культури. Музика інтерпретує об’єкти 
оточуючого світу (культури) у своїй знаковій системі, її мова є штуч-
ною щодо природної, вербальної, породжує новий текст і смисл. В 
основу музичного тексту, який інтерпретує, може бути покладено ін-
ший текст (вербальний чи невербальний). Як приклад, музичні тек-
сти нерідко стають предметом філософської рефлексії і навпаки – фі-
лософські праці часто є спонукою у творенні музики різних жанрів 
та стилів.

В Україні існує потужна традиція розуміння «митця як філософа», 
що йде від Ф. Прокоповича і Г. Сковороди до Є. Маланюка і Р. Бабовала, 
формуючи своєрідну «культурософію мистецтва», філософування кон-
статує не лише сенс минулого чи теперішнього, а й проект майбутнього 
мистецтва. Як зазначає В. Личковах, «зараз «світ мистецтва» в Україні 
потребує «філософії» не як узагальнення, а як форми спілкування, діалог 
суб’єктів культури, у їх хоча й автономному, проте «інтерсуб’єктивному» 
та «інтертекстуальному» творчому взаємоіснуванні. У сучасному укра-
їнському «світові мистецтва», на думку В. Личковаха, бракує вельми 
важливого – наукової школи сучасного мистецтвознавчого аналізу. З її 
теоретично розробленою методологією, системологією й водночас здо-
ровими традиціями змагальності і конкурентності. Мова йде про сучас-
ну школу філософії мистецтва, теоретично адекватну значному мис-
тецькому потенціалу України кінця ХІХ – початку ХХ століть, який, на 
жаль, ще не осмислено у філософсько-естетичних формах [4, 72–73]. 
Важко не згодитися, що історично й теоретично визріла нагальна по-
треба у розробці сучасної української філософії мистецтва, яка б спи-
ралася, з одного боку, на традиції вітчизняної естетики, а з іншого, на 
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сучасний мистецький процес у його відрефлектованих (мистецтвознав-
чих) формах. 

Про важливість прикладного розширення сфер інтересів музикоз-
навців, особливо у сучасному суспільстві, говорить Л. Кияновська: 
«Насамперед це необхідно як для прогнозування того, в якому напрямі 
відбувається розвиток музичної ціннісно-змістової сфери особистості в 
різних вікових категоріях, так і для перспективного впровадження до 
навчально-виховного процесу форм роботи, що сприяють розвитку у 
молоді потреби в усвідомленні ієрархії своїх музичних цінностей, для 
коригування музичної політики ЗМІ і ринку музичної продукції» [2, 
187].

Людина як суб’єкт пізнання отримує знання про себе і навколишній 
світ шляхом – від чуттєвого до раціонального пізнання, що пов’язано із 
зростанням науково-дослідницької уваги до проблем духовно-емоційної 
сфери особистості, з пізнанням її внутрішнього світу, її екзистенційного 
буття. Власне, акцент на внутрішньому стані суспільства робить антро-
пологія – гуманітарна наука про людину в її соціальних, культурних і 
біологічних вимірах. 

Музична антропологія, відповідно, – це наука про музику як вид 
мистецтва, культурну практику та форму суспільної свідомості. Особли-
вий інтерес для музичної антропології представляє людина як суб’єкт 
мистецтва – творець і споживач музики. Як відомо, процес творення і 
сприйняття музики є предметом мистецької (музичної) освіти. Таким 
чином, музична антропологія як інтегративна галузь наукового знання 
вивчає музику як вид мистецтва, культурну практику і форму суспільної 
свідомості, її суб’єкта, і процес її вивчення як сприйняття інтерпретації.

Найважливішим та найбільш практичним застосуванням музично-
антропологічного підходу, як вважає Л. Кияновська, є сфера музичної 
педагогіки, у якій до сьогодні нерідко штучно насаджуються системи, 
чужі як ментальним основам, так і питомій культурній традиції. Вдум-
ливе використання елементів етнопедагогіки у взаємодоповненні з ме-
тодами музичного виховання, необхідними для повноцінної адаптації 
в сучасному глобалізованому звуковому просторі, тобто з урахуванням 
актуальних соціологічних передумов, могло б позитивно вплинути на 
запити, смаки і потреби наступної генерації, зорієнтувати в полі істин-
них і фальшивих цінностей музичної культури, усвідомити коригуючий 
вплив музики на психоемоційний стан [3]. Слід відзначити, що у сучас-
ній педагогіці культурологічно-особистісний напрям стає домінуючим, 
а художня культура виступає важливим фактором становлення особис-
тості школяра.
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Сьогодні можемо виокремити два основних напрямки у розмаїтті 
концепцій виховання: сцієнтистсько-технократичного та антисцієнтист-
ського. Для представників сцієнтистсько-технократичного напрямку 
характерним є прагнення до «раціоналізації» процесу виховання, його 
підпорядкування утилітарній меті соціалізації, яка трактується як адап-
тація індивіда до вимог соціального середовища, гармонізація відносин 
індивіда і суспільства. А прихильники антисцієнтизму вбачають голо-
вну мету в тому, щоб зменшити процес маніпулювання поведінкою ви-
хованців, заперечити конформізацію, авторитаризм у вихованні. Праг-
нучи реалізувати гуманістичні ідеали, спираючись на ідеї, розроблені 
«філософією життя», екзистенціалістами, вони вважають, що форму-
вання унікальної і неповторної особистості як головної мети виховання 
є процес власного саморозвитку індивіда, самовиховання, самореаліза-
ції. При цьому заперечується трактування процесу виховання як реа-
лізація задумів вихователя, соціалізація визначена як самоствердження 
особистості [5, 134–136]. Таким чином сутність виховання визначена ді-
яльністю «душі», «серця» вихованця (а також і вихователя), передбачає 
відповідний вплив на його чуття та емоції, вимагає обов’язкового залу-
чення, яке базується на емпатії: співчутті, співучасті, співпереживанні, а 
тому не може здійснюватися тільки раціональним шляхом. 

У цьому контексті філософія мистецтва загалом, як і музична ан-
тропологія зокрема набувають все більшої актуальності, спонукаючи 
до осмислення музики як особливого роду художнього світовідчуття, 
шукаючи можливі шляхи реконструювання систематичного музичного 
знання, його виходу в суміжні області. Сучасна шкільна програма пе-
редбачає вивчення предметів художньо-естетичного циклу: художньої 
культури, музики, музичного мистецтва, що спонукає до реорганізації 
на рівні змісту, форм, методів навчання музики. У першу чергу це перео-
рієнтація з навчання як отримання суми знань на розуміння і сприйняття 
музичних творів, що веде за собою встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків між автором і слухачем. А це, в свою чергу, спонукає до пошуку 
нових, особистісно-орієнтованих педагогічних шляхів. 

Слід зазначити, що досвід інтеграції філософського і мистецтвоз-
навчого підходів у процесі інтерпретації-вивчення набутий у вищих 
навчальних закладах України, зокрема: навчальний курс «Філософія 
музики» започатковано на факультеті мистецтв Сумського державного 
педагогічного університету ім. А. Макаренка; у Львівській національ-
ній академії ім. М. Лисенка серед розроблених нових курсів читаються 
філософія та богословія музики, історія музичної естетики; курс «Му-
зична антропологія» читається у Львівському національному універси-
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теті ім. І. Франка при підготовці фахівців напряму «Музичне мистецтво 
(етномузикологія)»; курс «Музична культуро логія та антропологія» чи-
тається в Одеській державній музичній академії ім. А. Нежданової та ін. 
Така практика пов’язана, насамперед, з потребою осмислювати музику 
(та інші види мистецтва) у контексті творчо-інтелектуальних досягнень 
минулого і сучасності, що ставить перед нами ряд проблем для перспек-
тивного пошуку.

Висновки. Музика як естетичний феномен володіє безсумнівною 
цінністю, і це естетичне буття підлягає аналізу за допомогою музично-
філософського підходу. Будучи носієм надцінностей, музичне мисте-
цтво часто виходить за межі естетичної природи, чого не можна пояс-
нити жодними законами, адже воно трансцендентне само по собі. Тому 
проблема інтерпретації, спонукання до роздумів, осмислення є суттю 
особистісного смислу розуміння і творення людиною своєї культури, 
культури свого народу та буття в цілому. 
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УДК 78.071.2
Микола ДАВИДОВ,

м. Київ

АСПЕКТИ ФАХОВОГО МИСЛЕННЯ 
МУЗИКАНТА-ВИКОНАВЦЯ*

Стаття включає праці широкого кола авторів різних музично-виконав-
ських спеціальностей з метою узагальнення досвіду, специфічних особливос-
тей суміжних сфер виконавського мистецтва, висвітлених у дисертаціях з 
виконавського музикознавства. Водночас подається увесь перелік понять і 
термінів, теоретично обґрунтованих автором статті на основі наукових 
пріоритетів.

Ключові слова: артистизм, інтерпретаторське мислення, стильність лі-
неарної ритмодинаміки штриха, стильність гри, фонічність вертикальної 
звучності, форми музично-ігрових рухів, формули мікроструктурного інтону-
вання, віртуозність гри.

Davydov M. Some Aspects of Performing Musician Professional Thinking. The 
article incorporates a wide range of work characteristic of various music authors 
and performing professionals, in order to generalize the experience of specifi c 
features related to the fi elds of performing arts. It covered dissertation level studies 
on performing musicology. At the same time, it presents a list of all the concepts and 
theoretically based terms expressed by the author of the article on the basis of his 
scientifi c priorities.

Key words: artistic, interpretative thinking, style collinear rhythmodynamics 
stroke, style games, background vertical sounding forms of music and game 
movements, the formula microstructural intoning virtuosity.

Давыдов М. Аспекты профессионального мышления музыканта-
исполнителя. Статья включает труда широкого круга авторов различных 
музыкально-исполнительских специальностей с целью обобщения опыта, 
специфических особенностей смежных сфер исполнительского искус-
ства, освещенных в диссертационных исследованиях с исполнительского 
музыковедения. В то же время представляется весь перечень понятий и тер-
минов, теоретически обоснованных автором статьи на основе научных при-
оритетов.

Ключевые слова: артистизм, интерпретаторское мышление, стильность 
линеарной ритмодинамики штриха, стильность игры, фон вертикального зву-
чания, формы музыкально-игровых движений, формулы микроструктурного ин-
тонирования, виртуозность игры.

*© Давидов М. Аспекти фахового мислення музиканта-виконавця
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Постановка проблеми та аналіз досліджень. Професійне втілен-
ня композиторського задуму при виконанні музичного твору розкриває 
концепцію його образності – у ритмодинаміці виражальних засобів та 
стильність гри, виявляючи фахове мислення музиканта. Музикознав-
ство узагальнює методологічний, методичний, виконавський і педаго-
гічний досвід в усіх формах виконавства. Представлені нами аспекти 
фахового мислення у понятійно-термінологічній системі втілюють до-
свід сучасної музичної педагогіки.

Історично склалися два різновиди музично-виконавської фахової 
термінології: загально-теоретична й інструметально-специфічна. Оби-
два – результат узагальнення емпіричного виконавського та педагогіч-
ного досвіду і частково зафіксовані в тлумачних словниках музичних 
термінів Б. Яворського, Ю. Юцевича, ін.

Здобутки виконавського музикознавства актуалізують педагогічну 
проблематику в плані підвищення рівня концептуально-інтерпретатор-
ського та технологічного мислення. Педагогічна доцільність здобутків 
виконавського музикознавства ще належно не сприйнята фаховою пе-
дагогікою через обмеженість наукової інформації. Більшість матеріалів 
ще не включається у формування майстерності виконавців і не сприяє 
адекватному підвищенню інтелектуалізації музичного виконавства.

Автором даної статті, в співавторстві з В. Сумароковою, було за-
початковано публікації «До словника музичної педагогіки» (Науковий 
вісник НМАУ ім. П. Чайковського) [3; 4], енциклопедичний довідник 
«Виконавське музикознавство» [2; 6], куди увійшли ключові слова й по-
няття низки праць різних авторів, а також жанрова термінологія в тлу-
маченні Є. Юцевича.

Мета статті уособлює узагальнено понятійно-термінологічний апа-
рат, переважно кандидатських і докторських дисертацій широкої тема-
тики досліджень.

Виклад основного матеріалу. Музичне виконавство, в його напрям-
ках – інструменталізм, творчість, музикознавство, герменевтика, кому-
нікативність – багате розмаїттям аспектів мислення, сконцентрованих 
у науковій понятійно-термінологічній системі, яка, всебічно узагаль-
нюючи практичний досвід, створює методологічну основу навчального 
процесу та сприяє інтелектуалізації музично-виконавського концепту-
ально-інтерпретаторського мислення музиканта.

Такий підхід означає новий етап розвитку музичної педагогіки: на 
додаток до традиційно функціонуючої системи методичного забезпе-
чення, заснованого на узагальненні педагогічного й виконавського до-
свіду, включається науково-методологічний потенціал, що ґрунтується 
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на теоретично обґрунтованій понятійно-термінологічній системі, як 
результаті науково-дослідницької діяльності в галузі виконавського му-
зикознавства.

Пропонуємо оптимальний обсяг понять і термінів, які активізують 
змістовно-образне, асоціативне, жанрово-стильове, інтерпретаційне, 
технологічне, а також культурологічне мислення майбутніх музикантів. 
Їх варто включати в лекційні курси з фахових методик кожної з музич-
них виконавських спеціальностей.

Поняття й терміни умовно розподілено за такими рубриками: артис-
тизм, виконавське мислення, жанрово-стильове мислення, виконавські 
виражальні засоби, інтерпретаційне мислення, інструментальна спе-
цифіка, історія виконавства, робота над музичним твором, виконавська 
культурологія, школи, виконавська технологія, ін. Запропонована форма 
словника є експериментальною, вона дозволяє користуватися ним не 
тільки як звичайним довідником, а й читати як посібник з фахової ме-
тодики. Сподіваємось, цей словник дасть уявлення про стан наукових 
досліджень у сучасному виконавстві, допоможе визначитись з темати-
кою, напрямками та способами специфічного фахового мислення у до-
слідницьких пошуках.

Артистизм – два аспекти комунікативної поведінки виконавця на 
сцені – самовираження і свідоме психологічне взаємоспілкування музи-
канта зі слухацькою аудиторією: театральність і глибока змістовність 
музикування.

- Виконавська класифікація темпераментів: «Холерик – вул-
канічний; сангвінік – бійцівський; флегматик – інертний; меланхолік 
– чутливий; холеро-сангвінік – артистичний; холеро-флегматик – кон-
структивний; сангвіно-флегматик – пластичний; сангвіно-холерик – ім-
пульсивно-романтичний; флегмато-сангвінік – розсудливий; меланхоло-
холерик – захоплюваний; меланхоло-флегматик – ліричний; холеро-ме-
ланхолік – сумбурний; флегмато-меланхолік – пасивний; сангвіно-мелан-
холік – боязкий; меланхоло-сангвінік – аморфний» (Є. Йоркіна).

- Класифікація типів темпераменту музикантів. «Розсудливий, 
імпульсивно-романтичний, конструктивний, артистичний, пластичний, 
захоплюваний, бійцівський, ліричний, пасивний, аморфний, чутливий, 
вулканічний, інертний, сумбурний, боязкий» (Є. Йоркіна).

- Творчий потенціал музиканта-виконавця. «Універсальна якість, 
що відображує міру можливостей актуалізації сутнісних сил особи в ці-
леспрямованій художній діяльності; динамічна інтегративна особистіс-
на якість майбутнього музиканта-виконавця (в сукупності музичних зді-
бностей, знань, умінь, навичок, цілісно-орієнтаційної спрямованості), 



96   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 7, 2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ìèñòåöòâîçíàâñòâî

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

яка визначає готовність і можливість творчої самореалізації в просторі 
соціального професійного життя» (В. Воєводін).

Виконавське мислення. 
- Асоціативність музичного мислення – образні уявлення під 

впливом музики (слухо-моторні, зорові, емоційно-почуттєві) у сполу-
ченні з враженнями від споглядання позамузичного світу.

- Слухове мислення включає три параметри слухання: горизон-
тальне (уявне, внутрішнє, слухо-моторне, попереджуюче, контролю-
юче); багатоплощинне (контроль паралельних компонентів фактури, 
оркестрових, хорових партій, оточуючого середовища, акустики залу, в 
якому виконується твір); фонічне (вертикальна перспектива співвідно-
шення гучності, звучання фактури музичного твору: основного рельє-
фу крайніх голосів, допоміжних, зв’язуючих підголосків, гармонічних 
тонів, звучність тиші м’яких закінчень та початків мотивів і фраз, тиші 
в паузах і цезурах – в музиці у гомофонному викладі, а також фонічної 
перспективи, що досягається артикуляційно-штриховими засобами у 
поліфонії).

Виконавський тонус – процес контрольованого модифікуючого 
емоційного переживання виконавцем характерів звучання, адекватного 
розгортанню художньо-образної системи під час виконання музичного 
твору. Розрізняють емоційний тонус виконавця і тонус реального зву-
чання, які повинні бути адекватними під час виконання музичного твору. 
На формування виконавського тонусу впливають: тембр, темпо-метро-
ритм, динаміка, агогіка, артикуляція, мелодизування, танцювальність (у 
певному жанрі), різнохарактерна маршовість (гротескна, жалобна, ін.), 
урочистість, ліризм тощо, а також звернення до поетичного слова, асо-
ціацій, театралізація процесу виконання музичного твору, порівняння 
динаміки розгортання музичного твору з театральною дією.

Діалогічність мислення в процесі виконавського музичного мов-
лення. «Співставлюваність елементів горизонтальної та вертикальної 
структури музичного твору як необхідна умова грамотного відтворення 
різноманітної образної контрастності, архітектоніки цілісного музич-
ного твору в процесі його артистичного втілення. Одухотворена, жива 
«розмова» зі слухацькою аудиторією. Один із способів театралізації 
сольного інструментального виконавства» (Аюб Башар).

Емоційне мислення музиканта-виконавця – зрілість музичного 
мислення як основна мета виховання музиканта-виконавця і необхідна 
умова мистецької майстерності розглядається саме в аспекті специфіки 
виконавського мислення. Сюди входять: контроль якості та образності 
звучання, тобто, вузько спрямоване мислення суто виконавськими засо-
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бами (динамічне, фонічне, артикуляційне, логічно-послідовне, агогічне, 
темброве, ін.), а також мислення в широкому значенні – концептуально-
інтерпретаційне, художньо-образне, драматургічне, психологічне, асо-
ціативне, інструментальне тощо.

Етнолінгвістика. «Мовна етнологія, смислово пов’язана з етнологі-
єю музичною» (В. Антонюк).

Етнологічна культура мислення. «Знакові чинники культури, в 
тому числі й звукова діяльність, що є свідченням способу мислення лю-
дей відповідної доби, утворюють самобутні символи етнічної культури, 
зокрема, української. Етнологічна культура мислення «активізує арха-
їчні пласти національної, в тому числі української культури» (В. Анто-
нюк).

Етнопсихологія у фаховому мисленні музиканта «розглядає люд-
ську сутність в музичному інтонуванні як спільну для етносів різних 
народів» (В. Антонюк).

Єдність емоціонального та раціонального факторів в інтелек-
туалізації виконавського процесу – дві складові в типологізації вико-
навських особистостей (емоціонального та раціонального спрямувань). 
Існують так звані ситуаційні та художні емоції. Їх єднання шляхом сво-
єчасного (у період домашньої роботи над музичним твором) введення в 
русло розгортання змісту музичного твору сприяє формуванню психо-
техніки артиста і стабільності гри на сцені.

Єдність композиторського та інтерпретаторського аспектів 
музичного мислення – «основа виконавського мистецтва “інтонованого 
смислу”» (Б. Асаф’єв).

Єдність логіки мікроструктури з логікою музично-ігрових рухів – 
основа всебічної комплексності свідомо визначеної виконавської май-
стерності.

Єдність понять «техніка від смислу» і «техніка від клавіатури» 
– виразне смислове інтонування включає й чисто рухально-ефектний, 
«спортивний» компонент.

Жанрова метрика як чинник культури художнього мислення ви-
конавця – метрична пульсація з розподіленням акцентуації сильних і 
слабких долей такту в залежності від танцювального або пісенного ха-
рактеру музичних творів різних епох і народів сприяє вихованню ви-
конавської жанрово-стильової культури в розкритті художнього змісту 
різноманітних музичних творів.

Жанровий генезис виконавського діалогу в музиці. «Своєрідна му-
зично-виконавська комунікація, пов’язана з жанрово-стильовою при-
родою музики, розкриття взаємозалежності (у тому числі історичної) 
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жанрової форми і виконавських функцій у музиці. Поглиблює осмис-
леність програмності і функціональних рівнів виконавської форми, ви-
конавської стилістики і виконавської семантики, розширюючи шляхи 
зближення теорії виконавства і музикознавства. 

Специфічна форма спілкування у “просторі” соціологізованої слу-
хацької свідомості в колі контекстних умов формування даної свідомос-
ті. Жанровий рівень виконавського діалогу в музиці, що представляє іс-
торичну детермінованість, контекстуальну залежність комунікативних 
функцій музики, прагматизм музично-творчого досвіду. 

Діалог як форма осмислення музики у “живому звучанні”, що пре-
зентується на рівні внутрішньо композиційної стилістики, звідси – в 
зв’язку зі специфікованим виконавським змістом музики. … вихідні 
комунікативні зусилля жанру, пов’язані з виконавською прагматикою 
музики, обертаються тим чи іншим ступенем стильової семантичної 
самостійності та ініціативності музики, що зумовлює певний ступінь 
виконавської свободи, парадоксальним чином зумовленої знаково-фік-
сованою стороною виконавської форми в музиці ... 

Робить виконавську інтерпретацію свідомим, цілеспрямованим, ху-
дожньо осмисленим процесом, тобто, власне, уможливлює інтерпрета-
цію як особливий виконавський феномен ... Діалог задуму й осмислення, 
реалізуючись у виконавський, з’являється іманентно-музичним і цілком 
умовним, здійснюється через “голови” реальних суб’єктів діалогу, ви-
ступає діалогом інтерпретації і розуміння – як обмеженості семантики 
твору і безмежності смислових інтенцій тексту в музиці» (О. Філатова).

Жест як різновид міжособистісного спілкування – «сфера зацікав-
лення лінгвістики, етнографії, етнопсихології та ін. Різновид міжосо-
бистісного мовно-музичного спілкування, шляхом зосередження уваги 
на істотних моментах творчого виконавського процесу» (В. Антонюк).

Надекспресивність інтонування у хоровому мистецтві як нова 
форма фахового мислення – «пов’язана з новітніми перетвореннями 
мовленнєвих засад музики. Включає низку нових понять: музична над-
експресія, надекспресивне мислення в музиці, надеспресивне значення 
(надекспресивна символіка), надекспресивне інтонування, типи надек-
спресивних виконавських засобів, надекспресивні хорові твори, надек-
спресивний стиль» (Є. Бондар).

Жанрово-стильове мислення. Барокові жанри. «“Жанровий ката-
лог” бароко надзвичайно багатий явищами, що узагальнили характерні 
риси світогляду цієї епохи (початок ХVІІ ст.), коли зароджується осно-
ва для розвитку музичного мистецтва на подальші століття і тому не 
мали свого подальшого розвитку в музиці класиків та романтиків. Вони 
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є своєрідними символами, уособленнями барокового етапу музичного 
мислення. У таких жанрах як concerto grosso, sonata da chiesa, партита 
та ін. відбувалося засвоєння просторовості у музиці, зміни в сприйнятті 
часу, свідоме засвоєння темпових та динамічних контрастів, стилістич-
них антитез; без цих досягнень неможливим був би подальший розви-
ток музичного мислення. Відродження старовинних жанрів у ХХ ст. від-
бувалося, природно, разом з їх трансформацією» (І. Тукова).

Бінарність ранньофольклорної вокальної діяльності як генезис 
відповідного виконавського мислення. «Спів для себе», «спів для ін-
ших» (Е. Алексеєва).

Джазологія як аспект жанрового мислення «Українська джазологія 
перебуває в стані формування і становлення двох типів: такий, що має 
культурологічну направленість і вузький, спрямований на окремі сторо-
ни його існування. Інтерпретація джазу суттєво ускладнена, порівняно 
з дослідженнями явищ академічної музики, через відсутність усталеної 
наукової традиції у джазології. На теренах колишнього СРСР музична 
наука «повернулась обличчям» до джазу лише у 60-х роках, і зміст тако-
го роду досліджень був визначений ідеологічними настановами. 

Через неусталеність понятійно-категоріального апарату, джаз ви-
значають по-різному: як важливий пласт сучасної музичної культури 
(В. Конен); як вид музичного мистецтва (словник з естетики); як рід 
професіонального музичного мистецтва (В. Фейєртаг); як один з видів 
масової музики або музичний жанр» (В. Олександаров). 

Естрадно-джазова музика в контексті демократичної множинності 
жанрово-стильового мислення. «Естрадна музика (“легка”, розважаль-
на) вбирає в себе багатство жанрів, стилів, манер, способів виконання 
і належить до виду мистецтва, що об’єднує різні форми вокального та 
інструментального виконавства. Її характерними ознаками є простота і 
форми, і змісту, доступність для сприйняття, розважальне призначення. 

Існує різниця між “легкою” естрадною і “серйозною” джазовою му-
зикою, яка виявляється у специфічності музичної мови, імпровізаційній 
основі джазу, оригінальному звуковидобаванні та фразуванні, складній 
багатоплановій ритмічній структурі, інтонаційному строї, що допускає 
відхилення від темперації» (М. Булда). 

Жанрово-стилістчна модель музичного мислення – «включає мно-
жинність трактування поняття “жанр”, що обумовлено наявністю різних 
аспектів його розгляду: від мистецько-морфологічних до суто музикоз-
навчих, від чітких видових диференціацій до поліжанрових утворень. 
Найбільш розповсюджена – диференціація жанрів на первинні і вто-
ринні. Вторинні жанри розрізняються за типом або за умовами музику-
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вання. Ці дві групи також можуть бути представлені значною кількістю 
варіантів. 

Так, перша підгрупа вторинних жанрів (за типом музикування) ло-
гічно поділяється на такі, що пов’язані зі сталими зразками формотво-
рення (фуга, рондо, соната), і такі, котрі визначаються особливостями 
виконання (бурлеска, гумореска, імпровізація). Ця класифікація спря-
мована не на всебічне охоплення жанрових явищ, а на визначення осно-
вних груп і прикладів, що їх конкретизують. 

Важливим є також обов’язкове врахування взаємозв’язку між первин-
ними і вторинними жанрами. Будь-який вторинний жанр може нести в 
собі риси первинних жанрів, але у певному контексті ознаки вторинності 
набувають значення основних. І навпаки: буттєві форми первинних жан-
рів розкриваються у безлічі проявів і різновидів вторинних жанрів. 

Поняття “стиль” таке ж багатопланове, як і поняття “жанр”. Навіть 
історично стильові явища розвиваються за схожим принципом: від стро-
гої диференціації “високих” та “низьких” стилів, через їх взаємодію до 
полістилістики ХХ століття. Найбільш зручною є система стильових 
утворень, що складається з трьох рівнів: індивідуальний стиль компози-
тора, стиль напрямку або школи і стиль епохи.

Існує тісний зв’язок цих рівнів поміж собою, що проявляється у вза-
ємному визначенні більш конкретних проявів через узагальнюючі (від 
індивідуального стилю до стилю епохи) й навпаки – від стилю епохи до 
індивідуальних проявів. Подальше їх буття обумовлено переходом на рі-
вень шкіл або напрямків з обов’язковим зазначенням ретроспективного 
відродження генетичних рис, особливо через префікс “нео” : необароко, 
неокласицизм, неоромантизм. Префікс “пост” менш функціонально ви-
значений. Він фіксує лише часову послідовність» (С. Салдан).

Індивідуальний стиль мислення музиканта-виконавця. «Має 
три аспекти: діалектичний, онтологічний, музично-функціональний» 
(О. Катрич).

- Діалогічний аспект мислення у музично-виконавському стилі – 
«передбачає визначення ролі даного явища в процесах музичного сти-
леутворння, в якому постають дві основні проблеми. Перша стосується 
взаємовпливів різних рівнів музично-виконавського стилеутворення 
(індивідуальний музично-виконавський стиль, національний музично-
виконавський стиль, музично-виконавський стиль історичного періоду, 
ін.), друга – специфіки, пов’язанності стилю виконавського та стилю 
композиторського» (О. Кучма). 

- Онтологічний аспект індивідуального стилю мислення музи-
канта-виконавця – «функція відповідної організації системи засобів му-
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зичної виразності. Даний аспект є визначальним також для характерис-
тики музично-виконавського стилю як показника специфіки компози-
торського та виконавського інтонування, що розкривається послідовно 
на кожній з трьох ланок комунікативного ланцюга «композитор – вико-
навець – слухач» (Л. Зайцева). 

- Музично-функціональний аспект індивідуального стилю 
мислення музиканта-виконавця «характеризується колом питань, 
пов’язаних з проблемами об’єктивного і суб’єктивного у виконавській 
творчості, стосунків між композиторською і виконавською творчістю, 
прочитання виконавцем композиторського нотного тексту, художнім 
рівнем «музично-виконавської інтерпретації» (О. Катрич).

Неофольклоризм у баянній творчості В. Зубицького. «Звернення 
до давньофольклорних традицій не тільки України, а й Росії, Болгарії, 
Сербії, Молдови, фольклору тюркських народів, до джазових традицій, 
синтезуючи їх з алеаторикою, сонористичною, пуатилістичною компо-
зиторською технікою» (А. Гончаров).

Інструментальний фольклоризм. «Традиційні прийоми народних 
музикантів і співаків як фактор збереження національної самобутності 
музичного виконавства та подальшого розвитку інтерпретаторської та 
технічної майстерності в інструментальному професійно-академічному 
мистецтві» (І. Андрієвський).

«Модерн-баян» як осмислення нового напрямку сучасного аспек-
ту баянного мистецтва. «Концепція світового мистецтва “модерн-
акордеона” і її втілення у вітчизняному виконавстві як нового стилю 
– “модерн-баяна”. Специфічний баянно-акордеонний комплекс нових 
виражальних засобів, запрограмованих у творчості зарубіжних і україн-
ських композиторів епохи постмодерну, поліжанровості, полістилістики 
– для баяна соло та в ансамблевому поєднанні з “класичним” музичним 
інструментарієм – скрипкою, віолончеллю, духовими, камерним орке-
стром» (І. Єргієв).

Типові прийоми барокового виконавського мовлення – «прийом ві-
сімки (чергування легато шістнадцятих з нон легато восьмих); прийом 
фанфари – відтворення гармонічного фону арпеджованих послідовнос-
тей нон легато» (І. Браудо).

Виконавські виражальні засоби.
- Вібрато – пожвавлення виразності звучання шляхом активіза-

ції коливань гучності, висоти й тембру».
- Віртуозність гри. «Синкретизм висловлювання, в якому по-

єднані мовно-рухово-пластичне та, власне, “мусікійське” начала; вико-
навська “красномовність”, пластика (жест), які забезпечують цілісність 
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інтонаційно-візуальних, а відтак, емоційно-смислових вражень; фактор, 
що закріплює позиції “чистого” виконавства в його іманентних власти-
востях стосовно композиції; специфічна сфера професіоналізму. 

Віртуоз завжди тяжіє до показу, оскільки вражати публіку можна 
лише добре відпрацьованими прийомами, своєрідною риторикою; для 
нього виступ – це мистецтво в собі, досконала майстерність “для себе”, 
спосіб діяльності, що розкриває, з одного боку, надприродні особливос-
ті людини, з іншого – феномен музики як естетично осмисленого руху, 
часу, простору. 

Таким чином, віртуозність постає в трьох формах існування виконав-
ства: ігровій, естетичній, артистичній, сукупність яких передається по 
“естафеті” як незмінна цінність, закріплюючись величиною постійною» 
(Ж. Дедусенко).

«Високохудожній рівень глибоко осмисленого, емоційно відтворено-
го виконавського інтонування музичного твору, викладеного у будь-якій 
фактурі, темпі, ритміці, характеризується як досконала професійна май-
стерність, тобто, як певний тип віртуозної гри. Поняття віртуозність гри 
включає ряд характеризуючих її складових – ряд принципових відмін в 
стилістичних пластах різних епох; пальцева техніка як стрижнева осно-
ва, базовий момент по відношенню до інших компонентів техніки; вза-
ємодія специфічних і неспецифічних на даному інструменті видів техні-
ки; взаємозапозичення засобів і прийомів віртуозної техніки суміжних 
сфер виконавського мистецтва» (З. Буркацький).

Внутрішня ритміка виражальних засобів – художньо доцільне 
співвідношення композиторських (стабільних) засобів музичної ви-
разності та виконавських (мобільних) виражальних засобів як основа 
професійної інтерпретації музичного твору. Внутрішня ритміка в штри-
хах діє періодичною повторюваністю заданого характеру лінеарно-ме-
лодичного руху: міри активності атакування в атакувальних штрихах; 
міри витримуваності тривалостей у штрихах нон легато й стакато; по-
вноти та логічності співвідношень між виражальними елементами в 
комбінованих штрихах, різноманітності пульсування мікро-ритмічних 
одиниць у тремолюванні тощо.

Гучна динаміка – засіб детального мікро-макроінтонування, а також 
найефективніший виконавський засіб спілкування зі слухачем, оскільки 
розвивається процесуально і контрастно подібно до прояву людських 
емоцій.

Динаміка має вузьке (гучне) і широке значення. У вузькому значен-
ні, як процесуальна та контрастна, динаміка виконує роль найвишукані-
шого різноманітного нюансування і безпосереднього емоційного впли-
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ву на слухацьку аудиторію; вона функціонує за законами, подібними до 
закономірностей прояву людських емоцій. У широкому значені динамі-
ка включає, крім гучності, також і всі інші засоби музичного мовлення, 
покликані створювати емоційне «напруження» та «спів напруження» 
(терміни Б. Асаф’єва), зокрема – тривалісна і голосова маса, темпорит-
мо-динаміка, агогіка, артикуляція і тембр. 

Динаміка в штрихах, пов’язаних з атакуванням, виявляється харак-
тером входження у звук: м’яким, твердим, різким; в роздільних штрихах 
– мірою повноти витриманості звуків, тобто їх масою (постійною або 
змінюваною); в штрихах легато й легатіссімо – напруженістю злиття то-
нів; у комбінованих штрихах рівень динамічної напруги та співнапруги 
ствоюється сумою названих засобів.

Динамічна ввіднотонність – умовна назва передкульмінаційної 
прогресуючої гучності як технологічний засіб смислової домінантнос-
ті, «влиття» в інтонаційно-опорну точку; емоційно-змістовно адекват-
на напрузі тяжіння верхнього або нижнього тону в основний. Принцип 
віртуозного здійснення динамічної ввіднотонності полягає в поєднанні 
максимальності витримування тону чи тонів, що крещендуються з рап-
товістю стрибка в точку опори.

Динаміка мелодико-гармонічних зв’язків. «Визначає цілісність 
контексту музичного твору; надає суто аналітичним уявленням інтер-
претаційно-концептуальної змістовності, чуттєвості сприйняття; долає 
межі, що відокремлюють складові елементи один від одного; визначає 
цілісність мелодичної структури, в якій окремі елементи за певних умов 
постають невіддільними. Мелодія і гармонія як система співвіднос-
них понять виявляють граничну ступінь виразу інтегральних зв’язків; 
взаємозв’язок є умовою їх існування» (Т. Виноградова). 

Динаміка мелодико-гармонічних зв’язків, заснована на ладовому тя-
жінні, несе основний зміст композиторського задуму і тому в уяві вико-
навця проходить на першому плані уваги. Паралельно, ритмодинаміка 
виконавських артикуляційно-штрихових і гучкісних засобів покликана 
розкривати логіку співвідношення мелодико-гармонічних зв’язків шля-
хом реалізації вертикальної і горизонтально-процесуальної співнапруги 
у конкретному виконавському вимовленні.

Електронна модифікація баянного звуку. «Має кілька параметрів: 
пристосованість звучання до будь-якої акустики приміщень і естетич-
ність сполучення з іншими музичними інструментами; регулювання ди-
намічного співвідношення звучності і тембру двох клавіатур; яскравість 
високого регістру; багатство тембрової палітри і «диффузію» фарб зву-
корядів; гнучкість нюансування в атаці, продовженні і закінченні звуку; 
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можливість художнього використання залишкових і педальних фоніч-
них звучань; можливість не лише динамічного, а й інтонаційного вібра-
то, а, отже, перехід до нетемперованого звучання» (В. Шаров).

Інтерпретаційно-концептуальне мислення як авторська інтен-
ція розуміння музичного твору. «Сутність авторського задуму, ним 
інтерпретованого, тобто послідовно викладеної і сформульованої ним 
самим мети, завдань та імпульсів, що спонукали митця обрати певний 
жанр, комплекс виразових засобів, вибудувати ту чи іншу образну кон-
цепцію, простежити: для кого, для чого і з яких міркувань композитор 
пише твір» (І. Пилатюк).

Авторська концепція. «Смисл інтонації в кожну мить, співнапру-
ження моментів і в цілому» (Б. Асаф’єв).

Актуалізація музичного твору у виконавському інтонуванні. 
«Спосіб виявлення смислу музичного твору, що виконується в ситуа-
ції комунікативного акту між виконавцем та слухачем та генерує нову 
інформацію. В аспекті актуального інтонування музичне виконавство 
розглядається як самостійна творча практика, тобто особливий спосіб 
закріплення, відтворення та розвитку музичного досвіду людини. 

Умовою актуального інтонування є здатність відчувати музичні ін-
тервали (в тому числі і паузи) по горизонталі і по вертикалі в їх смис-
ловому упорядкуванні, відтворювати відчуту енергію напруження в 
процесі виконання нотного тексту, концентруючи весь життєвий (в тому 
числі і художній) досвід, внаслідок чого і виникає можливість включен-
ня слухача в діалог. 

Актуальне інтонування у виконавстві передбачає насамперед звер-
неність до слухача, який не є пасивною сприймаючою стороною, а пе-
ретворюється на повноправного учасника художньої комунікації. Акту-
альність музично-виконавської практики реалізується: по-перше – як 
звукова форма буття музичного твору; по-друге – як специфічна якість 
виконавського тексту, який репрезентує його теперішній статус, прово-
кує питання про сьогодення і є симптомом конкретного місця і часу.

Музичне виконавство розглядається як певний аналог усного дис-
курсу, невід’ємним компонентом якого є, як відомо, інтонування. Інто-
нування складається з двох сторін. Одна з них – нормативна, що по-
требує чіткого прочитання нотного тексту, тобто технічно грамотне 
відтворення його у всіх деталях, включаючи ремарки, артикуляційні та 
динамічні позначки, тощо. Це – фундамент не стільки професіоналізму, 
скільки ремесла. 

Однак, є й інший бік, якому в сучасній практиці захоплення віртуоз-
ністю не надається належна увага (мається на увазі комунікативна скла-
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дова інтонування). Як комунікативна діяльність інтонування містить в 
собі чотири основні ознаки: в ньому визначаються ціннісні горизонти, 
ставиться мета, організовуються засоби і передбачаються наслідки. 
Все разом орієнтовано на розуміння і співчуття, без яких неможливо 
донести ідеї, закладені композитором в нотному тексті, до слухацької 
аудиторії. Не можна випустити з уваги, що в музичному інтонуванні як 
інтерпретації, з одного боку, і комунікативної дії, з іншого – принципово 
різні задачі, засоби “посвідчення правильності”. В першому аспекті – це 
адекватність авторському задуму, в другому – повноцінний інтерактив-
ний контакт, участь в діалозі. Актуальна інтонація і припускає встанов-
лення такого діалогу зі слухачем» (Т. Вєркіна). 

Виконавська творчість. «Створення реального музичного худож-
нього образу на матеріалі даних музичного твору, уявного композитор-
ського задуму, виконавських виражальних засобів, інтерпретаторського 
мислення, театральності публічного представлення» (Н. Гребенюк).

Відчуття художньої міри в застосуванні інструментальних ви-
ражальних засобів виявляється в мірі стакатності, м’якості, різкості, 
повноти, зв’язності, гучності звучання та їх співставлення, у відчутті 
темпу, інших засобів втілення музичної думки, інтерпретаторського ба-
чення музичного художнього образу.

Вокальна інтонація. «Взаємодія мовленнєвого інтонаційного до-
свіду та інтонаційного потенціалу музики, а також знаходження їхньої 
спільної змістовної зони як втілення в них загальнолюдського досвіду 
мовленнєвого спілкування. Обґрунтовано на аналізі народно-пісенного 
та класичного репертуару з європейської та китайської музики» (Ву Гу-
олінг).

Вокалізація виконання мелодії – вспівування тону в тон у контек-
сті логіки розгортання мелодичної горизонтальної структури музичного 
твору.

Горизонтальна перспектива виконавського мислення – діалогіч-
ність ритмо-динамічної співнапруги у послідовному вимовленні смис-
лових елементів лінеарної мелодичної структури.

Імпровізація (композиційна) як процес творення музики. «Має 
такі різновиди: засобами (вокальна та інструментальна), складом (соль-
на та ансамблева), горизонтальним та вертикальним принципами (од-
ноголосся та багатоголосся); технікою (мелодичні прикраси колори-
руванням і димінуванням) та приєднанням голосів – органум, дискант, 
контрапункт (абсолютна імпровізація всієї музичної канви, що звучить 
одночасно по всій вертикалі); масштабом (часткова імпровізація одно-
го голосу на тлі музичної канви, котра триває протягом всієї музики, 
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що звучить; інтерлюдій та імпровізація, що включається поміж части-
нами створеної і виконуваної згідно з нотним записом музики); формою 
– вільна імпровізація та така, що пов’язана із заданим музичним мате-
ріалом» (Є. Ферган).

Перекладення як процес переосмислення засобів оркестрової вираз-
ності: «виявлення логіки музичного мислення, інтерпретаційних аспек-
тів у процесі пізнання симфонічної партитури з точки зору стильового, 
інтонаційного та структурного аналізу; визначення основних принципів 
перекладення та систематизація їх технологічного й художнього змісту; 
розгляд передумов створення нової темброво-інтонаційної системи як 
основи нової звучності при перекладенні музичного твору для оркестру 
народних інструментів; спрямованість переосмисленого оркестрового ек-
віваленту звучання на виконавську інтерпретацію» (В. Дейнега). 

Підтекст музичного твору – «включає численні аспекти внутріш-
ньо-змістовного мислення, закладеного у музичному творі та в його ви-
конавському втіленні: програма впливу на майбутніх глядачів-слухачів; 
основа для творчості тих, хто реалізує твір на сцені; внутрішня логіка 
твору як основа в пошуку мотивації поведінки героїв на сцені (виконав-
ців музичного твору); позатекстова смислова реальність музичного тво-
ру; віртуальна сума можливих інтерпретацій, на які можуть впливати: 
аудіо-та відеозаписи виконань твору, реальні інтерпретації, колись чуті 
даною людиною, музично-критичні статті за результатами виконань, ва-
ріанти музичного аналізу твору, що інтерпретують його зміст, зафіксова-
ні в нотному записі обробки як показник прихованих можливостей тек-
сту; музичний контекст твору; автокомунікація (авторський підтекст); 
взаємодія тексту і підтексту; переведення підтексту в текст або закла-
дення підтексту у текст як потенції, що може бути реалізована. Функція 
підтексту, так само як і інтерпретація, відбувається лише в актуальному 
житті музичного твору в момент його реалізації; реалізовані підтексти 
можуть складати нові тексти. Підтекст можна сприймати, відчувати, … 
але тільки-но ми його описали, сформулювали, – ми створили новий 
текст...» (Н. Зелена).

Ремарки в музичному творі. «Мають класифікацію: ремарки харак-
теру і міри емоційності виконання; ремарки темпу; ремарки динаміки; 
ремарки штрихів» (В. Сокол).

Співтворчий характер виконання музичного твору – «принцип руху 
музичної думки виконавця по логічному шляху композиторського мис-
лення» (Б. Асаф’єв).

Інструментальна специфіка. Акустика музичного інструменту. 
Міра розповсюджуваності звука в приміщенні та його виділення на тлі 
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багатотембрової оркестрової, ансамблевої, хорової звучності. Визна-
чається особливістю тембру та вібраційністю, що забезпечують «несу-
чість» звука в акустичному середовищі.

Басовий вокал. «Темброва динаміка низького чоловічого голосу, що 
диференціюється у різноманітній змістовності басових партій з амплуа 
“персонажів-резонерів – анти-резонерів” як комбінаторного обернен-
ня якостей, співвідносна або із пасіонними колізіями, що утверджують 
позитивну героїку, або з диференціюванням на резонерів та волевияв-
ляючих свою сутність індивідів, які перетворюють волю в дію-зло чи 
стверджуються пасивним або активним протистоянням злу. Басовий 
спів не менш, ніж фальцетно-“висвітлений”, втілює надбуттєвий то-
нус вираження, сакральний смисл співацького “висловлення” у цілому, 
представляючи водночас повноту людської мовленнєвої природи зву-
котворчості» (Хон Чен).

Баянний ансамблево-оркестровий інструменталізм як засіб фор-
мування багатотембрового мислення музиканта. «Монотембральний 
оркестрово-ансамблевий стиль як прояв “неокласичних” тенденцій му-
зики минулого ХХ століття, в якій баянний оркестр-ансамбль існував як 
альтернатива симфонічно-романтичній “багатобарвності” тембрів, по-
дібно до оркестру-ансамблю народних академічних інструментів, сим-
фонічного духового оркестру, ансамблю духових, капел бандуристів, 
ансамблів баяністів, ін.» (С. Калмиков).

Історія українського автентичного виконавства. «Бандурне мис-
тецтво як культурне надбання сучасності включає концепцію стиліс-
тичних модифікацій в історичній еволюції жанру: “первинний синкре-
тизм” бандурної співогри епохи кобзарства, “романтичну еклектику” 
співіснування фольклорних і академічних професійних форм творчості 
у ХІХ столітті і “бандурний модерн” кінця ХХ – початку ХХІ століття» 
(І. Панасюк).

Кларнет у музичній культурі Європи ХVІІІ століття. «Пері-
од розвитку кларнета у сольному, ансамблевому, оркестровому вико-
навстві у двох аспектах: поступового удосконалення конструкції (від 
свого попередника шалюмо – до сучасної конструкції); ускладнення 
партій кларнета в духових оркестрах, ансамблях та в оперній музиці)» 
(В. Громченко).

Темброва еволюція в українській народно-оркестровій музиці. 
«Тут діють такі фактори: типологізація тембрів у трьох головних фор-
мах (тембр одного інструмента); натуральний тембр, утворений поєд-
нанням однакових або однотипних інструментів (ансамблевий); комбі-
нований тембр, утворений одночасним звучанням різних інструментів 
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і оркестрових груп (оркестровий); ілюзорний тембр, зумовлений впли-
вом п’яти основних факторів: регістру, динаміки, гармонії, артикуляції 
і фактури, результатом яких є утворення чотирьох видів ілюзорного 
тембру: регістрового, динамічно-артикуляційного, гармонічного і фак-
турного; темброва напруженість одного інструмента, що здатна пробити 
товщу оркестрової звучності. Поєднання різних тембрів можуть давати 
мікстові темброві варіанти. Відображенням тембрової еволюції стала 
класифікація складів оркестрів народних інструментів: струнно-смич-
ковий і струнно-щипковий» (О. Трофимчук).

Робота над музичним твором, що потребує низки способів фахо-
вого технологічного мислення музиканта: варіантний принцип під-
ходу до опанування музичним твором, зокрема – деталізація лінеарного 
мікро-структурного інтонування в голосах; метод цезури (опанування 
попереджуючої слухо-моторної уваги шляхом детального аплікатурно-ін-
тонаційного уявлення кожного короткого епізоду в штучних паузах поміж 
ними (щоб навчитися стабільності гри, треба навчитись зупинятися сві-
домо)); згодом цезури зменшуються, епізоди збільшуються, слухо-мото-
рна та інтонаційна увага об’єднуються в цілісний процес; безперервне, 
максимально виразне програвання музичного твору у повільному темпі; 
прискорення темпу від сповільненого до потрібного з метою активізації 
технічної вправності, здобуття автоматизму рухів; уповільнення темпу 
як спосіб активізації послідовно логічного мислення; гра міцними паль-
цями; гра легкими, політними рухами пальців; цілісне виконання перед 
мікрофоном, з метою набуття концертної форми в умовах необхідної ста-
більності й максимуму зосередження уваги – як на естраді, так і ін.

Варіантність виконавського мислення. «Різновид варіювання, що 
виражається за допомогою асиметричних змін повторюваного первин-
ного інтонаційно-конструктивного утворення; це такий принцип онов-
леного повторення, що ґрунтується на послідовних і одночасно стихій-
но-імпровізаційних перетвореннях вихідного матеріалу, при яких кіль-
кість і якість його складових елементів можуть змінитися» (О. Верба).

Варіативний потенціал музичного твору. «Культурологічний 
аспект інтерпретування як специфічна форма індивідуально-творчої 
діяльності, як засіб виявлення смислу музичного явища, як метод піз-
нання типу мислення різних епох, як форма втілення особистісного 
світосприйняття з позицій “Людина – Світ”, “Людина – Світ людини”. 
Здатність виконавського відтворення цілісної картини розгортання про-
цесу інтерпретування музичного твору: від музичних знаків та знакових 
комплексів через їх категоризацію – до виявлення глибинного смислу у 
контексті метасистеми культури» (О. Котляревська).
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Культурологія музично-виконавського мислення включає аппер-
цептивність мислення як демонстрацію всебічної обізнаності, компе-
тентності в словнику даного виду діяльності, зокрема – в організації 
та прийомах звуковимовлення на музичних інструментах, вокалу, хору, 
оркестру; сприяє взаємозапозиченню засобів і прийомів суміжних сфер 
виконавського мистецтва, з метою подальшого удосконалення та роз-
ширення технології вираження і досягнення емоційно-образного змісту 
у виконанні музичних творів.

Культурологія – «наука про взаємопроникнення і взаємовпливовість 
давніх і сучасних культур» (Фан Дінь Тан).

Міжособистісні стосунки у співтворчому тандемі «педагог-
учень». «Найбільш ефективна форма міжообистісного дійового спіл-
кування викладача і студента з метою формування особистісних і про-
фесійних якостей майбутнього фахівця музичного мистецтва при вра-
хуванні двох основоположних факторів – індивідуальних властивостей 
кожного учня і специфічного виду музично мистецтва – сольного ви-
конавства та комплексного їх вивчення педагогом з метою виявлення 
можливостей і шляхів позитивного впливу на них.

Головною проблемою педагога є забезпечення комплексної бази ін-
дивідуальних професійних, психологічних і громадсько-корисних якос-
тей студента. Методологічну основу складає комплекс таких чинників: 
механізм ціле утворення у дійових осіб (педагога і студента); цільові 
установки; створення атмосфери взаємодовіри; правові і функціональні 
обов’язки учасників сумісної діяльності; мотиви, потреби, спонукання 
як рушійні сили процесу; особливості музично-слухових уявлень педа-
гога і студента; рівні пізнання діяльних сторін; можливості попередньо-
го відображення педагога та їх моральність; комплексні цілі навчання 
у вищому навчальному закладі; індивідуальні властивості студента в 
сумісно-діяльному процесі. 

На ефективність сумісної діяльності впливають: мовно-розумо-
вий рівень спілкування; жест, м’язово-дотикова чутливість; функція 
запозичення; спілкування на рівні музично-слухових уявлень; рівень 
герменевтичного мислення; полемічність співтворчого спілкування; 
опанування понятійним апаратом; почуттєва інформація; проблема 
ідей і почуттів; інтуїція у відношеннях “поняття – почуття”; мислення 
як синтез протікання психічних процесів; інтроекція як засіб взаємо-
проникнення у внутрішні умови через музичну матерію; діалектика 
континуально-генетичного і понятійно-логічного факторів розумової 
діяльності; “індивідуально-особистісне – в тотожності і контрасті”» 
(В. Самітов).
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Школи. Музично-виконавська школа. «Особливий тип комуніка-
ції, що здійснюється в синтезі двоєдиного процесу творення і навчання 
творчій діяльності. Тип діа-синхронічного колективу, реально чи вір-
туально існуючої спільності суб’єктів, члени якого об’єднані за двома 
ознаками: спільністю виконавської моделі; рольовими функціями вчи-
теля та учня. Обидві ознаки концентруються навколо єдиного ядра – 
комунікації, у зв’язку з чим актуалізуються проблеми традиції, спадку, 
внеску, наступності, тобто наукові питання, що є предметом культуроло-
гічних досліджень» (Ж. Дедусенко). 

«Існують різні типи виконавських шкіл: емпіричні (не описані са-
мим вчителем, описані іншими авторами); емпіричні школи, описані 
вчителем у вигляді методичних рекомендацій; авторські науково-прак-
тичні виконавські школи, засновані на написаній власній теорії вчите-
ля» (В. Заєць).

Попереджуюче навчання. «Метод комплексного художнього ви-
ховання музиканта, що є результатом вирішення проблем: розвитку ху-
дожнього виховання із виходом на творчу діяльність; формування прак-
тичних (виконавських) навичок у зв’язку з постановкою творчих задач 
у початковій, середній і вищій ланках навчання; взаємозв’язок ланок 
музичної освіти в системі: школа – училище – вуз» (Ю. Полянський, 
В. Сумарокова).

Стильові основи Одеської хорової школи К.К. Пігрова. «Характе-
ризуються двоїстістю ідеологічних взаємовпливів функцій церковної і 
світської сфер хорової музики. Їх основні принципи: чистота інтонації, 
відмінний стрій; бездоганний ансамбль; хороша дикція; емоційне, хви-
лююче нюансування; інтуїція; практичне застосування усіх дисциплін 
спеціального циклу в роботі учбового хору. Основу педагогічного проце-
су становить: повна свідомість сприйняття запропонованого до вивчення 
матеріалу; художня зацікавленість. Головні риси диригента – воля, бажан-
ня оволодіти навиками і знаннями, педагогічної майстерності. 

Грунтовне знання хорового твору, за Пігровим, постає як його ана-
ліз з позиції музиканта, спеціаліста-хормейстера, педагога і диригента. 
Пігров показує шляхи аналізу як самого виконання, так і виконуваної 
музики, причому йдеться не тільки про методику, у вузькому значенні 
цього слова, але і про розкриття природи феномена хорового мистецтва 
і хормейстерської роботи в їх єдності. Найважливішим у творчій діяль-
ності хормейстера вважається питання “про внутрішнє бачення”, його 
методичне значення в розкритті художнього образу і втіленні в хорово-
му співі. Засадничою тут є антиномія “історичне-індивідуальне” (тради-
ційне, типове – індивідуальне)» (І. Шарова).
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Технологічне мислення, що включає аспекти: 
- агогіка – темпо-метро-ритміка у стабільному та змінюваному 

русі, що в комплексі з артикуляційно-штриховою системою, процесу-
альною динамікою та тембровою експресією є засобом і формою імпро-
візаційності музичного виконання;

- акустика музичного інструменту – міра розповсюджуваності 
звука в приміщенні та його виділення на тлі багатотембрової оркестро-
вої, ансамблевої, хорової звучності. Визначається особістю тембру та 
вібраційністю, що забезпечують «несучість» звука в акустичному сере-
довищі.

Акцентуація – виділення звука серед оточуючих: агогічне (трива-
лісною масою); динамічне (гучне: філіруванням, маркатністю, сфор-
цандністю); гармонічне (акордом, дисонансом); інтонаційне (контрас-
том висоти).

Аранжування – темброво-інструментально-акустичне переосмис-
лення музичного твору при перекладенні і транскрипції в аспектах: 
аплікатури, теситури, зручності, артикуляції, штрихів, тембру, фоніч-
ності, динамічності, елементів фактури.

Артикуляційно-штрихова система – специфічна система ви-
конавського музичного мовлення на рівні характеризуючого зв’язно-
роздільного та атакувального горизонтально-вертикального структур-
но-логічного мислення. Артикуляція в штрихах виявляється характером 
розчленування цілого або об’єднання роздільного, співвідношення пе-
реривчастого і безперервного звучань, характером припинення звуків і 
цезур поміж ними; характером зв’язності чи стакатності звуків; глиби-
ною легато.

Атакувальні штрихи – група штрихів, що характеризують поча-
ток звука: м’який (деташе); твердий (маркато); різкий (сфорцандо) при 
будь-якій гучності.

Балістичний характер музично-ігрових рухів. «Качання на ваго-
вому відчутті руки, сполученому з інерційним рухом пальців з метою 
економії м’язових зусиль та амлітуди пальцевих рухів» (Ю. Бай).

Баянне туше – відтворення вертикальної фонічності звука (акорду) по-
єднанням ривка міха з мануальною хапальністю пальців на клавіатурі, що 
дає відчуття потрібної міри інтонаційної тривалості (квазіпедальності).

Біомеханічна доцільність музично-ігрових рухів. «Формування 
навику звільнення м’язового апарату всієї руки виконавця, розвитку її 
гнучкості; принцип використання зручних (енергетично вигідних) по-
ложень кисті і пальців; застосування при грі можливо меншої кількості 
рухів» (Ю. Бай).
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Вагове відчуття рук – спосіб «продовження себе в інструменті» 
шляхом природного контактування рук музиканта з клавіатурою, гри-
фом, струнами. Сприяє лабільності музично-ігрових рухів шляхом еко-
номії м’язової енергії та амплітуди розмаху пальців, кисті; глибині туше 
та тембровій наповненості звука; віртуозності акордової, а також пасаж-
ної техніки.

Введення нових засобів. Введення нових засобів музичного мов-
лення або мобільних виконавських засобів (зміна темпу, фактури, по-
частішання ритморуху, контраст динамічної напруги тощо) потребує 
дотримування відчуття художньої міри за принципом економності: оди-
ничного, поступового введення нових засобів. Так, при зміні темпу або 
почастішанні римторуху чи контрастному наповненні фактури часто 
небажано форсувати гучність звука; при співставленні гучної динаміки 
дещо послаблюється піано перед форте і, навпаки, враження контрасту 
спаду гучності підкреслюється, якщо форте попереднього епізоду трохи 
посилюється.

Внутрішня структура музично-ігрових рухів. «Включає дві кате-
горії доцільностей – музичну і моторну, при головуючій ролі музичної. 
Процес формування музично-ігрових рухів проходить в три етапи: по-
шук оптимального взаємовідношення музичної і моторної доцільності; 
доведення утвореного зв’язку до органічної єдності; досягнення жор-
сткої взаємодії двох названих сфер. Виходячи з універсального способу 
асоціативних взаємозв’язків, можна стверджувати, що на заключному 
етапі діє закон зворотності між образами музичної і моторної сфер» 
(Ю. Бай).

Відчуття художньої міри. У використанні інструментальних вира-
зових засобів відчуття художньої міри виявляється: мірою стакатності, 
м’якості, різкості, повноти, зв’язності, гучності звучання та їх співстав-
лення; у відчутті темпу, інших засобів втілення музичної думки, інтер-
претаторського бачення музичного художнього образу.

Вокалізація виконання мелодії – вспівування тону в тон у контексті 
з логікою розгортання мелодичної горизонтальної структури музичного 
твору.

Драматургія музичного твору – комплекс усіх засобів музичного 
вираження в процесі динамічного реалізуючого музично-виконавського 
втілення.

Еволюція баянної техніки. «Включає такі показники: вдосконален-
ня виражальних можливостей баяна як стимул до розвитку виконавської 
техніки (введення хроматичного звукоряду (70-ті роки ХІХ ст.) та басо-
акордової системи, виборної системи (1910), розповсюдження готово-
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виборної системи (60-ті роки ХХ ст.), впровадження п’ятирядної сис-
теми правої клавіатури і вдосконаленість багатотембровості, поступове 
удосконалення традиційних виконавських прийомів гри та введення 
нових засобів (тремолювання і рикошет міху, нетемпероване glissando, 
vibrato, різноманітні регістрові ефекти та сонористичні звучання), в 
контексті з композиційними та артистичними чинниками (вплив пере-
кладень і транскрипцій та оригінальної творчості на формування ви-
конавської майстерності, артистично-театральні засади виконавського 
мистецтва, що виявились в умовно типологізованій класифікації інди-
відуально-стильових особливостей провідних українських баяністів: 
акторський тип (П. Фенюк, Ю. Федоров), імпровізаційний (І. Єргієв, 
К. Жуков), спонтанний (В. Зубицький, В. Мурза)» (Вл. Князєв). 

Комплексне поєднання традиційних і специфічно баянних виконав-
ських виражальних засобів як аспект творчого композиторського мов-
лення, примножене теоретично обгрунтованою методологією мікро-ма-
кроінтонування, характеризує зразки найвищої майстерності сучасних 
провідних представників українського баянного мистецтва.

Закон утворення штрихової систем. Характеризуючий прояв вико-
навських засобів – динаміки, внутрішньої ритміки, артикуляції, тембру.

Динаміка проявляється: в атакувальних штрихах – мірою концен-
трації гучної напруги в початку звука (м’якої, чіткої, різкої), при будь-
якому нюансі (від піанісімо – до фортісімо); у зв’язаних штрихах – мі-
рою напливу сусідніх тонів (легатісімо – більш напружене, ніж чисте ле-
гато-леждієро); нон легато більш напружене своєю масою, ніж стакато.

Внутрішню ритміку будь-якого штриха становить незмінна повто-
рюваність будь-якого штриха в лінеарній послідовності (стакатність, 
нон-легатність, легатність, м’якість атакування, маркатність, сфорцанд-
ність), що відповідно характеризує мелодичну лінію (як гротескну, уро-
чисту, ліричну, танцювальну, маршову тощо).

Артикуляція в штрихах виявляється характером розчленування ці-
лого і поєднання роздільного; характером співвідношення переривчас-
того й безперервного звучань; характером припинення звуків і цезур по-
між ними; характером зв’язності тонів; глибиною легато.

Темброві відтінки в штрихах утворюються специфічним проявом 
глибини, динаміки і внутрішньої ритміки.

Відтак, характеризуючий аспект динаміки, внутрішньої ритміки, 
артикуляції і тембру в контексті інтерпретаторського інтонування ста-
новить основу диференціації штрихів не тільки за принципом «зв’язно-
роздільно», а й за іншими ознаками: м’яко, активно, різко, плинно, ко-
ротко – з певним ритмо-інтонаційним вимовленням і тембром.
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Інструктивно-художній матеріал. «Необхідна умова осягнення 
специфіки інструменталізму в ракурсі технічної свободи виконавця, яка 
потребує високоорганізованих засиль для оволодіння віртуозними нави-
чками на базі системного підбору інструктивного етюдного матеріалу як 
ряду ступенів набуття майстерності. Індивідуальний шлях становлення 
техніки музиканта повторює етапи розвитку інструментального вико-
навського мистецтва. 

Створення етюдів було стимульовано жорсткими нормами історико-
стилістичних умов універсалізації окремих інструментів і техніки гри 
на них. Постійна актуальність етюдної літератури для музичних інстру-
ментів пов’язана з невпинним зростанням вимог щодо технічної доско-
налості виконавства» (З. Буркацький).

Інтерференція. «Перенесення навичок від одного прийому на ін-
ший з метою його збагачення, удосконалення, за умови міцного засво-
єння попереднього. Так, елемент окремості, що походить від стакато, 
присутній в легатній грі як супутній і, навпаки, навичка об’єднаності 
звуків, здобута при удосконалені легатної гри, необхідна при опануванні 
віртуозної стакатної техніки» (Ю. Козачков).

Мануальні прийоми баянної техніки: хапальність пальців (доти-
кова рухливість пучки пальця «до себе»), що, враховуючи співучу спе-
цифіку баянного звука, забезпечує міру художньо доцільної тривалості 
окремих тонів (стакато, нон легато, тенуто), міру напливу сусідніх тонів 
при легатисимо та чистоту зв’язності при грі леджієро; стрибковий рух 
як спосіб поєднання максимальної витримуваності з раптовістю стриб-
ка в іншу інтонацію з метою відтворення безперервної кантиленності 
в лінії окремих тонів чи акордового ряду; ударність падіння пальців як 
спосіб здобуття чіткості атакувальної лінії в пасажній та акордовій вір-
туозній техніці.

Неадекватність динамічної гучності щодо логіки мелодичної 
структури в процесі її виконавського відтворення. Делікатність ви-
конавського втілення логічно-смислової сутності композиторського лі-
неарного мислення, що полягає у запізненні прояву гучності в ямбічних 
структурах і попереджуванні спаду гучності у постіктових мотивах; в 
обох випадках на перший план уваги виводиться хід композиторської, а 
не виконавської думки. 

Постановка технічного апарату виконавця – «динамічний процес 
пристосування організму до гри на музичному інструменті» (В. Апат-
ський).

Принцип ланцюжка. «Розвиток віртуозної пасажної техніки в про-
цесі дидактичного триразового повторювання секцій пасажу, масшта-
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бом у 4-6 звуків. Позначена секція поступово рухається вперед аж до 
кінця обраного пасажу, який, нарешті, виконується у повільному, серед-
ньому, швидкому та надшвидкому темпах, так само, як і кожна окрема 
секція. Попередньо виставляється детальна аплікатура біля кожної ноти. 
Цей метод не залишає так званих “білих плям” у руховому процесі. Ви-
користовується у винятково складних пасажах, але користь його розпо-
всюджується на повноцінне формування пасажної техніки» (Л. Галяко).

Приховане багатоголосся у виконавстві – реалізується застосуван-
ням низки артикуляційних, штрихових, агогічних, динамічних засобів, 
повторювання яких в аналогічних структурних утвореннях становить 
спосіб відтворення змістовно-мелодичної логіки лінеарного розвитку 
музичного твору.

Психологічні аспекти виконавської майстерності – «органічна 
складова виконавської майстерності в її пізнавальній, емоційно-моти-
ваційній та індивідуально-типологічній властивостях; залежність від 
майстерності виконавця та від багатьох психологічних взаємодіючих 
чинників, що можуть спричинятись до компенсаційних ефектів; лабіль-
ність і динамічність почуттів; розмаїття психологічних характеристик 
темпераментів виконавців тощо» (В. Білоус).

Пульс вісімки – умовний стрижневий фактор виконання музично-
го твору, об’єднуючий ритміку дрібніших та крупніших тривалостей. 
Сприяє формуванню технічної стабільності, а також – стильності ви-
конання музичного твору. 

Ритмодинаміка акцентуації включає два способи виділення зву-
ка: агогічний (шляхом збільшення тривалості тону, його проспіваності), 
притаманний переважно метричним опорам, і динамічний – характери-
зуючий. 

Ритмодинаміка фонічної глибини – акустичне відтворення бага-
токомпонентної поліфонічної або гомофонної фактури, що потребує 
відповідно визначеної ритмодинаміки усіх виконавських засобів інто-
нування: артикуляційного, штрихового, гучнодинамічного, тембрового. 
Основу ритмодинаміки фонічної глибини складають два протилежні 
рівні гучності: міжмотивна мінімальність звучності, що забезпечує без-
перервну плинність музичної думки на стику мотивів, фраз, речень, і 
протилежна напруга – відносно максимальної звучності, притаманна 
завершуванню передіктового мотиву на іктовій опорі («ввіднотонова 
домінантність»). 

Ритмодинаміка кантиленного підтексту в стакатності – мело-
дійна сутність музики проявляється не тільки в довгих, а й в найкорот-
ших тривалостях тонів, акордів.
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Ритмодинаміка співнапруги артикуляційно-штрихових засобів – 
смислова сутність, характер і художня значущість голосів, виконавське 
співставлювання компонентів фактури виконуваного твору, що потре-
бує віртуозного володіння технічними прийомами гри (стрибковий рух, 
мелодійна гра, стакатна гра, леджієро, перлинна техніка, специфічні на 
кожному інструменті прийоми звукоутворення тощо).

Ритмодинаміка часового масштабу в інтонуванні елементів ме-
лодичної структури – один з провідних факторів виконавського оду-
хотворення написаного нотного тексту.

Ритмодинаміка штрихового контрасту – засіб взаємного підкрес-
лювання художньої значущості, з одного боку, лінеарної мелодійності, 
з іншого боку – ритмічно характеризуючої точковості мелодичної лінії, 
сприяючи, разом з тим, прозорості відтворення багатоголосної фактури.

Співнапруга вертикальної і горизонтальної динаміки – мірою опо-
рності метричних долей, вимовлюваних на музичному інструменті ху-
дожньо доцільним характером атакування звука, визначається адекват-
ність процесуальної напруги зв’язуючих елементів мелодичної струк-
тури або їх фонічного контрасту по відношенню до проінтонованої 
динаміки опорного тону. Технічно майстерне повторювання цих спів-
відношень в аналогічному структурному матеріалі, відповідно з логікою 
драматургічного розгортання музичного твору, становить внутрішню 
ритмодинаміку музичного процесу-дії. Створювана адекватність верти-
кальної і горизонтальної динаміки є показником стильності гри музи-
канта-виконавця.

Спрямовуючий рух ритмоодиниць найменшого масштабу, що зу-
стрічається у даному творі або як безперервний, або як переривчастий 
(Г. Таранов). У виконавському процесі спрямовуючий рух сприяє від-
чуттю закономірної періодичності метричного пульсу. Слуховий конт-
роль рівності спрямовуючого руху мерехтіння частоти дрібномасш-
табних ритмоодиниць як внутрішньої ритміки певної штрихової лінії 
(стакато, нон легато, легато чи легатисимо) – вельми ефективний спо-
сіб виховання ритмічної чутливості виконавця шляхом активізації його 
слухової уваги щодо контролю ритмічності гри – шляхом контролю ста-
більності артикуляційно-штрихової лінії.

Стабільність лінеарної ритмодинаміки штриха (внутрішньої 
ритміки артикуляційного засобу) – характеризуючий фактор мело-
дичного руху. Недосконалість майстерності в штриховій лінеарності по-
рушує єдність задуманого характеру мелодичної лінії. Слухо-моторний 
контроль внутрішньої ритміки штриха опосередковано сприяє форму-
ванню ритмічної чутливості виконавця. 



ISSN 2308-4855   117

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Äàâèäîâ Ì. Àñïåêòè ôàõîâîãî ìèñëåííÿ ìóçèêàíòà-âèêîíàâöÿ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стильність гри – критерій високої якості виконавства. Включає 12 
аспектів: адекватність вертикальної і горизонтально-процесуальної дина-
міки; виконавське мислення, в першу чергу, функціональне, темброве, хо-
ральне, і, на цій основі – динамічне, артикуляційне, акцентне; пульс вісімки 
як засіб гармонізації напруги різномасштабних тривалостей; стабільність 
лінеарної ритмодинаміки штриха; акустичне відтворення фонічної глибини 
в озвученні багатошарової фактури; відчуття художньої міри в застосуванні 
агогічно-гучного акцентування; володіння технікою штрихового контрасту; 
збереження кантиленного підтексту в стакатній грі; відповідність розмаху 
динамічного «дихання» масштабу мелодичної структури; прояв емоційно-
смислової діалогічності у виконавському відтворенні мікро-макрострукту-
ри музичного твору; точність артикуляційно-штрихового вираження харак-
теру лінеарних структур музичного твору; відчуття цілісності безперервно-
го розвитку драматургії музичного твору.

Темброва експресія – «модифікація тембру в процесі гри шляхом: 
аплікатури (на струнних інструментах), міри динамічних, штрихових, 
теситурних, фактурних засобів та регістровки» (Б. Асаф’єв). 

Фонічність вертикальної звучності – один із способів виконавсько-
го відтворення прозорості втілення фактури музичного твору, якому ще 
не надано належної уваги, наприклад, у баянно-акордеонній методичній 
літературі, хоча специфіка цього музичного інструментарію спонукає 
до особливої уваги щодо віднайдення засобів і прийомів для: виділення 
основного рельєфу крайніх голосів (нижнього – басового і верхнього, 
ведучого); відчуття тиші, спокою в цезурах і паузах; фонічного відлуння 
гучності допоміжних і другорядних голосів; творчой модифікацї дина-
мічного співставлювання художньої значущості компонентів фактури, 
голосів у процесі драматургічного розвитку музичного твору. Маємо на 
увазі, що на струнних інструментах фонічність природна, а на баяні-
акордеоні вона створюється штучно.

Форми музично-ігрових рухів – стрибковий рух; вагова гра; стакатна 
гра; мелодійна гра; леджієро; перлинна техніка; ритмізоване глісандо.

Формули мікроструктурного інтонування – передікт, ікт, після- 
ікт, амфібрахій – похідні від поетичних (ямб, хорей, анапест, амфібра-
хій), але у музичній творчості мають значно більше урізноманітнені 
масштаби і ритмічні форми. Мікроструктурне інтонування у музичній 
виконавській практиці застосовується як спосіб усвідомленого нюансу-
вання: відповідності логіки виконавських намірів і дій мікроструктур-
ній логіці мелодичних ліній.

Висновки. Проаналізувавши різносторонні аспекти фахового мис-
лення музиканта-виконавця, ми прийшли до висновків: традиційна му-
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зична педагогіка спиралась переважно на емпіричний виконавський та 
педагогічний досвід; за останні роки традиційне музикознавство попо-
внилось новим дослідницьким напрямком – виконавським музикознав-
ством; виконавське музикознавство твориться самими виконавцями, які 
мають дослідницьке обдарування, добре обізнані в специфіці музично-
го інструментарію, концертному та педагогічному репертуарі і фаховій 
виконавській проблематиці; цей напрям наукових досліджень як продо-
вження емпіричного та методичного підходів характеризується науко-
во-практичним аспектом мислення; в основу функціонування науково-
практичного методу покладено новітню наукову понятійно-терміноло-
гічну систему як надбання сучасного виконавського музикознавства; 
роль включення науково-термінологічної понятійної системи в музичну 
педагогіку та виконавство полягає в прискоренні процесу формування 
самостійності фахового професійного мислення талановитої молоді в 
опануванні професії концертного виконавства; науковий підхід характе-
ризує новий напрям музичної педагогіки й виконавства як доповнення 
традиційного емпірично-методичного підходу.
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ДОМІНУЮЧІ ВЕКТОРИ ЛЬВІВСЬКОЇ 
БАЯННОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ 
АКАДЕМІЧНОГО НАРОДНО-

ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ*

У статті розглядаються основні важелі функціонування Львівської баянної 
школи, які проявляються у педагогічному, науковому, виконавському, компози-
торському, організаційному аспектах функціонування, розвитку та інтеграції 
у національну та міжнародну сферу музичного мистецтва. 

Ключові слова: Львівська баянна школа, педагогіка, виконавство, представ-
ники.

Kundys R. Dominant Vectors of Lviv Bayan School in the Academic Context of 
Ukrainian Instrumental Folk Art. This article offers a discussion on the basic factors 
infl uencing the operation of Lviv Bayan School. They are manifested in pedagogical, 
scientifi c, executive, composer, organizational elements of operation, development 
and integration into the national and international fi elds of music.

Key words: Lviv Bayan School, pedagogy, performance, representatives.

Кундис Р. Доминирующие векторы Львовской баянной школы в кон-
тексте академического народно-инструментального искусства Украины. 
В статье рассматриваются основные рычаги функционирования Львовской 
баянной школы, проявляющиеся в педагогическом, научном, исполнительском, 
композиторском, организационном аспектах функционирования, развития и 
интеграции в национальную и международную сферу музыкального искусства.

Ключевые слова: Львовская баяная школа, педагогика, исполнительство, 
представители.

Постановка проблеми. Процес академізації баянного мистецтва в 
Україні, започаткований у 1920-х роках, пройшов тривалу еволюцію, на-
бувши статусу самобутнього явища національного мистецтва. Будучи 
започтакованим у лоні київської школи, він еволюціонував і утвердив-
ся у функціонуванні окремих самостійних регіональних виконавських 
шкіл, успішність діяльності яких багаторазово підтверджувалася успіха-
ми виступів їх представників на конкурсах всеукраїнського (національ-
ного) та міжнародного рівнів, залученістю до широкого фестивального 

*© Кундис Р. Домінуючі вектори Львівської баянної школи в контексті академічного на-
родно-інструментального мистецтва України
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руху, науковою діяльністю. Високий мистецький рівень виконавства і 
творчості, успіхи педагогічних та методичних напрацювань, впевне-
не входження у євроінтеграційні процеси обумовили позицію баянно-
акордеонного мистецтва України як важливої складової, невід’ємної від 
національної музичної культури. Водночас вона надає широке поле на-
укового пошуку в історичному, культурологічному, соціологічному, му-
зикознавчому, педагогічному, виконавському, органологічному та інших 
аспектах. Одним із важливих питань сьогодення є кадрове забезпечення 
школи, підготовка високопрофесійних педагогів у фаховій та музико-
знавчій сфері, із всесторонньо розвинутим світоглядом, високими ідея-
ми та цілеспрямованістю.

Вагомою складовою української академічної школи народно-інстру-
ментального мистецтва став львівський осередок баянно-акордеонного 
мистецтва, започаткований корифеями: М. Оберюхтіним та його по-
слідовниками – А. Онуфрієнком та Е. Мантулєвим. Цими музичними 
діячами закладено підвалини гнучкої педагогічної концепції та створе-
но передумови розбудови багаторівневої мережі фахового викладання 
гри на баяні у музичних навчальних закладах. У них пройшла важливі 
стадії мистецького формування низка високопрофесійних музикантів: 
лауреатів міжнародних, республіканських та Всеукраїнських конкурсів, 
науковців, композиторів, громадських діячів та керівників музично-
навчальними закладами, керівників оркестрів та диригентів. 

Таким чином, на Львівщині, в одній із небагатьох областей України, 
що має велику кількість музично-мистецьких та музично-педагогічних 
навчальних закладів з баянними класами, продовжують викладацьку ді-
яльність її кращі фахівці. Вони, у свою чергу, виховують нові покоління, 
тим самим засвідчуючи значимість традицій самобутньої баянної шко-
ли, формуючи гнучку педагогічну концепцію розбудови багатоступене-
вої системи фахового викладання. Низка випускників працює на творчій 
ниві, викладає у початкових мистецьких навчальних закладах, постає у 
ролі засновників та керівників творчих колективів, виконавців-концер-
тантів. Окрім цього, ряд вихованців названих осередків веде активну тру-
дову діяльність у різних куточках України, Росії, Хорватії, Словаччини.

Аналіз досліджень. Теоретичною базою розвідки є роботи укра-
їнських музикознавців, пов’язані з питаннями вітчизняного баянного 
мистецтва, які охоплюють значне коло методичних, історичних, вико-
навських проблем, серед них:

– узагальнюючі праці з історії української школи народно-ін-
струментального мистецтва (М. Давидова [1], Є. Іванова [4], А. Сташев-
ського [12], А. Семешка, Л. Понікарової [10]);



ISSN 2308-4855   121

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Êóíäèñ Ð. Äîìiíóþ÷i âåêòîðè Ëüâiâñüêî³ áàÿííî³ øêîëè...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– праці історичного спрямування та довідково-енциклопедичні 
видання (М. Імханицького, довідники А. Басурманова, А. Семешка [11], 
А. Душного та Б. Пица [3; 7], словник І. Лисенка);

– матеріали конференцій («Львівська баянна школа та її видат-
ні представники»; «Академічне народно-інструментальне мистецтво та 
вокальні школи Львівщини»; «Творчість композиторів України для на-
родних інструментів»; «Народно-інструментальне мистецтво на зламі 
ХХ – ХХІ століть»);

– дослідження окремих мистецьких явищ та розкриття персо-
налій-представників осередку баянного мистецтва Львівщини (А. Бат-
ршина, В. Балика, В. Власова, В. Голубничого, А. Душного, С. Карася, 
Д. Кужелєва, Е. Мантулєва, М. Оберюхтіна, А. Онуфрієнка, Я. Олексіва, 
Б. Пица, Л. Посікіри, М. Римаренка, А. Славича, І. Фрайта, М. Черепа-
нина, Ю. Чумака, А. Шамігова, В. Шафети, О. Якубова, В. Янчака та 
ін.).

Мета статті полягає у виокремленні основних векторів становлен-
ня, розвитку та сучасного стану Львівської баянної школи як фахового 
осередку підготовки виконавців Західної України.

Виклад основного матеріалу. Львівський осередок баянного мис-
тецтва сформувався шляхом засвоєння й адаптації до унікальних регі-
ональних умов мистецько-педагогічних засад М. Геліса, привнесених у 
музичну традицію краю його учнями і послідовниками. Ключовим чин-
ником у цьому процесі стала реалізація авторської школи баянного мис-
тецтва М. Оберюхтіна, розвинута у систему оригінальних авторських 
шкіл його вихованців. Сьогодні Львівська баянна школа наділена усім 
необхідним комплексом ознак та параметрів, необхідних для її посту-
ляції як сформованої регіональної інструментальної школи. Їй у повній 
мірі притаманні:

– етапність освітніх та мистецьких напрацювань регіонального 
спрямування, автономність специфіки;

– тяглість і спадкоємність у формуванні її традиції;
– наявність мережі осередків плекання баянно-акордеонного ака-

демічного мистецтва та наявної у них системи яскравих індивідуально-
авторських шкіл зі спадкоємністю провідних векторів діяльності;

– комплексність реалізації;
– кількість, вагомість, стабільність здобутків та результативності 

на регіональному, національному та міжнародному рівнях;
– перспективність подальшого розвитку [5].
Діяльність численних визначних представників Львівської баянної 

школи переконливо засвідчує її перспективність, неповторність, оригі-
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нальність і прогресивність реалізації особистості в контексті традицій, 
їх тяглість та спадкоємність як на батьківщині, так і за кордоном.

Близькими за масштабом, різновекторною спрямованістю і значи-
містю напрацювань постають Е. Мантулєв, В. Власов, С. Максимов, 
А. Душний, Ю. Чумак та Я. Олексів. Їх вагомі здобутки у виконавстві, 
організації та керівництві виконавськими колективами, репертуарність 
композицій, успіхи випускників на конкурсах різних рівнів, наукові та 
методичні напрацювання органічно продовжують засади наставників, 
трансформувавшись у процесі все більш повної самореалізації творчої 
особистості до масштабів автономного педагогічного напрямку у вихо-
ванні спеціалістів-виконавців, трактуванні й інтерпретації баянної твор-
чості, її збагаченні та осмисленні [3].

Специфіка Львівської баянної школи як регіональної полягає у її 
функції показника активності розвитку як локальних мистецьких проце-
сів, так і чинника формування і збагачення національної традиції. Вона 
демонструє як виконавський, так і педагогічний аспекти реалізації.

Педагогічний аспект представляє засвоєння глибоко самобутніх 
освітньо-фахових, педагогічних, виконавських традицій провідних 
фахово-освітніх осередків регіону (ЛНМА ім. М. Лисенка та ДДПУ 
ім. І. Франка, а також системи закладів середньої ланки – ЛДМУ 
ім. С. Людкевича, ДДМУ ім. В. Барвінського, ССМШІ ім. С. Крушель-
ницької у Львові, УКіМ Львова та Самбора, Старосамбірська ДМШ), на 
які проектуються здобутки і напрацювання їх яскравих представників, 
засновників авторських шкіл: М. Оберюхтіна, А. Онуфрієнка, Е. Манту-
лєва, та безпосередніх спадкоємців і продовжувачів цілісного комплексу 
багатовекторної творчої діяльності – С. Карася, А. Душного, Ю. Чумака, 
Я. Олексіва, що стимулюють поступ і збагачення традиції [9].

Цей комплекс характеризується: наявністю конкретних принципів 
підготовки в процесі роботи над програмою в цілому та специфічних 
закономірностей інтерпретації окремих композицій у передконцертний 
період; виокремленням провідних тенденцій репертуарної політики 
(орієнтація на академічний перекладний репертуар з особливою увагою 
до барокової літератури, засвоєння масиву новітньої оригінальної єв-
ропейської та національної баянної літератури, послідовна робота над 
збагаченням концертного та дидактичного репертуару перекладною та 
оригінальною творчістю освіченими професійними баяністами-педа-
гогами-композиторами з фаховою освітою; наукове осмислення тради-
ційного блоку виконавських та педагогічних проблем (звукоутворення, 
міховедення, п’ятипальцевої аплікатури, інтерпретації класичного ака-
демічного фортепіанного та органного репертуару, аналіз баянних ком-
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позиторських напрацювань та інтерпретаційних принципів виконавців 
регіону, краєзнавчі історичні та виконавські народно-інструментальні 
аспекти тощо) [5].

Львівську баянну школу вирізняє вагоме представництво здобутків у 
виконавських конкурсах найвищих рівнів, її вихованці постають як учас-
ники-переможці, члени та голови журі, а також як ініціатори конкурсно-
фестивальних акцій та міжнародних мистецьких проектів, у ході яких 
відбувається популяризація методико-педагогічних принципів, інтерпре-
таторських тенденцій та творчих напрацювань представників школи.

Діяльність Львівської баянної школи демонструє результативність 
підготовки як виконавців-інтерпретаторів, які ведуть успішну концерт-
но-гастрольну діяльність як у межах регіону, країни, так і на міжнарод-
них теренах, фігурують серед ініціаторів та організаторів-керівників 
виконавських колективів, навчальних закладів, мистецьких проектів. У 
її лоні відбувається формування і розвиток дидактичних підходів у пев-
ному етнокультурному просторі (за Т. Бараном). Це досягається шляхом 
якісної багатоступеневої фахової підготовки, розбудови фахово-освіт-
ньої системи, досягнення тісної й ефективної взаємодії усіх освітніх ла-
нок. Провідними діячами педагогічної сфери здійснюється формування 
багажу методико-педагогічних напрацювань (формування дидактичних 
збірок, навчально-репертуарних посібників, підручникової літератури, 
методичних рекомендацій та наукової розробки педагогічно-виконав-
ських проблем), які стають константними в межах регіону з подальшим 
виходом на національний та міжнародний рівень. Підтвердженням їх 
практичної вартості і життєздатності є успішна, високорезультативна 
педагогічна діяльність представників школи у навчальних закладах усіх 
освітніх ланок як у країні, так і за її межами [2; 3].

У дидактичному і концертному доробку представників Львівської 
баянної школи широко представлено жанри перекладу світової класи-
ки (зокрема М. Лисенка, Д. Січинського, а також авторського перекла-
ду), обробки, варіації, фантазії на теми українських народних пісень 
для баяна-акордеона соло, однорідних та мішаних ансамблів, оркестрів 
народних інструментів, а також акомпанементи до народних, масових 
та естрадних пісень, романсів та оперних номерів. В останні роки ви-
окремлюється тенденція оркеструвань творів естрадного спрямування.

Серед цієї групи наявні взірці творчості регіональних митців 
(Б. Янівського, М. Колесси, С. Людкевича, в т.ч. композиторів-баяністів 
А. Онуфрієнка, Я. Олексіва, В. Стецуна, В. Чумака, Ю. Пукшина).

Композиторам-баяністам, які виявили себе у сфері оригінальної 
творчості, здебільшого притаманна фахова композиторська підготов-
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ка (В. Балик, В. Власов, А. Онуфрієнко, А. Батршин – клас композиції 
А. Солтиса та А. Нікодимовича, М. Корчинський – класи С. Людкевича 
та М. Скорика, А. Нікіфорук – клас П. Гергелі, Я. Олексів – клас Б. Фро-
ляк та М. Скорика та ін.). Це створило можливість майже не залучати до 
співпраці професійних фахівців композиторського цеху – представників 
інших інструментальних сфер (як це широко практикувалося у лоні Ки-
ївської баянної школи).

До жанрових груп віднесемо танцювальні та програмні п’єси, цикліч-
ні композиції (танцювальні сюїти, цикли програмних мініатюр, моно-
жанрові цикли, в т.ч. цикли етюдів), для баяна соло, баянних однорідних 
та мішаних ансамблів, для голосу з ансамблем чи оркестром народних 
інструментів, концерт для баяна з фортепіано (оркестру), твори для со-
люючих академічних інструментів (скрипки, кларнета) з народним орке-
стром. Цілий напрям творчості складають дидактичні композиції (дитячі 
альбоми, сонатини, оркестрові мініатюри), орієнтовані на різні рівні ета-
пів навчання та дидактичну зумовленість виконавського потенціалу. Тво-
ри львівських митців-баяністів увійшли до численних навчальних репер-
туарних збірок, фігурували і досі наявні у складі концертно-конкурсних 
програм національного та міжнародного рівня, дедалі активніше притяга-
ють до себе увагу інтерпретаторів та науковців-дослідників [2].

Дана школа виховала: низку професійних музикантів – лауреатів 
конкурсів найвищих рівнів. Серед лауреатів найчисленніше представле-
ні вихованці класів М. Оберюхтіна (1960-ті – 1970-ті рр.), А. Онуфрієнка 
(1980-ті рр.), Д. Кужелєва, Є. Дацини, Е. Мантулєва (1990-ті – поч. 2000-
х рр.), в сучасності – Я. Ковальчука, С. Карася, А. Душного, Я. Олексі-
ва, ансамблеві колективи за участю чи під керівництвом Е. Мантулєва, 
В. Чумака, С. Максимова, П. Рачинського.

Представниками Львівської баянної школи виведено на новітній 
методичний рівень справу формування та видання підручниково-по-
сібникової літератури, монографій, збірок наукових праць, методичних 
рекомендацій, довідникової літератури, редагування та анотування нот-
них видань. Багато з них отримують статус посібників, оскільки містять 
відомості про авторів, виконавців (якщо композиція є взірцем сталого 
репертуару колективу), а також музикознавчий аналіз, методичні реко-
мендації та інтерпретаційно-технічні поради, сформовані на підставі 
власної педагогічної практики. Збірки формуються з урахуванням пе-
дагогічних потреб і запитів, проблем просвітницького та мистецького 
характеру.

Представниками школи ведеться стабільна підготовка та ведення 
численних історико-музикознавчих телевізійних програм, анотування 
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концертних акцій, авторських вечорів, концертів-презентацій, майстер-
класів, спрямованих на популяризацію баянного мистецтва, його утвер-
дження у сфері академічного інструменталізму, презентація та закрі-
плення у виконавському репертуарі напрацювань регіональних діячів 
баянної творчості, її популяризація на національному та міжнародному 
рівні.

Львівська баянна школа виховала низку науковців, композиторів, 
громадських діячів та керівників музично-навчальними закладами, ке-
рівників оркестрів та диригентів; cформувала власну самобутню пе-
дагогічну концепцію та забезпечила розбудову багаторівневої мережі 
фахового викладання баяна у музичних навчальних закладах. Масштаб-
ним є представництво випускників баянних класів навчальних закладів 
Львівщини у виконавських колективах та фахових музичних закладах 
України, вони фігурують у переліку педагогів Вищих музичних закладів 
Рівного, Кам’янця-Подільського, Києва, Одеси, Вінниці, Донецька, на-
вчальних осередків початкової та середньої ланки Луцька, Тернополя, 
Житомира, Чернігова та багатьох інших міст.

Представники школи беруть участь у міжнародній концертно-га-
строльній діяльності, виступають учасниками та організаторами кон-
курсно-фестивального руху, здійснюють аудіозаписи, постають засно-
вниками та керівниками мистецько-громадських заходів та інституцій. 
За межами України розгорнули педагогічну та концертну діяльність учні 
класів М. Оберюхтіна (В. Голубничий, В. Балик, А. Батршин), А. Онуф-
рієнка (Л. Романова, В. Голуб’ятников, В. Лесняк, В. Марушко, Ж. Фу-
чило, Л. Макієвець, Л. Феоктістова, І. Влах) [3].

Виконавці на баяні та акордеоні представляють здобутки регіональ-
ної школи на посадах солістів концертних організацій України та країн 
зарубіжжя: Пензенської, Чернівецької, Ялтинської, Астраханської, Жи-
томирської, Рівненської філармоній, Москонцерту, Лєнконцерту, учас-
ники численних виконавських колективів (сценічного духового орке-
стру Великого Театру у Москві, ініціатори та організатори мистецьких 
акцій та організацій (зокрема, Нижньогородського товариства україн-
ської культури «Джерело»).

Висновки. Львівська баянна школа є самостійною за значиміс-
тю регіональною виконавською школою. Результативність реаліза-
ції регіональної школи визначається за її внеском у національний 
та міжнародний загально-мистецький, виконавський і педагогічний 
процеси. Цьому сприяють кількісний та якісний показники лауреат-
ських звань вихованців на всьому шляху її функціонування, розмах 
і багатогранність концертно-гастрольної діяльності в Україні та за 
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кордоном, участь у представницьких концертних та фестивальних 
акціях, організація конкурсних змагань на базі виконавсько-педа-
гогічного потенціалу власного регіону, участь метрів школи у журі 
творчих змагань різних рівнів, наукове осмислення досягнень школи 
в цілому та її окремих представників, їх внесок у розвиток музичної 
науки, теорії виконавства, музикознавства, педагогіки, методики, ди-
дактики тощо.

Методичні напрацювання школи демонструються у перебігу май-
стер-класів, літніх шкіл, знаходять своє відображення у публіцистиці, 
проблемних статтях, посібниках та збірках репертуарної та дидактичної 
літератури. Це засвідчує цінність і вагомість напрацювань Львівської 
регіональної школи баянного мистецтва на національному й міжнарод-
ному рівнях та її функціонування як істотної складової української му-
зичної культури.

Зміцнення міжнародного авторитету мистецьких акцій, здійснюва-
них на базі школи, географічне та кількісне представництво учасників 
виконавських змагань, розмах та якість концертного життя за участю 
провідних діячів баянного виконавства різних країн, престиж презенто-
ваних фахових нотних та наукових видань, реалізація аудіозаписів тощо 
підтверджують доцільність і результативність структури діяльності та 
обраного стратегічного курсу розвитку, яка виводить Львівську баянну 
школу на рівень успішних і значимих осередків національного акаде-
мічного музичного мистецтва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Давидов М. Історія виконавства на народних інструментах (українська 

академічна школа) : підр. [для вищих та сер. муз. навч. закл.] / М. Давидов. – К. : 
НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2010. – 592 с.

2. Душний А. Анатолій Онуфрієнко : життя присвячене музиці : моно-
графія / А. Душний / [за заг. ред. Б. Пица]. – Дрогобич : Пóсвіт, 2010. – 328 с.

3. Душний А., Пиц Б. Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва : 
довідник / А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : Пóсвіт, 2010. – 216 с.

4. Іванов Є. О. Академічне баянно-акордеонне мистецтво на Україні (іс-
торичний аспект) : дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.02 – музичне 
мистецтво  / Є. О. Іванов. – К., 1995. – 277 с.

5. Кундыс Р. Львовская баянная школа в контексте национального ака-
демического народно-инструментального искусства // Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. В 2-х ч. – № 3 (29). – Тамбов : Грамота, 2013. – Ч. 1. 
– С. 94–97. 

6. Оберюхтин М. Проблемы исполнительства на баяне / М. Оберюхтін. – 
М. : Музыка, 1989. – 95 с.



ISSN 2308-4855   127

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Êóíäèñ Ð. Äîìiíóþ÷i âåêòîðè Ëüâiâñüêî³ áàÿííî³ øêîëè...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Пиц Б., Душний А. Кафедра музичних інструментів та вокалу Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : науково-
історичний довідник / [гол. ред. І. Фрайт]. – Дрогобич : Пóсвіт, 2011. – 196 с.

8. Пиц Б., Душний А. Науково-мистецький проект «Львівська баянно-
акордеонна школа» в контексті баянно-акордеонного руху Західної України / 
Б. Пиц, А. Душний // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського На-
ціонального університету імені Лесі Українки та Національної музичної акаде-
мії України ім. П. Чайковського : зб. наук. пр. / [упор. О. І. Коменда]. – Луцьк : 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – Вип. 8. – С. 47–58.

9. Пиц Б., Душний А. Розповсюдження баяна у Західній Україні / Б. Пиц, 
А. Душний // Науковий вісник НМАУ ім. П. Чайковського : Виконавське музи-
кознавство : історія, теорія, практика / [автори проекту, ред.-упоряд. М. Давидов, 
В. Сумарокова]. – К. : НМАУ ім. П. Чайковського, 2012. – Вип. 103. – С. 83–94.

10. Поникарова Л. Баян в народно-инструментальном жанре Украины: 
уч.-метод. пос. по курсу «Теория и история народно-инструментального испол-
нительства» / Л. Поникарова. – Харьков : Торнадо, 2003. – 104 с.

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

12. Сташевський А. Нариси з історії української музики для баяна : навч. 
посіб. [для студ. вищ. навч. закл. мист. і освіти] / А. Сташевський. – Луганськ : 
Поліграфресурс, 2006. – 152 с.

Статтю подано до редакції 15.10.2013 р.



128   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 7, 2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ìèñòåöòâîçíàâñòâî

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УДК 785(477.83)"20"(043.83)
Оксана СЕРГІЄНКО,

м. Київ

НАРОДНО-ОРКЕСТРОВЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ 
ХХІ СТОЛІТТЯ НА ПРИКЛАДІ МИСТЕЦЬКИХ 
ПРОЕКТІВ ДРОГОБИЧЧИНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-

АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ*

У статті розглядається народно-оркестрове мистецтво України сього-
дення. Одним із пріоритетів пропаганди означеного спрямування виступають 
конкурсно-фестивальні проекти Дрогобиччини: імені Анатолія Онуфрієнка, «Ві-
зерунки Прикарпаття», «Perpetuum mobile». Водночас проводиться лінія попу-
лярного репертуару, який виконують колективи із різних регіонів України, Росії, 
Білорусі, Німеччини.

Ключові слова: оркестр народних інструментів, репертуар, пропаганда, кон-
курс, «Візерунки Прикарпаття», «Perpetuum mobile».

Serhiyenko О. XXIst century Ukrainian Folk Orchestral Art Implemented in 
Drohobych District Art Projects: Comparative and Analytical Aspects. The article concerns 
contemporary Ukrainian folk and orchestral art. As one of the priorities, Festival projects, 
implemented in Drohobych district, were taken as one of possible ways of promoting this 
art. Among them mention should be made of Anatoly Onufrienko Festival, «Carpathian 
Patterns», «Perpetuum mobile». At the same time we introduced a line of popular repertoire 
performed by the teams from different regions of Ukraine, Russia, Belarus, Germany.

Key words: folk instruments orchestra, repertoire, promotion, contest, “Carpathian 
Patterns», «Perpetuum mobile».

Сергиенко О. Народно-оркестровое искусство Украины ХХI века на при-
мере искусствоведческих проэктов Дрогобыччины: сравнительно-аналити-
ческий аспект. В статье рассматривается народно-оркестровое искусство 
Украины сегоднешнего дня. Одним из приоритетов пропаганды определенного 
направления выступают конкурсно-фестивальные проекты Дрогобыччины: 
имени Анатолия Онуфриенко, «Узоры Прикарпатья», «Perpetuum mobile». В 
то же время проводится линия популярного репертуара, который выполняют 
коллективы из разных регионов Украины, России, Беларуси, Германии.

Ключевые слова: оркестр народных инструментов, репертуар, пропаганда, 
конкурс «Узоры Прикарпатья», «Perpetuum mobile».

Постановка проблеми. ХХІ століття диктує нові форми, методи та 
соціальні стандарти розвитку мистецької освіти, виконавських та компо-
*© Сергієнко О. Народно-оркестрове мистецтво України ХХІ століття на прикладі мис-
тецьких проектів Дрогобиччини: порівняльно-аналітичний аспект
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зиторських тенденцій. На сьогодні практично не залишилося державних 
оркестрів народних інструментів (за винятком академічного оркестру на-
родних інструментів України під керівництвом народного артиста Украї-
ни В. Гуцала), які б систематично концертували, пропагуючи кращі зразки 
класичних творів, оригінальні композиції та народну музику. Винятком є 
навчальні колективи при мистецьких навчальних закладах I – IV рівнів 
акредитації, а також ряд самодіяльних оркестрів народних інструментів 
при Народних домах регіональних творчих осередків. 

Одним із регіонів, який виступив ініціатором в утвердженні вагомос-
ті ролі народно-оркестрового мистецтва України із введенням означеної 
номінації у різноманітні конкурсні проекти, виступив Дрогобич. Мета 
мистецького Дрогобича полягає у виявленні, підтримці та пропаганді 
народно-інструментального оркестрового музикування на різних етапах 
виконавства (від початкової до вищої ланки, від аматорства до самоді-
яльності та ін.). Відтак, починаючи із 2007 року, Дрогобич активно за-
лучає до співпраці різноманітні творчі колективи України, а сьогодні – і 
зарубіжжя.

Аналіз досліджень. Сьогодні Українська школа академічного народ-
но-інструментального мистецтва багата на науково-методичну базу (пра-
ці М. Давидова, В. Гуцала, А. Онуфрієнка, С. Хащеватської та ін.), цілої 
низки наукових розвідок (публікації В. Варакути, Л. Боднар, П. Дрозди, 
А. Душного, В. Дейнеги, Ю. Лошкова, І. Мариніна, Л. Пасічняк, Т. Сід-
лецької, О. Трофимчука та ін.) довідникової [2; 3] та енциклопедичної 
літератури («Виконвське музикознавство» М. Давидова). Композиторами 
різних років (В. Власовим, В. Гуцалом, В. Дмитренком, В. Зубицьким, 
Г. Казаковим, Л. Колодубом, К. М’ясковим, А. Онуфрієнком, Я. Олексі-
вим, В. Попадюком, Ю. Польовим, М. Стецюном та ін. ) створено низку 
оригінальної музики, керівниками колективів здійснено опрацювання, ін-
струментування та аранжування творів світової класики та інспірування 
для оркестру творів, написаних в оригіналі для баяна-акореона, скрипки, 
фортепіано тощо.

Основні праці, які висвітлюють масштабну результативність орке-
стрового мистецтва Дрогобиччни ХХІ століття, – довідники А. Душного 
та Б. Пица «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва» (Дрогобич, 
2010) [2] та «Кафедра народних музичних інструментів та вокалу Дро-
гобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» 
(Дрогобич, 2011) [3], у яких подаються результати конкурсних змагань 
та регіональне представництво. Також наша увага зосереджена на аналі-
зі програм конкурсів: Всеукраїнського конкурсу виконавців на народних 
інструментах імені Анатолія Онуфрієнка (2007, 2009) [4; 5]; Всеукраїн-
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ського конкурсу баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» (2010, 
2011, 2012) [7; 9; 11]; Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів 
«Perpetuum mobile» (2009 – 2013) [6; 8; 10; 12; 13], які проводяться на базі 
двох мистецьких закладів Дрогобича, – музичного училища імені Василя 
Барвінського та музично-педагогічному факультеті педуніверситету імені 
Івана Франка.

Мета статті полягає у виявленні оркестрових народно-інструмен-
тальних колективів України ХХІ століття в контексті Дрогобицьких кон-
курсів, їхньої ролі в соціокультурі сьогодення та репертуарних тенденцій.

Виклад основного матеріалу. Народно-інструментальне мистецтво 
Дрогобиччини ХХІ століття дало потужний мистецький стимул заявити 
про себе, свої уподобання, свій склад, репертуар тощо цілій когорті орке-
стрових колективів України, а також зарубіжжя (Росії, Білорусі, Німеч-
чини). Починаючи із 2007 року, систематично двічі на рік (буває і тричі 
– 2012 р.) Дрогобич стає «столицею» народно-інструментального мисте-
цтва і зокрема – оркестрової ланки. Тут проявляють своє мистецтво дитя-
чі, самодіяльні, навчальні та професійні оркестри народних інструментів 
(ОНІ) із різних куточків України, обмінюються репертуаром керівники, 
ведуться методичні семінари для диригентів колективів, демонструєть-
ся зразкове виконання (ОНІ Донецької музичної академії імені Сергія 
Прокоф’єва під керуванням А. Нижника, 2011 р.).

Ініціатором народно-оркестрового руху Дрогобича виступив один із 
організаторів мистецького життя краю Андрій Іванович Душний. Впер-
ше оркестрову номінацію було введено до конкурсних прослуховувань 
Всеукраїнского конкурсу імені Анатолія Онуфрієнка у 2007 році [4] з по-
дальшим утвердженням у 2009 році [5]. І так, пропонуємо схематично 
розглянути еволюційну панораму оркестрової номінації.

Таблиця 1.

Рік № Колектив Навчальний заклад Керівник Резу-
льтат

2007

1. ОНІ Вінницьке УКіМ Г. Мура-
щенко

І

2. ОНІ Ужгородське МУ 
ім. Д. Задора

С. Стегней ІІ

3. ОНІ Тернопільське МУ
ім. С. Крушельниць-
кої

М. Дмит-
ришин

ГРАН-
ПРІ
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2009

1.

Дитя-
чий

ОНІ 
«Ве-
се-
лики»

Долинська ДМШ М. Мазур
І

2. Зраз-
ковий
ОНІ

Сімферопольська 
дитяча музично-хоро-
ва школа

Г. Казачен-
ко. 
О. Леон-
тьєва

І

3. Викла-
дачі

ОНІ ДМШ № 2 м. Дро-
гобич

Р. Сорока. І

4.

І-ІІ р.а.

ОНІ Тернопільське МУ 
ім. С. Крушельниць-
кої

М. Дмит-
ришин

ГРАН-
ПРІ

5. ОНІ Херсонське УК О. Нова-
ковська

І

6. ОБ-А Дрогобицьке МУ 
ім. В. Барвінського

Р. Кабало І

7. III-IV 
р.а.

ОУНІ Львівської НМА 
ім. М. Лисенка,

В. Гарба-
рук,
Я. Олексів

І

Отже, ми бачимо що за два рази проведення конкурсу збільшився по-
казник оркестрів, це означає зацікавленість керівників у даній номінації 
та в її потребі для сьогодення. Варто зауважити, до складу журі першого 
конкурсу увійшли відомі постаті народно-інструментального мистецтва 
М. Давидов (Київ), Л. Посікіра, М. Корчинський (Львів), М. Імханицький 
(Москва, Росія), В. Голубничий (Нижній Новгород, Росія) та ін. В другому  
цю когорту поповнили А. Семешко (Київ) та В. Власов (Одеса) [2, 99]. 

Серед зразкових колективів вирізняється ОНІ Тернопільського МУ, 
який двічі став Володарем «Гран-Прі» і був визнаний як найкращий ор-
кестр мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. У його ре-
пертуарі «Гуцульська рапсодія» В. Карамишева, 7 частин з сюїти «Сон в 
літю ніч» В. Кукузенка, Вступ до опери «Квартал янголів» М. Теодоракі-
са, українська народна пісня в обробці А. Новікова «Розпрягайте, хлоп-
ці, коней», Сцени з життя кубанських козаків «Бриньківський козачок» 
Ю. Зацарного та ін. [4, 43; 5, 39]

Спеціально для другого конкурсу львівським композитором Я. Олексі-
вим була написана «Фантазія» для ОУНІ із присвятою визначній постаті, 
чиє ім’я носить конкурс, – Анатолію Васильовичу Онуфрієнку. Також ко-
лектив виконав твори А. П’яцолли «Смерть янголів», Я. Олексіва «Укра-
їнська фантазія» та ін. [5, 39].
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Подальші нововведення оркестрової номінації відбулися в рамках ди-
тячо-юнацького Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів «Візе-
рунки Прикарпаття» із 2010 року.

Таблиця 2.

Рік № Колектив Навчальний заклад / 
установа Керівник

Ре-
зуль-
тат

2010
1 «Народний ху-

дожній
колектив» ОНІ

Херсонського палацу 
дитячої та юнацької 
творчості

Л. Свя-
тенко

І

2011

2. ОУНІ викла-
дачів

Стрийська ДМШ 
ім. О. Нижанківського 

В. Кисіль І

3. Народний ОНІ Стрийський районний 
Народний дім

В. Кисіль ІІ

2012

4. ОУНІ Львівської ДМШ № 1 
ім. А. Кос-
Анатольського

Я. Олек-
сів

І

5. ОНІ Маріупольської ДШМ В. Плот-
нікова

ІІ

Даний конкурс об’єднав виконавські колективи Львівщини, Херсона 
та Маріуполя. У програмі учасників «Композиція на теми українських 
мелодій» та «Братівська полька» М. Марківа, «Фантазія f-moll для сопіл-
ки в супроводі оркестру» В. Попадюка, «Віночок українських мелодій» 
В. Терпелюка, «Курячі буги» Є. Дербенка, «Лірична фантазія “Калинонь-
ка”» М. Стецюна, «Забуття» А. П’яцолли, «Решето і коломийка» з балету 
«Хустка Довбуша» А. Кос-Анатольського та ін. [9, 21; 11, 24]. До складу 
журі входять керівники навчальних оркестрів України А. Нижник (До-
нецьк), Я. Олексів (Львів), Ю. Чумак (Дрогобич), М. Дмитришин (Тер-
нопіль) та ін., які із розуміння специфіки інструментарію та репертуару 
дуже тонко та індивідуально підходять до того чи іншого колективу.

Кожен оркестр відрізняється своєю оригінальністю (стилем, виконавським 
трактуванням репертуару, тощо), складом (домрово-балалаєчний або скрип-
ково-бандурним) та кількісним показником учасників (від 22 до 50 чоловік). 
Вони уособлюють пропаганду оркестрового мистецтва у своєму регіоні, що 
складає цілісну невід’ємну складову оркестрового мистецтва України. 

Сьогодні одним із потужних мистецьких форумів, який по своїй формі 
та масштабі з року в рік збирає сотні виконавців та колективів із України 
й зарубіжжя, є міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum 
mobile», заснований у 2008 році музично-педагогічним факультетом Дро-
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гобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
при сприянні Міністерства освіти та науки України [3, 55]. Із 2009 року 
в програмні умови конкурсу введено номінацію «оркестри народних ін-
струментів». 

У таблиці 3 подається регіональне представництво України на конкурсі, 
а також колективи-представники зарубіжжя (Росії, Білорусі, Німеччини).

Отже, із наведених даних можна класифікувати оркестри за наступ-
ними критеріями: дитячі (ДМШ), навчальні (музичні училища, коледжі, 
музична академія), самодіяльні (Львівський національний університет 
ветеринарної медицини, Київський палац дітей та юнацтва), викладаць-
кі (Київська ШМ № 6 ім. Г. Жуковського Дрогобицька ДМШ № 2), про-
фесійні (Сімферопольський міський театр естради). Географія колективів 
(по Україні) складається так: Львівська обл. (Львів, Дрогобич, Стрий); 
Закарпатська обл. (Ужгород); Хмельницька обл. (Кам’янець-Подільськ); 
Волинська обл. (Луцьк); м. Рівне; м. Київ; м. Миколаїв; Запорізька обл. 
(Мелітополь); АР Крим (Сімферополь).

Якщо узагальнити репертуар оркестрів, то він включає твори В. Раду 
(«Весняна хора»), А. П’яцолли («Танго вулиць», «Забуття», «Лібертан-
го»), А. Кос-Анатольського (Увертюру до опери «Заграва»), А. Шнітке 
(Два фрагменти з музики до спектаклю «Ревізька казка»: «Чиновники» та 
«Шинель»), В. Семенова (Соната «Баскіріада»), І. Тростянського («Укра-
їнський сувенір»), О. Колодуба («Троїсті музики», Українська карпатська 
рапсодія), О. Циганкова («Російська мозаїка», «Тустеп»), Л. Андерсона 
(«Дрібничка»), Г. Хоткевича («Героїчна поема про Байду»), В. Власова 
(«Шлях скорботи»), П. Фросіні (Увертюра «Британія»), Ю. Польового 
(«Галицька барвиста», Марш «Опришків», «Рекрутська», «Намисто»), 
І. Гайденка (Концерт для цимбалів з оркестром), О. Трофимчук (Гуцуль-
ські награвання «Ой дай, Боже, в добрий час»), В. Дмитренка («Імпровіза-
ція і танок», «Замок Любарта», «Медитація»), В. Попадюка («Українська 
фантазія»), Ю. Зацарного («Бриньківський козаок») та ін. [6; 8; 10; 12; 13].

Відтак Оркестр народних інструментів ім. В. Воєводіна із Донецької 
державної музичної академії ім. С. Прокоф’єва відкривав програму IV-
го конкурсу «Perpetuum mobile» (2011), а також акомпанував солістам у 
категорії «концертний виконавець». Виступи цього чудового колективу 
під орудою доцента Артема Нижника проходили з величезним успіхом 
і стали справжнім мистецьким явищем. Репертуар колективу складають 
твори «Танець скоморохів» з музики до весняної казки М. Островського 
«Снігуронька» та Фінал концерту d-moll П. Чайковського, «Два кольори» 
О. Білаша до слів Д. Павличка, «Циганські наспіви» П. Сарасате, «Циган-
ська рапсодія» й «Разсипуха» В. Грідіна та ін. [11, 67].
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Наступною подією презентації творчих колективів України став виступ 
Оркестру народних інструментів Тернопільського музичного училища 
ім. С. Крушельницької під керуванням Михайла Дмитришина на відкритті 
V-го конкурсу «Perpetuum mobile». Дійство відбувалось у рамках творчого 
вечора заслуженого діяча мистецтв України Юрія Кіцили із виконанням ав-
торської музики митця [12, 67–68].

За визначеннями професора Л. Варавіної, «Відмінною рисою цього 
конкурсу є те, що вимоги ансамблевих і оркестрових категорій сформу-
льовані таким чином, що дають можливість взяти участь різноманітним 
складам ансамблів і оркестрів, враховуючи сформовану традицію ансамб-
левого музикування в українському народному виконавстві як фольклор-
ного, так і академічного напрямів. Це, з одного боку, привертає виконав-
ців з усіх куточків України, Росії, Білорусі, а також інших країн, ініціює 
взаємозбагачення культур, підвищення професійного рівня 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 дадуть чіткі орієнтири 
для вітчизняної народно-інструментальної школи» [1].

Висновки. Провівши панораму оркестрового мистецтва сьогодення 
на прикладі мистецьких конкурсів Дрогобича, констатуємо, що сьогодні 
ряд колективів (за підсумками статті – 35 ОНІ України) знаходять мож-
ливість презентувати своє мистецтво на національному та міжнародному 
рівні. Їхня наполегливість, систематичність у роботі заслуговують уваги з 
боку держави (якої, на жаль, практично немає), а керівники оркестрів – це 
«фанати», які за будь-яку ціну докладають максимум зусиль до виконав-
ських сентенцій, репертуарного забезпечення, інструментарію, постаючи 
водночас менеджерами-сподвижниками своєї справи.
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БАЛЕТ XVII − XVIII СТОЛІТТЯ: 
ВИДАТНІ МАЙСТРИ І ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ*

У статті здійснено аналіз балету бароко, класицизму, сентименталізму 
XVII − XVIII століть. Автор визначає видатних балетмейстерів, а також ана-
лізує балетне мистецтво і танцювальну техніку.

Ключові слова: хореографія, балет, танець, бароко, класицизм, класика, сен-
тименталізм, новий час, балет просвітництва, дієвий балет, балетмейстер.

Sharykov D. XVII-XVIIIth Century Ballet: Outstanding Masters and Expressive 
Means. The article analyses the ballet of Baroque, Classicism, Sentimentalism through 
the XVII – XVIIIth centuries. The author defi nes the prominent ballet-masters, and 
carries out the analyses of ballet art and dance technique.

Key words: choreography, ballet, dance, Baroque, Classicism, classics, 
Sentimentalism, new time, ballet education, ballet d’action, the choreographer.

Шариков Д. Балет XVII – XVIII века: выдающиеся мастера и 
выразительные средства. В статье осуществлен анализ балета барокко, клас-
сицизма, сентиментализма XVII – XVIII веков. Автор определяет выдающихся 
балетмейстеров, а также анализирует балетное искусство и танцевальную 
технику.

Ключевые слова: хореография, балет, танец, барокко, классицизм, клас-
сика, сентиментализм, новое время, балет просвещения, действенный балет, 
балетмейстер.

Постановка проблеми, аналіз досліджень. Проблема, якій при-
свячене дослідження, є цікавою тим, що вперше у вітчизняному мисте-
цтвознавстві аналізуються жанрово-стилістичні й формально-технічні 
особливості балету бароко, класицизму та сентименталізму. Досліджен-
нями хореографії нового часу займались Ю. Бахрушин, Л. Блок, М. Гват-
терини, Ю. Григорович, В. Красовська, С. Худеков, А. Сміт, Д. Шариков.

Мета статті полягає у визначенні особливостей балету бароко, кла-
сицизму, сентименталізму XVII−XVIII століть: проаналізувати діяль-
ність майстрів танцю XVII−XVIII століть; схарактеризувати особливос-
ті балету і танцювальну техніку.

Виклад основного матеріалу. Бароковий танець і балет був при-
дворно-аристократичним і мав такі жанри: балети-маскаради 1610 

*© Шариков Д. Балет XVII−XVIII століття: видатні майстри і виражальні засоби
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– 1630 рр.; мелодраматичні балети 1610 – 1630 рр.; ballet-entrée 1610 
– 1640 рр. (балет-виходів); сomedie-ballet 1660 – 1690 рр. (балет-коме-
дія); ballet-pastorale 1700 – 1770 рр. (балет-пастораль); ballet-opera 1670 
– 1770 рр. (балет-опера) [5, 81]. 

Балети-маскаради – жанр, який поєднував комічну і шляхетну сло-
весну декламацію з танцями, дивовижні, казкові та екзотичні костюми. 
«Маскарад Сен-Жерменського ярмарку» (1606). 

Мелодраматичні балети – жанр, який за змістом мав міфологічний, 
лицарський чи фантастичний сюжет; поєднував танцювальні епізоди 
із вокальними аріями; «Балет аргонавтів» (1614), «Божевілля Роланда» 
(1618). 

Вallet-entrée – жанр, у якому важливим був розкішний, ефектний і 
шляхетний танцювальний вихід-марш під декламацію. Музика йшла 
фоном і підкреслювала велич танцівника в «Королівському нічному 
балеті» (1653), у якому брав участь молодий король Франції Луї XIV 
Бурбон [2, 91]. 

Комедія-балет – театральний жанр, що поєднував діалог, танець і 
пантоміму, музично-інструментальне, іноді вокальне, а також художнє 
оформлення – декорації та костюми. Його творцями були драматург 
Жан-Батист Мольєр, композитор Жан-Батист Люллі, балетмейстер П’єр 
Бошан і декоратор Карл Вігарані. Це комедії-балети: «Докучні» (1661), 
«Шлюб за неволею» (1664), «Принцеса Еллінська» (1664), «Любов-ці-
лителька» (1665), «Комічна пастораль» (1667), «Жорж Данден» (1668), 
«Пан де Пурсоньяк» (1669), «Міщанин у дворянстві» (1670), «Блиску-
чі коханці» (1670), «Психея» (1671), «Удавано хворий» (1673), «Тріумф 
любові» (1681) [5, 83]. 

Балет-опера – театрально-музичний жанр, у якому балет був складо-
вою частиною оперного дійства. Танці були розважальним дійством між 
оперними аріями та хоровим співом: «Галантна Індія» (1740). У 1661 р. 
за наказом короля в Парижі створюється Королівська академія танцю, 
яка існувала до 1780 р. Вона виробляла канони танцювальних форм і ру-
хів, створювала методи викладання, систему балетних термінів, прин-
ципи й прийоми запису танцю. Завдяки П’єру Бошану та Раулю Фьойє, 
було створено французьку термінологію й теорію балету. За основу було 
взято метод італійської школи Чезаре Негрі та форми рухів, поз, поло-
жень давньогрецької оркестіки. 

Від створення Академії танцю в Парижі бере свій початок Французь-
ка академічна школа класичного танцю. 1701 року Раулем Фьойє впро-
ваджено термін «Χορεόγράφια» – хореографія, мистецтво запису танцю 
і нотація танцювальних кроків, а також у 1708 році балет остаточно стає 
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окремим видом пластичного мистецтва, виділившись із музичного теа-
тру. Хоча дуже часто поєднувався з оперою [2, 129]. 

Видатні викладачі танцю, постановники, виконавці балету бароко 
1650 – 1760 рр. – це П’єр Бошан, Раулем Фьойє Гійом Пекур, Луї Дю-
пре, Джон Уївер. Видатні виконавці – Клод Баллон, Мішель Блонді, Луї 
Дюпре, Гаетано Вестріс, Рінальдо Фузано, Барберина Компанійні, Марі 
Комарго, Марі Салє, Франсуаза Прево [5, 91]. 

Техніка барочного танцю була такою: чоловічий танець переважає 
над жіночим; віртуозні pas assemblé, pas jeté, pas marché, pas de bourré, 
pas assemblé, pas glissade, pas ballonné, entrechat quatre, roile, entrechat 
trois, cabriole, tour de force, soutenu en tournent, tour chainé, pirouttes, tour 
en l’air. Музика найчастіше була і оформлювальною, і спеціально напи-
саною під конкретні рухи, варіації, танці. В барочному танці остаточно 
закріплюється французька академічна термінологія.

Класицизм (від лат. classicus – зразковий) – напрям у хореографії 
1760 – 1810 рр., в основі якого лежить античність: класика, еллінізм, 
римське мистецтво, а також класика доби італійського Ренесансу. Кредо 
напряму – розумна закономірність, шляхетність, вираження піднесених 
моральних ідеалів, сувора організованість, міць і велич, логічний і гар-
монійний образ, рівновага і симетрія в композиційній побудові. У балеті 
класицизм виник як протиставлення бароко, його розкішній і масивній 
репрезентації, домінування танцювальної техніки над ідейно-образним 
змістом, умовними формами й рухами, які не завжди були змістовні й 
виразні. Також представники балету класицизму підтримали ідеї Про-
світництва. Норми гарного смаку, стриманості та виваженості людини 
виходили з природи, у якій вбачався зразок гармонії. Тому в балеті почав 
діяти принцип наслідування природній правдоподібності. 

У балеті класицизму зміст балету стає головним. Сюжет найчастіше 
обирався з античної літератури. Для чіткішого й виражальнішого засобу 
передачі ідейно-оброзного змісту представники балетного класицизму 
впровадили принципи давньоримської сальтації – танцювальної панто-
міми, яка почала переважати над професійним танцем. Жести й рухи в 
балеті були змістовними й обов’язково виражали певну дію і завдання. 

Балет класицизму був придворним, де працювали винятково професійні 
майстри, – баладени й балерини. Художнє оформлення балету спрощується 
– декорації позбавляються пишності та розкішності, важливим є правдива 
передача сюжету та змісту при декоруванні сцени балету. У костюмі вже 
часто використовується давногорецька туніка, м’які туфлі [5, 92]. 

Техніка танцю і музика залишається такою ж, як і в барочному бале-
ті. Чоловічий танець переважає над жіночим. Віртуозні pas є додатком 
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до виражальних жестів і рухів танцювальної пантоміми. Також важли-
вою стає роль характерного танцю. Спочатку – як передача виконавцем 
образу персонажа балету, завдяки виражальним жестам і танцювальній 
пантомімі. А згодом – при дивертисментних фрагментах стилізовано-
го народного танцю – іспанського, італійського, угорського, східного. 
Також балет класицизму завдяки збагаченню за рахунок виражального 
жесту і танцювальної пантоміми, запроваджує нову танцювальну фор-
му – «danse d’action» дійовий танець. Ця форма згодом стане не тіль-
ки передачею виражальної змістовності танцю, а також кульмінацією в 
балетному дійстві при передачі найголовнішого його моменту завдяки 
використанню corps de ballet – ансамблю виконавців [1, 234]. 

Видатні представники балету класицизму і сентименталізму – Франц 
Гілфердінг в Австрії, Гаспаро Анджоліні, Сальваторе Вігано в Італії, 
Жан-Жорж Новерр, Жан Доберваль, Жан Омер у Франції, Шарль Дідло, 
Іван Вальбрех у Росії. 

У 1738 р. в Росії Жаном Батистом Ланде вперше в країні засновано 
професійну танцювальну школу, «Кадетський корпус», з якого бере по-
чаток Академія російського балету імені Агрипіни Ваганової, а також 
Російська академічна школа класичного танцю, яку в 1785 − 1830 рр. під-
тримали і підготували багато виконавців Іван Вальбрех і Шарль Дідло.

Сентименталізм (від англ. sentimental, фр. sentiment – почуття) – на-
прям в хореографії 1780 – 1830 рр. Панівним у сентименталізмі, на від-
міну від класицизму, є не розум, а почуття. Гарний смак, стриманість і 
виваженість не суперечать життєвим хвилюванням, почуттям, емоціям, 
а є такими звичайними, як і все живе в природі. У 1790-х рр. під впли-
вом моди, подібно до античного танцю, жіночий балетний костюм стає 
здебільшого легким, з’являється безпітборні туфлі. Надалі лише балери-
ни починають найчастіше ставати і довго танцювати на півпальцях, що 
стало передвісником тацю на пуантах – «danse en pointe» [4, 294]. 

Техніка залишається такою ж, як в балеті бароко і класицизму. 
Чоловічий танець за репрезентацією рівномірно розподіляється з жі-
ночим, продовження розвитку та вдосконалення балетної пантоміми 
і танцю, застосування побутового сільського, а згодом стилізованого 
народного танцю. В балеті починає репрезентуватися життя звичайних 
людей з людськими ситуаціями і пристрастями. У балеті використо-
вується легкий побутовий чоловічий і жіночий костюм, у художньому 
оформленні використовуються природні зображення ландшафту, де-
кор інтер’єру. Балет починає поєднуватись із драмою – балет-комедія, 
балет-трагедія, а також використовуються складні філософські й мі-
фічні сюжети [3, 131].
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Видатні виконавці класицизму та сентименталізму – (1760 – 1830 рр.) 
– брати П’єр і Максиміліан Гарделі, Женев’єва Гослен, Марі Алар, Марі 
Гімар, Луї Дюпор, Шарль Дідло, Огюст Вестріс [5, 94]. 

Висновки. Отже, у період бароко, класицизму, сентименталізму ба-
лет остаточно виокремився у самостійний вид мистецтва, поряд з му-
зикою, живописом, архітектурою, літературою, театром. Знаходячись 
в умовах придворного балету, згодом став професійним і почав підго-
товлювати професійних танцюристів й балетмейстерів. За часів балету 
XVII − XVIII століть остаточно вибудувалась концепція побудови бале-
ту: літературний, драматичний чи побутовий сюжет, спеціально напи-
сана музика, поставлені танці, варіації, художньо оформлено костюми 
й декорації. У XVII − XVIII століттях засновані французька й російська 
академічні школи класичного танцю, а також перша професійна науко-
во-педагогічна структура – академія танцю в Парижі. Балет за часів кла-
сицизму й сентименталізму утворює виражальні засоби – класичний та-
нець, характерний танець (стилізований народний), а також застосовує 
танцювальну пантоміму. Техніка танцю значно розвинулась і ускладни-
лась поряд з танцем ренесансу. З’явились професійні виконавці – бале-
рини й баладени. 
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ОРКЕСТР НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДМШ 
м. СТАРИЙ САМБІР: 

ТВОРЧО-ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ*

У статті висвітлюється творчий шлях оркестру народних інструментів 
Дитячої музичної школи м. Старий Самбір (Львівської області). Проводиться 
лінія у репертуарному та концертному аспекті, розглядається трансформація 
колективу (із учнівського у викладацький). 

Ключові слова: оркестр, репертуар, концертна діяльність, конкурс-фести-
валь.

Shafeta V. Bozhenskyi A. Folk Music Instruments Orchestra at Staryi Sambir 
Music School for Children: Creative and Performing Aspects. The article highlights 
the activity of folk instruments orchestra functioning at Staryi Sambir Music School 
for children. It concerns repertoire and concert matters and the aspects characterizing 
the transformation within the faculty (studens becoming teachers).
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Шафета В., Боженський А. Оркестр народных инструментов ДМШ 
г. Старый Самбор: творчески-исполнительский аспект. В статье освеща-
ется творческий путь оркестра народных инструментов Детской музыкальной 
школы г. Старый Самбор (Львовской области). Проводится линия в репертуар-
ном и концертном аспекте, рассматривается трансформация коллектива (из 
ученического в преподавательский).

Ключевые слова: оркестр, репертуар, концертная деятельность, конкурс-
фестиваль.

Постановка проблеми. Оркестрове мистецтво гри на народних ін-
струментах Львівщини має свої традиції, історію, творчі постаті та ори-
гінальний репертуар, створений керівниками того чи іншого колективу. 
Відтак, малодослідженим залишається оркестрове мистецтво початко-
вих мистецьких навчальних закладів області. Серед таких колективів 
постає оркестр народних інструментів дитячої музичної школи (нада-
лі – ОНІ ДМШ) м. Старий Самбір, одного із навчальних підрозділів з 
якого розпочалася нова історія народно-інструментального мистецтва 

*© Шафета В., Боженський А. Оркестр народних інструментів ДМШ м. Старий Самбір: 
творчо-виконавський аспект
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Львівської школи. Саме тут у 2005 році було започатковано науково-
мистецький проект «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва» 
[7], який сьогодні дає плідні плоди творчої, наукової, методичної, ком-
позиторської та організаційної діяльності в особі своїх подвижників та 
представників мистецької спільноти краю.

Аналіз досліджень. Основними науковими працями, в яких розгля-
дається функціонування оркестрового мистецтва в контексті національ-
ного масштабу, є роботи М. Давидова, Т. Сідлецької, Ю. Лошкова та ін., 
ряд дисертацій (Л. Пасічняк, В. Дейнеги, О. Трофимчука, П. Дрозди), у 
низці напрацювань проводиться лінія оркестрового виконавства на на-
родних інструментах Львівщини (Л. Боднар, А. Боженського, Р. Кунди-
са, А. Душного, Б. Пица, В. Шафети). Основна творча діяльність ОНІ 
ДМШ м. Старого Самбора висвітлювалася у публіцистичних статтях 
місцевої преси [1; 2; 3; 8], довіднику «Львівська школа баянно-акорде-
онного мистецтва» [6], а також знаходиться у приватному архіві керів-
ника колективу Андрія Івановича Душного.

Мета статті полягає у всесторонньому висвітлені творчо-виконав-
ського портрету ОНІ ДМШ м. Старий Самбір в контексті колективного 
музикування на народних інструментах регіону.

Виклад основного матеріалу. Народно-оркестрове мистецтво Укра-
їни постійно перебуває у творчих пошуках свого складу, репертуару, ви-
конавських прийомів. Без державної підтримки такого важливого жанру 
як ансамблево-оркестрове виконавство практично мінімальні шанси на 
виживання. Відсутність пропаганди даного аспекту засобами масової 
інформації, планомірного виховання смаків населення, водночас засил-
ля псевдомасової культури, яка деформує систему цінностей людини, 
призводить до стирання справжньої художньо-цінної культури, яка спи-
рається на класичні та народні надбання.

У цих умовах лише окремі колективи продовжують опиратися по-
тужному потокові псевдомузики, а їх керівники, завдяки ентузіазму 
й вірі у важливість і вагомість своєї справи, творять, незважаючи на 
проблеми сьогодення. Одним з таких колективів є оркестр народних 
інструментів Дитячої музичної школи м. Старий Самбір, відомий на 
Львівщині своєю концертною діяльністю, якістю виконання, цікавим 
репертуаром.

Історично-еволюційний період оркестру народних інструментів 
ДМШ м. Старий Самбір розпочався із 1998 року, з моменту створен-
ня дитячого оркестру народних інструментів у філії музичної шко-
ли у с. Стрільбичі Старосамбірського району Андрієм Івановичем 
Душним, викладачем-баяністом, диригентом та громадським діячем. 
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Мета створення колективу полягала у залученні усіх без винятку 
учнів філіалу до творчо-виконавської діяльності через колективне 
музикування. 

У перший рік діяльності колектив налічував біля 30 учасників, які 
грали на скрипках, гітарі, бандурах, баянах, кларнеті, сопілці, ударних 
та шумових інструментах. Вперше колектив прозвітував у травні цього 
ж року у Народному домі с. Стрільбичі. Виступ був присвячений другій 
річниці створення філії музичної школи. У програмі колективу прозву-
чали композиції – М. Різоля «Козачок» та «Петрусь», А. Філіпенка до 
слів А. Cингаївського «Тополина земля», В’язанка стрілецьких пісень в 
аранжуванні А. Душного [4].

Наступні періоди діяльності оркестру відзначались концертними ви-
ступами: до річниці ЗУНР (1.12.1998), до дня Валентина (14.01.1999), 
до Дня матері (травень 1999), на базі Стрільбицької СШ ім. о. І. Явор-
ського; у щорічному звітному концерті Старосамбірської музичної шко-
ли (травень 1999, актовий зал ДМШ) [6, 55].

З вересня 1999 року оркестр розпочинає функціонування і в осно-
вній музичній школі у м. Старий Самбір (керівник А. Душний), а 
через невеликий проміжок часу стає одним з провідних колективів 
району. За активну участь та майстерний виступ у І-му турі Всеу-
країнського огляду народної творчості 28 травня 2000 року колектив 
був відзначений Грамотою відділу культури Старосамбірської РДА 
[6, 56].

З часом зростала виконавська майстерність оркестру, і 24 вересня 
2000 року оркестр бере участь у ІІ-му турі Всеукраїнського огляду на-
родної творчості, присвяченому 10-й річниці Незалежності України 
(концертний зал обласної філармонії), відзначений Грамотою відділу 
культури Старосамбірської РДА. Колектив представляє на розсуд пу-
бліки «В’язанку стрілецьких пісень», скомпонованих на основі відомих 
пісень «Гей, там горі Січ іде», «За світ встали козаченьки», «Ой, на горі 
та женці жнуть», «Гей, ви стрільці січовії», «Зажурились галичанки», 
«За Україну» та фрагменту композиції Є. Адамцевича «Запоріжський 
марш». 

Виконуючи культурно-громадську функцію у своєму регіоні, ор-
кестр піднімається й до високих мистецьких завдань. Великий творчий 
звіт (у 3-х відділеннях) відбувся 7 квітня 2002 року в концертному залі 
ДМШ м. Старий Самбір: 

 І-е відділення представляла учениця школи Н. Федина (клас ба-
яна А. Душного). У її виконанні звучала музика Й.С. Баха, В. Моцарта, 
Г. Генделя, В. Власова, І. Миськіва;
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 ІІ-е – було побудоване на баянній музиці у виконанні А. Душно-
го (тоді – студента-випускника Львівської музичної академії ім. М. Ли-
сенка). Звучали твори В. Бонакова, Н. Паганіні, В. Власова, Р. Бажиліна, 
В. Чумака;

 ІІІ-є – у виконанні ОНІ ДМШ. Вперше у виконанні дитячого 
колективу звучали як вищезгадані твори, так і Вступ до опери «Запо-
рожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Угорські мелодії» Я. Та-
бачника, «Угорський танець № 5» Й. Брамса, «Віночок народних мело-
дій», українська народна пісня «Ой підемо, мила», «Україно – світ» на 
слова В. Герасимова та музику А. Попернацького й «Дівчинка Марічка» 
на слова і музику І. Шевчук. Всі твори інструментовані для оркестру 
А. Душним, який виходив із можливостей колективу, не порушуючи 
форми та авторського змісту [6, 156].

Великим успіхом супроводжувався виступ оркестру на випускному іс-
питі з диригування А. Душного (Львівська ДМА ім. М. Лисенка) 12 трав-
ня 2002 року, який оцінювала державно-екзаменаційна комісія у складі: 
В. Гарбарука (головного диригента Львівського академічного театру опе-
ри та балету ім. С. Крушельницької), доцентів кафедри оркестрового ди-
ригування академії І. Чупашка, Н. Плаксюка, під головуванням професо-
ра О. Гериновича, які дали високу оцінку виконавському професіоналізму 
оркестру. З 13 виконаних творів комісія особливо відзначила такі: Вступ 
до опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського; Концертну 
п’єсу для баяна з оркестром С. Коняєва (соліст лауреат Всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів Юрій Чумак); «Угорський танець № 5» Й. Брам-
са; «Угорські мелодії» Я. Табачника; «Віночок народних мелодій»; «Ко-
зачок» М. Різоля; українську народну пісні «Ой підемо, мила» (солісти 
С. Зачко та Н. Вигнанець). Митці звернули увагу на вправну інструмен-
товку та аранжування керівника, оскільки партитури були представлені 
ДЕКу перед початком державного екзамену.

2003 – 2004 роки подаються у хронологічних рамках концертної ді-
яльності колективу як у регіоні, так і області:

 8 грудня 2002 року – участь у концерті творчих колективів райо-
ну (Народний дім м. Старий Самбір).

 13 жовтня 2003 року – участь у святковому концерті, присвяче-
ному 61-й річниці створення УПА (Народний дім м. Старий Самбір) [1].

 листопад 2003 року – участь в естафеті митців художньої само-
діяльності «Від району до району» (Народний дім м. Мостиська, Львів-
ська обл.).

 квітень 2003 року – учасник обласного конкурсу дитячих ор-
кестрів народних інструментів. За підсумками творчого змагання на-
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городжений дипломом управління культури ЛОДА за добру підготовку 
оркестру до обласного конкурсу дитячих оркестрів народних інстру-
ментів серед мистецьких шкіл Львівщини, присвяченого Дню матері. 
У виконанні колективу звучать твори: Вступ до опери «Запорожець за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського; «Концертна п’єса для баяна з орке-
стром» С. Коняєва (солістка Н. Федина, баян); «Україно – світ» на музи-
ку А. Попернацького до слів В. Герасимова (солістка Р. Гащишин).

З вересня 2004 р. по травень 2007 р. оркестр перебував у творчій від-
пустці у зв’язку із навчанням у аспірантурі при НПУ ім. М. Драгоманова 
(м. Київ) керівника колективу А. Душного.

З вересня 2007 р. оркестр відновив творчо-виконавську діяльність. 
Його склад трансформувався в бік професіоналізації – 1 листопада 2007 
року колектив розпочав нову концертну діяльність виступом на урочис-
тостях, присвячених річниці Листопадового Чину у концертному залі 
ДМШ м. Старий Самбір. У його виконанні звучать Варіації на тему 
лемківської народної пісні «Кедь ми прийшла карта» В. Чумака (соліст 
А. Душний, баян) та «Віночок українських народних мелодій» В. По-
падюка [2].

Популярність колективу зростає завдяки його керівнику А. І. Душ-
ному, який захоплено працює з оркестром, виступає як диригент і со-
ліст, сам здійснює аранжування та інструментування творів для даного 
складу, підбирає цікавий, але й не простий для виконання репертуар. 
Роботі з оркестром А. Душному сприяє і його наукова (кандидат педа-
гогічних наук зі спеціальності «Теорія та методика навчання музики та 
музичного виховання») та науково-методична праця (він є автором низ-
ки навчальних посібників та методичних рекомендацій, в тому числі, 
для роботи з оркестром народних інструментів).

Своєрідною презентацією колективу як «концертної одиниці райо-
ну» став концертний виступ в одному відділенні в рамках ІІ-го Відкри-
того регіонального конкурсу баяністів-акордеоністів «Візерунки При-
карпаття» 20 лютого 2008 р. в актовому залі ДМШ м. Старий Самбір 
[10]. У творчій співпраці із Народним чоловічим квартетом «Заспів» 
Народного дому м. Старий Самбір (керівник П. Юрчик) були виконані 
дві композиції місцевого автора Юліана Пукшина до слів Стефанії Па-
хольчук «Кликала сурма» та «Коні-скакуни» в аранжуванні А. Душного 
[5]. Перше виконання творів у такому складі викликало велику зацікав-
леність творчістю митця учасників конкурсу, гостей та громади міста. 
Відтак, у концерті звучали твори С. Коняєва «Концертна п’єса для ба-
яна з оркестром» (соліст А. Душний, баян), Ю. Польового «Намисто», 
В. Попадюка «Віночок українських народних мелодій», українські на-
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родні пісні в аранжуванні А. Душного «Ой підемо, мила» та «Обоє чор-
нявенькі» в обробці Л. Калитина (солісти С. Руставецька, І. Копцюх) [9].

Водночас у даному концерті в рамках конкурсу «Візерунки При-
карпаття – 2008» взяли участь студенти-акордеоністи Дрогобицького 
музичного училища Роман Стахнів та Іван Онисів, музично-педагогіч-
ного факультету Дрогобицького педуніверситету Ігор Куртий та Андрій 
Боженський, а також композитор та виконавець із Львівської музичної 
академії Ярослав Олексів (баян) [10, 3–4].

15 березня 2008 р. о 19.00 у програмі «Час місцевих новин» на кана-
лі ТРТ (Дрогобич-Трускавець) було повідомлення про даний конкурс, а 
також заходи, які відбулись у його рамках, серед ілюстраторів виступив 
оркестр народних інструментів ДМШ м. Старий Самбір.

8 березня 2008 року у Народному домі м. Перемишляни (Львівська 
обл.) відбувся концерт творчих колективів Старосамбірщини, серед 
яких був і оркестр народних інструментів [6, 56]. Колектив виконав «За-
порізький марш» Є. Адамцевича, «Ледача молодиця» В. Листопада, «І 
не хлопець, і не дід» І. Сльоти до слів Е. Бандуренка в перекладенні для 
чоловічого квартету Б. Пица та інструментуванні А. Душного (соліст – 
чоловічий квартет «Заспів»), «Мелодію» із кінофільму «Високий пере-
вал» М. Скорика, «Угорські мелодії» Я. Табачника та ін.

Підсумком творчої діяльності оркестру народних інструментів ДМШ 
м. Старий Самбір стала участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 
мистецтв «Кришталевий Трускавець», де колектив за підсумками журі 
здобув звання лауреата І-ї премії [6, 55, 185]. Цей виступ став останнім у 
мистецькій кар’єрі колективу, після чого у зв’язку із різними обставина-
ми він перестав функціонувати як творча одиниця навчального закладу 
та візитка міста і району в цілому.

Висновки. Таким чином, нами здійснено різносторонній аналіз ор-
кестру народних інструментів ДМШ м. Старий Самбір, який у період 
1997 – 2008 рр. виконав визначну роль у становленні академічного ор-
кестрового виконавства регіону, трансформувавшись із учнівського у 
професійно-викладацький колектив. Його діяльність супроводжувалася 
постійною участю у святкуванні визначних історичних дат українського 
народу, відзначенні ювілейних дат видатних діячів культури і мистецтва, 
він неодноразово посідав призові місця і ставав переможцем районних, 
обласних оглядів, конкурсів, фестивалів народної творчості. Колектив 
вніс свою лепту у пропаганду національної традиції оркестрового мис-
тецтва України як невід’ємного фактору соціокультури сьогодення.
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Олена ВОВК,
м. Дрогобич

БОРИС ГРІНЧЕНКО ЯК ТЕОРЕТИК І КРИТИК 
УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ*

У статті проаналізовано погляди Б. Д. Грінченка на дитячу літературу за-
галом і дитячу періодику зокрема, а також визначено вимоги до журналу для 
дітей та обґрунтовано потребу створення українського дитячого журналу. 

Ключові слова: народна школа, дитячий журнал, альманах, шкільна бібліо-
тека, книга, стаття, ілюстрація, систематизація.

Vovk O. Boris Grinchenko as a Theorist and Critic of Ukrainian Children’s 
Literature. The article concerns B. D. Grinchenko’s views on children’s literature in 
general and periodicals in particular. An attempt is made to defi ne the requirements to 
the magazine for children. The necessity of creating a Ukrainian children’s magazine 
is grounded. 

Key words: folk school, children’s magazine, almanac, school library, book, 
article, illustration, systematization.

Вовк О. Борис Гринченко как теоретик и критик украинской детской 
литературы. В статье проанализированы взгляды Б. Д. Гринченко на детскую 
литературу вообще и детскую периодику в частности, а также определены 
требования к журналу для детей и обоснована необходимость создания укра-
инского детского журнала.

Ключевые слова: народная школа, детский журнал, альманах, школьная би-
блиотека, книга, статья, иллюстрация, систематизация.

Постановка проблеми. Діяльність Б. Д. Грінченка завжди була 
спрямована на просвіту українського народу. Справа просвіти не може 
обмежуватися тільки народною школою: «Немає ніякого сумніву, що 
саме лише навчання читанню й письму не набагато просуне уперед роз-
виток учнів у школі і взагалі народну просвіту» [2, 27]. Тому він прагнув 
створити справжнє національне культурне середовище шляхом засну-
вання національної школи, народних бібліотек, театру, а також розвитку 
справжньої національної літератури та періодики. «Кожна нова україн-
*© Вовк О. Борис Грінченко як теоретик і критик української дитячої літератури
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ська книжка, кожний номер української газети все далі і далі посувати-
ме національну свідомість, все більше і більше захоплюватиме людей 
хвилею національного воскресіння», – вважав Б. Грінченко [3, 22]. У 
процесі навчання й формування світогляду дитини велике місце він від-
водив створенню дитячих журналів, адже саме часописи можуть систе-
матично впливати на дитину. 

Аналіз досліджень. До оцінки світогляду й педагогічної діяльності 
Б. Грінченка зверталися свого часу Г. Шерстюк, С. Єфремов, Л. Козар, 
А. Животенко-Піанків, Б. Пастух, О. Неживий. Проте ще й сьогодні ці-
кавою і зовсім не вивченою сторінкою діяльності Б. Грінченка є його 
погляди на дитячу періодику, а також його рукописні журнали. 

Мета статті – проаналізувати позиції Б. Грінченка щодо дитячої лі-
тератури та періодики для дітей. 

Виклад основного матеріалу. Б. Грінченко відстоював ідею наці-
ональної освіти. Справу ж національної просвіти він не відділяв від 
справи національного виховання. Дуже важливе місце в його педаго-
гічній системі посідала ідея виховального і розвивального навчання. 
У своїй статті «Педагогічне крутійство» він зазначив, що «головна 
справа в школі – розвивати, виховувати духовні сили в дитині» [1, 24]. 
Він добре розумів, що комплексний підхід до навчально-виховного 
процесу, тобто взаємозв’язок усіх основних компонентів навчання й 
виховання: цілей, змісту, методів, засобів, форм, – значно підвищує 
його ефективність. До того ж Б. Грінченко завжди дотримувався од-
ного принципу, на якому збудував свою дидактичну систему: навчан-
ня здійснювати шляхом залучення дитини до всіх доступних їй ви-
дів діяльності та вільне спілкування рідною мовою. Тому намагався 
спрямувати навчально-виховний процес саме на створення необхідних 
умов для глибокого розвитку задатків, здібностей і обдарувань кожно-
го учня, вдавався до різних заходів, які допомагали б розвивати укра-
їнську свідомість та духовність у дитині. Наприклад, він практикував 
написання дітьми рідною мовою власних творів, відгуків та рецензій 
на прочитані українські книжки, складання загадок, ребусів, шарад 
тощо. Розуміючи, що для досягнення такої мети лише уроків мало, пе-
дагог продовжував роботу й у позашкільний час. Так з’явилася ідея 
видавати рукописний журнал «Думка» силами учнів та за допомогою 
вчителів – самого Бориса Дмитровича і його дружини Марії Загірньої. 
Журнал цей зберігся в архіві Інституту рукописів НБУ НАН України 
ім. В. І. Вернадського [4].

Сформувавши власну педагогічну систему, Борис Дмитрович про-
сто не міг не вчити й не виховувати за нею свою доньку Настю. Тому 
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він навчає її грамоти за українськими книжками і журналами, що 
писав для неї сам. У спогадах людей, що особисто знали подружжя 
Грінченків, є згадки про існування щонайменше двох таких журналів: 
«Квітки» та «Проліски». Борис Дмитрович не бачив різниці у навчанні 
й вихованні власної доньки та учнів Олексіївської школи, тому ті кни-
ги й журнали, що писалися для Насті, були улюбленою «лектурою» і 
для школярів.

Так, у спогаді «Біографія Грінченко Насті Борисівни», написаної 
М. Загірньою, читаємо: «Потім написав їй батько читанку друкованими 
літерами, тоді почав «видавати» для неї журнал (...) буйними друкова-
ними літерами (...) Яке ж це було свято, як виходив журнал! Він звався 
«Квітка» і був ілюстрований. Були в йому оповідання, вірші, загадки і 
статейки науково-популярні» [5, 87]. 

Відомий педагог Григорій Шерстюк зазначає: «В цій справі повинна 
бути певна система, певний вибір книжок, а їх то й бракувало, їх майже 
зовсім не було. Та з цього становища, як і попереду, Б. Грінченко зумів 
вийти. Але як? – Знову власними силами. Він сам складає граматку, а 
потім і читанку, власноручно друкує їх, цебто пише друкованими літера-
ми, і по них вчить свою дитину. Коли цього стало замало, він видає для 
неї дитячий журнал «Квітку». Нам доводилося бачити і ті підручники, і 
журнал «Квітку»; вони збереглися у надзвичайно багатій бібліотеці не-
біжчика. (...) нам хотілося трохи зупинитися на зовнішньому вигляді тої 
«Квітки», того першого дитячого часопису на українській мові. Написа-
но його надзвичайно старанно, розбірливо, як то потрібно для дитини, а 
до того досить густо оздоблено малюнками та візерунками. Перегляда-
єш сторінки цього журналу і дивуєшся, – яка то сила віри й переконання 
була в цій людині, що положила стільки праці на цю невеличку з вигля-
ду річ, але яку велику з боку ідеї» [9, 13]. 

«Навчав нас читати по-українськи з своїх книжок, котрих у нього 
була ціла бібліотека і були писані ним самим печатними літерами. І досі 
пам’ятаю, як-от: «Квітка» – колядки се були розмальовані червоним і 
різним чорнилом, що нас, дітей, найбільше цікавило. А тепер нас, уже 
великих, цікавлять не ті квітки та візерунки, що змалу, а ті правдиві сло-
ва, що часто ти, дорогий наш учителю, промовляв до нас обездолених» 
[6, 171]. 

Другий журнал, написаний для доньки, – «Проліски». Настин часо-
пис» – зберігається в архіві Грінченка в ІР НБУ ім. В. І. Вернадського 
[8]. Цікавий той факт, що Б. Грінченко застосовував як одну з форм на-
вчально-виховного процесу імітаційну ділову гру – самостійне написан-
ня і укладання журналу. Так з’явилися журнали, що писала їх Настя: 
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«Зоря» – перший Настин часопис, «Зірка» й «Десна», які Борис Дмитро-
вич дуже цінував, інакше не зберігав би їх усе життя. 

Тривале спілкування з дітьми, постійні заняття з власною донькою, 
життєві спостереження, педагогічна практика підвели Б. Д. Грінченка 
до думки про необхідність негайного видання справжнього українсько-
го журналу для дітей і стали основою для обґрунтування теоретичних 
положень про створення дитячого журналу взагалі, які Борис Дмитро-
вич виклав у своїй розвідці «К вопросу о журнале для детского чтения в 
земской народной школе». 

Розмірковуючи над тим, чому дитячі журнали не читаються взагалі 
або читаються мало, науковець доходить висновку, що головних причин 
дві: журнали видаються для дітей освічених класів, тому пишуться мо-
вою, не зрозумілою учням народних шкіл; видавці дитячих журналів не 
розуміють, яким мусить бути дитячий журнал.

Саме на другій причині він зосереджує свою увагу, докладніше зу-
пиняється й намагається розібратися, яким узагалі мусить бути дитячий 
журнал.

Щоб це з’ясувати, треба спершу визначити, для чого він потрібний, 
яка мета його видання. Завдання журналу для дорослих людей, на думку 
Б. Грінченка, – «слідкувати за рухом і розвитком сучасного людського 
життя, за рухом суспільним, політичним, науковим, літературним. Слід-
кувати, констатувати факти цього руху, з’ясувати їхнє значення й ступінь 
важливості для сучасних людей. Потім, на основі цього, на основі також 
вказівок історичного досвіду, указувати, що повинен робити народ, для 
якого журнал видається, яка його роль в майбутньому та що він повинен 
робити тепер. Указувати й спонукати до діяльності» [2, 28]. 

Перше, на що має звернути увагу видавець, – це, безумовно, те, що 
мета журналу для дітей не може бути такою самою, як і мета журналу 
для дорослих, оскільки дитина просто не в змозі розібратися в усіх по-
літичних, суспільних, економічних, наукових питаннях, вона не може 
знати, яким повинне бути суспільство. Отже, мета дитячого журналу, 
як вважає Борис Дмитрович, – інша. Основне завдання, яке стоїть пе-
ред дитячим журналом і яке може бути здійснене тільки журналом (а 
не, скажімо, книгами, що видаються окремо чи серіями книжок), дуже 
важливе. Полягає воно в тому, щоб «систематично впливати на дитячу 
душу, виховуючи її у відомому напрямі, покладаючи в ній основи для 
гарного морального світогляду» [2, 29].

З цієї ж позиції Б. Грінченко підходив і до створення своїх рукопис-
них журналів для дітей. Так, наприклад, вже на першій сторінці журна-
лу «Думка», визначаючи мету всього журналу, він умістив вірш-заклик:
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  Оце буде наша думка
  І наша робота!
  Гей, збирайтесь, паруб’ята, 
  В кого єсть охота.
  Гей збирайтесь, починайте
  Думати-гадати
  Та до оцих думок наших
  Свої докладати [4].
У своїй статті Б. Грінченко пише не тільки про велику необхідність 

випуску журналів аби духовно піднести дитину, а й наголошує на ве-
ликій відповідальності тих, хто займається виданням таких журналів. 
Оскільки «тільки-но навчилася дитина читати, – вона вже придбала 
нове поле для роботи своєї думки. Раніше тільки та чи інша життєва об-
становка, серед якої дитина жила, була для неї цим полем. Тепер же ди-
тячий кругозір значно розширився. У сфері моральних понять ще нічого 
немає остаточно виробленого, свідомо зрозумілого. Книга зустрічається 
з майже незайманим світом дитини. Надалі положення дитини у питан-
нях особливо морального плану непостійне, воно все змінюється до тих 
пір, поки у людини виробляється той чи інший світогляд» [2, 29]. Саме 
читання книг та журналів і може або допомогти в розвитку морального 
світу дитини, або, навпаки, зашкодити. Ось чому Б. Грінченко наполягав 
на тому, що дитячий журнал має починатися з чітко визначеної мети, у 
нього має бути «ясно вироблена система, до дрібниць продумані засоби 
й знаряддя впливу» [2, 29]. Якщо цього принципу суворо не дотриму-
ватися, то дитячий журнал не буде відповідати своєму призначенню, а 
отже, буде в кращому випадку тільки збірником, який періодично ви-
ходить у світ.

Ще одну важливу проблему порушив Б. Грінченко у своїй розвід-
ці: для того, щоб досягти мети, щоб журнал мав позитивний вплив на 
дитину, щоб у дитині формувалася особистість, видавці мають добре 
знати свого читача, знати рівень, стан його інтелектуальної й духовної 
зрілості. 

Науковець відстоює думку, що впливати на світогляд дітей різного 
віку слід по-різному, використовуючи різні засоби. Адже те, що заціка-
вило б п’ятирічну дитину, напевно, буде нецікавим п’ятнадцятирічній, 
оскільки вони мають різні рівні розвитку. Грінченко заперечує можли-
вість існування журналу для різних вікових груп одночасно, оскільки 
тоді б він повинен був мати щонайменше дві мети (для молодшого чи-
тача та старшого). А це, на думку Бориса Дмитровича, все одно, що га-
нятися за двома зайцями. До того ж, за умови такої подвійної мети в 
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журналі не можна говорити про системний підхід. Бо саме систему він 
вважав дуже важливою, просто необхідною умовою існування самого 
дитячого журналу. Отже, Б. Грінченко виступив проти ідеї об’єднання 
відділів для різних вікових груп в одному журналі. А якщо їх все-таки 
об’єднати, то «тоді це буде вже не один журнал, а два, хоча і в одній, 
спільній для обох, обкладинці. І найкраще тоді їх зовсім розділити, щоб 
молодшому не потрапило до рук те, що йому ще рано читати, та щоб 
обидва – і молодший, і старший – не м’яли та не рвали без крайності 
непотрібних для них частин журналу» [2, 31]. 

Ще більшій критиці дослідник піддав саму можливість існування 
журналу і для дітей, і для селян чи просто малоосвіченого дорослого 
читача, що практикувалося в той час. Адже дитина і дорослий селянин 
– це не одне і те ж. Безумовно, дітям не будуть цікаві та й корисні статті 
про сільське господарство, про суспільний устрій, про державний лад 
тощо. А селянинові, навпаки, саме ці питання у журналі й цікаві. А от, 
мабуть, дитячі казки будуть для нього якраз нецікавими. Крім того, до-
росла людина може читати все, написане для дітей, якщо написане воно 
зрозуміло. Щоправда, не все, що написано для дитини, буде цікавим до-
рослій людині. Проте не все з того, що читає доросла людина, може чи-
тати дитина. Цікаво, що як приклад Б. Грінченко наводить твори Гоголя, 
його «блискучо-поетичні фантасмагорії» [2, 32]. 

Б. Грінченко наголошував на думці про необхідність відокремити 
журнал для наймолодших читачів від журналу для дітей більш стар-
шого віку. Щоправда, відстоюючи цю позицію, педагог виступає проти 
самого існування журналу для наймолодших. Оскільки не можна роз-
раховувати, що дитина років семи-восьми зрозуміє ту певну систему, що 
її має журнал, тому часописи для такого віку буде більше альманахом, 
ніж журналом. А отже, вважає він, не варто видавати журнал для дітей 
віком до десяти років. 

Таким чином, розмірковуючи над тим, кому має писатися журнал 
для дітей, Б. Грінченко відстоював думку, що «дитячий журнал треба 
видавати тільки для дітей, і притому для дітей приблизно одного віку, 
приблизно одного ступеня розумового розвитку» [2, 33]. 

У розвідці висловлюється також думка з приводу того, що писати і як 
писати для дітей. Борис Дмитрович порушує важливе питання – вимоги 
до такого періодичного видання, як дитячий журнал. Педагог виділяє 
кілька складових частин такого журналу:

1. Моральний ідеал.
2. Зображення життя.
3. Художність.
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4. Зміст.
5. Мова.
6. Зовнішній вигляд.
7. Відділи журналу.
8. Головний принцип.
«Письменник для дітей, якщо він стоїть не нижче за свою задачу, це 

той самий місіонер, який несе світло любові й правди в незаймані душі 
своїх читачів», – на ці слова одного з педагогів, які наводить Б. Грін-
ченко у своїй розвідці, він рекомендує звернути особливу увагу всім, 
хто пише для дітей [2, 34]. Адже саме на письменника покладено відпо-
відальність за ідеї, які він несе своїм читачам. Твори для дітей не мають 
бути морально повчальними оповіданнячками, в них має бути дух, має 
відчуватися присутність морального ідеалу, справжнього ідеалу добра, 
правди, краси, гуманності. 

Оскільки діти сприймають прочитане більше відчуттями, ніж розу-
мом, треба неодмінно стежити, щоб у творах, призначених для дитячого 
читання, не було нічого, що йде врозріз із моральним ідеалом, треба 
слідкувати, щоб у творі не було псевдоідеалу. Водночас потрібно пиль-
нувати, щоб у журналі не з’являлися також і безідейні твори, яких дуже 
багато саме в дитячій періодиці. 

Життя у творах треба зображувати таким, яким воно є насправді. 
Не треба прикривати його рожевим серпанком, бо це обернеться роз-
чаруванням у сприйнятті життя в майбутньому. Крім того, зазначає 
педагог: «Немає ніякої потреби вберігати дитину від розуміння того, 
що в світі багато горя й мучень, – навпаки, – необхідно, щоб вона як у 
справжньому житті, так і з книги вчилася любові й співчуттю до всіх 
страждаючих, обтяжених тяжким життям, до будь-якого горя. Якщо 
дитина буде зустрічати в книгах, для неї написаних, тільки блакитне 
й рожеве, то це може зовсім відштовхнути її від книги, убити віру в 
неї, якщо справжнє життя показує їй зовсім інше...» [2, 37]. Не тре-
ба також занадто відвертого реалізму в творі, щоб зберегти душевну 
чистоту дитини. Отже, «будемо зображувати життя таким, яким воно 
є, зі сторонами світлими й темними, однак тільки з темними, але не 
брудними» [2, 38].

Ще одна вимога, яку ставить Б. Грінченко перед дитячим журналом, 
– це художність. Він називає кілька причин того, чому твори для дітей 
мають бути художніми:

1. Тільки художньо написаний твір зможе вплинути на душу читача 
з достатньою силою.

2. З дитинства людина має розвивати в собі естетичний смак.
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3. Тільки правдивий, художньо написаний твір, буде цікавий і дити-
ні, і дорослому.

Твір має промовляти тільки на користь, розвиваючи в дитині розумо-
ву діяльність. Поганий же твір буде вбивати уяву, буде привчати розум до 
дрібниць, а почуття до вульгарності. Отже, твір для дітей повинен мати ро-
зумний зміст. Під розумним змістом твору Б. Грінченко розумів декілька 
необхідних речей, а саме: «щоб у творі для дітей був завжди цікавий сюжет, 
вихоплений із життя, правдивий, який заслуговує на обробку; необхідно, 
щоб видно було думку автора, щоб у творі не було нічого робленого, ніяких 
видуманих ефектів, а реальне життя, висвітлене ідеальним світоглядом ав-
тора або, якщо хочете, фантазія, перейнята тим самим світлом ідеалу, але 
фантазія на серйозну тему» [2, 40]. Будь-який твір, уміщений у дитячому 
журналі, повинен спонукати дитину до розумової діяльності, до критично-
го сприйняття життя, а отже, формувати дитячий світогляд. 

«Мова в дитячому творі повинна бути цілком зрозумілою для чита-
чів», – переконаний педагог [2, 40]. Вона має бути зрозумілою вже тому, 
що навіть найкращий за змістом твір буде найгіршим для дитини, якщо 
він написаний незрозумілою їй мовою. До того ж, дитина зовсім не ро-
зуміє натяків або розуміє їх неправильно. Тому їх треба уникати у творі. 
Треба уникати також двозначного висловлювання та будь-якого вислов-
лювання, яке дитина може зрозуміти не так, як треба.

Аналізуючи зовнішній вигляд дитячого журналу, Б. Грінченко зупи-
няється на кількох речах: папір і друк, коректура, формат та ілюстрації. 
Видання для дітей повинне бути написаним великими друкованими лі-
терами і на дуже якісному папері. 

Коректура має бути бездоганною. По-перше, тому що дорослі самі 
мають виконувати роботу безпомилково, якщо цього вимагають від ді-
тей. І по-друге, тому що доросла людина може здогадатися, що перед 
нею помилка, дитина ж, не знаючи правильного варіанта, буде вважати 
за правильний варіант написання саме помилку. Це може призвести до 
неправильного розуміння та запам’ятовування. Особливо шкідливі по-
милки у віршах, оскільки помилка тут спотворює не тільки зміст, а й 
розмір. Дитина має читати вірші естетично бездоганні, щоб навчитися 
відчувати красу, аби розвивати в собі естетичний смак. Тому краще зо-
всім не друкувати у журналі віршів, аніж друкувати погані вірші.

Щодо змісту журналу, то Грінченко вважав, що ідеальний дитячий 
журнал має містити ті ж відділи, які повинна мати й ідеальна дитяча 
бібліотека: літературний та науковий.

Літературний відділ має бути представлений фольклором, оригі-
нальними творами та перекладами. Борис Дмитрович наголошував на 
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тому, що казки, які, безумовно, мають бути в дитячому журналі, не по-
винні бути занадто фантастичними. Фантастика не повинна ускладню-
вати розуміння ідеї, навпаки, має допомагати її визначенню. Б. Грінчен-
ко застерігав уміщати в дитячому журналі художні твори з утилітарною 
метою, бо вони не повинні вчити сільському господарству й ремеслам. 
Переказувати треба твори талановитих письменників, але не твори кла-
сиків, вважав Б. Грінченко. Цікаві його поради стосовно описів природи 
в літературі, яка «повинна відображати природу й нас самих з метою 
зробити нас кращими...» [2, 45].

Науковий відділ має бути представлений історією, історією літера-
тури, географією та етнографією, природознавством. Історія літератури 
повинна вміщувати біографії найвідоміших письменників і бути напи-
сана в белетристичній формі. Історію краще подавати в біографіях ге-
роїв, історичних нарисах і літературних творах на історичну тематику. 
Б. Грінченко ставив низку вимог: усі твори на історичну тематику слід 
подавати в системі, не слід замикатися лише на своїй історії та головне 
– не перекручувати історії: «Історична белетристика й поезія (оповіда-
ння, повість, поема, балада, народна пісня, дума), треба тільки, щоб в 
них не перебріхувалась історія (...) При цьому ніяк не треба заключати 
історичне читання дітей в тісне коло тільки своєї історії. Навпаки, треба 
завжди і всюди показувати, що їх народ є тільки член великої всесвіт-
ньої сім’ї» [2, 47]. У дитячому журналі має бути відведено достатньо 
місця природознавству. Оскільки дитина має знати й розуміти природу, 
то в журналі краще представити всі розділи науки про природу. Тільки 
тоді, коли історія й природознавство стануть олюдненими, коли вони бу-
дуть науками про людину, що перетворює власну і навколишню приро-
ду, вони зможуть підготувати дитину до справжнього життя й реальної 
праці на благо суспільства.

Але найголовніше те, що найкращі твори не досягнуть мети, якщо 
вони будуть подаватися в журналі безсистемно, «тільки видання систе-
матичне може бути справді корисним дитячим журналом (...) головний 
принцип його – систематизація» [2, 49].

Висновки. «Писання для дітей уважав Грінченко завжди своєю по-
винністю і то любою йому повинністю», – зазначено в біографії Бори-
са Дмитровича [6, 12]. На жаль, він не встиг видати справжній дитя-
чий журнал, але незадовго до смерті в нього були великі плани щодо 
дитячої літератури. І хоча сьогодні видавнича інфраструктура дитячих 
видань ще недостатньо сформована, ми можемо говорити про те, що 
більшість журналів, які мають успіх у маленьких читачів («Пізнайко», 
«Чомусик», «Малятко», «Соняшник» та ін.), побудовані саме за прин-
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ципами, сформульованими ще наприкінці XIX ст. великим педагогом 
і видавцем. 

Провідні науковці, що займаються дитячою літературою, нині виді-
ляють ті самі принципи побудови дитячих журналів, що і Б. Грінченко. 
Достатньо навести пункти розділу «Редакційно-видавнича підготовка 
дитячих видань» навчального посібника «Дитяча книга: проблеми ви-
давничої підготовки», написаного доцентом кафедри видавничої справи 
і редагування Української академії друкарства Е. Огар. У пункті пер-
шому цього розділу «Формування видавничого репертуару» авторка 
розглядає такі теми: «Організація видання», «Оцінка теми», «Оцінка 
комунікативно-виховного потенціалу твору». У пункті другому «Редак-
торське опрацювання оригіналу» розглядаються такі теми: «Організація 
тексту», «Адаптація наукової інформації», «Мовна культура тексту», 
«Підготовка апарату видання». Пункт третій «Оцінка художнього обра-
зу видання» вміщує: «Шрифтова «режисура» тексту», «Ілюстративний 
ряд», «Архітектура» дитячої книжки» [7, 5].

Отже, без перебільшення можна зазначити, що розуміння Грінчен-
ком дитячої періодики, не тільки не втратило своєї актуальності, а й за-
слуговує на детальне вивчення.
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ДЖЕРЕЛОЦЕНТРИЗМ ПОЛЬСЬКОМОВНОГО 
ПЕРЕКЛАДУ ПОЕМИ «ЕНЕЇДА» 

ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО*

Стаття присвячена аналізу першого повного польськомовного перекладу 
бурлескно-травестійної поеми «Енеїда» І. Котляревського. Походження перекла-
дача істотною мірою визначає основні перекладознавчі принципи та домінанти 
його методу. Для перекладу П. Куприся характерні підкреслена «українськість» 
сюжету та образів, адекватність та точність перекладених змістових і смис-
лових структур, чітке дотримання композиційної побудови.

Ключові слова: переклад, джерелоцентричний підхід, смислова адекват-
ність, мова оригіналу, мова перекладу, реалії, антропонім.

Havrylyuk Kh. Kotliarevskyi’s «Aeneid» Polish Translation Source-Oriented 
Approach. The article concerns the fi rst ever full Polish translation of «Aeneid»by 
I. Kotlyarevskyi. The translator’s personality greatly infl uences basic translational 
techniques and dominant concepts. P. Kuprys’ translation is characterized by preserving 
pronounced Ukrainian temper of the plot and imagery, adequacy and preciseness of 
sense elements, abidance by compositional structure. 

Key words: translation, source-oriented approach, sense adequacy, source 
language, target language, realia, anthroponym.

Гаврилюк Х. Источникоцентризм польскоязычного перевода поэмы 
«Энеида» Иванa Котляревского. Статья посвящена анализу первого полного 
польскоязычного перевода бурлескно-травестийной поэмы «Энеида» И. Котля-
ревского. Происхождение переводчика в существенной мере определяет основные 
переводоведческие принципы и доминанты его метода. Для перевода П. Куприся 
характерны подчеркнутая «украинскость» сюжета и образов, адекватность и 
точность переведенных содержательных и смысловых структур, четкое соблю-
дение композиционного построения.

Ключевые слова: перевод, источникоцентричный подход, смысловая адек-
ватность, язык оригинала, язык перевода, реалии, антропоним.

Постановка проблеми. Незважаючи на непривабливий ярлик тра-
вестійної переробки, варіації на тему Вергілієвої поеми, «Енеїда» Іва-
на Котляревського дедалі міцніше утверджується в когорті шедеврів 
української літературної класики. Не в останню чергу сприяють цьому 
*© Гаврилюк Х. Джерелоцентризм польськомовного перекладу поеми «Енеїда» Івана Кот-
ляревського
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перекладознавчі зацікавлення твором. Вони не тільки підносять його 
мистецьку цінність, а й виконують надзвичайно важливу функцію в 
контексті паралельного функціонування різних національних літератур, 
відкриваючи їх одна для одної, запобігаючи статичності художнього 
мислення та посилюючи взаємовпливи і спільне збагачення літератур 
як формантів світової культурної спадщини. Поява перекладу того чи ін-
шого твору, особливо у сучасний швидкоплинний час, є явищем непере-
січним, адже засвідчує, що твір цей відбувся, ствердився як літературно 
значиме явище. З іншого боку, в добу, коли масова література здобуває 
все більшу популярність у читача, а отже, і перекладацькі пріоритети, 
поява перекладів «Енеїди», твору класичного, іноземними мовами є но-
вим етапом у розвитку самого оригіналу, апробацією актуальності його 
ідей та проблематики. Можна із цілковитою впевненістю сказати, що 
зараз українська «Енеїда» отримала друге дихання, адже через понад 
двісті років з часу появи друком першої частини твору у 1798 році, з 
невеликою різницею в часі поема вийшла повним обсягом кількома єв-
ропейськими іноземними мовами.

Аналіз досліджень. Дана стаття є продовженням перекладознавчо-
го аналізу інших перекладів поеми і присвячена польськомовній інтер-
претації «Енеїди» авторства Петра Куприся. На даний час в українсько-
му, як і польському перекладознавстві бракує системного висвітлення 
полімовного існування поеми загалом, та польськомовного – зокрема. 
Серед практичних розвідок, які беремо за основу дослідження, – ана-
літична передмова М. Лесіва до польськомовного видання «Енеїди», 
систематично-етнографічних – дослідження польського дослідника 
М. Юрковскі.

Мета статті полягає у двосторонньому зіставному аналізі оригіна-
лу поеми «Енеїда» І. Котляревського та її польськомовної інтерпрета-
ції, здійсненої П. Куприсем, та передбачає спробу визначення загальної 
адекватності відтворення оригінальних текстових структур і окреслення 
домінантних рис перекладацького методу П. Куприся стосовно їхнього 
відтворення.

Виклад основного матеріалу. Розв’язання поставлених завдань не 
може відбуватися осторонь від постаті перекладача. З розуміння того, 
ким був перекладач, постає і розуміння вартісності перекладу. У пере-
кладацькому світі широко побутує теза, що переклад слід виконувати з 
іноземної мови на рідну, адже тільки тоді перекладач отримує змогу до-
нести засобами рідної йому мовної і культурної системи сутність твору 
на максимально повному та оптимально якісному рівні, а будь-який пере-
клад, здійснений з рідної на чужу мову, хоч як би добре перекладач нею 
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не володів, теоретично завжди програватиме перекладу, зробленому фа-
хівцем, представником цієї мови та культури. Отже, постать перекладача 
є невід’ємною від перекладу не тільки на рівні тих ціннісних орієнтирів, 
які той часто мимохіть закладає у нього, а й на рівні суто об’єктивного 
відтворення оригінальних концептів засобами чужого слова. Випадок 
Петра Куприся – саме Петра, а не Пйотра, як услід польським джерелам 
найменують перекладача автори українських рецензій – унікальний, як і 
більшості перекладачів «Енеїди» І. Котляревського. Унікальність ця по-
лягає в тому, що перекладачі, здебільшого, є представниками двох куль-
тур, мовцями двох мов на практично однаковому рівні. Життя в діаспорі 
інтегрує їх в нову культуру. Петро Купрись, мабуть, приклад ідеального 
варіанту – «поляк за паспортом та українець за походженням» [3].

У доробку П. Куприся переклади творів І. Франка, Лесі Українки, а 
також поетів ХХ століття, зокрема О. Богачука, М. Вінграновського та 
ін. Найбільшим досягненням П. Куприся є, безсумнівно, повні переклади 
«Кобзаря» Т. Шевченка та «Енеїди» І. Котляревського польською мовою. 
Не дивно, що саме ці твори обирає перекладач для ознайомлення поль-
ського читача з українською літературою: «Енеїда» є виразником періоду 
її становлення, «Кобзар» – розквіту та самоідентифікації. Обом перекла-
дач присвятив біля двох десятиліть наполегливої праці, ці дві монумен-
тальні за своїм значенням інтерпретації по праву можна назвати справою 
його життя. На жаль, обидва переклади були опубліковані по смерті пере-
кладача у 2008 році у видавництві Люблінського католицького універси-
тету. «Як зазначив у передмові до польськомовного «Кобзаря» Михайло 
Лесів, досі усі польські видання Шевченка зводилися до вибраних тво-
рів поета, де різні перекладачі застосовували у перекладах різні методи 
(йдеться, очевидно, про переклади Флоріана Неуважного, Єжи Плєсняро-
вича та Єжи Єнджеєвича – Х. Г.). У випадку останнього видання маємо 
монолітну картину перекладацької інтерпретації у хронологічному по-
рядку. Для перекладу Куприся характерний високий ступінь адекватнос-
ті значень перекладу першотвору, точна передача ритміки й римування 
оригіналу. Пояснюється це тим, що майбутній перекладач виховувався в 
двомовному середовищі. Окремі його переклади відзначаються не тільки 
високою адекватністю значень, а й емоційною наснаженістю» [1].

Що стосується польського варіанту «Енеїди», то перше, що привер-
тає увагу – висока точність у підборі еквівалентів, а, отже, досить висока 
адекватність тексту перекладу, збереження ритмічного малюнка вірша, 
максимальне відтворення смислових величин. Завдання зберегти кількіс-
ний склад, до прикладу, національно-специфічної лексики в українській 
поемі перед перекладачем не постає так гостро, як для порівняння, перед 
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перекладачами на англійську чи німецьку мови, що можна пояснити ге-
неалогічною спорідненістю української та польської мов і паралельним 
соціально-політичним розвитком на певних історичних етапах. М. Лесів 
у передмові до польського видання зазначає: «Переклад «Енеїди» Кот-
ляревського є нелегким з багатьох поглядів – не тільки тому, що то твір, 
написаний віршем з відповідною ритмікою і римуванням, а вірші загалом 
складніші для перекладу, ніж проза…» [5, 11], а й через велику кількість 
«власних назв, взятих з грецької та латинської історії і міфології, чиї фо-
нетично-морфологічні форми в українській мовній традиції значно відріз-
няються від відповідних польських форм» [5, 11]. Тим не менше, на думку 
дослідника, переклад Куприся вдалий, бо йому «вдалося пробратися крізь 
той важливий, але водночас складний за мовою та змістом текст і дати 
йому польську версію. А треба було бути вірним змістові, де переплелися 
античні та суто українські теми, і заховати відповідну ритміку і римуван-
ня. Часом для збереження певних епізодичних вимог у своєму перекладі 
він мусив позичати польській мові натуралізованих українських форм у 
«пограничному» стилі, а заодно радити собі якось з численною у Котля-
ревського народною фразеологією» [5, 17].

Характерною рисою творчої манери І. Котляревського, що яскраво про-
являється в «Енеїді», є не саме лиш інтенсивне використання реалій, а ство-
рення з їхньою допомогою яскравого образу з українського побуту. Реалії, 
здебільшого, не розкидані по тексту, а згруповані в своєрідні кластери –так 
увиразнюється травестія, а читач отримує цілісне уявлення про традицій-
ні устої та етнокультурні особливості українського народу. Якби ж реалії 
були розсипані поодинці, навряд чи спостерігався б аналогічний комічний 
ефект, рівень емоційності та фольклорно-етнографічної ідентичності. Вар-
то зауважити, що у перекладі збережено критичну більшість реалій одягу, 
їжі, напоїв і т.д., при тім перекладач досить вдало добирає до них відповід-
ники з польського лексикону, створюючи аналогічну підрядкову картину. 
Поодинокі винятки становлять ті рядки, де кількісне збереження реалій йде 
врозріз із закладеною ритмікою вірша. Незважаючи на «об’єктивну бук-
вальність», переклад П. Куприся дуже пластичний в тому сенсі, що автору 
вдається без особливих труднощів, наче з пластиліну, «ліпити» з польського 
слова копію оригіналу, дуже точний його дублікат, відтворювати його ха-
рактерні особливості. Безумовною перевагою та особливістю перекладаць-
кої манери П. Куприся є те, що він не намагається пристосувати текстові 
структури оригіналу до норм польської мови, а, отже, дотримується джере-
ло центричного методу, актуалізуючи українськість першотвору у своєму 
перекладі, не допускаючи його «одомашнення», що, до прикладу, добре по-
мітно у перекладах найменувань українських народних забав:
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  Bandura grała wciąż «horłycię»
  Fujarka – «zuba», «metelicę»,
  «Po bałkach» dudka wywodziła; 
  A skrzypce «sanżarówkę» grały» [5, 33]
При потребі перекладач вводить і окремі експлікативні елементи, на-

цілені саме на польськомовного реципієнта: 
  Jedzono różne tu potrawy …
  Prosięcą oto głowę z chrzanem
  І z makaronem na przemiany,
  Indyka sosem podlanego;
  A na zakąskę strawę naszą:
  Lemieszkę, pęcak, papkę, kaszę,
  Makowca kęsy miodowego [5, 32]
Подібних роз’яснювальних чи уточнювальних елементів у перекладі 

небагато. Частково це зумовлено одвічною проблемою, що постає перед-
перекладачем поетичної форми – балансуванням між формою та змістом 
твору. Поетичний переклад надзвичайно звужує можливість використан-
ня експлікації, ризикуючи перехилитися у бік переспіву. Роль основного 
довідника тут, як і в оригіналі, виконує своєрідний глосарій в кінці твору, 
щоправда, іншого автора, який дає визначення основних лексем, що мо-
жуть становити труднощі в ході читання. Глосарій є саме тією ланкою, 
яка встановлює зв’язок твору з максимальною кількістю потенційних чи-
тачів з урахуванням їхніх потенційних рецептивно-естетичних інтересів. 
Це засвідчує і той факт, що глосарії до української поеми та польського 
перекладу не збігаються. Тоді як українські примітки вміщують здебіль-
шого пояснення архаїстичних чи вузьковживаних понять, то «Przepisy do 
tekstu tłumaczenia» М. Лесіва пояснюють ще й окремі транслітеровані з 
українського тексту лексичні одиниці. 

Кількість реалій різних тематико-семантичних груп у поемі надзви-
чайно велика. Дуже точну їхню класифікацію з тлумаченням польською 
мовою пропонує польський славіст М. Юрковскі [4]. Одні з найбільших 
груп – реалії народної страви та напою – охоплюють щонайменше 100 
та 40 лексичних одиниць відповідно. Така кількість матеріалу потребує 
детального та вузького аналізу, що є неможливим в межах цієї загально-
тематичної статті. Тому для повноти уявлення про кількісний аспект від-
творення вищезазначеного пласту в польськомовному перекладі подамо 
приблизні статистичні дані. Перекладач відтворює таке відсоткове число: 
з назв страв – близько 80% (≈ 82 назви), напоїв – 77% із загальної кіль-
кості назв (≈ 30 одиниць). При підрахунку відсотків не бралися до уваги 
словоформи, частота їхнього зустрічання у тексті твору, якість та адекват-
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ність відтворення тощо. Підрахунок може містити похибку в межах, що 
не спотворюють загального співвідношення реалій у текстах оригіналу 
та перекладів. 

Уникаючи внутрішньотекстуального адаптування твору, перекла-
дач все ж не забуває про прагматичну функціональність його перекладу. 
Цікавим з даного погляду є зачин 4-ї частини поеми з допомогою слав-
нозвісної тарабарщини Сивілли, де слова в кожному рядку перших двох 
строф «обмінялися» коренями і в такий спосіб утворили химерне мовне 
явище. П. Купрись досить несподівано роз’яснює читачеві, що це за ди-
вомова: перші дві строфи витримано у стилі І. Котляревського – «Gdy ze 
trzy barszczy nie podniujesz, / To cetek smutnie zasertoczy; / I zaraz czuki 
pokiszkujesz, / W budlądku takze zażołgoce…» [5, 107], а потім, хоч і обу-
мовивши, як і в оригіналі, що «Nie łajcie mnie za mowę taką,/ Nie jam 
ją bowiem skomponowal:/ Sybillę łajcie, zlą pokrakę, / To jej tak móżdżek 
zamusował» [5, 107], вирішує ввести у текст перекладу те, чого немає в 
оригінальному тексті, а саме ті ж дві строфи, тільки вже у «розшифро-
ваному» варіанті – «Gdy ze trzy dni nie pojesz barszczu,/ To serce smutek 
zacznie toczyć; / I zaraz kiszki swe poczujesz / W żolądku także zabulgoce»… 
[5, 108]. На нашу думку, це є індикатором того, що в польській бароковій 
літературі подібний літературний прийом не був настільки поширеним, 
тим паче, що така, хоч і екстравагантна, словесна мішанина, походить з 
простонародних джерел, бурсацьких жартів, де і прослідковується важли-
ва розбіжність у розвитку польського та українського барокового стилів 
у літературі. Судити про доцільність додавання цих двох строф з точки 
зору взаємодії оригіналу та перекладу досить складно, адже вони жодним 
чином не змінюють чи переривають загальний хід поеми, тим більше, що 
розшифрований варіант тарабарської мови Сівілли подано і для оригіна-
лу, щоправда не в тексті твору, а в примітках опісля. Близькість двох мов, 
і відповідно внутрішніх мовних правил, дозволяє аналогічними методами 
в мові перекладу досягнути того ж ефекту, що й у мові оригіналу, а отже, 
через переклад розкривається потенціал самої мови перекладу. 

Багатоваріантним є підхід П. Куприся до перекладу українізованих 
латинських антропонімів. Очевидно, спосіб перекладу того чи іншого 
антропоніма безпосередньо залежить від його зовнішнього текстового се-
редовища. Частину транслітеровано латиницею відповідно до польського 
орфографічного запису (Anchizenko, Anchizowycz, Tezyfonia, перелік тро-
янців, котрих Еней зустрічає у пеклі), при тому в кінці поеми в глосарії 
М. Лесів пояснює семантику українськомовних морфологічних елементів 
у цих антропонімах. Інші пристосовано до польської лексико-граматичної 
парадигми: Kupidynek (в оригіналі Купідончик), звертання Wulkanciu (в 
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оригіналі Вулкасю), Lawincia (в оригіналі Лавися). Окремі смислові ан-
тропоніми з виразною етимологією зазнають помітних змін: «царя Горо-
ха пановання» [2, 128] – «króla Ćwieczka panowanie» [5, 118], «килим-са-
мольот … за Хмеля виткався царя» [2, 130] – «dywan … za czasów króla 
Ćwieczka tkany» [5, 128], Покотиллос [2, 155] – Potoczyllos [5, 143] тощо. 
Надзвичайно продуктивним в перекладі поеми виступає дескриптивне 
перифразування, щоправда, воно надає поемі відчутного епічного відтін-
ку: Halezus, syn Agamemnona (в оригіналі – Агамемноненко Галес), syn 
Tezeusza, pan Hipolit (в оригіналі – Тейзейович пан Іполит). 

Висновки. П. Купрись наслідує стиль І. Котляревського – легкий, 
невимушений, присмачений елементами «низового» бароко, в дечо-
му вільнодумний та іронічний, «низькі» вульгаризовані епізоди плавно 
змінюються «високими» епічними з карикатурним героїчним пафосом. 
Єдиною, мабуть, істотною розбіжністю оригіналу та перекладу є мова – 
в першому хоч і нової літературної норми, та все ж з великим вмістом 
церковнослов’янізмів, простонародної фразеології, іншомовних запози-
чень, архаїстичної лексики – тих домішок, які в сукупності створюють 
неповторну манеру письма, у другому – цілковито сучасна. Більшість 
оригінальних текстових структур відтворено відносно адекватно. Внесок 
П. Куприся як високопрофесійного перекладача у справу зближення укра-
їнської та польської літератур є безцінним і заслуговує на увагу вітчиз-
няних та зарубіжних перекладознавців як з метою поглиблення окремих 
теоретичних аспектів перекладознавчої науки, так і практичного насліду-
вання. 
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ЕТНОЦЕНТРИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ОБРАЗУ 
«ЖИТТЯ» В ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СТУСА*

У статті звернуто увагу на поняття етноцентризму з погляду лінгвопое-
тики. Зокрема, осмислено творчий світ Василя Стуса крізь призму ключового 
образу «життя», простежено його асоціативні можливості у триєдиному 
вимірі (життя – світ – Україна). З’ясовано, що мовомислення поета апелює 
до ментального відтворення дійсності через мовно-естетичні знаки націо-
нальної культури.

Ключові слова: образ, етноцентризм, ментальне відтворення дійсності, 
лінгвопоетика.

Haliv U. Ethnocentric Colouring of the Image of Life in Stus’s Poetry. The 
article deals with the concept of ethnocentrism in terms of linguistic poetics. In 
particular, V. Stus’s creative progress is considered through the prism of the main 
image of «life». His associative possibilities are shown in a three dimensional view 
(Llife – World – Ukraine). It is foundthat the poet’s linguistic thinking refers to the 
mental reproduction of reality through the linguistic and aesthetic symbols of the 
national culture.

Key words: image, ethnocentrism, mental reproduction of reality, linguistic 
poetics.

Галив У. Этноцентрическое наполнение образа «жизнь» в поэзии Ва-
силия Стуса. В статье обращено внимание на понятие этноцентризма 
с точки зрения лингвопоэтики. В частности, осмыслено творческий мир 
Василия Стуса сквозь призму ключевого образа «жизнь», прослежено его 
ассоциативные возможности в триедином измерении (жизнь – мир – Укра-
ина). Выяснено, что языковое мышление поэта апеллирует к ментальному 
воспроизведению действительности через культурно-эстетические знаки на-
циональной культуры.

Ключевые слова: образ, этноцентризм, ментальное воспроизведение дей-
ствительности, лингвопоэтика.

Постановка проблеми. У контексті сучасного загальнонаціональ-
ного мислення дедалі більшої ваги набуває поняття етноцентризму. 
Лінгвістичні дослідження передбачають зосередження уваги довкола 
цього поняття не тільки як соціально-психологічного феномена, а на-
самперед національно-мовного. Тому, незважаючи на глибокий науко-
*© Галів У. Етноцентричне наповнення образу «життя» в поезії Василя Стуса
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вий інтерес до поетичної спадщини Василя Стуса, проблема вивчення 
його творчості у цьому ракурсі залишається актуальною.

Аналіз досліджень. Творчу майстерню Василя Стуса висвітлюють 
праці Д. Данильчук [2], А. Лупол [4], А. Бондаренко [1], Л. Оліфіренко 
[7] та ін. Проте сьогодні майже відсутні фахові розвідки щодо окрес-
лення етноцентризму у творчості митця з погляду лінгвопоетики.

Мета дослідження – комплексне осмислення образу життя в ет-
ноцентричному, націософському аспектах у творчості Василя Стуса.

Виклад основного матеріалу. Найхарактерніша риса ідіостилю 
поетів-шістдесятників – глибинне осмислення філософських проблем. 
Мовна особистість кожного автора насамперед виражена через розу-
міння людської екзистенції. Їх було небагато, всього, як писав В. Стус, 
«маленька щопта», яка зуміла стати культурним, духовним осердям 
відроджуваного українства. Один із них –Василь Стус, творчу біогра-
фію якого можна окреслити Шевченковим «Лічу в неволі дні і ночі…».

Складна система образності митця дає можливість виокремити 
ключовий образ життя, який не тільки концентрує в собі підвищену 
сакральність і архетипність, а й має етнознаковий характер.

Асоціативні можливості образу життя в поетичних текстах Василя 
Стуса беруть витоки зі своєрідної тріади «життя – світ – Україна», 
набуваючи при цьому щоразу нових трансформацій. 

І. Життя – світ. Категорійною рисою досліджуваного образу є 
його неізольованість, зв’язаність з іншими образами, що репрезенту-
ють мовну картину світу поета. Життя як світ у поетичному дискурсі 
В. Стуса закорінене на двох антиноміях: 1) плинність (минучість) / 
нескінченність (вічність); 2) небесний / земний простір. 

1) Поетичний світ В. Стуса – глибоко філософський, афористичний, 
глибинно екзистенційний. Тому й не викликає подиву те, що сутність 
поета закорінена у рецепції «я – світ», де двома домінантними й різко 
протилежними константами постають новотвори життєіснування й 
життєсмерть: «О порожнечо душ / і порожнечо життєіснування / 
на півдороги між життям і смертю» [8, 148]. 

Образ життя пов’язаний насамперед із мотивами плинності, ди-
намічності: «Струмуй, водо, струмуй. Минуле не вернути» [8, 165]; 
«То ти, водо, течи! А ти, бідо, лютуй!» [8, 165]. Слід зауважити, що 
життя, яке репрезентує лексема вода, у В. Стуса асоціюється не тільки 
з плинністю, проминанням, а й із самовтечею. Порівняймо: «Дорога 
самовтечі, непідвладна / моїм бажанням, рине, як вода» [8, 167].

Характерною особливістю ідіостилю В. Стуса є градаційне нанизу-
вання синонімічних номенів на позначення природних стихій: «Сніги 



ISSN 2308-4855   169

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ãàëiâ Ó. Åòíîöåíòðè÷íå íàïîâíåííÿ îáðàçó «æèòòÿ»...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

і стужа, вітри й морози, / свисти і лайка, дикі прокльони, / собачий 
гавкіт, крила паровоза, / чорні машини, чорні вагони» [8, 320]. Ідіос-
тиль поета вирізняє фраземне утворення з лексемою вітри – на всі 
чотири вітри: «Куди? О, краще не питай. / Світ за очі. На всі чотири 
шалені вітри» [8, 210]; «Літа блукань, тривоги і надій / ідіть собі на 
всі чотири вітри» [8, 342].

Специфічний напрямок семантичного оновлення лексеми вітер у 
лексиконі В. Стуса має соціокультурний характер і пов’язаний із ав-
торським розумінням сучасності: «Світ весь – на вітрах… / На хижім 
вітрі чезне й ниций страх» [8, 264]. Епітет «хижий» не тільки акту-
алізує семантику стрижневого слова, а й містить суб’єктивну оцінку 
висловленого.

Попри те, що у В. Стуса активність переважає над споглядальніс-
тю, мовомислення поета апелює до ментального відтворення дійснос-
ті через мовно-естетичні знаки національної культури. Порівняймо ес-
тетизацію авторського вислову завдяки введенню у контекст приклад-
кового номена фольклорного походження: «Занадто далеко. Занадто 
ген-ген, де в леготі-вітрі кучериться клен» [8, 305].

Образ життя як часопростору втілюється у темпоральних лексемах 
мить, хвилина, словосполуці страдний час: «Дай мені лишитись у 
цьому часі страдному» [8, 213]. Плинність часу влучно передає слово-
сполучення «пливу за часом»: «Пливу за днем, за часом, за собою / в 
новому необжитому човні» [Ст., 398].

Tривалість, нескінченність і неминучість в поезії В. Стуса 
об’єктивовані як художні параметри стихії дощу: «Від рання дощ. Від 
сну, від ночі, / від узголів’я – дощ і дощ» [8, 66]; «Був дощ. Була пора 
смеркань. / І в серце увійшов неспокій» [8, 335]; «Був довгий дощ. І я 
не спав / ачи очей не міг склепити» [8, 335]. Tрадиційний епітети «до-
вгий» у наведених контекстах підкреслює небажаність дії. Натомість 
словосполука «високий дощ» у В. Стуса вказує на душевне піднесен-
ня, обожнення явищ природи: «Ущухлим світом сяють вишні / опо-
нічні. Допіру лив / високий дощ» [8, 199].

Слід зазначити, що мотив нескінченності вербалізований і в лек-
семі час. Час як застійна дійсність постає в поетичних рядках В. Сту-
са: «Tут час стоїть. Tут роки не минають. / Бо тут життя – з 
обірваним кінцем, як у виставі. Tільки є початок. / Кінця ж нема» 
[8, 109].

Про те, що суть Стусової поезії у глибокій почуттєвості свідчать і 
наступні асоціати, які тісно корелюють з образом життя, – спогад, дар, 
страх, зневіра, розпач, самотність, сон, доля. 
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Образ життя в поетичному дискурсі В. Стуса асоціюється насам-
перед із пам’яттю (роду, народу): «прийти до пам’яті й розстати-
ся на віки-вічні, на-не-на...» [8, 380]. Якщо розглянути життя крізь 
призму екстралінгвального контексту, то впадає у вічі мотиваційний 
чинник, без якого цей образ не мав би такого довершеного звучання. 
Ось, наприклад, у Василя Стуса: життя – страх («Бо до життя – і 
страшно, і далеко, і сил не стане. А до смерті – ближче...») [8, 148], 
життя – «спертий запах смерти» [8, 150], «усевитончуваний зойк» 
[8, 370]. 

У свідомості українців образ життя постає ще й в іншому вимі-
рі: сприймається як дар, святість. Для В. Стуса це «длань Господня», 
«високий день», «жито і зело» [8, 186]. Показовим для поетичного 
словника автора є сприйняття життя крізь призму сну: «життя – то 
сон. Ані кінця, ні краю / нема тим снам, котрими ти почався / ще до 
народження» [8, 162]. 

2) Небесний простір у поетичній творчості В. Стуса репрезентова-
ний насамперед лексемою небо, позначеною семантикою світла, ра-
дості («Моя душа запрагла неба» [8, 138]). Інтенсивного метафорич-
ного переосмислення зазнає лексема небо у контекстах, що описують 
антропоспрямованість простору: «Заворушилось небо. Ожило / весня-
ним добрим громом» [8, 223]; «як мені небеса болять, / коли їх я не 
чую» [8, 132].

Релігійно-філософська домінанта світогляду українців зазнає сут-
тєвих трансформацій у творчості поета, коли в лексемі небо поєдну-
ються несумісні значення, зумовлені песимістичними настроями доби: 
«А понад нами божевільне небо, і божевільним я богам молюсь...» 
[8, 158]; «Кружляє мак. А над смарагдом луки / уже нависло небо гро-
бове» [8, 183]. «Наді мною синє віко неба...» [8, 149]. Як свідчать на-
ведені контексти, поетове світосприймання переноситься на його вну-
трішній стан. Погоджуємося з думкою Л. О. Пустовіт, яка зауважує, 
що як зорово, так і психологічно синій колір важчий, конкретніший і 
водночас двоплановий, оскільки «поряд із позитивним сприйняттям 
може проявляти різко виражену негативну експресію» [6, 78]. Синій 
колір у В. Стуса породжує емоції смутку, неспокою, вказує на глиби-
ну екзистенційно-трагічних відчуттів. А генітивна метафора міфоло-
гічного походження віко неба, що має тривалу традицію вживання в 
українській поезії [3], приховує ще й зародки оксюморону: безмежжя 
простору увібгане в рамки домовини. 

Цілком протилежний настрій у ранніх Стусових поетичних спро-
бах: «Сиве небо обрієм пролилося» [8, 38]. Прикметник сивий, як за-
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значає Л. О. Пустовіт, у художньому тексті виступає і як пряма назва 
кольору, і як переносна назва емоційного змісту (акумулює значення 
«давній», «дорогий серцю», «тужливий», «сумний», «тривожний») [6, 
82 – 83]. Натомість у В. Стуса сивий колір – символ роздумів, медита-
ції, до певної міри спокою, а семантика лексеми небо чітко окреслена.

Індивідуально-авторського звучання набуває колірна семантика 
неба, що різко контрастує з узусним сприйняттям: «І зорі в фіолето-
вому небі?/ Ще ти казав: це колір божевілля / і судної доби» [8, 64]. 
Мотивом приземленості, обмеженості у В. Стуса позначена семантика 
атрибутивної лексеми безнебий: «…аби світ безнебим став» [8, 245].

Прикметне для мовотворчості В. Стуса проведення антиномії між 
небесним і земним простором. Tак, у вірші «Звелася длань Господня» 
носієм значення межі, конкретно-фізичного маркера, обмеженого про-
стору виступає номен (колючий) дріт, що корелює з лексемою (велико-
дні) зорі: «Звелася длань Господня / і кетяг піднесла / над зорі велико-
дні…Голосить снігавиця, / колючий хрипне дріт» [8, 186].

Локальність земного простору, увібганого в тюремні мури, нео-
дноразово постає у Стусових поетичних рядках, що зумовлено екс-
тралінгвальним (політичним та соціокультурним) фактором, який по-
роджує трагедію особистості: «Весь обшир мій – чотири на чотири. / 
Куди не глянь – то мур, куток і ріг» [8, 261]; «Прощайте ви, чотири 
мури, / три двері, ґрачене вікно / і ти, мовчазний і понурий мій столе, 
й ти, вільготне дно ночей тюремних. Прощавайте» [8, 261].

Первинні (мур, куток, ріг, стіл, вікно) і вторинні (чотири на чоти-
ри, дно ночей тюремних) номінації актуалізують дистрибутивні семи 
‘тіснота’, ‘темрява’, ‘сум’, ‘неволя’.

Досить часто згадуваний образ має інше, просторово-темпоральне 
забарвлення: життя – дорога, ріка, стернисте поле, стовбур літ, 
вавилонська вежа чекань, час прозрінь: «Пильнуй страсну стезю 
страждань, / спізнай смертельні чари / дороги добр і почезань, / сва-
вілля і покари» [8, 297].

ІІ. Життя – Україна. Як і поети-вісниківці, поет-в’язень і засла-
нець В. Стус, вкинутий у холодну реальність 60-х, власне життя асо-
ціює з образом утраченої батьківщини. Вона ж розкриває свою суть 
завдяки глибоким, проникливим мікрообразам: неволя, біда, катівня, 
тюрма («За роком рік росте твоя тюрма, / за роком рік підмур’я в 
землю грузне» [8, 71]; «Здрастуй, Бідо моя чорна, / здрастуй, страсна 
моя путь!» [8,152];) 

Іноді те саме семантичне значення може бути і диференціальним, 
і інтегральним. Це залежить від того, що становить основу для зі-
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ставлення тих чи тих слів. Наприклад, словосполука «рідна чужина» 
містить виразні ознаки оксюморону: «Ні. Вистояти. Вистояти. Ні / 
– стояти. Тільки тут. У цьому полі, / що наче льон. І власної неволі / 
спізнати тут, на рідній чужині» [8, 120].

Занурюючись у стихію давнього народного світосприймання, поет 
відкриває для себе багатий світ етносимволіки, який постає завдяки 
одухотворенню рослинного світу.

Глибинні етнокультурні нашарування містять найхарактерніші для 
українського світогляду одиниці, які є своєрідними ідентифікаторами 
образу України. Неодмінним атрибутом живописних краєвидів, окра-
сою українського села постають номени верба, волошка, жито, то-
поля: «Цвітуть волошки в золотому житі» [8, 183] (постійний епітет 
«золотий»); «До смертного дрожу / бачу – тополя до мене спішить» 
[8, 266].

Як символ краси, радості, молодості, людських почуттів, духовного 
життя українці здавна сприймали калину, мальву, мак: «А ти шукай 
– червону тінь калини / на чорних водах – тінь її шукай, / де горстка 
нас» [8, 103]; «І над смараґдом луки сяє мак» [8, 183]. 

Hадмір екзистенційних переживань, роздуми над сутністю життя 
влучно передані поетичними рядками В. Стуса, де образ сосни дорос-
тає не тільки до рівня символу, а й творить прецедентний знак: «А сто-
гін їхній (сосен. – У. Г.) вічністю пропахлий» [8, 49].

Знаками власне української культури, феноменом українського 
духу наповнений художній світ В. Стуса, де образ України асоціюєть-
ся з піснею і пройнятий особливою емоційною тональністю, що відлу-
нює сумом, тривогою («Надибую пісню, ловлю їй до тону / шовкового 
голосу (зацний погреб)» [8, 181]; «і пісня витикається тонка, / як віть 
оливи у долоні бога» [8, 192]; «Забутий краю, я начувся вволю / тво-
їх жалів, твоїх плачів-пісень» [8, 341]) або ж, навпаки, вселяє надію 
(«Коли ж нас поймає, долає знемога – підноситься пісня – і віща й 
щемка!» [8, 278]).

Висновки. Здійснене дослідження дає змогу підтвердити, що ет-
ноцентричне наповнення образу «життя» в поезії В. Стуса нерозрив-
но пов’язане з особливостями ментальності народу. Виходячи за межі 
традиційних канонів, автор вибудовує власні інтенції шляхом синтезу 
індивідуального (самозаглиблення, шлях до себе) та національно-мов-
ного (етнічна самоідентифікація). 

Беручи до уваги асоціативні можливості досліджуваного образу 
(життя – світ – Україна), у концептуалізації просторових відношень 
вбачаємо зв’язок між семантичними категоріями небесний / земний 
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простір. Часова локалізація зосереджена довкола понять плинність 
(минучість) / нескінченність (вічність). Обидві категорії адекватно 
передають особливості образу «життя», багатогранність якого дасть 
поштовх до нових наукових розвідок.
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ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
НОВЕЛИ «ГРІДЖІЯ» РОБЕРТА МУЗІЛЯ*

У статті зроблено спробу проаналізувати особливості жанрової структу-
ри новели «Гріджія» Р. Музіля. Розглянуто домінантні стилістичні прийоми, 
характерні для поетики австрійського письменника.

Ключові слова: жанрова система, стилістичні фігури, символ, символізм, 
екзистенціалізм.

Holomidova L. Genre-Stylistic Peculiarities of the Short Story «Grigia» by 
Robert Musil. This article describes the genre structure of R. Musil’s short story 
«Grigia». Prevailing stylistic approaches typical for the poetry of the Austrian writer 
have been analysed.

Key words: genre system, stylistic fi gures, symbol, existentialism.

Голомидова Л. Жанрово-стилистические особенности новеллы «Гри-
джиа» Роберта Музиля. В статье сделана попытка проанализировать осо-
бенности жанровой структуры новеллы «Гриджиа» Р. Музиля. Рассмотрены 
доминантные стилистические приемы, характерные для поэтики австрийско-
го писателя.

Ключевые слова: жанровая система, стилистические фигуры, символ, сим-
волизм, экзистенциализм.

Постановка проблеми. Динамічний розвиток австрійського пись-
менства припав на кінець ХІХ – початок ХХ століть. Це позначилося 
на появі нових літературних напрямів і течій, пов’язаних з діяльністю 
знакових майстрів слова. Особливого розквіту набули такі малі епічні 
жанри, як оповідання та новела [4, 1]. Саме до них була прикута ува-
га багатьох письменників, які жили й творили у ХХ ст. У творчості 
А. Шніцлера, Ф. Кафки, Й. Рота, Ф. Т. Чокора, І. Айхінгер, І. Бахманн, 
Т. Бернгарда проступає самобутня жанрова система.

У розробці малих літературних жанрів вагомий вклад належить 
Роберту Музілю – автору циклу новел «Об’єднання» (1911), «Три 
жінки» (1924), п’єси «Мрійники» і «Вінценц і подруга впливових чо-
ловіків», есе «Математична людина», невеликого роману «Сум’яття 
вихованця Тьорлеса» та незакінченого роману «Людина без власти-
востей». 
*© Голомідова Л. Жанрово-стилістичні особливості новели «Гріджія» Роберта Музіля
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За сучасних умов спостерігається підвищена концентрація уваги з 
боку літературознавців Західної Європи, Росії та України на осмисленні 
художніх явищ, які притаманні для малої прози представників німецько-
мовного письменства. Звідси – потреба всебічного вивчення творчості 
Р. Музіля в контексті розвитку австрійської літератури першої половини 
ХХ ст.

Аналіз досліджень. Життєвий та творчий шлях Р. Музіля став 
об’єктом літературознавчих досліджень таких учених, як Карл Корі-
но, Вальтер Фанта, Адольф Фрізе, Крістіан Булманн, Томас Пекар. У 
російському літературознавстві музілезнавство репрезентують праці 
А. Карельского, А. Белобратова, Д. Давліанідзе. В Україні літературна 
спадщина австрійського майстра слова тривалий час була предметом 
вивчення лише окремих германістів. З-поміж них доцільно виокремити 
імена Дмитра Затонського та Івана Зимомрі. Важливо, що низка творів 
Р.Музіля («Людина без властивостей», «Сум’яття вихованця Тьорлеса») 
наближені до українського реципієнта завдяки перекладам Ю. Прохась-
ка та О. Логвиненка.

Мета статті – аналіз жанрової системи збірки новел «Три жінки» 
Р. Музіля, у першу чергу, з проекцією на визначення стилістичних осо-
бливостей новели «Гріджія». Для досягнення даної мети було визначено 
наступні завдання: а) вивчити та систематизувати наукові дослідження 
щодо творчості Р. Музіля; б) висвітлити особливості жанрової структу-
ри новели «Гріджія»; визначити домінантні стилістичні прийоми, при-
таманні поетиці прози Р. Музіля.

Виклад основного матеріалу. До збірки «Три жінки» («Drei 
Frauen») Р. Музіля увійшли три новели – «Ґріджія» («Grigia»), «Порту-
галка» («Portugiesin»), «Тонка» («Tonka»). Примітно, що кожна з них 
вийшла друком як окремий твір упродовж 1921 – 1923 рр. Під уза-
гальненою назвою «Три жінки» вони були опубліковані берлінським 
видавництвом «Е. Ровольт» 1924 року. Завдяки повторному виданню 
збірки у 1952 р. у популярній серії «rororo-Taschenbuch» названого ви-
давництва новелістика Р. Музіля знайшла помітний успіх у післявоєн-
ного читача. Важлива деталь: твори, які раніше вважались другоряд-
ними у творчості митця, перекладаються та видаються частіше, ніж 
інші книжки Р. Музіля.

Новела «Гріджія» Р. Музіля написана у відповідності до канонів 
даного літературного жанру. Реципієнт відчуває тут наявність стро-
гої та згорненої композиції з яскраво вираженим кульмінаційним 
пунктом дії та зведенням до мінімуму кількості персонажів, які по-
трапляють у незвичайні життєві обставини. Незважаючи на дотри-
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мання відповідної конструкції жанру, твори Р. Музіля не наповнені 
сюжетними пристрастями, незабутніми кульмінаціями чи несподі-
ваними розв’язками. Натомість їм властива символічність, а також 
комбінування автором звичних подій з нереальним змістом. У свою 
чергу, він поєднується з міфологічними картинами. Можна поділя-
ти твердження А. Карельського про те, що, попри складність сприй-
няття творів Р. Музіля, художні моделі австрійського автора можуть 
стати справжнім відкриттям для вдумливого реципієнта [6, 3]. Як по-
казав аналіз збірки малої прози «Три жінки», її творець є майстром 
психологічного аналізу, спостережливим аналітиком сучасного йому 
світу та людської свідомості.

Сюжет новели простий та динамічний. Проте він містить у собі пере-
ломний момент ситуаційної та психологічної несподіванки. Характерну 
особливість, яка споріднює три новели збірки, визначають символіч-
на загадковість та дивовижність. Усе це робить їх неповторними та не 
схожими на інші зразки творчості Р. Музіля. На думку А. Карельского, 
збірка «Три жінки» ознаменувала перехід у творчості австрійського ав-
тора від камерності та штучної глибини, що простежувалась у попере-
дніх творах («Сум’яття вихованця Тьорлесса», «Математична людина», 
«Мрійники»), до панорамності й справжньої глибини. Вона проступає 
також у його монументальному романі «Людина без властивостей» [6, 
21].

Кожна з новел названа іменем головної героїні, яка відіграє роль за-
стережливого символу трагедії для її партнера: «Grigia, die Portugiesin 
und Tonka – Bäuerin, Aristokratin und Verkäuferin – sind drei Frauen, die 
als fremd-vertraute Wesen den ihnen verbundenen Männern zum Schicksal 
werden» [7, 56] / «Гріджія, Португалка і Тонка – селянка, аристократка 
та продавчиня – три жінки, чужі і водночас такі рідні створіння стали 
долею для чоловіків, пов’язаних з ними». Примітний факт: Р. Музіль, 
висуваючи на перший план жіночі образи, зосереджується водночас на 
розкритті внутрішнього світу чоловіків [6, 349]. Відтак можна дійти ви-
сновку: через трагізм трьох жінок автор показує життєві випробування 
трьох чоловіків. 

Чільне місце у малій прозі Р. Музіля відведено темі людських стосун-
ків, кохання, релігії, міфології, боротьби, бюргерства. Письменника ці-
кавлять зрушення у внутрішньому світі людини. Він вказує на трагедію 
особистості через психологічний конфлікт, який виникає в її свідомості.

Світоглядні позиції Р. Музіля суголосні філософії екзистенціалізму. 
В її центрі – людина, яка зовнішньо і внутрішньо повинна впоратись з 
тягарем долі.
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Так, у новелі «Гріджія» замальовуються події з максимальною точ-
ністю та виразністю деталей, спостережень. Письменник моделює світ 
своїх героїв на реальній життєвій основі. Ця майстерність автора свід-
чить про особливе розуміння внутрішнього мікросвіту людини. Склада-
ється враження, що твір «Гріджія» у певній мірі несе в собі автобіогра-
фічні елементи. Адже відомо, що Р. Музіль брав безпосередню участь у 
Першій світовій війні як ад’ютант на італійському фронті.

Проблематика людських стосунків, а саме взаємин між чоловіком та 
жінкою, дала можливість автору створити майстерно довершену новелу 
«Гріджія». Трагічна доля головних героїв Гомо та Гріджії не залишає 
байдужим реципієнта. В основі сюжету – психологічний конфлікт, що 
розгортається унаслідок зіткнення різних моделей світосприйняття. 
Гомо – носій цивілізаційного поступу. Натомість Гріджія – селянка Лене 
Марії Ленці, яку Гомо назвав ім’ям її корови. Їхні почуття піддаються 
випробуванню долі, що несе з собою трагічний кінець. Значна відчуже-
ність лежить поміж чоловіком та жінкою; у цій напруженості виказуєть-
ся мистецький хист Р. Музіля [7, 115].

Образно символічним компонентом новели, що має знаковий харак-
тер, виступає ідея «нового буття». Уже на початку твору неважко здога-
датись, що Гомо перебуває у кризовій ситуації. Вихід з неї вимагає змін.

Початок новели подібний до афоризму чи сентенції, який пророкує 
трагічний кінець для головного героя: «Es gibt im Leben eine Zeit, wo es 
sich auffallend verlangsamt, als zögerte es weiter zugehen oder wollte seine 
Richtung ändern. Es mag sein, daß einem in dieser Zeit leichter ein Unglück 
zustößt» [6, 39] / «У житті настає час, коли воно різко сповільнюється, ніби 
вирішує, чи йти йому далі, чи то хоче змінити свій напрям. Може трапи-
тись, що хтось у такий час зіштовхнеться з нещастям» (переклад – Л. Г.).

Таким вступом автор показує двозначність твору. Вона полягає у ви-
борі між «реальним» та «раціональним». Новела «Гріджія» побудова-
на на принципі подвійного бачення, перевтілюючи специфічні життєві 
явища головних героїв у всезагальні. Наприклад, ім’я Гомо (Homo) (від 
лат. «Людина») можна розглядати як фігуру взаємообміну. Йдеться про 
уявну особу, представлену письменником у тканині художнього твору 
на рівні застережливого знаку. Адже кожна людина може опинитись у 
цій ролі.

Особливий колорит новелістики Р. Музіля проступає у стилістичній 
конструкції твору. Він сповнений символами, які посідають центральне 
місце в новелах збірки «Три жінки». Р. Музіль продемонстрував необ-
межені можливості жанру новели щодо створення характерів. Для цього 
він застосовував розмаїті стилістичні засоби.
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Уже з перших сторінок реципієнт зіштовхується з прийомом замов-
чування. Останній дає змогу розкрити приховані можливості тексту. 
Відтак читач повинен додумати певні деталі, які стосуються участі Гомо 
в експедиції у той час, коли він повинен поїхати зі своєю дружиною та 
хворим сином на курортне лікування. Хоча він і кохає свою дружину, 
йому здається, що така подорож надовго відірве його від нього самого. 
Автор порівнює цей шлюб з кинутим у воду каменем, який відштовхує 
їх один від одного: «...er hatte sie sehr geliebt und liebte sie noch sehr, aber 
diese Liebe war durch das Kind trennbar geworden, wie ein Stein, in den 
Wasser geschickt ist, das ihn immer weiter auseinander treibt» [6, 39].

Як символ «іншого буття» – на противагу буденності подружнього 
життя – приходить лист від пана Моцарта Амадео Гоффінгота, який став 
переломним моментом у новелі. Прізвище Гоффінгота (нім. Hoffnung – 
надія, Gott – бог) можна розглядати крізь призму релігії, оскільки наді-
лене певними рисами стосовно релігії. Проте у творі воно використано 
в контексті ірраціонального або утопії. Слід відзначити, що ім’я Амадео 
(лат. – люби Бога) так само використано з певною символічною метою. 
Вона передбачає подальшу проблематику твору: кохання. Зважаючи на 
доленосні символи, Гомо вирушає в дорогу.

Гомо бере участь в експедиції по розробці старих венеціанських зо-
лоторудників у Ферзенській долині. Опинившись у світі гірського аль-
пійського поселення, серед селян, які зовсім не схожі на людей світу 
цивілізації, герой новели раптово відчуває нагоду вибудувати «нове 
життя». Розкішні гірські пейзажі, архаїчний побут мешканців поселен-
ня, навіть напрочуд дивний діалект, яким спілкувались місцеві, – усе це 
заполонило душу головного героя й відтінило його минуле.

Текст новели – не багатий на факти. Загалом це нетипове для творів 
Р. Музіля. Вони, як правило, відточені до блиску, до афористичності, 
створюючи тло для художньої структури [3, 6]. Повільна зміна місця 
подій розділяє новелу на низку інцидентів з відповідними розповідни-
ми фазами. У центрі твору – перебування Гомо у гірському поселен-
ні, куди раптово ввірвались багаті чоловіки експедиції. Вони поруши-
ли усталений спосіб життя місцевого населення. Учасники експедиції 
втілюють у собі маскулінні образи, які ототожнюються з богами. Вони 
дають жителям села можливість заробити, а відтак – трансформувати 
своє буття: «Sie schütteten Geld unter die Leute und walteten wie Götter. 
Sie beschäftigten alle Welt, Männer und Frauen» [6, 42]. Чоловічий образ 
уособлює у творі світ цивілізації. Проте музілівська утопія «нового бут-
тя» підготувала для головного героя випробування невірністю, звабли-
вістю в образі тутешньої простої, як нерукотворна природа місцевого 
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краю, селянки Гріджії. Для Гомо Гріджія – це не стільки реальна жінка, 
як невід’ємна частина нової атмосфери реальності та легендарності, які 
майстерно об’єднав Р. Музіль у сюжеті твору «Гріджія».

Знайомство Гомо з Гріджією несе з собою не тільки зміни в його 
житті, але й у його мисленні. Автор показує, наскільки мінливою може 
бути людина, потрапивши в незвичні для неї обставини. Цей момент 
перелому настав не відразу. Автор крок за кроком підводить уявного ре-
ципієнта до нього, ніби готуючи підґрунтя для зустрічі з Гріджією. Гомо 
навчився розуміти тутешніх жінок, жартувати та фліртувати з ними. 
Тільки на цій фазі зав’язались стосунки Гомо та Гріджії: «Sie gaben ihm 
aber kein neues, von Glück ehrgeizig und erdfest gewordenes Ich, sondern 
sie siedelten nur so in zusammenhanglos schönen Flecken im Luftriß seines 
Körpers. Homo fühlte an irgendetwas, daß er bald sterben werde, er wußte 
bloß noch nicht, wie oder wann. Sein altes Leben war kraftlos geworden...» 
[6, 56]. Після цього він припиняє відповідати на листи дружини. 

Отримавши ілюзію «іншого буття», Гомо усвідомив: такі стосунки 
не мають майбутнього. Він відчуває навіть наближення своєї смерті: 
«Homo fühlte an irgend etwas, daß er bald sterben werde, er wußte bloß noch 
nicht, wie oder wann. Sein altes Leben war kraftlos geworden; es wurde wie 
ein Schmetterling, der gegen den Herbst zu immer schwächer wird» [6, 56].

Незважаючи на зраду, єдине, що намагається зберегти Гомо зі свого 
минулого життя, – це любов до дружини. Р. Музіль пропонує читачам 
парадокс «випробування невірністю», який він намагався представити 
у новелі «Здійснення кохання». Але там він не набув форми безвихо-
ді. У «Гріджії» авантюрна любов призводить до трагічного моменту 
розв’язки – смерті Гомо та Гріджії в штольні. Наближаючи трагічне 
закінчення новели, автор використовує метафори – провісники смерті: 
«Friedhofskränzen», «zwei Dutzend Nachtigallen», «mit der Sense wie der 
leibhaftige Tod», «giftgrünen Bärten». Навіть сама Гріджія являє собою 
символ смерті. Сигнали трагічного кінця знаходимо у творі у певній 
послідовності. Автор наче застерігає від неминучості трагедії, проте 
Гомо не реагує на жоден, оскільки в «його» світі вони не мають жодного 
значення. Ось – ілюстрація: «Einmal hatte Homo ein böses Zeichen. Die 
Gamaschen waren ihm aufgegangen, er stand an einem Zaun und wickelte 
sie neu, als eine vorübergehende Bäurin im freundlich sagte: ,Lass er die 
Strümpf doch unten, es wird ja bald Nacht. Das war in der Nähe von Grigias 
Hof» [6, 58]. Гомо продовжує бачитись з Гріджією, попри усі знаки-по-
передження. Усамітнившись у штольні в горах, вони більше не повер-
нулись: «Es war ein Ausweg. Aber er war in diesem Augenblick vielleicht 
schon zu schwach, um ins Leben zurückzukehren, wollte nicht oder war 
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ohnmächtig geworden. Zur gleichen Stunde gab, da man die Erfolglosigkeit 
aller Anstrengungen und die Vergeblichkeit des Unternehmens einsah, Mozart 
Amadeo Hoffi ngott unten die Befehle zum Abbruch der Arbeit»[6, 61].

Аналіз новели «Гріджія» Р. Музіля дає підстави дійти висновку: но-
велістиці Р. Музіля властиві точні та виразні характеристики героїв. При 
цьому сюжетна лінія покликана передусім спонукати читача до розду-
мів.
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НАЦІОСОФІЯ ТВОРЧОСТІ 
О. ВАСИЛЯ МЕЛЬНИКА (ЛІМНИЧЕНКА)*

У статті зроблено спробу проаналізувати публіцистику о. Василя Мель-
ника (Лімниченка) з позицій національно-екзистенціальної методології. На 
основі біблійної традиції обумовлюється шляхетність патріотичних почут-
тів як невід’ємної складової християнського світогляду. У дослідженні окрес-
люються погляди письменника на історичне призначення української нації, 
аналізується запропонована публіцистом суспільно-політична та духовно-ре-
лігійна діагностика України першої половини ХХ століття, розглядаються 
необхідні складові українського державотворення.

Ключові слова: Біблія, католицька література, «Логос», нація, символ, 
християнство.

Dmytriv I. Natiosophy of Vasyl Melnyk’s (Limnichenko's) Works. In this 
article an attempt is made to analyze the journalism of the priest Vasyl Melnyk 
(Limnychenko) from the position of national existential methodology. The nobleness 
of patriotic feelings as an integral part of the Christian world outlook is based on 
the Biblical tradition. The research outlines the views of the writer on the historic 
mission of the Ukrainian nation, carries out social and political, spiritual and 
religious analysis of Ukraine in the fi rst half of the twentieth century, as suggested 
by the publicist, and considers the necessary parts of Ukrainian state-building. 

Key words: the Bible, Catholic literature, «Logos», nation, symbol, Christianity.

Дмытрив И. Нациософия творчества о. Василия Мельника (Лимничен-
ко). В статье сделана попытка проанализировать публицистику о. Василия 
Мельника (Лимниченко) с позиций национально-экзистенциальной методоло-
гии. На основе библейской традиции обусловливается благородство патри-
отических чувств как неотъемлемой составляющей христианского миро-
воззрения. В исследовании определяются взгляды писателя на историческое 
предназначение украинской нации, анализируется предложенная публицистом 
общественно-политическая и духовно-религиозная диагностика Украины пер-
вой половины ХХ века, рассматриваются необходимые составляющие украин-
ского государствостроения.

Ключевые слова: Библия, католическая литература, «Логос», нация, сим-
вол, христианство.

Постановка проблеми. У першій половині ХХ століття літера-
турне життя Західної України було вельми активним та розмаїтим. У 

*© Дмитрів І. Націософія творчості о. Василя Мельника (Лімниченка)
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багатій палітрі літературних угруповань та напрямів чільне місце за-
ймали письменники-«логосівці», які гідно репрезентували українську 
католицьку літературу. Творчість кожного з них є декларацією христи-
янської моралі та національної ідеї. 

Одним з найактивніших учасників «Логосу» був о. Василь Мель-
ник (Лімниченко), художня спадщина якого вирізняється жанрово-
тематичним багатством та художньо-стильовою довершеністю. У 
складних суспільно-історичних обставинах, які склалися в Україні у 
міжвоєнні роки ХХ століття, письменник-католик намагався очима 
віри побачити корінь проблеми, що гальмувала повноцінний розви-
ток української нації, а також вказати шляхи подолання кризи через 
духовне оздоровлення кожної окремої особистості. Безсумнівним ав-
торитетом та відповіддю на усі складні питання чи то особистого, чи 
то загальнонародного характеру слугувало Святе Письмо та історія 
ізраїльського народу, викладена на його сторінках, яка для багатьох 
українських письменників стала канвою в осмисленні доленосних по-
дій нашого минулого.

Аналіз досліджень. У різний час творчість Василя Мельника у 
контексті діяльності «логосівців» досліджували Леонід Рудницький, 
Ярослав Розумний, Ярослав Грицков’ян, Микола Ільницький, Тарас 
Салига, Степан Хороб, Володимир Микитюк, Наталія Вівчарик. Най-
більше до популяризації творчості письменника спричинилася Лілія 
Гром’як виданням творів о. Василя Мельника (Лімниченка), а також 
ґрунтовними літературознавчими розвідками. Проте аж ніяк не можна 
вважати, що творчість Василя Мельника є достатньо вивченою, а його 
публіцистична спадщина з глибиною думок, закладених у ній, і досі 
залишається поза увагою дослідників. 

Мета статті – на основі публіцистичних праць простежити специ-
фіку націоцентричного мислення о. Василя Мельника (Лімнченка), по-
казати нерозривну єдність християнського і національного світоглядів.

Виклад основного матеріалу. Націософське мислення україн-
ських католицьких письменників насамперед базувалося на дусі Єван-
гелія, а також взорувало на історію ізраїльського народу, піднесення і 
упадки якого нерідко пояснювали помилки українського державотво-
рення. Національна позиція «логосівців» також була тісно пов’язана, 
а то й випливала з ідей великого мислителя і будівничого української 
нації Митрополита Андрея Шептицького, зокрема з його праці «Як бу-
дувати рідну хату», провідна думка якої висловлена у рядках: «Ідеалом 
нашого національного життя є наша рідна всенаціональна Хата-Бать-
ківщина» [3]. «Логосівці» теж були ідейно спорідненими з поглядами 
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Дмитра Донцова («Ідея Бога – підставова ідея цілої нашої історії»), 
частково В’ячеслава Липинського та інших. 

Попри те, що християнство є релігією миру, воно не є релігією 
космополітизму і національної безликості. Як кожна особистість ви-
різняється притаманними лише їй рисами, так і нація ідентифікується 
за певними ознаками, які, власне, роблять її неповторною в очах Бо-
жих і людських. Таким чином, усяка позитивна самобутність, особли-
во національна, є добром. Тому один з очільників «Логосу», Григор 
Лужницький, писав, що «правдивий католицизм є противенством де-
націоналізацій» [1, 197]. Зрештою, чи може християнин бути великим 
добродієм усього людства, якщо він насамперед не хоче послужити 
своєму народові? У Євангелії є чимало висловів, які потверджують 
шляхетність патріотичних почуттів, наприклад, «Це моя заповідь, щоб 
ви любили один одного, як я вас возлюбив. Більшої від цієї любові 
ніхто не має, як та, коли хто життя своє кладе за друзів» (Ів. 15, 12-13), 
або ж промовистою є розповідь про ханаанку, коли Христос каже, що 
Він посланий лише до загиблих овець дому Ізраїля (Мт. 15, 24). 

На користь національної ідентичності «логосівці» намагалися роз-
тлумачити вислів з послання св. апостола Павла до колосян, який нео-
дноразово ставав каменем спотикання, коли йшлося про те, що хрис-
тиянство нібито культивує космополітизм: «Тому немає ні грека, ні 
юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скита, ні невольника, 
ні вільного, а все й у всьому − Христос» (Кол. 3, 11). На думку о. Ва-
силя Мельника, «цими словами обґрунтоване природне право людини 
на пошанування її людської гідности, право людини на вільний вияв і 
розріст її особистости» [2, 692]. Отже, християнство стає на захист як 
окремої особистості, так і на захист нації, забороняє чинити насиль-
ство над будь-ким, кому Бог дарував право на життя. Таким чином, 
брак любові до свого народу є зневагою Божого Провидіння, отже − 
гріхом. Тому о. Василь Мельник, спираючись на старозавітнього про-
рока, недвозначно констатував: «Дивитись на лихо народу в день по-
гибелі його» (Авд. 1, 13) з заложеними руками − це злочин» [2, 549]. 

Перша проблема, яка рельєфно задекларована у публіцистиці о. Ва-
силя Мельника (Лімниченка), – це спроба діагностувати українське 
суспільство міжвоєнних та частково повоєнних років. Загалом пись-
менник дає таку оцінку тогочасному суспільству: «Наше врем’я люте 
і плачу достойне» [2, 608] і називає свою епоху добою виродження 
людини. Її ознаки: 

1) Духовна порожнеча людини, моральна інерція, ідеологічна розгу-
бленість («Душа модерної людини поміліла. Загасли в ній божественні 
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вогні. Потліли в ній шляхетні пориви. Заіснували у ній усякі ментальні 
дефекти») [2, 606]. Як наслідок, над нами височить «Вавилон, п’яний 
від крови мучеників» [2, 606]. У біблійній традиції Вавилон завжди 
символізував неволю, беззаконня і гріх, був антиподом до Єрусалиму 
− міста Божого, святого. Однак слід розуміти, що неволя переважно є 
карою за гріх відступництва, ідолослужіння. Початок ХХ століття в 
Європі ознаменований активними антихристиянськими віяннями, які 
в різний спосіб торкнулися й України. У цьому «логосівці» вбачали 
основну причину численних лихоліть: «Відпад людини від Бога − це 
один з найбільших прокльонів нашого часу» [2, 566].

2) Найновіша доба в історії людства – не теоцентрична, не антро-
поцентрична, а механоцентрична [2, 659]. Письменник простежує, що 
«першою плятформою новочасного демонізму є матеріялізм, за яким 
неодмінно гряде атеїстичний екзистенціялізм – це філософія нада-
ремности й безсилля людської боротьби» [2, 589]. Його прихильники 
впадають у трагіку власного буття, натомість покірність та інертність 
несумісні з духом католицизму, якому притаманна свобода та творча 
звитяга, постійна позитивна активність. Тому «логосівці» культивува-
ли ідеї християнського волюнтаризму. «Подвижники християнського 
прогресивного руху – це християнські волюнтаристи. Є вони волюн-
таристами тому, що основним і найголовнішим чинником прогресу 
людини вважають її свобідну волю. Але ця свобідна воля мусить бути 
контрольована розумом, а не сліпа й не ірраціональна. Ірраціональ-
ні елементи у світогляді модерного християнина повністю підчинені 
контрольній праці інтелекту. Бо релігійні емоції й почування релігій-
ної людини тільки тоді будуть творчими емоціями і почуваннями, коли 
над ними блистітиме світло здорового розуму» [2, 815].

3) Головним ворогом правдивої демократії є маса, якій протистав-
ляється християнський персоналізм [2, 594]. В мілітаризмі людина 
– гарматне м’ясо, в імперіялізмі – штука худоби, в дарвінізмі – твари-
на. А в політичнім лібералізмі людина – це Бог! В марксівськім соці-
ялізмі людина перекинулася в число, а комунізм зробив з неї коліщат-
ко у величезній державній машині. Тим часом те основне право для 
людини, за яке Католицька Церква бореться, – це ніщо більше, тільки 
те, щоб людина була людиною! Щоб вона могла повнотою виявляти і 
розвивати свою особистість [2, 693]. Цей постулат має глибоке зако-
рінення у Святому Письмі: «Яка користь людині, коли здобуде увесь 
світ, але занапастить власну душу? Що може дати людина взамін за 
свою душу?» (Мт. 16, 26). Отже, одна людська душа має більшу вар-
тість від усієї Вселенної, тому без реформи конкретної особистості, 



ISSN 2308-4855   185

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Äìèòðiâ I. Íàöiîñîôiÿ òâîð÷îñòi î. Âàñèëÿ Ìåëüíèêà...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

без відродження її духовного нутра всяка суспільна реформа буде 
безуспішною.

4) Основна ознака часу – деструктивізм [2, 659], насамперед це 
розклад духовного життя, на суспільному рівні він певною мірою по-
роджує таку негативну рису українського суспільства, як хуторянство. 

5) Народництво, тобто культ простолюддя, народної маси, черні. 
«Вся наша історіософія з часів перед першою світовою війною, − пише 
Василь Лімниченко, − була наскрізь народницька, була апофеозою чер-
ні. Тодішні українські історики поголовно були подібні до «Пилата, що 
хотів догодити народові» (Мр. 15, 15) [2, 692]. Варто згадати, що Гри-
гор Лужницький у своїх історичних повістях теж торкався проблеми 
народництва і наважився показати, що в добу козаччини державницькі 
інтереси доволі часто страждали через надмірний культ політично не-
далекоглядної черні.

Письменники-«логосівці» не лише констатували хворобливий стан 
сучасного їм суспільства, а й пропонували шляхи виходу із ситуації, 
що склалася. На думку о. Василя Мельника (Лімниченка), зміцнити 
українську націю може праця в таких напрямках: 

1) Виховання духовно здорової особистості, оскільки лише вона 
зможе належно послужити своєму народові. Для цього необхідно по-
ставити людину в особовий зв’язок з Богом, бо Він, насамперед, – Осо-
ба [2, 591]. Тільки за таких умов вибудується правильна ієрархія вар-
тостей: Бог – нація – особистість. Справжні українські патріоти ніколи 
не ставили інтереси нації вище від Бога. Це, з одного боку, спонукає 
жити в мирі з усіма іншими народами, а з іншого − викорінювати не-
гативні риси власного національного характеру, яких є чимало. Взірце-
вим для християн-патріотів є ставлення Ісуса Христа до свого народу. 
Як відомо, сучасники Христа вважали, що їхнім основним ворогом є 
римляни, тому хотіли бачити в образі Месії визволителя, завойовника, 
тобто могутнього земного правителя. Зрозуміло, що Христос не оправ-
дав ані найменших сподівань єврейської верхівки, тому що, по-перше, 
проповідував Царство Небесне, а по-друге, замість того, щоб підняти 
повстання проти римлян, викривав незліченну кількість гріховних язв 
євреїв, які значною мірою спричинилися до численних лихоліть ви-
браного народу. Отже, богообраність − це не стільки привілей, як від-
повідальність, реалізація якої полягає, насамперед, у сумлінній праці 
на ниві свого серця.

2) Культивування духу героїки, лицарства, здорової активності 
серед молоді. Митрополит Андрей Шептицький з цього приводу пи-
сав: «Якщо хочемо всенаціональної Хати хотінням глибоким і щирим, 
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якщо та воля не є тільки фразою, ілюзією, то вона мусить проявляти-
ся діланням, і те ділання мусить вести до єдности» [3]. Отець Василь 
Мельник чітко усвідомлює потребу виховання молодого покоління на 
кращих взірцях української та світової історії, письменник розуміє 
важливість ідеї, яка б стала стимулом для молоді у звершенні вели-
кої місії − очищенні рідної землі від скверни більшовицького режи-
му: «Нам треба новітніх українських хрестоносців! Ці наші новочасні 
лицарі прийняли би почесну назву хрестоносців передусім тому, що 
вони насправді пішли би зорганізованим, передусім духовим, походом 
на рідний Схід, щоб на місці комуністичної звізди поставити знамено 
християнства. Вони пішли би на свою батьківщину наново застромити 
на київських горах зневажений святоандріївський хрест. Бо вони були 
би глибоко переконані про те, що хрест – це символ тієї моральної 
сили, яка єдина спроможна завести основний лад і порядок в особис-
тому житті нашої людини і в прилюдному житті всієї нашої національ-
ної спільноти» [2, 633]. Ідейно спорідненою з публіцистичною працею 
Василя Лімниченка «Українські хрестоносці» є його повість «Верхо-
винець». У центрі твору – образ Юрка Крем’яного. Головний герой 
– особистість цілісна, гармонійна, із сильним характером. Він дбає 
про здоров’я душі, плекаючи глибоку віру в Бога, гартує тіло спортом, 
служить громаді, створивши осередок Марійської Дружини у гімназії, 
в якій навчається. Звичайно, автор дещо ідеалізує свого героя, однак 
його завдання – дати суспільству взірець, до якого мала б стриміти мо-
лодь і наслідувати його. Твір покликаний формувати нову українську 
людину «без стадних прикмет у своїй душі, без страху перед масою, 
без вічних вагань у своєму поступованні, без паніки в обличчі невдач, 
без жаху перед благородним ризиком тоді, коли цього ризикування 
треба» [2, 635].

3) Провід нації. З цього приводу о. Василь Мельник зауважував: 
«І якщо хто-небудь запитав би нас про те, що нашому народові під 
цю пору «найбільш на потребу», то наша розумна відповідь мусіла 
би бути тільки одна: Під цю пору нашому народові найпотрібніші – 
святі люди! Бо наш нарід в своїй масі ніяк не гірший від будь-якого 
наймогутнішого народу в світі. Йому тільки потрібні добрі та чесні 
провідники! А святі люди – це сіль народу. Це той первень провід-
ної верстви, що не дає їй розкладатися й творить протидію на роз-
пад християнських, а тим самим і громадянських чеснот в народі» [2, 
629]. Питання проводу нації було болючим на всіх етапах української 
історії, проте на початку ХХ століття воно постало особливо гостро. 
Про брак добрих провідників народу Митрополит Андрей писав: «За-
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мість давати народові мудрий провід, що здійснює мету загального до-
бробуту і щастя, вводять у суспільне життя роздори, домашні війни, 
нічим необмежену партійність і відзначаються шаленою захланністю 
на гріш, безсоромним хабарництвом, легковаженням людської одини-
ці, безнастанним топтанням усяких її прав, безмірним хотінням у все 
мішатися, все по своїй фантазії порядкувати, крайньою нетерпимістю 
навіть супроти братів – і незрозумілою ненавистю до всіх, що їх про-
тивниками називають» [3]. 

4) Законодавство. Необхідною умовою повноцінного існування са-
мостійної держави є законодавство, в основі якого − Божі закони. «По-
слух законові, − зазначає Василь Лімниченко, – цілком у дусі католи-
цизму» [2, 703]. Про важливість закону при врегулюванні суспільно-
політичних інтересів розмірковує письменник на прикладі притчі про 
обручі і молоде вино. На перший погляд, обручі, тобто закони, є злом, 
оскільки міцно стискають бочку з вином (народом), але якби їх не 
було, то вино, досягнувши неконтрольованої свободи, було б втрачене.

5) Правильний вибір шляху розвитку. Митрополит Андрей Шеп-
тицький писав: «Український нарід через довгі століття належав до 
різних держав, був розділений різними культурами. Бог дав йому зем-
лю, що лежить на пограниччі двох культур взаємно собі противних, 
майже собі ворожих: східньої і західньої» [3]. Питання «Схід чи Євро-
па?» стало традиційним для України. «Логосівці» пропонують таке рі-
шення: справжнім союзником України може бути лише Бог. Європа пе-
ребуває у серйозному моральному занепаді. Схід завжди був ворожий 
до України. Тому о. Василь Мельник від імені українських католиць-
ких письменників виразно заявляє: «За український християнський, а 
не азіятський ренесанс ми боремося» [2, 642].

6) Потреба міцної церковної організації. «Нам потрібна Церква з 
двома основними прикметами – одна й міцна!» [2, 716]. Письменники-
«логосівці» надавали єдності Церкви в Україні настільки великого 
значення, що прямо заявляли: «Брак однодушности, брак концентрації 
релігійних зусиль в Україні може бути вирішальною причиною наших 
майбутніх невдач» [2, 714]. Для того, щоб Українська Церква могла 
повнокровно діяти, необхідно, на думку о. Василя Мельника, «зірва-
ти всякі релігійні зв’язки України з Москвою! Бо релігійні зв’язки – 
це найглибші зв’язки! Тому без повного зірвання релігійних зв’язків 
ніяке інше зірвання не буде справжнє, істотне! Розлучити українську 
Церкву від московської докорінно й назавжди! Бо без цієї розлуки по 
Україні довіку блукатиме тінь московського деспота й сатрапа!» [2, 
717]. Лише тоді, коли Церква буде спроможна стати основою життєвої 
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сили українського народу, він виконає ту велику історичну місію, до 
якої покликав його Бог.

У поглядах «логосівців» на призначення української нації відчу-
ваються виразні натяки на її месіянізм. Василь Лімниченко неоднора-
зово декларує думки, з яких випливає, що українці мають «велике іс-
торичне післанництво», хоча «малодушність не дає його реалізувати» 
[2, 711]. Він також вважає, що «Бог мне нашу національну субстанцію 
раменами історичних трагізмів не надармо» [2, 637], адже особливого 
гарту потребує той, хто покликаний здійснити велику місію. Для по-
твердження сказаного наведемо цитати зі статті о. Василя Мельника 
(Лімниченка) «Підійміть знамено воєнне на Вавилон!..», які пропагу-
ють ідею, що справжній розвиток української нації мусить базуватися 
на міцних християнських засадах: «Ясно і з притиском треба підкрес-
лити, що сам український нарід (…) найрелігійніший і найкультурні-
ший нарід світу. Річ у тому, що цей нарід з самої своєї природи на-
скрізь релігійний і християнський»; «Треба теж покладати надію на 
те, що невдовзі передові люди українського збірного життя зрозуміють 
правду про велике історичне післанництво українського народу. Вони 
вкінці таки переконаються, що природна релігійність, природний 
християнізм – це найспонтанніша, наймогутніша і найреальніша сила 
українського народу»; «Бо на всьому широкому світі нема ні одного 
народу, що так докорінно і доглибинно пізнав би страхіття людського 
існування в пеклі всестороннього безбожества, як український нарід. 
Бо ні один сьогочасний нарід в обороні християнських традицій своїх 
предків не пройшов крізь таку страшну каторгу мучеництва, як укра-
їнський нарід. Ні одному сучасному народові в світі впродовж цілої 
історії людства не видирали з серця Бога в такий ганебний, в такий 
рафінований і в такий жорстокий спосіб, як українському народові. 
Тому й ні один нарід в світі не потрапить так вірно оцінити значення 
релігійної віри в особистому й прилюдному житті, як оцінить її скри-
вавлений український нарід» [2, 638].

На нашу думку, програма національно-визвольних змагань о. Васи-
ля Лімниченка викладена у поетичних рядках: «Пронесім у життя не-
вгомонний протест проти безбожних ідей і діл! За Христа й любов! За 
Марію і хрест! Не пожаліймо наших душ і тіл!» [2, 5]. Письменник ро-
зуміє, що доля народу залежить від морального здоров’я окремої осо-
бистості, тому основну увагу необхідно зосередити на християнсько-
му вихованні молодого покоління, яке зможе достойно очолити провід 
нації та виконати її велике історичне призначення. «Логосівець» упев-
нений, що патріотичні почуття є невід’ємною складовою християнина.
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Висновки. Публіцистика о. Василя Мельника (Лімниченка) засвід-
чує, що письменник глибоко переймався національними проблемами, 
намагався осмислити трагіку буття українського народу. Він був пере-
конаний у богообраності своєї нації, тому його твори наповнені різ-
кою інвективою проти тих, хто посягає на її свободу. Однак публіцист 
вважає, що Україна більше страждає не від зовнішніх ворогів, а від 
власного духовного звиродніння, від численних ментальних дефектів, 
які впродовж тисячолітньої історії не раз наносили нищівного удару 
Українській Державності.
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АНГЛІЙСЬКА МАЛА ПРОЗА: ЕВОЛЮЦІЯ 
СТРУКТУРИ І ЛІТЕРАТУРНОЇ ФОРМИ*

У статті зроблено спробу проаналізувати особливості жанрової специфі-
ки англійських малих епічних жанрів з огляду на історичні зміни у підходах до 
їхнього визначення. Розглянуто сучасні аспекти англійського короткого опові-
дання, які виступають у пов’язі з літературними елементами модернізму та 
постмодернізму. 

Ключові слова: англійське коротке оповідання, модернізм, постмодернізм, 
жанрова специфіка, жанрова еволюція, світобудова англомовного короткого 
оповідання.

Lutsyk V. English Short Story: Structure and Literary Form Evolution. An 
attempt was made to analyze genre specifi c features of English short fi ction with 
respect to historical changes in the approaches to genre defi nition, transformations 
in short-story form and artistic technique. The modern aspects of English short story 
were disclosed, which include the elements of postmodernism.

Key words: English short story, modernism, postmodernism, genre specifi c 
features, genre evolution, English short-story structure.

Луцик В. Английская малая проза: эволюция структуры и литературной 
формы. В статье сделана попытка проанализировать особенности жанровой 
специфики английских малых эпических жанров с точки зрения исторических 
изменений в подходах к их определению. Рассмотрены современные аспекты 
английского рассказа, которые связаны с литературными элементами модер-
низма и постмодернизма.

Ключевые слова: английский рассказ, модернизм, постмодернизм, жанро-
вая специфика, жанровая эволюция, мироздание англоязычного рассказа.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку літературо-
знавства актуальним постає питання переоцінки ролі і сутності теоре-
тичних основ малих епічних жанрів в англомовному письменстві. Ви-
никла потреба звернути окрему увагу на здобутки творців малих прозо-
вих творів та їхню художню спадщину. Малодослідженим залишається 
широке коло теоретичних аспектів, які стосуються власне англійського 
короткого оповідання. Йдеться про розкриття історичних та естетичних 
домінант, гендерного дискурсу, реакції умовного реципієнта, когнітив-
них шаблонів, модерністських і постмодерністських елементів, соціо-
*© Луцик В. Англійська мала проза: еволюція структури і літературної форми
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лінгвістичних компонентів, функціонування малих епічних форм на 
кшталт міні-прози тощо. Зазначені питання, з проекцією на англійську 
малу прозу, недостатньо висвітлені в українському літературознавстві. 
Звідси – актуальність дослідження.

Значна кількість авторитетних літературознавців (Елізабет Боуен, 
Клер Генсон, Герберт Бейтс, Чарльз Мей) аргументовано пов’язують 
сучасне англомовне коротке оповідання з постаттю видатного амери-
канського письменника Едгара Аллана По. Відоме твердження автора 
короткого оповідання «Золотий жук» («The Gold-Bug») про «єдність 
ефекту або враження» [19, 46] знаходить відбиток у подальших літера-
турознавчих працях XIX і ХХ ст. Так, у 1901 році американський літе-
ратурний критик Брендер Метьюз уперше використав термін «коротке 
оповідання» («a short-story») замість типового у той час терміна «опо-
відь» («a tale») [19, 52].

Аналіз досліджень. Питання формальної відмінності короткого опо-
відання від інших жанрових різновидів малої прози посідало централь-
не місце у працях англомовних літературознавців вже на ранньому етапі 
критичного аналізу даної проблеми у ХІХ ст. Е. А. По влучно зазна-
чив в огляді до «Двічі сказаних казок» Натаніеля Готорна («Twice-Told 
Tales»), що багато творів у названій збірці належать до жанру есе. Цим 
творам бракує «точності і довершеності» [20, 45], які притаманні корот-
кому оповіданню з його «єдністю і цілісністю» [20, 47]. Змістовну думку 
Е. А. По у плані диференційних характеристик короткого оповідання 
розвиває Б. Метьюз у своїй статті-розвідці «Філософія короткого опо-
відання» («The Philosophy of the Short-Story», 1901). Словесник слушно 
зазначив: коротке оповідання – це «щось більше, ніж просто невелика 
за розмірами оповідь» [17, 57]. Відтак: відмінності між коротким опо-
віданням і романом «лежать у площині фундаментальних характерис-
тик» [17, 57]. Такими рисами даного жанрового різновиду малої прози, 
на думку американського дослідника, постають а) «симетрія форми», 
б) «скомпресованість» та в ) «щирість»[19, 57]. Відома Ірландська пись-
менниця Елізабет Боуен додає до цих ознак «непряму оповідь», «мон-
таж» і «символізм» [3, 153].

Мета статті: проаналізувати особливості жанрової специфіки ан-
глійських малих епічних жанрів з огляду на історичні зміни у підходах 
до їхнього визначення.

Виклад основного матеріалу. Динамічний розвиток англійського 
короткого оповідання припав на початок ХХ ст. Англійська дослідниця 
Клер Генсон пов’язує таку запізнілу еволюцію даної літературної форми 
з початком масового поширення журнальної періодики у Британії лише 
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у 1880 – 1890-х рр. [7, 7]. Технологічні інновації упродовж ХІХ ст. по-
клали кінець домінуванню романів у періодичних виданнях і відкрили 
можливості для успішного експериментаторства у галузі малої прози 
низці амбіційних письменників. Англійський дослідник Едріан Гантер 
вказав з цього приводу у «Кембриджському вступі до короткого оповіда-
ння англійською мовою» («The Cambridge Introduction to the Short Story 
in English», 2007) про наявність двох відмінних різновидів періодичних 
видань. Перша категорія («The yellow Book») орієнтувалася на освічену 
читацьку аудиторію, інша («Strand», «Tit-Bits») – на широкий загал чи-
тачів. Саме перший різновид журналів, на думку Е. Гантера, істотною 
мірою сприяв розвитку англійського короткого оповідання кінця ХІХ – 
початку ХХ століть. Малі прозові твори, опубліковані у названих пері-
одичних виданнях, промарковані «опосередкованістю, невизначеністю, 
натяком, двозначністю і витонченістю» [9, 33–34]. Аналогічні характе-
ристики адекватно підходили для передачі суб’єктивних внутрішніх пе-
реживань і зовнішніх конфліктів окремих головних героїв. 

З переходом у добу модернізму на початку XX ст. англійська мала 
проза пориває з традиціями реалізму і логічною послідовністю викладу. 
За твердженням К. Генсон, творці коротких оповідань надають «приві-
легії абстрактним станам свідомості і почуттям, а не їхнім об’єктивним 
корелятам» [7, 4]. Модерністські твори виступають у пов’язі з художні-
ми образами, символами і темами. Інтенсивність розгортання оповіді 
залежить від індивідуалізованої позиції, ефективності системи худож-
ніх образів і тону, формальної і стилістичної економії. При цьому струк-
тура фабули нерідко постає ослабленою – у ній помітні моменти під-
вищеного усвідомлення-прозріння («epiphany»). Даний термін уперше 
ввів у науковий обіг ірландський письменник Джеймс Джойс в автобі-
ографічному романі «Герой Стівен» («Stephen Hero», 1944). Він визна-
чає його як «раптовий духовний вияв через мову, жести або мислен-
ня» [11, 51]. У модерністській інтерпретації цей момент все ще містить 
нечіткі обриси реалістичних структур. Проте, на думку американської 
дослідниці Сюзен Фергюсон, в англійських коротких оповіданнях доби 
модернізму більш зримо проступає «зневіра у фабулі та елементах на-
ративної послідовності» [4, 225]. Своєю фрагментарною і нечіткою фор-
мою модерністські твори вказують на обмеженість людського пізнання 
у світі, позбавленого абсолютів. Таке зображення дійсності постає при-
роднім для буття людини. Відома південноафриканська письменниця 
Надін Гордімер у статті «Спалах світлячків» («The Flash of Firefl ies», 
1994) наводить алегоричні паралелі між нічним польотом світлячків та 
«спалахами дискретних моментів правди» [6, 179]. Миттєві і спонтанні 
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моменти усвідомлення протиставляються неможливості цілісного осяг-
нення зовнішнього світу.

Посутній внесок у розвиток теорії малих епічних жанрів у руслі 
експериментаторських постулатів модернізму здійснили літературо-
знавці-формалісти. Вони традиційно розглядали зразки малої прози 
як вияв скомпресованої, об’єднаної і організованої форми. Детальний 
аналіз малих прозових форм у такому ключі провели літературознав-
ці-формалісти (Борис Ейхман, Віктор Шкловський). Теоретичні диску-
сії щодо генологічних особливостей малих епічних жанрів російської 
школи формалізму, за спостереженням іспанської дослідниці Віоріки 
Патеї, наголошували на «тональності, стислості, інтенсивності, багато-
значності, єдності ефекту, кінцівці і структурі» [19, 3]. У цьому зв’язку 
доцільно підкреслити: зацікавлення формальними особливостями малої 
прози спадає у другій половині ХХ ст. унаслідок активного включення у 
науковий дискурс ідей антропології і філософії культури. Починаючи з 
60-х рр. ХХ ст., розвиток теоретичного знання у галузі малих прозових 
жанрів віддзеркалює посилення у наукових колах інтересу до аспектів 
наратології, дискурсу і когнітивної науки. 

Стрижневими ранніми теоретичними працями нового етапу вивчен-
ня короткого оповідання постають фундаментальні монографії «Само-
тній Голос» («The Lonely Voice», 1963) [18] ірландського письменника 
Френка О’Коннора, «Готорн і сучасне коротке оповідання» (Hawthorne 
and the Modern Short Story, 1966) [21] американської дослідниці Мері 
Рорбергер і «Теорії короткого оповідання» («Short Story Theories», 1976) 
[15] американського літературознавця Чарльза Мея. Наведені праці по-
дають критичну історію розвитку малої прози з проекцією на впливи, 
еволюцію і зміни у її структурі. 

Теоретичні надбання 60-70-х рр. ХХ ст. поглиблює когнітивний ана-
ліз короткого оповідання, проведений визначною американською вче-
ною Сюзан Логафер у її дослідженнях «Теорія малої прози на роздоріж-
жі» («Short Story Theories at a Crossroads», 1989) [12] та «Оповіді, які ми 
розповідаємо: перспективи короткого оповідання» («The Tales We Tell: 
Perspectives on the Short Story», 1998) [13]. С. Логафер робить акцент на 
специфіці сприйняття тексту умовним реципієнтом. Такий підхід засно-
ваний на припущенні, що кінцівка короткого оповідання містить ширші 
імперативи і визначає розуміння прочитаного.

У 70-х рр. ХХ ст. американський письменник і літературознавець 
Форрест Інгрем вперше застосував термін «цикл коротких оповідань» 
(«a short story cycle») для позначення серій коротких оповідань, які виді-
лялися міжтекстуальними взаємозв’язками з іншими творами конкрет-
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ного автора. У праці «Репрезентативні цикли коротких оповідань ХХ ст.: 
дослідження літературного жанру» («Representative Short Story Cycles 
of the Twentieth Century: Studies in a Literary Genre», 1971) дослідник 
подав конкретне визначення даного терміна: «Добірка коротких опові-
дань, поєднаних автором з метою зміни загальної перцепції елементів 
прочитаного на множинності рівнів цілого твору» [5, 19]. Така дефіні-
ція робить наголос на структурній динаміці циклу коротких оповідань, 
потребі балансу між окремим коротким оповіданням і циклом загалом. 
Для категоризації циклів Ф. Інгрем використовує систему, яка виходить 
із процесу створення коротких оповідань: а) «задумані» (передбачають 
наявність авторського задуму циклу від першого і до останнього тво-
ру); б) «скомпоновані» (автор або редактор групує короткі оповідання за 
певними протиставленнями чи асоціаціями); в) «завершені» (ряд малих 
прозових творів, які містять елементи груп а і б) [5, 15–18]. 

Шведський словесник Рольф Лунден зазначив у монографії 
«Об’єднані оповідання Америки: дослідження циклів коротких опові-
дань» («United Stories of America: Studies in the Short Story Composites», 
1999), що історія циклів коротких оповідань в англійській літературі 
має давню історію і своїм корінням сягає середньовічних «Кентерберій-
ських оповідань» Джеффрі Чосера. Загальна специфіка циклів, на дум-
ку Р. Лундена, промаркована наявністю напруженості у «літературних 
координатах багатогранність – єдність, окремість – взаємопов’язаність, 
фрагментація – переємність, відкритість – замкнутість» [14, 12].

У 80-х рр. ХХ ст. новим напрямком дослідження малих епічних жан-
рів в англомовному літературознавстві постає окреслення їхньої належ-
ності до певних художніх напрямків, зокрема модернізму і постмодер-
нізму. У цьому контексті варто виокремити праці англійських дослідни-
ків Клер Генсон «Короткі оповідання і мала проза (1880 – 1980)» («Short 
stories and Short Fictions (1880 – 1980)», 1985) [7] та Домініка Геда «Мо-
дерністське коротке оповідання» («The Modernist Short Story», 1992) [8]. 
У працях увиразнюється вплив модернізму на становлення сучасного 
короткого оповідання: йдеться про заміну змістового наповнення вра-
женнями, настроєм і моментами індивідуального усвідомлення.

Поширення скептичних настроїв щодо можливості адекватного ви-
значення малих прозових форм домінували у працях англомовних літе-
ратурознавців 80-х рр. ХХ ст. Окрему спробу дати визначення короткому 
оповіданню через спрощення вимог для класифікації зробив американ-
ський літературознавець Чарльз Мей. У своїй статті-розвідці «Пролего-
мен до загального вивчення короткого оповідання» («Prolegomenon to a 
Generic Study of the Short Story», 1996) він наголосив на тому, що теорія 
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не має на меті подати «кінцеве визначення форми» [16, 463 ]. Підставою 
для такої класифікації, за переконанням Ч. Мея, може бути «евристична 
ймовірність розкрити попередньо невідомі зв’язки і риси». Спільність 
рис і взаємозв’язків у межах коротких прозових форм за даної класи-
фікації постає важливішою, ніж дефініційна уніфікованість. Істотною 
складовою такого визначення постає принцип домінанти, запропонова-
ний американським формалістом Романом Якобсоном. Учений окрес-
лив домінанту на рівні «фокусуючого компонента витвору мистецтва, 
який керує, увиразнює і трансформує інші елементи» [10, 83]. Концеп-
ція домінанти зримо проступає в історичних літературознавчих дослі-
дженнях. Вона передбачає періодичні зсуви поетичної форми у межах 
жанрів, які провокують зміни у взаємозв’язках домінанти.

Наприкінці ХХ ст. англомовна мала проза активно вбирає в себе 
літературні елементи постмодернізму: інтертекстуальність, колаж, пи-
тання оригінальності й авторства. За визначенням іспанської дослідниці 
В. Патеї, яке вона подає у статті «Коротке оповідання: огляд історії та 
еволюції жанру» («Short Story: An Overview of History and Evolution of 
the Genre», 2012), постмодерністські короткі оповідання набули ознак 
«безфабульних анти-оповідань» [19, 19]. На її думку, першочергова мета 
авторів таких творів полягає у створенні реалістичного світу ілюзій 
дійсності. Англійські письменники-постмодерністи (Джеймс Баллард 
(1930 – 2009), Ентоні Берджес (1917 – 1993), Джон Фаулз (1926 – 2005), 
Мартін Аміс (1949), Майкл Муркок (1939), а також Доріс Лессінг (1919) 
доклалися до відродження популярності англійського короткого опові-
дання в останні десятиліття ХХ ст.

Новими виявом малої прози початку ХХІ ст. постала її гібридність, 
що характеризується широким поширенням міні-прози та циклів міні-
прози. Даний різновид малої прози – це перехідна форма між модерніз-
мом і постмодернізмом, яка маркує новий період еволюції означених 
жанрів. В англомовному літературному полі набули поширення такі 
форми міні-прози, як миттєва проза (fl ash fi ction), мікропроза (micro 
fi ction), мікрооповідання (micro-story), коротке коротке оповідання 
(short short story) тощо. Їм притаманні максимальна стислість оповіді і 
мінімальний обсяг. 

Визначний американський дослідник Джером Стерн наголосив у 
вступі до антології «Мікропроза: антологія 50 дуже коротких опові-
дань» («Micro Fiction: An Anthology of Fifty Really Short Stories», 1996) 
на давній традиції цих жанрів. Вони, за Дж. Стерном, не постають 
штучним утворенням, у рамки якого повинен втиснутися автор, «бо це 
частина звичної літературної картини повсякденного життя» [22, 18]. 
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Зразки міні-прози розташовані на перетині літературного і не літера-
турного, викликаючи потребу у нових формулюваннях канону жанру та 
його визначеннях. 

Висновки. На початку ХХІ ст. англійське коротке оповідання поста-
ло багатоаспектним феноменом англомовного письменства. Художня 
естетика постмодернізму на сучасному етапі розвитку літератури віді-
грає провідну роль у процесі художнього творення дійсності у малих 
прозових творах. Як влучно зазначив німецький дослідник Ганс Бертенс 
у монографії «Ідея постмодерну: історія дослідження» («The Idea of the 
Postmodern: A History», 1996), цей літературний напрямок продовжує 
свій розвиток: «Він не новий, але ще й не завершений» [2, 24]. Визна-
чення жанрової специфіки і номенклатури англомовної малої прози з 
огляду на вимоги сучасності – це актуальне завдання літературознавчої 
науки. Як показав аналіз наукових праць, на сьогодні відсутній єдиний 
підхід у вирішенні даного питання.
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ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ МАРКЕВИЧА:
РЕЦЕПТИВНІ ТА ТИПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ*

У статті здійснено спробу висвітлення літературних взаємозв’язків твор-
чості М. Маркевича з художніми здобутками представників національних літе-
ратурних систем споріднених і неспоріднених народів у культурно-історичному 
контексті епохи романтизму, проаналізовано національну специфіку фольклор-
ного романтизму.

Ключові слова: романтизм, творчість Миколи Маркевича, рецепція, інтер-
претація, мотив, образ, автор.

Melnyk O., Zymomrya I. Mykola Markevych’s Creativity: Receptive and 
Typological Dimensions. The article presents an attempt to analyze the system of 
literary relationships of M. Markevych’s creativity with the artistic achievements of 
national literary systems of related and unrelated peoples in the cultural and historical 
context of the Romantic era. It analyzes the national identity of Folk Romanticism.

Key words: Romanticism, Mykola Markevych’s creativity, reception, interpretation, 
motive, image, author.

Мельник О., Зимомря И. Творчество Николая Маркевича: рецептивные 
и типологические измерения. В статье предпринята попытка рассмотреть 
литературные взаимосвязи творчества Н. Маркевича с художественными 
достижениями представителей национальных литературных систем 
родственных и неродственных народов в культурно-историческом контексте 
эпохи романтизма, проанализировано национальную специфику фольклорного 
романтизма.

Ключевые слова: романтизм, творчество Николая Маркевича, рецепция, 
интерпретация, мотив, образ, автор.

Постановка проблеми. Питання взаємозв’язку українського пись-
менства з національними літературними системами споріднених і не-
споріднених народів належить до пріоритетних в українському літера-
турознавстві. Специфіка міжкультурних взаємодій, власне, як складного 
й багатогранного явища, зримо проступає крізь призму порівняльно-ти-
пологічного зіставлення [1,  9; 2, 8; 4, 22; 5, 58; 8, 17]. Воно відзнача-
*© Мельник О., Зимомря І. Творчість Миколи Маркевича: рецептивні та типологічні ви-
міри
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ється широтою діапазону, охоплюючи всі рівні й типи міжлітературних 
взаємин: від художніх моделей, що мали місце у різних епохах і регіо-
нах, до окремих творів та їхніх складових. При цьому увиразнюються й 
особливості та традиції національних літератур. Відтак зіставлення дає 
можливість простежити визначальні вектори взаємовпливу мистецького 
досвіду з проекцією на осмислення рецепції кращих літературних здо-
бутків на рівні жанру, тематики й проблематики, естетичних концепцій, 
стилів. Становлення національної літератури – одна з визначальних 
складових розвитку кожного народу. Істотне значення для оцінки цього 
процесу має конкретизоване осмислення творчих здобутків його знако-
вих представників у межах певної епохи. У добу романтизму вагомий 
вклад у збагачення діалогу українського письменства з інонаціональни-
ми літературами належить М. Маркевичу (1804 – 1860). 

Аналіз досліджень. Літературознавчі концепції дослідників творчих 
досягнень М. Маркевича вирізняються різноаспектністю дослідницько-
го пошуку. Однак, розвідки таких учених, як І. Айзеншток, В. Белін-
ський, О. Грушевський, В. Данилов, А. Жемчужніков, Є. Косачевська, 
С. Крижанівський, С. Кур’янов, М. Марковський, В. Маслов, О. Сен-
ковський, В. Ульяновський, І. Франко, В. Якушкін, О. Ясь, розкривають 
передусім теоретичні засади стану еволюції літературного процесу за 
доби романтизму. Загалом зацікавлення творчістю М. Маркевича не міс-
тить ознак системного характеру. Йдеться переважно про висвітлення 
деталей біографічного плану та елементів змістово-тематичного аналізу 
його поетичного та наукового доробку. Водночас вивчення міжлітера-
турних взаємин на матеріалі творчості М. Маркевича відкриває в укра-
їнському літературознавстві нові перспективи для розгортання діалогу 
культур.

Мета статті полягає у висвітленні літературних взаємозв’язків 
творчості М. Маркевича з художніми здобутками представників наці-
ональних літературних систем споріднених і неспоріднених народів у 
культурно-історичному контексті епохи романтизму, а також розкритті 
національної специфіки фольклорного романтизму.

Виклад основного матеріалу. Літературна та історично-наукова 
спадщина М. Маркевича посідає чільне місце у розвитку українського 
й російського письменства доби романтизму. Вона помітно вплинула на 
утвердження та популяризацію вагомих ідейно-естетичних явищ у куль-
турному просторі слов’янських народів. Його естетичні засади безпосе-
редньо пов’язані з літературним процесом 20-40-х рр. ХІХ ст. в Україні.

Звернення до історії та її міфологізація сприяли тому, що основи 
національної культури, її джерела трактувалися М. Маркевичем у ро-
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мантичному ключі. З іншого боку, митець інтерпретував історичні події 
по-художньому довільно. Він поетично змальовував їх у відповідності зі 
своїми естетичними принципами, надаючи їм форму переказів, легенд. 
Саме завдяки романтизму як культурному явищу М. Маркевич отримав 
змогу переказати своєму реципієнтові важливість пізнання історії укра-
їнського народу з його багатовіковими традиціями.

Чинник «двоїстості» автора як носія українського ментального коду 
з урахуванням впливу об’єктивних обставин і можливостей самореа-
лізації М. Маркевича, який творив російською мовою, проступає, зо-
крема, у літературно-документальних нарисах «Історія Малоросії» 
(1831). Тут втілена своєрідність сприйняття М. Маркевичем набутків 
європейського романтизму, що мала свій відбиток на зображенні об-
разу Івана Мазепи. П’ятитомник літературно-документальних нарисів 
«Історія Малоросії» доцільно розглядати як самобутню предтечу істо-
ричних студій представників романтичного народництва в українській 
історіографії ХІХ ст. [3, 122] Примітно, що автор намагався узгодити 
свій «малоросійський» патріотизм із загальноросійською лояльністю. 
Тому у цій праці відображено два полярні конфлікти у світогляді та сві-
тобаченні М. Маркевича. Провідним із них є змагання між застарілими 
канонами пізньопросвітницького раціоналізму і класицизму, з одного 
боку, та новітніми романтичними впливами – з іншого. Для цілісного 
висвітлення дуалізму поглядів М. Маркевича доцільно зробити наголос 
на характеристиці еволюції образу І. Мазепи у творах українських та 
європейських романтиків.

У творах М. Маркевича, а також Дж. Байрона, В. Гюго, К. Рилєєва, 
О. Пушкіна, Б. Лепкого, Г. Кониського проступають аргументи, що за-
свідчують неоднозначність авторського ставлення до презентації образу 
та постаті І. Мазепи. Названі митці поєднали історичний факт і вигадку. 
Їхні різножанрові твори тематично й типологічно близькі й зримо авто-
ризовані. У цьому зв’язку слід наголосити: традиція творення образу 
гетьмана Івана Мазепи у європейській літературі XIX ст. розвивалася у 
двох напрямах. Перший – романтичний. Його започаткував Дж. Байрон, 
який опоетизував любовну пригоду юного пажа при дворі Яна Казими-
ра, описану сучасником Мазепи – Яном Хризостомом Пасеком. Мотив 
руху дикого, необ’їждженого коня тією чи іншою мірою використовува-
ли усі згадані письменники, які писали про Мазепу. У творах Дж. Бай-
рона, В. Гюго цей рух коня є основою сюжету й характеристикою героя. 
У західноєвропейській літературі утвердився й набув поширення саме 
романтичний образ покараного вигнанця, який, подолавши на своєму 
шляху перешкоди, отримав булаву як символ влади. 
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У свою чергу, у текстах К. Рилєєва, О. Пушкіна, Б. Лепкого основою 
слугує мотив любовної пригоди, яка знаходить виявлення у фантастич-
них сюжетах. Натомість М. Маркевич звернувся до знакових подій в 
українській історії, прагнучи осмислити їх з позицій ідеології декабрис-
тів. Тут маємо на увазі другий напрямок – ідеологічний. Він з’являється 
у М. Маркевича та О. Пушкіна. Вони вводять нові сюжетні лінії: Мазепа 
– Петро, Мазепа – Мотря. Звідси – поява образу зрадника російського 
царя, що відповідало тогочасній імперській політиці. На творення тако-
го образу вплинули суспільно-політичні реалії та джерела інформації, 
які лягли в основу етапу підготовки до написання творів. Відтак ство-
рена ними характеристика образу І. Мазепи є прикладом авторського 
міфотворення.

У 20-40-х рр. ХІХ ст. М. Маркевич та Л. Боровиковський здійснюва-
ли активну літературну і культурно-громадську діяльність у Петербурзі, 
популяризуючи теми української історії і духовного життя українського 
народу. Саме завдяки особистим контактам цих та інших українських 
літераторів з чільними представниками інтелігенції Росії (А. Бестужев, 
С. Волконський, М. Глібов, М. Глінка, В. Давидов, М. Мельгунов, С. Па-
ліцин, І. Панаєв, А. Поджіо, Л. Пушкін, І. Пущин, К. Рилєєв, С. Соболев-
ський, А. Струговщиков) тема України органічно проникає у російське 
письменство [9, 22]. Проаналізувавши у типологічному зрізі поетичні 
твори М. Маркевича, Л. Боровиковського, А. Метлинського, Т. Шевчен-
ка як визначних постатей ранньої генерації романтиків, яким належала 
ініціатива переходу до нових тенденцій у літературному процесі, можна 
дійти висновку: вони, не применшуючи ваги народної пісні, створили 
перші взірці української романтичної лірики, позбавленої бурлескних 
та травестійних елементів. М. Маркевич та Л. Боровиковський розбу-
дували народнопоетичну основу, посилюючи при цьому емоційно-дра-
матичний елемент і роль художньої образності. Підґрунтям їхніх творів 
стали мотиви та образний лад народних пісень. Загалом вони справили 
помітний вплив на творчість українських романтиків, збагатили наці-
ональну літературу зразками романтичної поезії, перекладами творів 
світової літератури, увиразнили перспективи розвитку української літе-
ратурної системи як самобутнього мистецького явища.

Творчість М. Маркевича та Л. Боровиковського підготувала ґрунт 
для якісно нового етапу в історії українського романтизму. Наприкін-
ці 30-х – на початку 40-х рр. ХІХ ст. А. Метлинський, М. Костомаров, 
Т. Шевченко привнесли концептуально новаторські ідеї, зміст, пробле-
матику, мотиви, образи. Домінантною рисою художніх пошуків цього 
покоління стає ідеалізація історичного минулого, що було властиве і для 
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творів М. Маркевича. Натомість у поезії Л. Боровиковського культура 
трактувалася як національно-політична категорія. Для А. Метлинського, 
як і для М. Маркевича, минуле України не має екзотичного наповнення. 
Воно не постає матеріалом для балад і легенд, до чого вдається Л. Бо-
ровиковський, а животворними літописами, пронизаними, за Й. Ґ. Гер-
дером (1744 – 1803), «духом» епохи [9, 16]. Поети різко засуджують від-
ступництво від інтересів рідного краю, утверджують вірність народним 
звичаям і традиціям. У їхніх творах спостерігається протиставлення 
панству простого люду як узагальненого образу охоронця національних 
святинь, осуд великодержавницького шовінізму, прихильне ставлення 
до царя та слов’янофільських мотивів. Увиразнюючи соціальний ас-
пект, поети звертаються у своїй творчості до ліричної патетики, рито-
ричних прийомів, зосібна до риторичних запитань, вигуків, окличних 
та наказових форм речень. Національного колориту віршам надають 
барвисті й оригінальні алітерації та асонанси, інтонаційно багата евфо-
ніка. У поезіях «Платки на козачьих крестах», «Удавленик», «Солнце 
утопленников», М. Маркевича та «Розмова з покійними», «Козачі по-
минки», «Кладовище» А. Метлинського переважає епічна, розповідна 
форма, що наближає їх до римованої художньої прози, помітне й на-
слідування митцями традицій народної пісні (стилізація, ремінісценція, 
образна стихія, загальна стильова тональність, цитація, фразеологія). 
Ідейно-естетичною основою для творчих устремлінь М. Маркевича, як і 
більшості українських поетів-романтиків, стала народна поезія з її тема-
тичним художнім арсеналом. Плідним були також звернення до історич-
ної епіки, громадянської поезії, рефлективної лірики, романтичних опо-
відань і повістей, переспівів і перекладів, фольклорно-етнографічних та 
літературознавчих розвідок. Домінуючого значення набули такі жанри, 
як пісня, балада, історична поема, «дума», ода, віршове послання, меди-
тація, сонет.

Дослідження контактно-генетичних зв’язків М. Маркевича і Т. Шев-
ченка дає підстави стверджувати: їхнє особисте знайомство відіграло 
позитивну роль у розширенні історичних зацікавлень Кобзаря. Так, «Іс-
торія Малоросії» М. Маркевича дала йому можливість уточнити коло 
історичних джерел при написанні творів «Тарасова ніч» (1838), «Іван 
Підкова» (1839), «Гайдамаки» (1839 – 1841). Безпосередні взаємовп-
ливи, обмін художнім досвідом – усе це характеризує творчі взаємини 
М. Маркевича і Т. Шевченка у період перебування автора «Заповіту» 
(1845) в Україні. Водночас варто відзначити принципову відмінність 
політичних поглядів Т. Шевченка і М. Маркевича. Коли Т. Шевченко 
сприймав Україну як окрему суб’єктну величину в історичному процесі, 
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то М. Маркевич розглядав її на рівні невіддільної складової Росії.
Записуючи й досліджуючи народну поезію, українські поети-роман-

тики звертали увагу передусім на пісні та казки, в яких віддзеркалено 
життя народу, його повір’я, звичаї, перекази. Проте характер естетично-
го засвоєння фольклору не мав одновимірного й однобічного трактуван-
ня. Близькою романтичному типу творчості як художнього узагальнення 
дійсності у вигляді чуттєво-конкретних персоніфікацій і одухотворення 
істот, природи й природних явищ була передусім народна міфологія. 
Романтичне переосмислення народних повір’їв, легенд, переказів, пі-
сень, поетизація обрядів і звичаїв, які тривали в українській літературі 
до кінця ХІХ ст., сприяли утвердженню нового типу і стилю творчості. 
Її носії, опираючись на засади народного світосприйняття й естетики, 
збагатили українське письменство новими темами, мотивами й сюжета-
ми. Вони – у поєднанні з художньою фантазією – органічно пов’язані з 
життям, «місцевим колоритом», духом доби.

Широке визнання серед декабристів, з якими тісно спілкувався 
М. Маркевич отримала поезія Джорджа Байрона (1788 – 1824) – з огля-
ду на протест проти реакції, співчуття знедоленим у боротьбі з крив-
дою. Українська байроніана – вагомий пласт міжлітературних контактів 
в українській культурі. Вона не має чітко окреслених часових обмежень. 
Текстологічний аналіз спростував твердження про те, що «Єврейські ме-
лодії»(1829) М. Маркевича – це переклад однойменної збірки «Hebrew 
Melodies» (1815) Дж. Байрона. Перекладачем «Єврейських мелодій» 
Дж. Байрона можна назвати М. Лермонтова (1814 – 1841). Натомість ві-
рші М. Маркевича істотно відрізняються змістом від англомовних пер-
шотворів і є фольклоризованими переспівами. У деяких випадках від-
бувається дифузія жанру – від вірша до поеми. Приміром, обсяг елегії 
«Прощання з Ньюстедським аббатством» («On leaving Newstead abbey», 
1803) Дж. Байрона збільшилась в інтерпретації М. Маркевича на 131 
рядок. Названа поема українського автора, як і елегії з циклу «Єврейські 
мелодії», пронизана романтично-байронічними прийомами: а) описи 
довкілля (пейзажні замальовки, описи будівель), б) прийоми патетично-
емоційного характеру (заклики, запитання, повтори, контраст та ліричні 
відступи). В усіх переспівах М. Маркевич посилює поетичність оповіді, 
створює атмосферу таємничості, загадковості. Для цього він використав 
улюблений прийом Дж. Байрона – швидку зміну дії та її загадковість. 
Портрет байронічного героя базується на контрасті білого та чорного 
кольорів. Особливо це проглядається у зображенні дівчини у п’ятій ме-
лодії, де ключовими є аналогічні тони. На відміну від англійського авто-
ра, український романтик подав детальні портретні характеристики сво-
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го типажу. Він не обмежився тільки деякими зовнішніми ознаками («и 
черные власы/ и белизна и станъ и светъ ее очей»[7, 68]). У Дж. Байрона 
контраст «темінь та світло» («dark and bright») більш виразний.

Художній доробок Дж. Байрона став своєрідним імпульсом для ак-
тивізації творчих інтенцій цілої низки видатних митців (А. Міцкевич, 
О. Пушкін, Ш. Петефі, Г. Гайне, В. Гюго). Естетика та філософія бай-
ронізму зримо проявилася і в творчості М. Маркевича. Про його обізна-
ність з творчістю англійського поета свідчать, зокрема, його оригінальні 
поезії та переспіви.

Типологічні збіги у розвитку європейського та українського роман-
тизму віддзеркалюють світові тенденції його становлення. У поетичних 
творах М. Маркевича, Дж. Байрона, Т. Мура, Ф. Шіллера та Г. Гайне 
утверджується самобутність національних духовних вартостей. Поети 
вдало використовували етнографічно-побутові деталі для опису кар-
тин з життя народу. Перенесення основної уваги на внутрішній світ 
«Я-особи», зацікавлення героїчним минулим рідного краю, співчуття 
знедоленим, містичні стилізації – це основні риси романтизму, що при-
таманні творам М. Маркевича. Окрім цих спільних рис з доробком євро-
пейських романтиків, наявні й відмінні штрихи. Художню світобудову 
М. Маркевича вирізняють відображені у текстах традиції, звичаї й реа-
лії полікультурного середовища.

Тема героїчних національно-визвольних змагань наскрізна у поетич-
них збірках «Українські мелодії» М. Маркевича та «Ірландські мелодії» 
(«Irish Melodies», 1807 –1834) Т. Мура. Для надання оповіді поетичності 
митці вдалися до її уривчастості, створюючи схожий настрій самотнос-
ті й песимізму. Характерною особливістю обох збірок є превалювання 
ліричного монологу, біографічної ремінісценції з історичного шляху 
предків. У М. Маркевича позитивним героєм стає козак, запорожець, 
який боровся з турецькими поневолювачами. Ідеалізованою постаттю 
тут є й бандурист. Він бере участь у національно-визвольній боротьбі, 
оспівує її. М. Маркевич протиставляє сумній сучасності героїчне мину-
ле, коли козаки були вільними, а народ відчував свою гідність [3, 67]. 
Натомість герої Т. Мура несуть на собі відбиток трагічної жертовності. 
Їм притаманне почуття приреченості. Воно у них більш відчутне, ніж 
почуття протесту. 

Поетичні збірки «Українські мелодії» М. Маркевича та «Ірландські 
мелодії» Т. Мура – органічна складова українського та ірландського ро-
мантизму. Цьому сприяли їхня оригінальна метрика (маршова або пі-
сенна), звучна проста і водночас майстерна рима, вдале поєднання лі-
ричного пориву з епічною інтонацією. Вони постають втіленням змісто-
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вого багатства пісенно-поетичної культури українського та ірландського 
народів. Завдяки плідній творчості М. Маркевича у тогочасному укра-
їнському суспільстві популярності й визнання набули пісні, створені на 
основі народного мелосу. Це характерно і для європейського романтиз-
му загалом.

М. Маркевича захоплювала манера письма Ф. Шіллера. Він мав за-
дум видати добірку перекладів Ф. Шіллера російською мовою. М. Мар-
кевич переклав п’єсу «Розбійники» («Die Räuber», 1781) і цілу низку 
віршів німецького митця. На жаль, ці інтерпретації не збереглися. Твор-
чість Ф. Шіллера слугувала М. Маркевичу імпульсом до написання зна-
чної кількості віршів і балад. Як і його попередник, він розширив жан-
рові межі балади, включивши в коло баладних сюжетів перекази з наці-
ональної міфології. Такі поезії, як «Гетьманство», «Степ», «Україна» зі 
збірки «Українські мелодії» М. Маркевича та «Боги Греції» («Die Götter 
Griechenlands», 1788), «Пісня про дзвін» («Das Lied von der Glocke», 
1782), «Мудреці» («Die Weisen», 1795), «Прогулянка» («Wanderung», 
1795) Ф. Шіллера, – це монументальні культурно-історичні картини, 
поетичне втілення цілих епох в історії рідної країни. Вірші М. Марке-
вича та балади Ф. Шіллера сприймаються реципієнтами як відгомін тих 
давніх часів, коли різного роду повір’я й перекази, живучи поряд з ре-
альним світом, зливалися у химерні фольклорні образи. У цьому зв’язку 
типологічна близькість простежується, зокрема, у вірші «Змій» (1831) 
М. Маркевича та баладі «Івікові журавлі» («Die Kraniche des Ibycus», 
1797) Ф. Шіллера. Поети утверджують думку про невідворотність від-
плати за вчинене лихо. Якщо серед людей нема свідків учиненого, то 
сама природа карає, а злочинець неодмінно видає себе.

Провідним жанром у доробку Ф. Шіллера була історична дра-
ма. Провівши паралелі з героєм Карлом Мором драми «Розбійники» 
Ф. Шіллера, з якою прийшло визнання німецького автора в Росії, можна 
відзначити появу її своєрідної інтерпретації у творі «Гаркуша – україн-
ський розбійник» (1859) М. Маркевича. Постаті Гаркуші та Карла Мора 
– це образи месників, захисників знедолених. Волелюбний пафос драм 
Ф. Шіллера був особливо зрозумілий українському поетові.

Жанрова модель романтичної пісні, зорієнтованої на народнопісенну 
традицію, набула яскравого розвитку як у німецькій, так і в українській 
літературах епохи романтизму. Тема любові особливою мірою цікавила 
Г. Гайне (1797 – 1856) та М. Маркевича. У творах «Книга пісень» («Buch 
der Lieder», 1827) та «Єврейські мелодії. Елегії» невід’ємною складовою 
«романтичного кохання» постають страждання та смерть. Домінуючим 
у поезії обох авторів є й мотив утрати, що надає відтінку суму їхнім лю-
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бовно-романтичним баладам. Однак, на відміну від німецького поета-
романтика, М. Маркевич нерідко наповнює балади соціально-політич-
ним забарвленням: кохані гинуть на війнах; дівчата помирають, не доче-
кавшись наречених із заробітків у чужих краях, бандурист гине, йдучи 
на прощу. Істотну роль у композиційній будові любовно-романтичних 
балад Г. Гайне та М. Маркевича відіграють здебільшого персоніфіковані 
пейзажні замальовки. Вірші німецького та українського поетів збагачені 
гротескними образами. Персонажі любовно-романтичних балад зобра-
жуються подібними художніми засобами та прийомами, джерела яких 
– у фольклорі. У баладах «Русалки» (1831) М. Маркевича та «Лорелай» 
(«Die Loreley», 1824) Г. Гайне поряд із людьми діють надприродні сили. 
Ці фантастично-романтичні балади – поетичні історії, де фігурують де-
мони, «зелені жінки»-русалки, чарівниці, привиди. Їхня поява нерідко 
вмотивована тим, що вони карають людей, які вели негідне життя. Про-
те у багатьох баладах фантастичні істоти втручаються у людський світ 
без пояснень, вносячи цим драматичну напруженість у сюжет. Яскра-
вими лейтмотивами фантастично-романтичних балад німецького поета 
стали передбачення майбутнього. Балади М. Маркевича, на відміну від 
тематично подібних творів з-під пера Г. Гайне, більш зловісні. Разом 
з тим, більшість із них базується на розмаїтих міфологемах перетво-
рень та марновірств. У «Книзі пісень» помітні творчі пошуки Г. Гайне 
у різноманітних поетичних жанрах (вірші у стилі народної пісні, народ-
ний романс). М. Маркевич менш схильний до експериментів у царині 
жанрової форми. Порівняльний аналіз романтичних пісень обох поетів 
виявив домінування у них подібних любовних та філософсько-медита-
тивних мотивів. При цьому пісень про щасливе кохання та сатирично-
гумористичних любовних пісень більше у Г. Гайне, ніж М. Маркевича. 
Втім, на противагу німецьким пейзажно-романтичним пісням, які зде-
більшого побудовані на основі романтичного концепту природи, укра-
їнські зразки цієї пісенної лірики базуються на фольклорній концепції 
взаємодії людини з природою.

Висновки. Питання усвідомлення національної ідентичності набуло 
за сучасних умов злободенного звучання. У цьому плані російськомовна 
творчість М. Маркевича підтверджує той факт, що формування само-
бутніх ознак народу не заперечує впливу іншої культури. Адже у пер-
шій половині ХІХ ст. українсько-російський культурний діалог відіграв 
суттєву роль у літературному розвитку споріднених народів. Змістове 
наповнення цього дискурсу не обмежувалося формальним стильовим 
запозиченням. Воно характеризується синхронним поширенням смис-
лотворчої культурно-комунікативної діяльності.
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УДК 821161.2-09.97(092)
Леся СВІРЩУК,

м. Дрогобич

ХРИСТИЯНСЬКЕ ВЧЕННЯ 
ДМИТРА ТУПТАЛА*

Стаття присвячена постаті відомого українського діяча барокової доби 
Дмитра Туптала. У дослідженні синтезовано праці про морально-етичні ім-
перативи митрополита, проаналізовано ряд творів зі збірки «Лік духовний». 

Ключові слова: Дмитро Туптало, етика, мораль, проповідь, християн-
ство.

Svirshchuk Lesya. The Christian Doctrine of Dmytro Tuptalo. The article 
concerns the fi gure of a well-known Ukrainian Baroque scholar Dmytro Туptalo.
The research synthesizes the mental and ethical imperatives of the Metropolitan. 
His works from collection «Spiritual Healing» are analysed.

Key words: Dmytro Туptalo, ethics, moral, sermon, Christianity.

Свирщук Леся. Христианское учение Дмитрия Туптало. Статья по-
священа личности известного украинского деятеля эпохи барокко Дмитрия 
Туптало. В исследовании синтезированы труды о морально-этических импе-
ративах митрополита, проанализирован ряд произведений из сборника «Лик 
духовный». 

Ключевые слова: Дмитрий Туптало, этика, мораль, проповедь, христи-
анство.

Постановка проблеми. Дмитро Туптало − чернець-подвижник, 
людина енциклопедичних знань, талановитий проповідник, письмен-
ник, автор і укладач однієї із найпопулярніших книг для церковного і 
сімейного читання «Четьїх Міней». Він належить до тих людей, чию 
роль у вітчизняній культурній традиції годі переоцінити. У світі, як 
твердить архієпископ Харківський і Полтавський Ігор (Ісіченко), Туп-
тала знають краще, ніж Шевченка. Проте в Україні доробок святителя 
тривалий час залишався об’єктом зацікавлення лише невеликого кола 
фахівців. Ситуація почала змінюватися, коли у видавництві «Свіча-
до» з’явилися томи Тупталових «Четьїх Міней» у перекладі сучасною 
українською мовою, що пожвавило цікавість до постаті святого Ди-
митрія Ростовського. Відтак у Львові відбулася наукова конференція, 
присвячена цій визначній особистості, а нещодавно світ побачив збір-
ник наукових статей «Дмитро Туптало в світі українського бароко». 
*© Свірщук Л. Християнське вчення Дмитра Туптала
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Однак є багато аспектів його творчості, які варті уваги науковців і че-
кають на свого дослідника. 

Аналіз досліджень. У різний час Дмитрові Тупталу свої дослі-
дження присвятили: Ігор Ісіченко, Валентина Соболь, Валерій Шев-
чук. За останні роки творча спадщина Дмитра Туптала стала предме-
том наукових зацікавлень таких дослідників: Оксани Білоус, Романа 
Голика, Богдани Криси, Тараса Шманька та інших. Питання етики та 
моралі у творах святителя досліджували В. Нічик, о. Т. Коберинко, 
С. Йосипенко.

Мета статті − синтезувати думки дослідників про морально-етичні 
імперативи Дмитра Туптала, окреслити християнські настанови, ви-
кладені у збірці «Лік духовний».

Виклад основного матеріалу. Дмитро Туптало – типовий пред-
ставник барокової доби. Його філософські погляди поєднали в собі 
елементи середньовічної патристики, схоластики й новітньої філосо-
фії (Ренесансу, Реформації, раннього Просвітництва). Сфера філософ-
ських інтересів святителя − етична та антропологічна проблематика 
з переважною увагою до розв’язання завдань практичної етики. У 
своєму вченні про людину Митрополит Ростовський виходить із тра-
диційної для української думки концепції двонатурності людини − її 
поділу на внутрішню та зовнішню. Можливість подолання цієї подвій-
ності мислитель пов’язує із самопізнанням, з проникненням людини 
у свою, закладену в неї Богом, сутність, що в свою чергу передбачає 
процес єднання людини з Богом − переображення, обожнення, яке 
Дмитро Туптало розуміє не в гностичному, а в етичному сенсі, тобто 
через активну суспільну діяльність, що усвідомлюється як наслідуван-
ня Христа в земному житті. У системі моральних цінностей виокрем-
лює любов, яку розуміє як принцип діяльності, що визначає ставлення 
людини до Бога та інших людей і уможливлює порятунок суб’єкта дії. 
Християнську етику розглядав як підґрунтя суспільної моралі; церкву 
вважав формою містичного єднання людей із суспільною інституцією, 
покликаною через священиків здійснювати моральний суд і забезпе-
чувати належний освітній рівень суспільства. Запропонував просвіт-
ницьку концепцію державного управління, згідно з якою державою 
керує освічений монарх, який послуговується принципами християн-
ської моралі.

Отець Тарас Коберинко зауважує, що джерельна база досліджен-
ня історії української моралі XVII ст. є доволі специфічною, позаяк 
спеціальних трактатів, присвячених етиці, на той час ще не існувало. 
Навчальні курси етики, що читалися в Києво-Могилянській академії, 
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відомі лише з кінця XVII – першої половини XVIІI ст. Моральне вчен-
ня розвивалося не у філософській, а в богословській течії та церковно-
му проповідництві. Тому, спираючись на проповіді та інші богослов-
ські твори Дмитра Туптала, можна простежити розвиток української 
моральної думки XVII ст. Проповідницька діяльність митрополита 
пов’язана з цілою добою оригінального українського «казнодійства», у 
якому прагнулось зберегти кращі національно-релігійні традиції слів, 
повчань, казань ще зі староруської доби. Хоч проповіді Туптала харак-
теризувались тогочасною класично-схоластичною структурою (вступ, 
основна частина, закінчення), проте він прагнув зберегти і розвинути 
в Україні цю традицію і мистецтво як важливу форму утвердження 
християнства, живого спілкування, виховання і освіти. Проповіді Туп-
тала стали гідним продовженням слів-проповідей Іларіона, Теодозія 
Печерського, Якова Мниха, Клима Смолятича, Кирила Турівського – 
засновників української духовної традиції. Вони були цінним бароме-
тром духовно-культурного розвитку українського суспільства [3, 51]. 
Адже саме християнське повчання Туптала проходить у контексті лі-
тургійної проповіді: слова і таїнства, які, згідно з отцями, є головним 
джерелом і початком всього християнського життя. У листі до Стефана 
Яворського Туптало пише: «…бажав би певні корисні повчання писа-
ти, щоб читача моральності навчити». Подібне читаємо в листі до По-
лікарпова: «Намір наш не стільки в історіях заглиблюватись, скільки 
в мораліях повчання, а історії, що в Біблії, лише коротко замість теми 
викладаю, і від них, як від джерела струмки, моралії виводжу». Саме 
зі слова Божого, а не з роздумів над природною етикою, зроджуються 
зразки поведінки. Бути християнином, жити як християнин – в цьому 
сенсі слідують моральні повчання святителя, який не був «мораліс-
том» у сучасному, схоластичному сенсі цього слова, адже в тих віках 
не існувало ще морального богослов’я. Він – проповідник, який живе 
так, як вчить [4, 36]. На його думку, «Слово без взірця доброчесного 
життя не є дієвим, дієвішим, – каже він, – є голос діла, ніж голос сло-
ва» (Д. Туптало «Алфавіт духовний»). Тому для Туптала моральним 
правилом є, щоб «наставник сам те чинив, чого інших навчає». Цитую-
чи слова апостола Павла «стань взірцем для віруючих», він повчає, аби 
християнин вдосконалювався у Христовій любові, щоб і без слів сам 
його приклад був наукою, дієвішою за слова, бо правилом життя для 
християнина є наслідування Христа в його людській подобі, згідно з 
покликанням кожного. Митрополит сповідує всупереч найжорсткішим 
випробуванням долі високу мораль духу, слова і діла та осуджує тих, 
що «глаголять мудро, а живуть бездумно, вчать добре, а живуть – зле». 
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У його повчаннях відгомоном проходить старе латинське прислів’я: 
«Verba docet, exempla trahunt». У творі «Мудрі поради батькам» святи-
тель зауважує: «Як батьки виховають дитину змалку, якому навчать її 
способу життя (…), в тому вона і залишиться на все життя. Ось чому з 
дитинства треба навчати добрим звичаям і ласкою і строгістю». Хрис-
тиянство представляється ним не як нова доктрина, але як стиль жит-
тя, який потрібно прийняти.

Характерною рисою релігійних повчань святого Димитрія є їх зако-
ріненість у текстах Святого Письма, яке було головним джерелом ви-
раження християнського морального вчення. Про це свідчить велика 
кількість цитат, досконало вплетених у текст проповідей, повчань чи 
житій святих. Це святоотцівська «методологія», яка в Слові Божому не 
шукала нормативних текстів, законів, заборон, в яких би авторитарно 
виражалась Божа воля. В очах отців Святе Письмо – це книга життя, 
тому одним із способів відчитання біблійного тексту, окрім дослівного 
і переносного, є й моральне. Саме так і навчав святитель, актуалізуючи 
Святе Письмо в життя і в поведінку християн. Приводив до пізнання 
Божих істин та заохочував до переміни життя тих, котрі увірували [3, 
52].

Уподібненість до Христа – одна з улюблених тем українських про-
повідників, зокрема Димитрія Ростовського. Ця ідея передбачала на-
слідування віруючими Ісуса Христа, «взорування» на Спасителя, як на 
моральний ідеал для доброго християнина. Ця традиція наслідування 
Христа віруючим у земному житті сягає новозавітніх часів ранньо-
го християнства. Зокрема, про це говорить апостол Павло (Еф. 5, 1; 
Сол. 1, 6). Згодом ця ідея набула розвитку в аскетичній традиції, а піз-
ніше – у моральному богослов’ї. Для Туптала Христос є взором життя 
і поведінки християнина, а наслідування Його (уподібнення) – осно-
вою морального вдосконалення людини та суспільства. Наслідування 
Христа є моральним обов’язком усіх, без винятку, християн, незалеж-
но від їх стану та статків [3, 53]. «Могут ся от Христа учити рицери, 
гетьмани, полковники і всі люди», – говорить Туптало в одній зі своїх 
проповідей.

У творі «Роздуми над образом і подобою Божою в людині» святи-
тель розглядає християнську досконалість у контексті чеснотливого і 
благочинного життя. «Якщо Божа досконалість є зразком і причиною 
людської досконалості, – говорить він, – то можна сказати, що останнє 
і є подобою Божою»[6, 91]. Сенс людського буття вбачається в осяг-
ненні уподібнення до Бога. У полеміці зі старообрядцями святитель 
навчає, що образ і подоба існують не в тілі, але в душі. «Душа, буду-
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чи єдиною, володіє потрійною властивістю, за образом святої Тройці, 
пам’ять – Бог Отець; розум – Бог Син; прояв волі – Бог Дух Святий» 
[6, 92]. Розрізняючи образ і подобу, Димитрій стверджує: «Подібність 
полягає в наслідуванні Божої досконалості, це подібність «кріпостю, 
благістю, незлобністю. Образ же є і в душі невіруючої людини, але 
подібність знаходимо лише в доброчестивому християнинові. І коли 
християнин звершує смертний гріх, то він втрачає подобу а не образ» 
[6, 93]. Згідно з Дмитром Тупталом, особливо людина уподібнюється 
до Бога в ділах милосердя, любові і співстраждання. Така уподібне-
ність до Бога має свої ступені: благочестивий мирянин «подібний до 
Бога», монах зветься «преподобний», а Матір Божа у всіх людей «Пре-
подобніша» [3, 53].

«Святість, – говорить митрополит, – виявляється не в зовнішніх 
виявах побожності або самобичування, але в істинній любові до Бога 
і ближнього». Усвідомлення християнства як релігії любові і мило-
сердя й втілення духу його в повсякденному бутті – один із мотивів 
проповідництва Туптала. Турбота про слабких і убогих, допомога 
потребуючим, підтримка тих, що у скорботах перебувають, – вираз 
подвигу жертовного служіння любові. Любов і милосердя, смирен-
номудреність і терпеливість – ось ті головні якості, що утворюють 
зміст розуміння святості в моральній свідомості Київської Церкви. 
Цим Туптало надає особливої риси моральної доброчесності, вищою 
метою якої є благо ближнього. У своїй сукупності все це спрямова-
но до здійснення життя, що надихається любов’ю до ближнього, а 
через нього – до Бога. Християнська любов, як навчає святитель, не 
опирається на самих філантропних раціях, але базується на головно-
му онтологічному факті, що сам Бог – Любов, яку явив Єдинород-
ний Син, Ісус Христос. Євангельський вислів: «Усе, що ви зробили 
одному з моїх братів найменших, – ви мені зробили» (Мт. 25, 40) 
дає нову і глибшу мотивацію християнській любові: заради Христа 
бачити Його в кожному. Християнська доброчинність в любові має 
звершуватись заради Христа. «Ти кланяєшся Христові і б’єш Христа, 
тому що озлоблюєш і мучиш свого ближнього, гвалтуєш його і гра-
буєш, однімаєш у нього неправедно набуток; ти молишся Христові 
й плюєш Йому в обличчя, випускаєш з вуст лихі слова, докоряючи і 
засуджуючи свого ближнього [3, 53].

Говорячи про чесноту милосердя, як одну із найважливіших хрис-
тиянських чеснот, проповідник закликав, пам’ятаючи діла Христові, 
допомагаючи бідним, хворим, нужденним «через вчинки милосерд-
ниє, чинячи ялмужни, кто чрез погоржинє світа, багатств і слави єго, 
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кто чрез уставичниє молитви, кто чрез живот Богомисленний, Учи-
тельський, Мученичій, Девичєскій». Милосердна людина має відві-
дувати та піклуватися про хворих: «Межи іншими цнотами милосер-
діє в себе замикаючими, і сею положил, аби ся не ленія людей хорих 
належати і їх ратувати». Адже сам «Христос посещая хорих». Піклу-
ватись потрібно не лише про хворих, близьких приятелів, а навіть про 
слуг. «Взоруючись» на Христа, «краснейшого добротою паче всіх си-
нів человіческих», віруючі повинні самі робити добрі справи. Чесноту 
милосердя святитель ставить навіть вище від справедливості, яка стає 
головною етичною поставою християнина [3, 54].

Хоч святитель закликає до збереження всіх чеснот, але особливо 
наголошує на тих, які можна назвати «чеснотами Агнця», а саме: не-
злобність, смирення і терпіння [3, 54]. Вони характерні для київського 
благочестя, яке, за словами о. прот. І. Гаваня, має своє джерело в культі 
«кенотичного» Христа. Саме у світлі «кенотичності» стають зрозумі-
лі слова Пастиря: «Воїстину гірка ця чаша терпіння, проте цілюща… 
Чаша скорбот і бід, яку, за Божим допустом, наповнюють нам недруги 
наші і велять нам її пити – гірка, але якщо ми її вип’ємо заради любові 
до Бога, терпеливо і люблячи ворогів наших, то вона перетвориться 
для нас у вічну солодкість і принесе душам нашим вічне благо» (По-
вчання друге, у 19 неділю).

«Кеноза» Христа, виявлена в страстях, займає особливе місце у пи-
саннях Туптала. Тема «страстей Христових» була досить популярною 
у ХVІІ ст. серед українських проповідників, і не лише у Туптала. По-
дібно навчає ще один український казнодій, Антоній Радивиловський, 
котрий говорить, що вірні, аби досягти Царства Небесного, мають 
постійно пам’ятати про Христові страждання, позаяк за допомогою 
цього християнин уникає земних спокус та робить богоугодну спра-
ву: «Ми мисли наши от земних аффектов або пожадливостей оттявши, 
яко подноги под Крест Христов постелимо, проминаючи о его невинне 
для нас поднятих муках. Бо немали лепшого і приємнішого Христови 
услуг показане, яко уставичне мислити о страстях его» [6, 88].

Тематика страстей Христа набуває поширення в західній духовній 
літературі в ХІІІ ст., але, як бачимо, має вона своє місце і в україн-
ській благочесності та богословській думці. Для святителя роздуми 
над страстями Христовими є виявом любові до стражденного Христа 
[3, 52]. «Подивімось, – говорить він, – у п’яти ран Господніх любити 
праведних і милувати грішних. Станемо на праведний шлях і зали-
шимо земний шлях… Накінець біля ран серця Христового навчимося 
любити не тільки друзів, але й ворогів».
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«Нехай серця наші не відлучаються від ран Твоїх пречистих, допо-
ки не вселимося ми в наш гріб. Бо що має бути бажаніше від пречистих 
Твоїх ран, коли очима слізно споглядаємо, вустами любовно торкає-
мось, а серцем солодко цілуємо» (Плач на погребення Христове).

Святитель благоговіє перед страстями Господніми, вказуючи на 
серце Христове як джерело багатств невимовних. «Списом проколене 
серце, яке було началом і джерелом всякої любови, зранено серце жа-
лісливе, милосердне до стражденних співчутливе. Світ зранив Хрис-
тове серце за те, що полюбив Він його усім серцем. Так Бог полюбив 
світ, що й серця свого не пощадив заради нього» [6, 133].

У контексті страждань Христа святитель показує грішника, як того, 
хто розпинає Христа знову, стає учасником «темного» діла ворогів 
Христа, а тому й гріх сприймається як неприйняття любові Христової. 
«Якщо трапиться з нами якась гріховна боротьба, зведімо очі до ікони 
Розп’яття Христового і скажімо так: ось Господь наш за цей гріх, за це 
беззаконня був прибитий до Хреста; як же я посмію звершити це зле 
діло і вдруге розп’ясти Сина Божого (Поучення на Томину неділю). 
Цими висловами святитель стверджує, що як все життя Христа, так і 
страждання Його служать нам прикладом: «Всі наші хрести, – повчає 
він, – коли людина заради Христа і любові Божої терпеливо несе їх, то 
тим вона співстраждає з Господом» [5, 24].

Аналізуючи богословську спадщину святителя Димитрія, ідеї яко-
го внесли потужний морально-етичний імпульс у Київське богослов’я, 
показують його як людину совісті і честі, людину високої самосві-
домості. Проповіді, повчання, слова Димитрія, як і його нескінчена 
книга «Житій святих» створювали нову духовну ситуацію, нову релі-
гійно-моральну атмосферу, в якій людське життя сповнювалось єван-
гельськими мірками і ненав’язливою красою добродійства, яка сприя-
ла подальшому розвитку Київської Церкви [3, 51].

Висновки. Святититель Дмитро був наділений від Господа пропо-
відницьким і письменницьким хистом і з великою ревністю плекав цей 
прийнятий від Бога талант. «Моєму санові належить проповідувати 
слово Боже не тільки язиком, але й пишучою рукою», − вважав ми-
трополит [5, 10]. Тому багато у своїх працях приділяє уваги християн-
ському вченню. 

Він був блискучим проповідником, вправним поетом, його «Житія 
святих» не лише стали вершинним здобутком української літератури 
барокової доби, а й визначили її розвиток, – адже без них годі уявити 
творчість Григорія Квітки-Основ’яненка чи Тараса Шевченка. Багато 
відомих письменнників виховувалося на творах святителя Димитрія, 
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а пізніше використовували його сюжети у власних художніх творах. 
Його подвижництво на російських теренах без жодного перебільшен-
ня можна назвати щоденним подвигом, вартим щирого захоплення й 
поклоніння. 
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ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ МОДИФІКАЦІЇ 
КОМЕДІЙНОГО ЖАНРУ НА ЗЛАМІ ХІХ – 

ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ: КОМПАРАТИВНИЙ 
АСПЕКТ*

У статті здійснено спробу висвітлення генологічних домінант комедії кін-
ця ХІХ – початку ХХ століть у типологічному ключі. З’ясовано особливості 
комедійного жанру, характерні прийоми побудови, завдяки яким досягається 
художньо-естетична цілість тогочасної комедії. Окреслено об’єктивне зма-
лювання достовірної реальності в естетичній структурі комедійного жанру 
кінця ХІХ – початку ХХ століть. 

Ключові слова: комедія, жанр, художні засоби і прийоми, домінанти ха-
рактеротворення, комізм, герой, образ.

Stupnytska H. Stylistic Modifi cations of Comedy at the Turn of the 19th and 
20th Centuries: Comparative Aspect. The article presents an attempt to analyze 
the genological features of comedy in a typological key. The author investigates 
the peculiarities of a comedy genre, as well as typical means of composition 
contributing to artistic-aesthetic integrity of the comedy at thas time. Objective 
portrayal of verisimilar reality is outlined in the aesthetic structure of comedy genre 
at the end of the XIXth – the beginning of the ХХth century.

Key words: comedy, genre, artistic means und devices, dominant ideas of 
character-drawing, comicalness, hero, image.

Ступницкая Г. Художественно-стилевые модификации комедийного 
жанра на рубеже ХІХ – ХХ вв.: компаративный аспект. В статье предпри-
нята попытка раскрыть генологические доминанты комедии конца XIX – на-
чала ХХ веков в типологическом ключе. Выяснены особенности комедийного 
жанра, характерные приемы построения, благодаря которым достигается 
художественно-эстетическая целостность тогдашней комедии. Определено 
объективное изображение достоверной реальности в эстетической струк-
туре комедийного жанра конца XIX – начала ХХ веков.

Ключевые слова: комедия, жанр, методы и приемы, доминанты построе-
ния характеров, комизм, герой, образ.

Постановка проблеми. У драматургії кінця ХІХ – початку ХХ сто-
літь жанр комедії вирізняється характерними особливостями форми 
*© Ступницька Г. Художньо-стильові модифікації комедійного жанру на зламі ХІХ – по-
чатку ХХ століть: компаративний аспект
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й змісту. Як у споріднених, так і неспоріднених літературних систе-
мах генологічну парадигму драматичного твору з комедійним сюже-
том у вказаний період визначає передусім його естетична функція. У 
її вимірах у комедіях О. Вайлда (1854 – 1900), Б. Шоу (1856 – 1950), 
Д. Ґолсворсі (1867 – 1933), В. С. Моема (1874 – 1965), з одного боку, та 
І. Карпенка-Карого (1845 – 1907), М. Кропивницького (1840 – 1910), 
М. Старицького (1840 – 1904), Панаса Мирного (1849 – 1920), І. Фран-
ка (1856 – 1916), В. Винниченка (1880 – 1951) – з іншого, посутнє зна-
чення мають гумористична, жартівлива, іронічна, кумедна, пародійна, 
карикатурна, курйозна, гротескна, інвективна, саркастична емоційна 
спрямованість. Комедії властиві такі прийоми побудови, завдяки яким 
досягається її художньо-естетична цілість. Весела п’єса, за слушним 
визначенням А. Ткаченка, – «жанр драми, в якому дія, характери, ситу-
ації постають у смішних формах, а конфлікти здебільшого закінчують-
ся щасливо» [4, 105]. Ці ознаки, у свою чергу, організовують компози-
цію комедійного твору. Йдеться про домінантні риси, що об’єднують 
необхідні для створення художнього цілого прийоми та засоби гумору 
та сатири.

Аналіз досліджень. Художньо-стильовим модифікаціям комедій-
ного жанру присвячено ґрунтовні літературознавчі розвідки В. Ви-
шинського, М. Зимомрі, Р. Кирчіва, П. Летнянчина, Н. Малютіної, 
І. Пільгука, В. Сахновського-Панкеєва, С. Хороба. Водночас варто 
наголосити: попри змістовні дослідження жанру комедії, в сучасному 
українському літературознавстві особливо актуальними залишаються 
компаративні аспекти цієї проблематики. 

Мета статті полягає у висвітленні художньо-стильових модифіка-
цій комедійного жанру на зламі ХІХ – початку ХХ століть крізь призму 
типологічного зіставлення.

Виклад основного матеріалу. Істотним композиційним складни-
ком комедійного твору є інтрига. Вона – доцільний жанровий компо-
нент як у п’єсах «Комедія помилок» (1592) В. Шекспіра, «Кохання, 
честь і влада» (1623) П. Кальдерона де ла Барки, «Кумедні манірниці» 
(1659) Ж.-Б. Мольєра, так і в комедіях «Як важливо бути серйозним» 
(1895) О. Вайлда, «Серцеїд» (1893) Б. Шоу, «Сто тисяч» (1889) І. Кар-
пенка-Карого, «За двома зайцями» (1883) М. Старицького, «По реви-
зії» (1881) М. Кропивницького. Ці твори насичені пригодами, аван-
тюрами, витівками, помилками дійових осіб, що виносить на перший 
план розважальні моменти. Вчинки персонажів, пов’язані з ризиком, 
непевним успіхом в залицянні та коханні, вигадками з метою обману 
і збагачення, постають тут чинниками подієвої організації. Її осердя 
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– заплутана інтрига, що проявляється в раптових збігах обставин, не-
сподіваних і напружених сюжетних поворотах, бурхливих і дотепних 
зіткненнях мотивів, прихованих намірах, складній дії.

Характерною прикметою комедійного жанру на зламі ХІХ – по-
чатку ХХ століть є веселий оптимізм. Домінанта життєрадісного сві-
тосприйняття у творах О. Вайлда, Б. Шоу, Д. Ґолсворсі, В. С. Моема, 
І. Карпенка-Карого, М. Старицького, М. Кропивницького відтінює 
доброзичливість, душевну втіху «Я-особи», її віру у краще майбутнє. 
Увиразнені фактори стрижневі для проведення межі між тогочасною 
комедією та трагедією. У цьому зв’язку справедливим постає наступне 
твердження Г. Образцової: «Сучасна трагедія не може бути оптиміс-
тичною. Трагедія сприймається як жанр безпросвітно похмурий з по-
чатку і до кінця. Трагедія не бачить шляху в майбутнє. Вона не знає, не 
шукає способів подолання трагічних зіткнень у сучасності, цим вона 
не намагається з’ясувати причини життєвих трагічних суперечностей, 
оскільки ці суперечності зображуються як непереборні, нездоланні 
раз і назавжди. Трагедія лише констатує безвихідь, і цим робить свою 
справу» [3, 235]. 

Для поетики комедії на межі ХІХ – ХХ століть властива розмитість 
жанрових меж. Це спричинено органічним сплавом комічного і тра-
гічного світосприйняття та світорозуміння. Окреслена жанрова транс-
формація зумовлена новаціями тогочасного художнього мислення. Їхні 
параметри з проекцією на генологічну дефініцію п’єси порубіжної 
епохи слушно обґрунтовує В. Вишинський. Дослідник стверджує, що 
«жанрове визначення твору посутньо відображає новий тип ідейно-
емоційної оцінки літературної доби, якій притаманний специфічний 
синтез трагічного та драматичного» [1, 85].

Комедії «Ідеальний чоловік» (1895) О. Вайлда, «Людина та надлю-
дина» Б. Шоу (1901), «Хазяїн» (1900) І. Карпенка-Карого, «Мамаша» 
(1903) М. Кропивницького, «Учитель» (1894) І. Франка нерозривно 
поєднують зображення кумедного з виакцентовуванням злободенних 
суспільних проблем. Драматурги висвітлювали у комічному ракурсі 
змістове коло мотивів, на яких вони робили акцент у їхніх драмах і 
трагедіях. Основна предметна сфера роздумів письменників пов’язана 
з темами духовної самотності особистості, тогочасних соціально-
етичних катаклізмів, дискредитації моральних цінностей, становища 
жінок у суспільстві, спадкових хвороб, влади грошей. Естетична по-
лярність, антитетичні принципи відтворення образної картини світу 
визначають широкий ареал асоціацій і значень, перебіг конфліктів, що 
виникають з полярних прагнень дійових осіб.
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Діалогічне та монологічне мовлення на сторінках комедій «Як 
важливо бути серйозним» О. Вайлда, «Зброя й людина» Б. Шоу, «Сто 
тисяч» І. Карпенка-Карого, «Мамаша» М. Кропивницького, «Майстер 
Чирняк» І. Франка, «Молода кров» В. Винниченка вирізняється ба-
гатством епітетів і метафор. Завдяки притаманній алегоричності воно 
справляє потужний комічний вплив. Водночас на широке публічне об-
говорення виносилися суперечливі й спірні питання. Йдеться про дис-
кусійну спрямованість, полемічний характер, увиразнення парадок-
сальних фактів, що доводять помилковість звичайних уявлень, мар-
нославство сучасного суспільства. Перманентною метою тогочасних 
комедійних творів є асоціативне переосмислення усталених поглядів 
на сутність суспільних моделей. Звідси – свідоме порушення логічних 
зв’язків, що ініційоване задля створення гумористичного ефекту та 
підпорядковане основним тенденціям часу. 

Мірилом комічного у творах О. Вайлда, Б. Шоу, Д. Ґолсворсі, 
В. С. Моема, М. Старицького, М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого 
є неперехідність загальнолюдського у сміховій культурі англійського 
та українського народів. Комедіографи порубіжної доби протистав-
ляли бундючності, себелюбству, байдужості, брехні гуманістичні мо-
ральні ідеали. Гумористична простота і природність знайшли оригі-
нальні вияви у художніх методах письменників. Спільним для митців 
є зацікавлення впливом радості, нестримних веселощів, фривольних і 
дотепних жартів на життя та душу людини. 

Художню структуру комедійного жанру на зламі ХІХ – початку ХХ 
століть визначають чітко окреслена ідейність, позитивна спрямова-
ність, всебічне зацікавлення повсякденністю, пізнавально-аналітичні 
моделі характеротворення. Прагнення до максимальної правдоподіб-
ності сформувало діапазон індивідуальних рис літературних характе-
рів. Цей факт переконливо обґрунтував Ґ.-Е. Лессінґ: «Характери для 
поета мають бути значно святішими, ніж факти. По-перше, коли харак-
тери будуть строго витримані, то факти, оскільки вони є наслідком їх, 
самі собою можуть відбутись майже тільки так, як відбулись. Навпаки, 
однакові факти можуть випливати з різних характерів. По-друге, по-
вчальні не самі факти, а усвідомлення того, що певні характери за пев-
них умов звичайно ведуть і мають вести до певних вчинків або фактів» 
[5, 117].

О. Вайлд, Б. Шоу, Д. Ґолсворсі, І. Карпенко-Карий, М. Кропив-
ницький фокусували увагу на процесі зміни духовних потреб, сприй-
няття та розуміння навколишнього, властивих їхньому сучаснику. 
Такі образи, як Джон Ворзінґ, Алджернон Монкріфф, Артур Ґорінґ, 
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капітан Блюнчі, Райна Петкова, Джон Теннер, Іван Барильченко, Сте-
пан Крамарюк, Надежда Хилько, виявляють алогізми звичного та по-
всякденного в житті, з гумором та іронією сміються над недолугістю 
регламентованих стереотипів. Ці постаті втілюють духовне здоров’я 
власного народу. У своїй духовній шляхетності згадані літературні 
персонажі відображають домінантні ознаки національного характеру, 
протистоять моральній розбещеності, самозакоханості, честолюбству, 
суєтності гендлярської частини суспільства. 

Хитромудрі вчинки, витівки, дотепи центральних дійових осіб на 
сторінках комедій «Як важливо бути серйозним», «Ідеальний чоло-
вік», «Зброя й людина», «Людина та надлюдина», «Житейське море», 
«Супротивні течії» увиразнюють спрямованість художніх зацікавлень 
комедіографів порубіжної доби. У цих творах автори прагнули за допо-
могою витонченої іронії висловити насмішку проти тих, хто приховує 
обличчя під маскою серйозності, щоб приховати свою обмеженість. З 
одного боку, вчинки центральних персонажів п’єс О. Вайлда, Б. Шоу, 
Д. Ґолсворсі, І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького стосовно недо-
тримання загальноприйнятих норм поведінки можуть бентежити і вра-
жати, а з іншого – вони об’єднані стрижневою віссю: іманентним не-
прийняттям неправди та несправедливості, висвітленням у комічному 
ракурсі абсурдності навколишнього світу. 

Багатогранні моделі дійсності, достовірне змалювання людських 
радощів, тривог, утіх, сподівань, ілюзій істотно вплинули на структуру 
комедії кінця ХІХ – початку ХХ століть, її зовнішню і внутрішню фор-
му. Звідси – розмаїття жанрових підвидів. У цьому контексті заслуго-
вує на увагу аналіз В. Фройнда: «З огляду на структурні аспекти вияв-
ляються комедії ситуацій, типів, характерів, інтриг; при інтенціональ-
ному розгляді мова йде про суспільно-критичні, сатиричні, утопічні, 
зворушливі та виключно розважальні комедії» [6, 7]. Модифікація по-
етики комедійного жанру була не менш глибокою, ніж зміни у жанрі 
трагедії. На прикладі драматургії Б. Шоу її виразно окреслює Г. Об-
разцова: «Видозміна, змішування старих жанрів, народження нових 
жанрів, що немов відхиляли взагалі будь-яке зовнішнє регламентуван-
ня, – все це достатньою мірою характерно для реалістичної драми ХХ 
ст. в цілому і для колючої, гострої, щоразу в чомусь нової драми Бер-
нарда Шоу. Засвоюючи і перероблюючи по суті все, що було зроблено 
до нього і при ньому, Шоу створював нові жанри, свої власні жанри. 
Жанрова складність, жанрове багатство і новаторство драматургічної 
творчості Шоу – яскравий доказ його ідейної активності та художньої 
сили» [3, 233]. Генологічна видозміна здійснювалась у напрямку пере-



ISSN 2308-4855   221

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ñòóïíèöüêà Ã. Õóäîæíüî-ñòèëüîâi ìîäèôiêàöi³ êîìåäiéíîãî æàíðó...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ходу від комедії і фарсу до трагікомедії і трагіфарсу, від поверхневого 
та іноді примітивного гумору, жартів і насмішок до витонченої психо-
логічної іронії. Мало місце також змішування жартівливого й зворуш-
ливого, комедійного, драматичного й трагедійного. 

У процесі становлення комедійного жанру відбувалися динамічні 
зміни розуміння природи комічного. В історичному розвитку ця ево-
люція поглядів супроводжувалася переходом від творів з домінуван-
ням елементарного комізму до серйозних комедій, що порушували 
важливі суспільні й моральні проблеми. У середньовічних фарсах, ко-
медіях масок, інтермедіях переважали короткі сценки гумористичного 
характеру, легкий, жартівливий зміст із зовнішніми комічними ефек-
тами. Комізм тут досягався грубуватими засобами, зовнішніми при-
йомами. У серйозних комедіях кінця ХІХ – початку ХХ століть більшу 
вагу мали іронічність авторської позиції, пародійний погляд, витонче-
на сатира. Логіка зображеного у творах «Ідеальний чоловік» О. Вайл-
да, «Серцеїд» Б. Шоу, «Суєта» І. Карпенка-Карого, «Супротивні течії» 
М. Кропивницького, «Рябина» І. Франка зумовлена орієнтацією на 
тогочасного адресата, його світоглядні ідеали. Хоча окреслені твори 
насичені жартами, витівками і дотепами дійових осіб, вони органіч-
но поєднували комічне й серйозне, моделювали контрастні рішення 
наболілих проблем. За принципом поєднання цих ґрунтовних компо-
нентів «утверджувався гнучкий і багатоаспектний підхід до комедії як 
до вільного, розкутого і вельми різноликого жанру, персонажами та 
об’єктами сміху в якому можуть виступати будь-хто і будь-що: все і всі 
тут рівні й однаково безборонні перед сміхом» [4, 109]. 

Модифікація комедійного жанру на межі ХІХ – ХХ століть напо-
внює новим змістом тогочасні комедійні жанрові різновиди. Тому по-
діл комедійних творів О. Вайлда, Б. Шоу, Д. Ґолсворсі, В. С. Моема, 
М. Старицького, М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого на комедії 
ситуацій і комедії характерів має умовний характер. Здебільшого тут 
ідеться про цілісне поєднання яскравих комічних становищ і рельєф-
них характерів. Цей сплав відображає літературні погляди тогочасних 
комедіографів на цілісність картини навколишнього світу, в якому все 
перебуває в тісному зв’язку. Звідси – відносність чіткого розмежуван-
ня жанрових різновидів комедії кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Варто наголосити: манери письма драматургів кінця ХІХ – початку 
ХХ століть характеризують як спільні, так і відмінні прийоми й за-
соби характеротворення. У центрі художнього зацікавлення О. Вайл-
да, Б. Шоу, Д. Ґолсворсі, В. С. Моема, М. Старицького, М. Кропив-
ницького, І. Карпенка-Карого перебувають не стільки негативні якості 
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характеру, непривабливі риси поведінки, внутрішня неповноцінність 
окремих людей, скільки творення позитивних почуттів, радісні емоції 
під час сприйняття комічного персонажа. Джерелом смішного на сто-
рінках творів комедіографів порубіжної доби є контрастне змалювання 
характеру, гіперболізоване окреслення певної риси вдачі, нестримних 
почуттів, бурхливих пристрастей. Драматурги увиразнювали не по-
творні аспекти художнього образу, а комічний ефект, який він справ-
ляє.

Епоха кінця ХІХ – початку ХХ століть, як аргументовано підкрес-
лив М. Зимомря, – «важливий етап в історії як англійської, так і укра-
їнської літератур, що характеризується розширенням їхніх ідейно-те-
матичних овидів» [2, 182]. Тематично-проблемні конструкції комедій 
О. Вайлда, Б. Шоу, Д. Ґолсворсі, М. Кропивницького, М. Старицького, 
І. Карпенка-Карого вирізняються не тільки своєю панорамністю, але й 
мають інтелектуально-аналітичне спрямування. Воно проявляється в 
тому, що п’єси драматургів містять оригінальну оцінку життєвих явищ 
із замаскованим підтекстом і відкритим фіналом. Особливу вагу з огля-
ду на жанрологічні виміри тут має кінцівка, що стосується як змісто-
вих, так і формальних аспектів твору. 

Висновки. Типовими для комедійного жанру є дидактичні мо-
тиви. У десятому розділі «Про трагедію, комедію і трагікомедію» 
своєї теоретичної праці «Мистецтво поезії» (1705) Феофан Проко-
пович стверджував, що «комедія є віршований твір, який жартів-
ливо й дотепно зображує в дії, так само як і в речах дійових осіб, 
громадську й особисту діяльність простого люду для повчання 
в житті і особливо для викриття поганих звичаїв людей» [5, 87]. 
Йдеться про встановлену традицію, що мала місце в комедіях 
«Мир», «Лісістрата», «Птахи» Аристофана, «Педро де Урдемалас» 
М. де Сервантеса, «Комедія помилок», «Приборкання норовливої» 
В. Шекспіра, «Кумедні манірниці», «Школа жінок», «Тартюф, або 
Ошуканець» Ж.-Б. Мольєра, «Севільський цирульник» П. Бомарше, 
«Москаль-чарівник» І. Котляревського, «Сватання на Гончарівці» 
Г. Квітки-Основ’яненка, «Ревізор» М. Гоголя. Названі твори зма-
льовували кумедні аспекти людської природи, руйнували стерео-
типні суб’єктивні істини, в алегоричній формі утверджували мож-
ливість подолання духовного невігластва. Ці художні орієнтири, 
ідейні засади традиційної комедії продовжили комедіографи кінця 
ХІХ – початку ХХ століття.
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УДК 94(100)(049.32)
Вячеслав БОНДАРЕНКО,

г. Саратов, Россия

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ К ПОБЕДЕ*

Шестой международный конкурс баянистов-аккордеонистов на-
чинался с Победы. 9 мая, в день Великого праздника, объединяющего 
народы, «Perpetuum mobile» вновь встречал гостей. Сотни музыкантов 
съезжались из России, Белоруссии, Украины, Польши и других стран 
в очередной раз, на несколько дней превращая Дрогобыч в культур-
ную столицу региона. Праздник народно-инструментального искус-
ства включил в себя и конкурсные прослушивания, и концерты ярких 
музыкантов, и мастер-классы членов жюри, а, главное, взаимообогоща-
ющее творческое общение. 

Сегодня в мире немало исполнительских конкурсов. В корот-
кие сроки конкурсу «Perpetuum mobile» удалось выработать свой 
стиль. Постоянно растущее количество участников, разумная ротация 
высокопрофессионального жюри с привлечением молодых специалис-
тов, эффективный оргкомитет – важнейшие слагаемые успеха украин-
ского конкурса. Особым качеством этого сложения, придающим инди-
видуальность конкурсу, является дружелюбие. Участливое отношение 
жюри и внимательность организаторов к творческим и бытовым про-
блемам участников создают атмосферу доверия и располагают к откро-
венности. Работая в жюри категории II-а (студенты ССУЗов), поймал 
себя на мысли, что стабильно высокий уровень более чем 30 участни-
ков этой номинации не в последнюю очередь явился результатом этой 
дружественной атмосферы. Искусство рождается там, где нет циниз-
ма и предвзятости, где умы жаждут, а сердца открыты. Для молодых 
музыкантов это особенно важно. Как же удалось оргкомитету создать 
такой позитив? Ответ прост – отказом от «олимпийской» системы рас-
пределения результатов. Эстетические категории всегда субъективны 
и тем прекрасны. «Близкими к искусству» часто оказываются не-
сколько участников. Однако, понимание, что лауреатами станут толь-
ко трое, часто толкает молодых исполнителей на компромиссы между 

*© Бондаренко В. Вечное движение к победе
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художественными и техническими задачами. Осознание же того, что 
тебя оценят по достоинству – вдохновляет! Жюри, в свою очередь, по-
лучает возможность, не отвлекаясь на частности, сконцентрироваться 
на главном в каждом участнике – содержательном начале творчества. 
Пусть не все стали лауреатами, но как участник жюри, уверенно при-
нимаю на себя ответственность за объявленные результаты. Благодаря 
грамотной позиции оргкомитета удалось отметить всех достойных кон-
курсантов. 

В непростой современной ситуации в сфере образования на народных 
инструментах у молодых музыкантов есть отличный стимул к профес-
сиональному росту – участие в Международном конкурсе «Perpetuum 
mobile». Ежегодный кросскультурный музыкальный форум, которым, 
по сути, является конкурс, давно заслуживает государственного призна-
ния и поддержки. Подобных успешных проектов единицы в мире народ-
но-инструментального искусства стран СНГ и Европы. Дрогобыч по-
праву может гордиться своим детищем и энтузиастами, которые творят 
невозможное! Многие лета, «Perpetuum mobile»!

Статтю подано до редакції 07.10.2013 р.
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УДК 014:3:070(477.83)"1893/1913"
Микола ГАЛІВ,

м. Дрогобич

Курилишин К. Часопис «Галичанинъ» 
(Львів, 1893 – 1913 рр.): матеріали до біобібліографістики / Костян-
тин Курилишин; НАН України, Львівська національна наукова 
бібліотека України ім. В. Стефаника, Інститут франкознавства 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка. – Дрогобич: Коло, 2013. – 700 с.

Нещодавно у Дрогобицькому видавництві «Коло» побачила світ 
чергова праця кандидата історичних наук, завідувача відділу україніки 
Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника 
Костянтина Курилишина. Дослідникам історії вже добре відомі його 
двотомне історико-бібліографічне дослідження «Українська легаль-
на преса періоду німецької окупації (1939 – 1944)» [2] та монографія 
«Українське життя в умовах німецької окупації (1939 – 1944 рр.)» [3].

Тепер же об’єктом уваги цього надзвичайно ретельного дослідника 
став москвофільський часопис «Галичанинъ», який виходив упродовж 
1893 – 1913 рр. і спромігся скласти якісну конкуренцію українофіль-
ській газеті «Діло». Попри ідеологічну спрямованість, часопис, як за-
уважили М. Романюк та М. Галушко, містив публікації громадсько-полі-
тичного, соціально-економічного, педагогічного, церковно-релігійного 
змісту, які є важливим джерелом для дослідження українського минуло-
го кінця ХІХ – поч. ХХ ст. [4, 567–575].

Праця К. Курилишина становить собою біобібліографічний довід-
ник, що містить матеріали про понад 4500 (!) осіб, різноманітна інфор-
мація щодо яких друкувалася на шпальтах «Галичанина». Більшість із 
них сформовані на основі некрологів, які, за визнанням автора, пред-
ставляють певний мінімум основних біографічних відомостей про осо-
бу [1, 7]. Власне матеріали з некрологів склали перший розділ цього 
об’ємного семисотсторінкового видання.

Опис кожної біобібліографічної одиниці першого розділу включає 
три складові частини: 1) прізвище, ім’я (інколи по батькові) померлої 
особи, подані у двох (сучасному й оригінальному) правописних варіан-
тах, роки життя і смерті; 2) коротка інформація про життя і діяльність; 
3) бібліографія. 

Другий розділ видання «Біобібліографічні публікації» містить влас-
не бібліографію матеріалів про осіб, згаданих у «Галичанині». При цьо-
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му, у цій частині представлені й матеріали про людей, які померли ще 
до 1893 р., а також про живих сучасників (наприклад, І. Франка, Г. Хо-
мишина, А. Шептицького та ін.).

Попри значний внесок у біобібліографістику, це видання є цінним 
довідником з історичного краєзнавства, адже особи, про яких друку-
валися матеріали в часописі «Галичанинъ», були пов’язані з певними 
населеними пунктами краю. Дослідники історії Дрогобиччини, напри-
клад, знайдуть там матеріали, що стосуються власне Дрогобича, а та-
кож Борислава, Брониці Винник, Волощі, Волі Якубової, Верхнього До-
рожева, Грушова, Нового і Старого Кропивника, Лішні, Літині, Летні, 
Лужка Долішнього, Меденич, Михайлевич, Нижніх Гаїв, Опаки, Опарів, 
Підбужа, Попелів, Прус (Бистриці), Ріпчич, Сільця, Смільної, Снятин-
ки, Стебника, Ступниці, Тинова, Тустанович, Трускавця, Уличного, Ясе-
ниці Сільної. 

Відтак «Часопис «Галичанинъ» (Львів, 1893 – 1913 рр.)…» є, без 
сумніву, вагомим внеском до української біобібліографістики, пресозна-
вства, історичного краєзнавства. Знаючи науковий потенціал, працьови-
тість і наполегливість автора, можемо бути певними, що К. Курилишин 
й надалі радуватиме українську та зарубіжну наукову громадськість 
якісними і ґрунтовними працями.
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Андрій ДУШНИЙ,

м. Дрогобич

КОНКУРС «CITTA DI LANCIANO» ТА ЙОГО 
ПРОЕКЦІЯ НА БАЯННО-АКОРДЕОННЕ 

МИСТЕЦТВО ЛЬВІВЩИНИ*

Міжнародний конкурс акордеоністів «Citta di Lanciano», який про-
водиться у м. Ланчіано (Італія), в 23-ій раз зібрав фахівців, виконавців, 
композиторів та шанувальників баянно-акордеонного мистецтва із біль-
ше двох десятків країн і став чи не одним із найбажаніших мистецьких 
дійств сьогодення. Його організатором виступив відомий митець сучас-
ності, чиє ім’я розуміють без перекладу в різних країнах та на різних 
континентах, людина, яка поєднала в одній особі три іпостасі баяніс-
та-композитора-диригента, заслужений діяч мистецтв України, лауреат 
міжнародного конкурсу баяністів «Кубок Світу» (Фінляндія, 1975, І-а 
премія), лауреат Республіканських премії ім. М. Островського, премії 
ім. М. та І. Коць, премії ім. М. Лисенка – Володимир Данилович Зубиць-
кий.

Серед переможців-українців різних років були солісти та колекти-
ви, а саме: В. Скрипниченко, В. Олійник, І. та М. Серотюк, Д. Султа-
нов, В. Губанов, І. Вірясова, В. Вірясова, А. Безрук, І. Заїчко, С. Барвік-
Карпатський, Р. Воронка, тріо баяністів «Гармонія» та тріо народних 
інструментів «Балеро» із Житомира, квінтет «Містерія» із Запоріжжя, 
дует акордеоністів: О. Мірошниченко – Д. Глущенко із Донецька, дует 
«Діалоги» із Івано-Франківська, Оркестр українських народних інстру-
ментів із Рівненського ГУ, Оркестр народних інструментів школи мис-
тецтв м. Ужгорода, ансамбль «Експромт» із Луцька та ін.

З 2010 року оргкомітет міжнародного конкурсу баяністів-акорде-
оністів «Perpetuum mobile» (Дрогобич) систематично запрошує до 
роботи в журі В. Зубицького. За підсумками конкурсних змагань, пе-
реможцям-лауреатам дається спільна нагорода-диплом від організато-
рів конкурсів «Perpetuum mobile» та «Citta di Lanciano» для участі в 
міжнародному конкурсі баяністів в Італії. Це можливість для україн-
ських виконавців та колективів різного віку й напрямку навчання взяти 
участь у такому авторитетному мистецькому проекті, про що свідчать 
їхні здобутки на конкурсі в Ланчіано (про які дізнаємось із мережі Ін-
*© Душний А. Конкурс «Citta di Lanciano» та його проекція на баянно-акордеонне мис-
тецтво Львівщини



ISSN 2308-4855   229

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Äóøíèé À. Êîíêóðñ «Citta di Lanciano»...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

тернет), вони ще раз, підтвердивши високе звання «Лауреата Міжна-
родного конкурсу», отримують заслужені нагороди та призові місця.

Вагому лепту в популяризацію баянно-акордеонного сольного та ан-
самблевого музикування вносять представники Львівщини. У 2006 році 
першу премію у категорії «вар’єте» здобуває Роман Капранов (на той 
час студент Львівської МА ім. М. Лисенка), володар «Гран-Прі» Між-
народного конкурсу баяністів-акордеоністів «Акорди Львова» (2006).

Відтак, у 2011 році «Гран-Прі» у дитячій категорії виборов учень 
Трускавецької ШМ Віталій Салій, який є лауреатом Всеукраїнських 
(«Візерунки Прикарпаття», «Провесінь», ім. А. Онуфрієнка) та між-
народних («Perpetuum mobile») конкурсів баяністів-акордеоністів. У 
тій же номінації першу премію отримує самбірчанин Роман Пунейко. 
Юний баяніст (сьогодні учень ЛССМШ-І ім. С. Крушельницької), що 
вже встиг про себе заявити на виконавських конкурсах «Візерунки При-
карпаття», ім. А. Білошицького, ім. А. Онуфрієнка, «Perpetuum mobile», 
«InterSvitiaz accomusik» та ін.

Цього ж року легендарний «Прикарпатський дует баяністів» у скла-
ді заслужених артистів естрадного мистецтва України, викладачів-мето-
дистів Дрогобицького ДМУ ім. В. Барвінського Віктора Чумака та Сер-
гія Максимова, відомий як в Україні, так і далеко за її межами у катего-
рії «ансамблі» здобуває Першу премію. За плечима виконавців участь у 
міжнародних конкурсах та фестивалях в Україні, Росії, Польщі, Канаді, 
Італії, записанні грамплатівка «Прикарпатський дует» на Всесоюзній 
фірмі «Мелодія» (Москва, 1990), аудіоальбом «Прикарпатський дует» 
(1995) та компакт-диск (2007) на Дрогобицькій студії «Фенікс» тощо.

Щодо 2013 року, то панораму перемог доповнив ряд студентів Львів-
ської НМА ім. М. Лисенка в одній із найважчих категорій – «виконав-
ці класичної музики» після 18 р. За підсумками журі – першу премію 
здобув Богдан Андрійчук, другу розділили Богдан Кожушко та Назар 
Любінець. Всі вони вдосконалюють свою майстерність гри на баяні та 
акордеоні у відомого автора-виконавця-баяніста, композитора, кандида-
та мистецтвознавства Ярослава Олексіва. 

Це не перша перемога молодої генерації Львівської школи, за годи-
нами клопіткої праці, вони вже встигнули себе заявити на цілій низці 
виконавських конкурсів України та зарубіжжя. Б. Андрійчук – пере-
можець Всеукраїнського фестивалю-конкурсу виконавців на народних 
інструментах «Провесінь» (Кіровоград, 2011, диплом ІІ-го ступеня; 
2012, 2013, диплом І-го ступеня в номінації «баян»), Богдан Кожушко 
– на цьому ж конкурсі отримав диплом І-го та ІІ-го ступеня (2010, 2011, 
2012) в номінації «акордеон», а також двічі є дипломантом міжнародно-
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го фестивалю-конкурсу музики акордеонної в м. Перемишль (Польща, 
2010, 2012). На польському фестивалі-конкурсі брав участь акордеоніст 
Н. Лубінець, він його дипломант (2010, 2011), двічі переможець «Про-
вісня» (2009, диплом ІІ-го ступеня; 2011, диплом І-го ступеня), лауре-
ат першої премії міжнародного відеоконкурсу «Laureat Internet Music 
Competition» (Сербія, 2013) та володар «Гран-Прі» Всеукраїнського 
музичного конкурсу-фестивалю «Арт-Домінанта» (Харків, 2013). Вони 
гідно представлена на Італійському конкурсі Львівську школу баянно-
акордеонного мистецтва, ще раз підтвердивши її вагомий статус та твор-
чий потенціал.

Ще один представник Львівщини Назар Ліщук (учень Золочівської 
ДМШ, клас Романа Федицького) виборов звання «лауреата» другої пре-
мії в дитячій категорії (до 12 р.). Незважаючи на свій юний вік Назар вже 
засвітився на конкурсі «Perpetuum mobile» (Дрогобич) у 2013 році, і за 
оцінкою журі отримав другу премію.

В цілому, конкурсні номінації «Citta di Lanciano – 2013» включали 
виконавців класичної та естрадної музики до 12 р., з 13 р. до 15 р., 15-
16 р., 17-18 р., після 18 р., категорію «ветерани» (кому після 41 р.) та ка-
тегорію «концертисти» (це тритурова номінація, основу якої становить 
виконання концерту для баяна-акордеона з оркестром в третьому турі), 
також виконавців під фонограму ( – ), ансамблі народних інструментів, 
оркестри та камерні ансамблі за участю баяна-акордеона. Цьогорічний 
конкурс був представлений учасниками із Італії, України, Росії, Китаю, 
Казахстану, Польщі, Литви, Словакії, Угорщини, Чехії, Німеччини, Із-
раїлю, Австрії та ін. країн у сольному та колективному музикуванні. 
Хочеться відзначити блискучий концертний виступ оркестру народних 
інструментів Бєлгородської обласної філармонії (Росія), який акомпану-
вав «концертистам» третього туру конкурсних прослуховувань.

Компетентне журі «Citta di Lanciano – 2013», очолив маестро Воло-
димир Зубицький. До його складу увійшли знані маестри баянно-акор-
деонного виконавства та педагогіки світу, композитори та організатори 
конкурсно-фестивального руху у різних країнах, зокрема – Микола Пе-
трук (виконавець та організатор із Чехії), Олег Шаров (легенда росій-
ського баяна, заслужений артист Росії, професор із Санкт-Петербурга), 
Анатолій Гайсін (заслужений артист Казахстану із Алма-Ати), Владі-
мір Соловйов (професор, ректор Петрозаводської консерваторії, Росія), 
Мірко Патаріні (президент фабрики «Scandalli» із Італії), Вадим Скрип-
ниченко (кандидат педагогічних наук із НПУ ім. М. Драгоманова, Київ), 
Володимир Грачов (заслужений артист Башкортостану, професор із Са-
ратова), Борис Арон (заслужений артист Росії, професор із Саратова), 
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Євгеній Алешніков (диригент оркестру народних інструментів Бєлго-
ролської філармонії, Росія), Сергій Пелюк (заслужений працівник куль-
тури України, директор Запорізького музучилища), Річард Свячкевічус 
(професор Вільнюської музичної академії, Литва), Ніколай Прімеров 
(директор «Музею сибірського баяна і гармоніки» ім. І. Маланіна, Ро-
сія), Йовіча Джорджевіч (професор консерваторії у м. Вена, Австрія), 
Володимир Чернявський (заслужений діяч мистецтв Росії та Колмикії, 
композитор, професор, ректор Краснодарської консерваторії, Росія), За-
уре Смакова (професор, завідувач кафедри баяна Алма-Атинської кон-
серваторії, Казахстан), Маріте Маркевічіне (Литва), Владімір Некрасов 
(Китай), Ігор Деменів (Чехія), Павел Дияк (викладач із Кракова, Поль-
ща), Валерій Ткачук (директор Тернопільської ДМШ № 2), автор статті 
та ін.

Таким чином, за останні роки баяністи-акордеоністи Львівщини ак-
тивізували як власну участь у конкурсі «Citta di Lanciano», так і спону-
кали виконавців України загалом, цьому послужили декілька факторів: 

– перший – робота в якості члена журі Дрогобицького конкурсу 
«Perpetuum mobile» В. Зубицького та ряд його сольних концертів, твор-
чих зустрічей та презентацій; 

– другий – організація Всеукраїнського туру переможців конкур-
су «Citta di Lanciano», «Кубок світу», «Петропавловські ансамблеї», 
«Балтійське сузір’я», «Perpetuum mobile» у 2011 році та десятки концер-
тів по Україні (два з яких у Дрогобичі та Львові); 

– третій – листи-рекомендації (нагорода-диплом) від імені орга-
нізаторів конкурсів «Perpetuum mobile» та «Citta di Lanciano» для участі 
у міжнародному конкурсі баяністів-акордеоністів у м. Ланчіано (Італія).

Дані пріорітети стали потужним стимулом для великого потоку 
українських учасників на конкурс «Citta di Lanciano», які переконливо 
утвердилися у своїх попередніх перемогах, з усвідомленням значущості 
своєї праці та її проекції на майбутню творчу діяльність в соціокультур-
ному просторі сучасного мистецького світу.

Статтю подано до редакції 13.10.2013 р.
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Андрій ДУШНИЙ,

м. Дрогобич

НАРИСИ КОНКУРСУ 
«ВІЗЕРУНКИ ПРИКАРПАТТЯ»*

Дрогобиччина має вагомі здобутки у народно-інструментальному, 
і, зокрема, у баянно-акордеонному мистецтві. Адже у Дрогобичі сво-
го часу (70-ті – 80-ті роки) проходили відбіркові тури на всесоюзні та 
міжнародні конкурси, було започатковано низку зональних конкурсів. 
Сьогодні Дрогобич – центр народно-інструментального мистецтва 
Західного реґіону України. На базі музичного училища проводиться 
Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах іме-
ні Анатолія Онуфрієнка, у педагогічному університеті щорічно від-
бувається міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum 
mobile». У їх рамках організовуються науково-практичні конферен-
ції, майстер-класи, показові уроки, концерти відомих виконавців та 
колективів, що, у підсумку, стає важливим фактором пропаганди та 
розвитку українського народно-інструментального мистецтва.

З кожним роком в русло відомих мистецьких форумів України 
вливається ще один конкурс Дрогобича «Візерунки Прикарпаття». 
Історія конкурсу розпочалася 2005 року у Старосамбірській дитячій 
музичній школі під патронатом кафедри народних музичних інстру-
ментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного універси-
тету ім. І. Франка та при сприянні Державного методичного центру 
навчальних закладів культури і мистецтв України. Спочатку його ста-
тус був регіональний, з 2010 р. – Всеукраїнський Відкритий конкурс 
баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» й проводиться в 
Дрогобичі на базі Франкового Вишу.

З кожним наступним роком його популярність зростала, а геогра-
фія учасників розширювалася, охопивши майже усі регіони України. 
Сьогодні географія VI-го конкурсу включає солістів та колективи із 
Росії, Білорусії, Литви та Латвії, що свідчить про визнання даного 
мистецького явища і за межами нашої держави.

Поступово конкурс еволюціонував із дитячого у дитячо-юнаць-
кий, збільшилася кількість категорій, умови яких складені у строгій 
відповідності до віку учасників. Все більше привертає увагу катего-
рія «оркестри народних інструментів», яка покликана стимулювати 
*© Душний А. Нариси конкурсу «Візерунки Прикарпаття»
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творчий розвиток музикантів-початківців засобами колективного му-
зикування. На IV-ому конкурсі «Візерунки Прикарпаття» введено но-
мінацію «ансамблі та оркестри народних інструментів викладачів», 
яка, на думку організаторів, «стане стимулом для вдосконалення ви-
конавських умінь викладацького складу мистецьких навчальних за-
кладів».

Розвитку музичних шкіл, особливо сільських, популяризації ба-
янно-акордеонного виконавства України (сьогодні і зарубіжжя), під-
тримці молодого покоління виконавців, пошуку нових талантів і 
присвячений конкурс «Візерунки Прикарпаття». Адже підтримка об-
дарованої молоді, педагогів навчальних закладів шляхом проведення 
конкурсних змагань – чи не єдиний засіб збереження жанру народно-
інструментального мистецтва у складних умовах сьогодення.

До складу журі різних років входили відомі виконавці, педагоги, 
композитори, організатори мистецьких форумів: Віталій Заєць (кан-
дидат мистецтвознавства, доцент НМАУ ім. П. Чайковського); Гали-
на Падалка (доктор педагогічних наук, професор Інституту мистецтв 
НПУ ім. М. Драгоманова); Віктор Власов (заслужений діяч мистецтв 
України, композитор, професор ОНМА ім. А. Нєжданової); Володи-
мир Мурза (заслужений артист України, професор ОНМА ім. А. Нєж-
данової); Сергій Карась (кандидат мистецтвознавства, доцент ЛНМА 
ім. М. Лисенка); Ярослав Олексів (кандидат мистецтвознавства, 
композитор, старший викладач ЛНМА ім. М. Лисенка); Віктор Чу-
мак (заслужений працівник культури України, завідувач цикловою 
комісією народних інструментів ДДМУ ім. В. Барвінського); Юрій 
Чумак (магістр, керівник оркестру українських народних інструмен-
тів ДДМУ ім. В. Барвінського); Артем Нижник (кандидат мистецтво-
знавства, композитор, доцент ДДМА ім. С. Прокоф’єва); Сергій Бар-
вік-Карпатський (заслужений артист України, доцент Мукачівсько-
го університету); Сергій Максимов (заслужений артист естрадного 
мистецтва України, викладач-методист ДДМУ ім. В. Барвінського); 
Юрій Кіцила (заслужений діяч мистецтв України, композитор, викла-
дач-методист ТДМУ ім. С. Крушельницької); Михайло Дмитришин 
(завідувач народним відділом ТДМУ ім. С. Крушельницької); Анато-
лій Нікіфорук (викладач-методист ХДМУ ім. В. Заремби).

Водночас з конкурсними прослуховуваннями виголошуються ме-
тодичні доповіді (Галина Падалка, Київ, 2005; Тетяна Заїчко, Вінни-
ця, 2008), проводяться показові уроки (Віктор Власов, Одеса, 2011; 
Артем Нижник, Донецьк, 2012) та науково-практичні конференції 
(«Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть», 
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2010, 2012; «Творчість композиторів України для народних інстру-
ментів», 2011), презентації нових видань для баяна-акордеона, кон-
церти видатних виконавців. 

До концертів запрошуються відомі виконавці, навчальні, профе-
сійні та фольклорні колективи, студенти ВНЗ України: Віталій Заєць 
(баян, Київ), Ярослав Олексів (баян, Львів), Оркестр народних ін-
струментів (диригент Андрій Душний, Старий Самбір), дуети баяніс-
тів-акордеоністів Андрій Боженський – Ігор Куртий та Роман Стах-
нів – Віталій Мицак (Дрогобич), Михайло Дмитришин (баян, Тер-
нопіль), Анатолій Нікіфорук (баян, Хмельницьк), Людмила Посікіра 
(бандура, Львів), Леся Оліярник (бандура, Дрогобич), «Прикарпат-
ський дует баяністів»: Віктор Чумак та Сергій Максимов (Дрогобич), 
Володимир Мурза (баян, Одеса), Артем Нижник (баян, Донецьк), на-
родний фольклорний ансамбль «Джерела Карпат» (Трускавець), ін-
струментальне тріо «Гармонія», ансамбль народної музики «Барви 
Карпат», акордеоністи – Іван Онисів, Роман Стахнів, Назар Хомин, 
баяністи – Оксана Сергієнко, Юрій Ісевич, Володимир Головчак, Іван 
Сирватка, піаністка Яна Лензіон, ударник Олесь Маник, к/б Юрій 
Дякунчак (Дрогобич).

Варто зазначити, двічі конкурс був присвячений видатним поста-
тям баянно-акордеонного мистецтва України: 75-річчю від дня наро-
дження заслуженого діяча мистецтв України, професора Львівської 
консерваторії Анатолія Онуфрієнка (19–21 березня 2010); 75-річчю 
від дня народження видатного українського композитора, засновника 
української школи джазу на баяні Віктора Власова (2–4 грудня 2011). 

VI-й конкурс присвячується 80-річчю від дня народження відо-
мого педагога, композитора, виконавця та диригента, корифея баян-
ного мистецтва Дрогобиччини, професора Франкового університету 
Ернеста Мантулєва (1933 – 2013). Е. Мантулєв – організатор і керів-
ник ансамблю баяністів «Гармоніка» та оркестру народних музичних 
інструментів «Ліра» (1965), студентського ансамблю «Прикарпатські 
музики» (2002). Серед його учнів – професор С. Димченко, заслуже-
ні працівники культури України, доценти П. Гушоватий, С. Дацюк, 
кандидати педагогічних наук, доценти Є. Марченко, С. Процик, до-
цент С. Торічна, лауреати міжнародних конкурсів В. Бондаренко, 
Є. Коломієць, О. П’ятачук, О. Тудуй, В. Шафета, Г. Андрушко. Він 
автор оригінальних творів для баяна (полька «Волжанка», Дитячого 
альбому для готово-виборного баяна «Прикарпатські візерунки» та 
ін.), оркестру народних інструментів («Карпатський етюд», оброб-
ка української народної пісні «Як би мені не тиночки», «Романс», 
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«Пісня без слів» та ін.), низки перекладень та інструментувань, які 
становлять вагому цінність у вихованні музиканта-інструменталіста 
різного рівня підготовки.

Цього руку постала ще одна новизна конкурсу – започаткування 
національного фестивалю баянно-акордеонного мистецтва. На цьому 
нововведенні своє мистецтво демонструватимуть солісти та колек-
тиви музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, Львівської націо-
нальної музичної академії імені Миколи Лисенка та Донецької му-
зичної академії імені Сергія Прокоф’єва у сольному та ансамблевому 
музикуванні.

Маємо надію, що Всеукраїнський Відкритий конкурс «Візерунки 
Прикарпаття», розширюючи аудиторію учасників, гостей, шануваль-
ників народно-інструментального мистецтва, приверне увагу пере-
січних громадян та отримає підтримку з боку міста, області, держави. 

Статтю подано до редакції 12.10.2013 р.
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УДК 378.4(478.43):785:7.092
Марина МИХАСЬКОВА,

м. Хмельницьк

«МУЗИЧНИЙ МЕРИДІАН»
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ*

Сучасний етап 
розвитку музичної 
освіти неможливо 
уявити без осмис-
лення наявного 
творчого потенціалу 
не лише студентів, 
а й їх викладачів, 
які своїм прикладом 
впливають на фор-
мування освітньо-
виховних принципів 
кращих своїх послі-
довників. У зв’язку 
з цим вихід у світ 
навчального посіб-
ника «Музичний ме-
ридіан» під грифом 
МОНМС України, 
(Музичний мери-
діан : навч. посіб. 
з історії музичної освіти ХГПА : творчий доробок викладачів Хмель-
ницької гуманітарно-педагогічної академії (1921 – 2011 рр.): / уклад.: 
Ю. М. Йовенко, В. Ю. Найда, Ю. М. Найда. – Хмельницький : ПрАТ 
Видавництво «Поділля», 2012. – 206 с.), є визначною подією не лише 
для професорсько-викладацького складу Хмельницької гуманітарно-пе-
дагогічної академії (далі ХГПА), але й для всієї освітянської громади, 
яка цікавиться історією музичної освіти ХГПА. 

Метою збірки «Музичний меридіан» є популяризація творчого до-
робку викладачів академії, і це перший випуск започаткованої серії 
видавничої продукції ХГПА, ініціаторами якої є Юрій та Віра Найди. 
*© Михаськова М. «Музичний меридіан» Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Віра Найда представляє навчальний посібник з 
історії музичної освіти Хмельницької гуманітарно-пе-

дагогічної академії «Музичний меридіан». 
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Навчальний посібник об’єднує творчість викладачів музичних 
дисциплін усіх факультетів. Умовно його можна поділити на декілька 
розділів. На початку посібника міститься вступна стаття В. Найди «У 
спадок музично-освітнім поколінням», в якій представлена анотація 
«Музичного меридіана». 

В першому розділі розміщено за алфавітом прізвища авторів нот-
ного матеріалу, фотографії, стислі біографічні відомості про життєвий 
та творчий шлях авторів музики – викладачів академії, а саме: М. Ба-
леми, Б. Балеми, О. Бубнова, Л. Будім, А. Гаєвського, В. Гершаніка, 
О. Грудського, Л. Деркача, Л. Дубецької, С. Заверухи, Н. Ілініцької, 
Ю. Йовенка, В. Котик, Лани Діброви, В. Найди, Ю. Найди, В. Общан-
ського, С. Пазій, Р. Талашок, В. Толстих, В. Ярецького. 

В другому розділі подані короткі біографічні відомості про авто-
рів віршів, на які написані вокальні твори, а саме: Б. Байду, Р. Балему, 
І. Головатого, Н. Головачук, Г. Ісаєнко, М. Конопницьку, О. Коротин-
ського, П. Лехновського, О. Лихогляд, Я. Павлюк, В. Плахтій (Слюзко), 
О. Попика, Н. Простапюк, Н. Пукас, Б. Рамазанова, О. Севастьянову, 
Є. Тищук, В. Філінюк, І. Цельняк, Т. Шевченка. 

Наступний розділ посібника висвітлює в хронологічному порядку 
основні події в історії музичної освіти ХГПА упродовж 1921 – 2011 рр., 
а саме: видання навчальної, методичної та музичної літератури, пре-
зентації книг, записи на радіо та телебаченні, творчі вечори, концерти 
класу та сольні концерти викладачів, заснування творчих колективів, 
присудження премій та присвоєння почесних звань, проведення на-
уково-практичних конференцій, захисти дисертацій, відкриття нових 
спеціальностей тощо. 

Четвертий розділ охоплює фотографії афіш мистецьких заходів 
тих викладачів, чиї твори увійшли до посібника та символіку факуль-
тету мистецтв – емблеми і герба. Закінчується навчальний посібник 
списком використаної літератури, що стане в пригоді студентам та ви-
кладачам при подальшому опрацюванні певного розділу. 

Потрібно зазначити, що появі «Музичного меридіану» передувала 
тривала робота авторів музики – викладачів ХГПА, в дієвому арсена-
лі яких є багато творчих ідей та проектів. З огляду на читацьке при-
значення, видання охоплює значний обсяг музичного матеріалу, який 
можна використовувати на практиці. Даний посібник пропонується 
застосовувати у навчально-виховному процесі вищих навчальних за-
кладів мистецького спрямування І – ІV рівнів акредитації. Музичний 
матеріал може також застосовуватись у створенні навчальних та кон-
цертних програм для учнів дитячих музичних шкіл. 
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Упорядники «Музичного меридіану» висловлюють щиру подяку 
П. Брижаку – викладачу-методисту ХГПА за літературну редакцію; 
О. Попику – кандидату педагогічних наук за дизайн обкладинки; а 
також шановним рецензентам Н. Гуральник – доктору педагогічних 
наук, професору кафедри фортепіанного виконавства і художньої куль-
тури Інституту мистецтв Національного педагогічного університету 
(далі НПУ) ім. М. Драгоманова; А. Семешку – заслуженому діячу мис-
тецтв України, професору, завідуючому кафедрою інструментального 
та оркестрового виконавства Інституту мистецтв НПУ ім. М. Драгома-
нова; Р. Гуцал – кандидату мистецтвознавства, доценту кафедри тео-
рії та методики музичного мистецтва ХГПА за сприяння у написанні 
та виданні навчального посібника. Ця книга дає змогу викладачам і 
студентам здійснити цікаву подорож до музичної освіти та культури 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

Статтю подано до редакції 05.10.2013 р.
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УДК 78.089(075)(049.32)
Юрій НАЙДА, 
Віра НАЙДА, 
м. Хмельницьк

ЗНАЙОМТЕСЬ: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ 
ПОСІБНИК «ІДИ, ІДИ, ДОЩИКУ»*

Сучасний педагогічний 
процес в Україні характери-
зується активними зусиллями 
щодо висвітлення актуальних 
навчальних проблем. Саме у 
цьому ракурсі за своїм зміс-
том і спрямована робота, що 
передувала написанню на-
вчально-методичного посібни-
ка О. Бубнова та Н. Філіпчук 
– викладачів факультету мис-
тецтв Хмельницької гумані-
тарно-педагогічної академії. 

Аналіз досвіду роботи в 
загальноосвітній та музич-
ній школах дає можливість 
упорядникам посібника оха-
рактеризувати тенденції, які 
стосуються якості в музично-
освітній сфері. О. Бубнов та 
Н. Філіпчук доцільно роблять 
висновок про те, що до цьо-
го часу існували репертуарні 
збірники, але в більшості вони написані для виконання на фортепіано 
і, як варіант, для баяна та акордеона. Такий універсальний нотний запис 
пісень одночасно для декількох інструментів створює певні труднощі 
для виконання їх на баяні. Тому беззаперечною цінністю даної роботи є 
те, що весь репертуар професійно перекладений викладачем-баяністом 
О. Бубновим для гри на баяні. До того ж, цілий ряд пісень транспоно-
*© Найда Ю., Найда В. Знайомтесь: навчально-методичний посібник «Іди, іди, дощику»

Іди, іди, дощику. Пісні для дітей 1 – 4 
класів у супроводі баяна : навчально-ме-
тодичний посібник / упоряд. О. В. Бубнов, 
Н. В. Філіпчук. – Тернопіль : Навчальна 

книга – Богдан, 2012. – 216 с.
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вано в зручні для виконання тональності, відповідно до вікових особли-
востей голосу дитини. Отже, актуальність даної роботи очевидна. 

Метою збірки «Іди, іди, дощику» є забезпечення вчителя музики не-
обхідним пісенним репертуаром для використання його на уроках музи-
ки в 1 – 4 класах у різних видах музичної діяльності. Наступний випуск 
планується розробити для дітей 5 – 8 класів. 

Зміст видання структуровано за п’ятьма розділами. На особливу 
увагу заслуговують методичні рекомендації О. В. Бубнова. В них він 
розкриває теоретичні та практичні аспекти навчання студентів-баяністів 
– майбутніх учителів музики, подає короткі анотації до пісень, робить 
виконавський аналіз щодо роботи з нотним матеріалом, представленим 
у хрестоматії. 

Основу навчально-методичного посібника складає репертуарний ма-
теріал для хорового та сольного співу з програми «Музика» для загаль-
ноосвітніх навчальних закладів за редакцією О. Ростовського, Л. Хлєб-
нікової, Р. Марченко. Це поспівки та пісні українських, зарубіжних ком-
позиторів, народні пісні, а також твори для позакласного опрацювання 
учнями 1 – 4 класів. 

Розділ «Поспівки» включає в себе лічилки, дитячі забави, народні 
дитячі пісні та інший нескладний пісенний матеріал, який слід вивчати 
на початковому етапі навчання. 

Зміст наступного розділу згруповано в чотири підрозділи: «Пісні для 
першого класу», «Пісні для другого класу», «Пісні для третього кла-
су», «Пісні для четвертого класу». Пропонований матеріал свідчить про 
досить кропітку роботу О. В. Бубнова, який створював переклади для 
гри на баяні та писав обробки до деяких пісень. Результативність даної 
роботи доведено під час її апробації викладачами та студентами (бая-
ністами) Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на заняттях 
з таких дисциплін, як: «Основний музичний інструмент», «Додатковий 
музичний інструмент», «Акомпанемент», «Концертмейстерський клас», 
«Диригування», «Методика музичного виховання» та під час прохо-
дження педагогічної практики у школах різного типу навчання. Пози-
тивною рисою цього розділу є те, що до нього включені твори сучас-
них композиторів – А. Басової, О. Злотника, М. Катричка, І. Кириліної, 
Б. Фільц, а також власні пісні подільських авторів – О. Стадника, братів 
Є. та В. Ґжегожевських. 

Для зручного й ефективного користування навчальним виданням 
четвертий розділ присвячено відомостям про композиторів. Упорядни-
ки розмістили короткі біографічні дані, акцентуючи увагу на їх пісенній 
творчості. 
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Наприкінці навчально-методичного посібника подано музичний 
словник (за Є. Юцевичем), який містить терміни та терміносполучення, 
що використовуються у фаховій діяльності вчителя музики. Закінчуєть-
ся навчально-методичний посібник списком використаної літератури, 
що демонструє студентам широкі обрії музичного мистецтва. 

З огляду на вищесказане, можна стверджувати, що посібник «Іди, 
іди, дощику» є вдалим розв’язанням практичної проблеми – забезпечен-
ня вчителя музики (баяніста) пісенним репертуаром. Актуальність цієї 
роботи, новизна змісту, її доречність та своєчасність підтверджується 
тим, що дане видання схвалено Науково-методичною радою з питань 
освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України як навчально-методичний по-
сібник (протокол № 3 від 01.07.2010 року). 

Упорядники навчального видання «Іди, іди, дощику» висловлюють 
щиру подяку шановним рецензентам Н. Гуральник – доктору педагогіч-
них наук, професору кафедри фортепіанного виконавства і художньої 
культури Інституту мистецтв Національного педагогічного універси-
тету імені М. П. Драгоманова; І. Григорчуку – кандидату педагогічних 
наук, доценту, завідуючому кафедрою пісенно-хорової практики та пос-
тановки голосу Рівненського державного гуманітарного університету за 
сприяння у написанні навчально-методичного посібника. 

Ця книга поповнить бібліотеку вчителя музики (баяніста) загально-
освітньої школи, а також стане у нагоді викладачам, студентам вищих і 
середніх педагогічних та мистецьких закладів. 

Статтю подано до редакції 08.10.2013 р.
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УДК 78.071.2:7868
Богдан ПИЦ,
м. Дрогобич

ДЕКІЛЬКА ШТРИХІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
БАЯНІСТІВ-АКОРДЕОНІСТІВ МУЗИЧНО-

ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ*

Так склалося, що вокально-хоровий жанр на Дрогобиччині здавна 
розвивався найактивніше. Однак в останнє десятиліття активізувалася 
й інструментальна музика, особливо її баянно-акордеонна гілка. Тут 
функціонують баянно-акордеонні осередки у двох музичних школах, 
музичному училищі та на музично-педагогічному факультеті універси-
тету. Далеко за межами Львівщини відомі імена дрогобичан як вико-
навців, так і педагогів: Е. Мантулєва, Р. Пукаса, М. Мамайчука, Р. Со-
роки, В. Чумака та С. Максимова («Прикарпатський дует баяністів»), 
А. Далекого, С. Процика, І. Сирватка, Р. Кіци, Р. Ілика та багатьох інших. 
Серед баяністів-науковців – кандидати педагогічних наук Є. Марченко, 
І. Фрайт, А. Душний, В. Салій, магістри В.Шафета та Л. Мартинів, а се-
ред молодих, але вже відомих – лауреати міжнародних конкурсів Ю. Чу-
мак, О. Волянський, Р. Стахнів, В. Мицак. І, як наслідок їх роботи, в 
Дрогобичі щорічно відбуваються Всеукраїнські та міжнародні конкурси 
баяністів-акордеоністів, а на Всеукраїнських наукових конференціях об-
ґрунтовується новий термін – «Дрогобицька баянно-акордеонна вико-
навсько-педагогічна школа».

Початок 2013/2014 навчального року розпочався активним рухом 
баяністів-акордеоністів музично-педагогічного факультету Франкового 
університету у бік мистецького світу Європи – участь у конкурсах та 
фестивалях у Болгарії та Латвії, робота в складі журі престижного мис-
тецького форуму в Італії.

Відтак, з 22 по 26 серпня 2013 року на «Золотих пісках» у м. Варна 
(Болгарія) відбувся ІІ-й міжнародний дитячо-юнацький фестиваль-кон-
курс мистецтв «Світ, мистецтво і море». На цьому мистецькому дійстві 
Дрогобич був представлений студенткою педуніверситету Ганною Сав-
чин (клас доцента Андрія Душного). У номінації «інструментальний 
жанр (акордеон)» вона здобула ІІІ-ю премію та звання «лауреата».

Цьогорічний конкурс у Болгарії репрезентували учасники з Росії, 
Латвії, Словакії, Болгарії та України в інструментальному, вокальному, 
*© Пиц Б. Декілька штрихів діяльності баяністів-акордеоністів музично-педагогічного 
факультету
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хореографічному та цирковому жанрах. Очільником журі виступила 
професор Йордана Нєдєльчєва (м. Варна, Болгарія). До складу журі уві-
йшли: Раїса Ігнатьєва (м. Орлов, Росія), Людмила Чеснєйшая (м. Запо-
ріжжя, Україна), Світлана Маханчук (м. Тернопіль, Україна), Георгі Ха-
різанов, Кремена Матєва, Павлінка Тодорова, Марія Чіпріянова, Румина 
Пенчєва (м. Варна, Болгарія). Конкурентами нашої виконавиці виступи-
ли солісти-інструменталісти із різних мистецьких вузів і зокрема – На-
ціональної музичної академії України імені Петра Чайковського.

Наступним кроком стало відрядження кандидата педагогічних 
наук, доцента кафедри народних музичних інструментів та вокалу 
Андрія Душного до Італії. Там, з 25 по 30 вересня у м. Ланчіано про-
ходив ХХІІІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Cita di 
Lanciano», організатором та президентом якого вже багато років є відо-
мий композитор, баяніст та диригент, заслужений діяч мистецтв Украї-
ни Володимир Зубицький. Варто нагадати, маестро, починаючи з 2010 
року, очолює також журі дрогобицького конкурсу «Pеrpetuum mobile», 
який відбувається на базі музично-педагогічного факультету педунівер-
ситету. Впроваджена спільна відзнака (диплом) від організаторів обох 
конкурсів для переможців дрогобицького конкурсу, відкриває можли-
вість найкращим випробувати себе у міжнародному змаганні баяністів-
акордеоністів у м. Ланчіано.

Конкурс «Премія Ланчіано» – один з престижних мистецьких фо-
румів Європи, сюди з’їжджаються представники як Італії, так і Украї-
ни, Росії, Китаю, Казахстану, Польщі, Литви, Словакії, Угорщини, Че-
хії, Німеччини, Ізраїлю, Австрії та ін. країн. Відтак, за звання лауреата 
2013 року змагалися більше 100 солістів (у вікових категоріях до 12 р., 
13-15 р., до 18 р., до 41 р., «ветерани», «вар’єте», «концертисти») та 
понад 30 колективів (малих та великих форм, однорідного та мішаного 
складу), серед яких – оркестр народних інструментів Бєлгородської об-
ласної філармонії (Росія), який супроводжував «концертистів» у третьо-
му турі конкурсних прослуховувань.

До складу журі були запрошені відомі виконавці, педагоги, ком-
позитори, керівники навчальних закладів, організатори мистецького 
життя серед яких: Володимир Зубицький (заслужений діяч мистецтв 
України, композитор, голова журі), Микола Петрук (Чехія, баяніст-ви-
конавець), Володимир Соколов (ректор Петрозаводської консервато-
рії, професор, Росія), Мілко Патаріні (директор акордеонної фабрики, 
Італія), Олег Шаров (професор, завідувач кафедри баяна та акордеона 
Санкт-Петербургської консерваторії, заслужений артист Росії, Росія), 
Анатолій Гайсін (професор кафедри баяна Алма-Атинської консервато-
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рії, заслужений артист Казахстану, Казахстан), Йовіч Джорджевіч (про-
фесор Венської консерваторії, Австрія), Володимир Грачов (заслужений 
артист Башкортостану, професор Саратовської консерваторії, Росія) та 
Борис Арон (заслужений артист Росії, професор Саратовської консер-
ваторії, Росія), Володимир Чернявський (ректор Краснодарської консер-
ваторії, професор, композитор, Росія), Павло Дияк (виконавець-баяніст, 
викладач мистецьких навчальних закладів Кракова, Польща), Ігор Деме-
нів (викладач акордеона у м. Татабанья, Чехія), Річард Свічкевічус (про-
фесор музичної академії у Вільнюсі, Латвія), Зауре Смакова (професор, 
завідувач кафедри баяна Алма-Атинської консерваторії, Казахстан) та 
ін.; Україну у цьому поважному журі представили Вадим Скрипниченко 
(кандидат педагогічних наук, старший виклада Інститут мистецтв НПУ 
ім. М. Драгоманова, Київ), Андрій Душний (кандидат педагогічних наук, 
доцент ДДПУ ім. І. Франка, Дрогобич), Валерій Ткачук (директор ДМШ 
№ 2, Тернопіль), Сергій Пелюк (директор Запорізького музучилища). 

В подальшому дрогобичани заявили про себе у м. Даугавпілс (Лат-
вія), де з 23 по 26 жовтня відбувся ХІІІ-й міжнародний фестиваль акор-
деонної музики «Даугавпілс–2013». В його рамках відбувся VIII-й між-
народний конкурс молодих акордеоністів імені Валерія Ходукіна. 

Наш університет на фестивальній програмі представляли студенти 
баяністи-акордеоністи музично-педагогічного факультету Ганна Савчин 
та Тарас Собіль на чолі із своїм наставником Андрієм Душним, який, на 
запрошення оргкомітету, очолив журі. До складу журі також увійшли 
Павілас Велаксис (викладач Каунаського відділення Литовської академії 
музики і театру, Литва) та Тетяна Саратова (диригент Даугавпілського 
оркестру акордеоністів, організатор конкурсу та фестивалю, Латвія).

У конкурсі та фестивалі змагалися представники Латвії, Литви, Біло-
русі, України та Росії у сольному та ансамблевому виконавстві. Низка 
концертів супроводжувалася оркестром акордеоністів м. Даугавпілс під 
керуванням Тетяни Саратової. В рамках конкурсу відбулися методичні 
семінари-практикуми, які провели Андрій Душний (Україна), Євгеній 
Петров (Росія), Юрій Пешков (Латвія), Людмила Слєконіте (Литва).

Фестивальний виступ у камерному жанрі представили Ганна Савин 
та Тарас Собіль (Дрогобич, Україна), камерний ансамбль із Даугавпіль-
ського університету, тріо «Мілонга», Крістарс Гітнерс, Саманта Чіпін-
ська, Маріс Розенфельд, інструментальне тріо «Контрасти» (Латвія), 
ансамбль гармоністів (Вітебськ, Білорусія) та ін. В рамках фестивальної 
програми відбувся творчий вечір легендарного латвійського компози-
тора та педагога Юрія Пешкова, концерт дуету акордеоністів Світла-
на Ставіцька – Володимир Ушаков та групи «Quintet of Four» (Санкт-
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Петербург, Росія), Владіміра Карніцкого (Вільнюс, Латвія). За підсумка-
ми фестивалю кращі виконавці, серед яких і дрогобичани, були відзна-
чені дипломами.

Водночас, доцент Андрій Душний (у супроводі своїх вихованців) 
провів низку лекцій-практикумів та майстер-класів у Даугавпілському 
університеті й Науенській музичній та художній школі. Також наші мит-
ці виступили у прямому ефірі на місцевому радіо SWH+. 

Варто пригадати, – творча співпраця із університетом м. Даугавпілс 
розпочалася ще у 70-х роках ХХ століття, коли стало модним зав’язувати 
дружні контакти із закладами «братніх» республік – тоді наші навчальні 
заклади активно обмінювалися студентськими художніми колектива-
ми, спортивними командами, вивчали прогресивний педагогічний до-
свід, влаштовували спільні наукові конференції. Співпраця відновилася 
2011 року, коли прибалтійські акордеоністи приїхали до Дрогобича на 
конкурс «Perpetuum mobile», де, продемонструвавши відмінний резуль-
тат, завоювали призові місця. Водночас латвійці були вражені нашими 
контрастами: з одного боку – жахливі дороги, з іншого – європейський 
рівень конкурсу, високий кількісний та якісний показник учасників та 
журі, низка супроводжуючих високохудожніх заходів у рамках конкур-
су. Яскраві враження від Дрогобича і сприяли продовженню взаємно-
творчого обміну досвідом, методиками, здобутками та планами подаль-
шої мистецької та наукової діяльності.

Отже, баянно-акордеонний осередок музично-педагогічного факуль-
тету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка, виховуючи майбутніх фахівців-музикантів, активно прививає 
талановитій молоді необхідні професійні якості як через навчальний 
процес, так і через музично-виконавську діяльність; розширює науково-
мистецькі контакти між навчальними закладами та центрами культури 
України та зарубіжжя, гідно представляючи Франковий ВНЗ на міжна-
родній сцені.

Статтю подано до редакції 26.10.2013 р.
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УДК 78.071.1:(161.2)(1-87)
Ольга СЕНИК,

м. Дрогобич

ВАСИЛЬ БАРВІНСЬКИЙ І УКРАЇНСЬКА 
ДІАСПОРА ЗАКОРДОННЯ*

Василь Барвінський (1883–1968) – одна з найтрагічніших постатей 
у когорті музикантів ХХ століття. В той час, коли Європа та Америка 
захоплювалися барвистим звучанням його музики, композитору ламали 
«крила у творчому злеті». На теренах української діаспори Західної Єв-
ропи, Північної Америки та Канади творіння В. Барвінського звучали, 
ставали окрасою концертів, видавалися друком, а в рідній йому Україні 
рукописи композитора палали на подвір’ї консерваторії у Львові, твори 
заборонялися виконувати, надавалися забуттю. І, власне, завдяки музич-
но-культурному життю української діаспори закордоння на батьківщині 
Василя Барвінського поступово відновлюється пам’ять про видатного 
композитора, піаніста, музикознавця, педагога.

Ім’я В. Барвінського у світлі української діаспори можна розглянути 
в декількох аспектах.

1. Концерти.
Українська громада у Відні організовувала музичні вечори, на яких 

звучала українська музика. Перший такий концерт відбувся 09.06.1939 
року, на якому у виконанні хору «Бандура» під орудою А. Гнатишина 
прозвучали твори В. Барвінського (поряд з творами Людкевича, Лисен-
ка, Стеценка).

15 жовтня 1944 року на концерті Віденського філармонічного орке-
стру піаніст Тарас Микиша (емігрант з Радянського Союзу) виконав тво-
ри В. Барвінського.

4 – 17 квітня 1948 року в Мюнхені відбувся Тиждень української 
культури, в якому брали участь представники мистецьких об’єднань му-
зик, образотворчих мистців, театральних діячів. Мета – після трирічної 
еміграції українців в Німеччину показати широчінь української культу-
ри як такої, що стоїть на рівні із загальними культурними досягненнями. 
У концерті українських митців – солістів взяли участь піаніст Роман Са-
вицький (виконав Прелюд e-moll для фортепіано), тенор Орест Руснак 
(солоспів «Псалом»). 

Мистецька інтелігенція української діаспори в Америці була зане-
покоєна трагічною долею В. Барвінського, долею його творів, тим, що 
*© Сеник О. Василь Барвінський і українська діаспора закордоння
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його ім’я ні в яких публікаціях та працях не значилося. Під кінець 
1954 року силами Літературно-мистецького клубу було влаштовано 
вечір з творів В.Барвінського. В.Витвицький виголосив доповідь про 
композитора. Прозвучали твори для фортепіано (виконала Марта Тар-
навська), віолончелі (Христя Колесса-Герич), солоспіви (Наталка Но-
сенко).

Василь Тесяк (тенор) – колишній соліст Львівської опери. В 40-х ро-
ках ХХ століття емігрував у США. В програму своїх концертів включав 
твори В. Барвінського, які виконував «дбайливо і стильово». 

В. Витвицький, аналізуючи репертуари концертів в діаспорі, кри-
тично писав, що «публіка любить, щоб її присипляли піснями на зра-
зок «Дивлюсь я на небо» або «Ой ти, дівчино, зарученая». Але є твори 
сьогочасних композиторів, які «збуджують зацікавлення, а нерідко й по-
див». І серед таких імен було названо В. Барвінського поряд з Людке-
вичем, Ревуцьким, Козицьким, Лятошинським. (Газета «Свобода» за 14 
липня 1960 р.)

У травні 1969 року дирекція концертного товариства «Уранія» у Від-
ні влаштувала ряд концертів під назвою «Пісні народів». Один з вечорів 
був присвячений українській пісні. У виконанні співачки Ірини Мала-
нюк прозвучали оригінальні твори та обробки народних пісень В. Бар-
вінського (поряд з Н. Нижанківським, М. Лисенком, А. Гнатишиним).

На звістку про смерть В.Барвінського у Детройті пройшов концерт 
з творів автора, на якому прозвучали три фортепіанні цикли – прелюди, 
мініатюри, «Українська сюїта». В березні 1972 року в цьому ж клубі 
співачка Ірина Маланюк виконала солоспіви композитора. 

У 1983 році в Нью-Йорку на концерті, присвяченому 100-й річниці з 
дня народження композитора, піаніст Міхаель Грілль виконав фортепі-
анну сонату, яка пролежала «в німих нотних значках» (В. Витвицький) 
близько 80-ти років. 

Роман Савицький вважав своїм обов’язком пропагування творчості 
В. Барвінського. Саме він був першим виконавцем багатьох його творів 
і обов’язково включав їх у свої концерти. 

Богдан Бережницький – віолончеліст в еміграції – зберіг твори мит-
ця, які були в його руках. Решта – пропали. Він виконував на концер-
тах «Ноктюрн», «Колискову», «Мелодію», Варіації на українські теми, 
Малу сюїту в 4-х частинах, Думку, Сонату fi s-moll. Бережницький роз-
шифрував, переписав і опрацював партію віолончелі в Ліричному кон-
церті для віолончелі і симфонічного оркестру та дописав каденцію. 
Фотокопію цього твору в дуже поганій якості переслала йому дружина 
композитора. 
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2. Видання творів.
1925 р. – видавництво “Юніверсал едішен” в Нью-Йорку видало 

фортепіанний цикл «Любов» і фортепіанні мініатюри.
 1929 р. – в Нью-Йорку вийшла збірка обробок українських народ-

них пісень В. Барвінського, а в видавництві «Українська Накладня» (за-
снована в Нью-Йорку в 1927 р. М. Гайворонським) вийшли інструмен-
тальні твори композитора поряд із творами Б. Кудрика.

1948 р. – видавництво при Спілці Українських Музик в Німеччині 
видало збірку творів для дітей «Наше сонечко». 

А. Рудницький видав у Мюнхені в 1963 році у видавництві «Дніпро-
ва Хвиля» всебічну працю «Українська музика. Критично-історичний 
погляд». З позицій музиканта-практика (як він сам зауважив) в одно-
му із розділів, аналізуючи проблеми українського музичного процесу, 
говорить про формальність циклічних творів Барвінського, зокрема у 
сонатах (чим викликав незгоду у В. Витвицького). 

1986 р. – Українське музичне товариство Альберти (Канада) видало 
збірку колядок і щедрівок для фортепіано В.Барвінського.

1995 р. – монографія Неоніли Цегельської-Дмитрук «Василь Барвін-
ський».

3. Записи платівок.
У 1958 р. в Клівленді (США) вийшла платівка «Українські народні 

пісні», на якій І. Маланюк наспівала «Ой люлі, люлі» (поряд з творами 
Лисенка, Нижанківського, Гнатишина).

1978 р. – в Аргентині вийшла платівка «Українські солоспіви і дуе-
ти» у виконанні Тамари Лихолай та Галини Андреадіс із фортепіанним 
супроводом Карлоса Мальоера. Записані твори Барвінського, Лисенка, 
Людкевича, Лятошинського, М. Колесси.

В 1983 р. в Нью-Йорку до 100-річчя з дня народження композитора 
був здійснений запис сонати і «Української сюїти». Поява касети з за-
писом фортепіанного тріо a-moll (виконавці – члени камерного орке-
стру «Нова», керівником якого є піаністка Лариса Крупа. Віолончель – 
Е. Фрідлендер, скрипка – Л. Сітон.)

Німецький піаніст і органіст Міхаель Грілл награв платівку з прелю-
дій і мініатюр В.Барвінського. 

4. Радіопередачі.
В м. Детройт (США) було організовано українську радіопрограму. 

Перша радіопередача прозвучала 17 квітня 1973 року. Музичним ке-
рівником радіопрограми довгий час був В. Витвицький, який розробив 
цикл передач, присвячених виключно українській музиці. Поряд із ви-
голошенням тексту йшли ілюстрації творів. Було розроблено щотижне-
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ву програму «Силуети українських композиторів», і в одній з них мова 
йшла про В. Барвінського (біографія і основна увага – на твори). Всі 
коментарі йшли українською мовою, а для іншомовних слухачів перед 
програмою надавалося ґрунтовне пояснення англійською мовою. В. Ви-
твицький наголосив, що для багатьох слухачів українська музика стала 
справжнім відкриттям.

5. Листування: В.Барвінський вів листування з композиторами та 
музичними діячами, які перебували в еміграції (М. Гайворонський, 
В. Витвицький, А. Рудницький, Р. Савицький, Роман Придаткевич).

6. Інше.
В.Витвицький у 1925 – 1929 рр. викладав у Ягеллонському універ-

ситеті на музикологічному відділі. На семінарських заняттях читав своє 
дослідження про фортепіанну музику В. Барвінського. Для ілюстрації 
творів композитора було запрошено піаністку, дочку місцевих емігран-
тів. Це був перший випадок, коли музика митця стала предметом дослі-
дження на музикологічному відділі університету.

У 1932 р. музична секція «Об’єднання Українських Організацій в 
Америці» проголосила конкурс на кращі музичні твори. В. Барвінського 
було нагороджено за дві лемківські пісні для сопрано, скрипки і форте-
піано (поряд із Б. Кудриком).

Наприкінці 1936 р. у Львів приїхав Бела Барток. В. Барвінський був 
в числі тих, хто вітав композитора на залізничній станції. А потім зна-
йомив його з проявами української культури у Львові.

У газеті «Свобода» в 1993 р. В. Витвицький зауважив, що продовжу-
ється робота над спадщиною композитора і ця праця ускладнена роз-
шуками знищених у 1948 році творів. Розв’язання чекають такі питання 
як друк творів, потреба звукозаписів, особливо хорової, фортепіанної 
та віолончельної музики. Американсько-канадська діаспора повинна 
зобов’язатися проспонсорувати заплановані проекти. 

При таборах емігрантів в Німеччині після Другої світової війни іс-
нували музичні школи. Серед найбільш поширених творів у навчаль-
них програмах були «Наше сонечко» та «Жук і Жучиха» В.Барвінського 
(поряд з «Дитячим Альбомом» Чайковського, творами Бетховена, Мен-
дельсона, Шуберта, Моцарта).

Статтю подано до редакції 10.10.2013 р.
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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 бе-
резні 2014 року. Матеріали просимо надсилати до 20 лютого 2014 року.

Тематичні розділи збірника наукових праць:
1. Історія.
2. Мистецтвознавство.
3. Мовознавство. Літературознавство. 

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-
ся у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше 
трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

Література – оформляти СУВОРО відповідно до вказаних вимог. На 
всі літературні джерела в статті повинні бути посилання. Бібліографічні 
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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.
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