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 ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі 8-й випуск збірника «Актуальні 
питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих 
вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка», основну частину якого складають матеріали ІІ-ї Міжнародної науко-
во-практичної конференції молодих вчених «Розвиток сучасної освіти і науки: 
результати, проблеми, перспективи» (25 квітня 2014 року, м. Дрогобич). 

Статті згруповано в таких розділах: «Історія», «Мистецтвознавство», «Мо-
вознавство. Літературознавство», «Педагогіка», «Екологія та охорона навко-
лишнього середовища», «Рецензії, відгуки, повідомлення».

Статус конференції дав змогу залучити до публікації матеріалів у збірнику 
значну кількість міжнародних науковців з різних галузей науки. 

Тематика статей свідчить про розмаїття наукових зацікавлень молодих уче-
них, однак багато з них пов’язанні з питаннями краєзнавства, з проблемами 
сучасної освіти тощо. Попри так звану тематичну строкатість збірника, дослі-
дження відзначаються належним рівнем науковості, дотриманням усіх необ-
хідних вимог до видань такого типу. 

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

 

Пантюк Микола Павлович, 
проректор з науково-педагогічної роботи
Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка,
доктор педагогічних наук, професор
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IÑÒÎÐIß

УДК 821.161.2"18119":811.16(092)
Володимир ГАЛИК,

м. Дрогобич

ІВАН ФРАНКО І ВАТРОСЛАВ ЯГИЧ: 
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ПРОБЛЕМИ1

У статті простежено історіографію та джерельну базу проблеми взаємовідносин і співро-
бітництва Івана Франка з Ватрославом Ягичем. На основі опрацьованих матеріалів встановлено, 
що взаємини і співпраця між ученими є прикладом взаємоповаги та взаємопідтримки двох визна-
чних славістів, які плідною працею та залишеною творчою спадщиною значно доповнили загальну 
скарбницю славістики.

Ключові слова: Іван Франко, Ватрослав Ягич, історіографія, джерельна база, взаємовідно-
сини.

Halyk V. Ivan Franko and Vatroslav Yagich: historiography and source base of problem. The his-
toriography and source base of Ivan Franko and Vatroslav Yagich relations and collaboration problem’s 
is observed in the article. On the worked out material basis it is set that the relations and collaboration 
between scientists are the respect and support example of two prominent slavics which considerably com-
pleeted the general slavic studies treasury by their labour and creative inheritance.

Key words: Ivan Franko, Vatroslav Yagich, historiography, source base, relations.

Галык В. Иван Франко и Ватрослав Ягич: историография и источники проблемы. В ста-
тье прослежена историография и источники проблемы взаимоотношений и сотрудничества 
Ивана Франко из Ватрославом Ягичем. На основе проработанных материалов установлено, что 
взаимоотношения и сотрудничество между учеными являются примером взаимоуважения двух 
выдающихся славистов, которые плодотворным трудом и оставленным творческим наслед-
ством значительно дополнили общую казну славистики.

Ключевые слова: Иван Франко, Ватрослав Ягич, историография, источники, взаимоотно-
шения.

Постановка проблеми. Проблема відносин Івана Франка зі знаним хорватським 
славістом, палеографом і археографом, літературознавцем й істориком,  професором 
Віденського та інших європейських університетів, загальновизнаним світовим автори-
тетом слов’янської наукової думки – Ватрославом Ягичем не є новою ні для франкоз-
навства, ні для слав’янознавства загалом, оскільки цією темою українська гуманіта-
ристика постійно цікавилася і продовжує цікавитися в царині слов’янознавства. Від-
носинам Вартослава Ягича з Іваном Франком присвячена значна кількість праць, що 
належить перу як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. З огляду на це, метою 
статті виступить аналіз найбільш ґрунтовних праць з проблеми взаємовідносин і спів-
робітництва Івана Франка з Ватрославом Ягичем.

Виклад основного матеріалу. Із зарубіжних видань на тему Франко – Ягич, варто 
виокремити квартальник «Slavia Orientalis», який протягом 1952 – 1956 рр. виходив 
під назвою «Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego». Саме на його сторінках презен-
тувалися дослідження стосовно Франкової творчості та діяльності в Польщі, а також 
характеризувалися його відносини із провідними слов’янськими діячами. Привертають 

© Галик В. Іван Франко і Ватрослав Ягич: історіографія та джерельна база проблеми
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увагу статті, літературно-критичні рецензії й огляди, бібліографічні публікації, які сто-
суються проблем лінгвістики, літературознавства й фольклористики тощо [8].

Уперше ім’я Івана Франка з’явилося на сторінках часопису «Slavia Orientalis» у 
1953 р. і від цього часу постійно згадувалося при розглядах найрізноманітніших про-
блем та постатей українського літературного процесу останньої третини ХІХ – початку 
ХХ ст. [8, 65] Через шість років Мар’ян Якубець, уміщує на його сторінках статтю «Іван 
Франко і Ватрослав Ягич», де характеризує відносини між вченими та здійснює публі-
кацію одинадцяти листів Івана Франка до Ватрослава Ягича за період 1900 – 1915 рр. 
[25], які потім увійшли до 50-и томного зібрання Франкових творів. Активно дослі-
джуючи творчість українського вченого, польський славіст опублікував такі праці: «За-
гальна сесія Академії Наук УРСР присвячена сотій річниці від дня народження Івана 
Франка (1856 – 1956)» [27], «Про програму досліджень творчості Івана Франка» [26] 
та ін. [21–24]

Відносини В. Ягича із І. Франком були предметом зацікавлення українського до-
слідника, Є. Пащенка, який праці «Slavist i іmperiji. Vatroslav Jagič između Galicije, Ma-
lorusije i Ukrajine», торкаючись теми Ягич – Франко, говорить про таке явище в сла-
вістиці, як проникнення імперської свідомості в методологію. Автор також критикує 
радянське франкознавство, яке вихваляло В. Ягича як «ікону славістики», не звертаючи 
уваги на його великодержавні ідеї та виступи проти Франкового патріотизму, нігілізм 
до Франкової ідеї самостійності української мови тощо [30, 41–51].

Тема Франко – Ягич жваво обговорювалась у діаспорних виданнях, зокрема в «За-
писках НТШ». Саме на сторінках цього журналу опубліковано низку статей, які торка-
ються проблеми взаємовідносин І. Франка з В. Ягичем. Так, О. Кравченюк в контексті 
відносин Івана Франка з чужинцями частково простежує його взаємозв’язки з хорват-
ським славістом [9], а М. Вацик аналізує листування між ними [3]. 

 Оглядаючи здобутки франкознавства, варто докладніше зупинитися на події  6 – 
7 червня 1986 р. в Івано-Франківську. Саме тоді, під час роботи обласної наукової кон-
ференції «Іван Франко – письменник, мислитель, борець за дружбу між народами» була 
виголошена доповідь Й. Дзендзелівського на тему «Проблематика листів Івана Яковича 
Франка до Ватрослава Ягича». У виступі дослідник, на основі опрацювання епісто-
лярної спадщини українського і хорватського вчених, зазначив, що загалом збережена 
епістолярія має діловий характер та містить чимало роздумів і критичних зауважень 
обох славістів на різні фахові проблеми, серед яких домінують: кирило-мефодіївська 
проблематика та інтерпретування праць із славістики і досліджень давньослов’янських 
пам’яток писемності [7].

Серед праць сучасних українських учених виокремлюємо дослідження Л. Васильє-
вої, яка намагається продемонструвати перебіг мовних процесів у ХІХ ст. на теренах 
сербських, хорватських та українських земель крізь призму лінгвістичних інтересів 
Івана Франка. Так, в окремому розділі авторка акцентує на впливах Франкового настав-
ника на його славістичні й мовознавчі зацікавлення, поставивши питання про односто-
ронній характер впливів чи взаємозв’язок учених. Дослідниця докладно зупиняється на 
процесі зародження та розвитку відносин між ученими, простежує їхні наукові контак-
ти, визначає проблематику їхнього листування [1; 2].

Тема відносин В. Ягича з І. Франком висвітлювалася також дослідницею Т. Мань-
ковською в напрямі вивчення проблеми лінгвоукраїністики у науковій спадщині хорват-
ського славіста [10, 11]. Третій розділ її наукової праці «Ватрослав Ягич та українські 
мовознавці: рецензії, листування» уміщує параграф «Ватрослав Ягич і славістичні сту-
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дії Івана Франка», який характеризує ставлення Ватрослава Ягича до Івана Франка та 
висвітлює обставини їхніх стосунків [10, 103–110].

Дослідниця акцентує на науковому доробоку В. Ягича, який налічує майже сімсот 
праць та підкреслює, що за об сягом написаного, з ним може зрівнятися хіба що Іван 
Франко, який був великим шанувальником його таланту та під його орудою захистив 
свою докторську дисертацію [10, 3; 103]. Загалом Т. Маньковська намагається з’ясувати 
причини зацікавленості хорватського професора працями українських мовознавців, не-
одноразового рецензування їхніх досліджень, сприяння публікації їхніх статтей у своє-
му журналі «Archiv fur slavische Philologie», а також наскрізно торкається перебігу ба-
гаторічних дружніх стосунків В. Ягича з І. Франком. Проте висвітлюючи відносини між 
українським та хорватським славістами, дослідниця в основному скористалася потен-
ціалом дослідження Л. Васильєвої, не вийшовши за межі її фактологічних знань [10].

Майже вичерпно тема Франко – Ягич представлена у праці Романа та Івана Гораків 
«Дисертація». Автори уперше зробили переклад та опублікували усі листи В. Ягича до 
І. Франка. Аналізуючи потенціал епістолярних матеріалів обидвох вчених, дослідники 
достатньо цілісно реконструювали взаємовідносини між ними [5; 6]. Роман та Іван Го-
раки докладніше звернули увагу на школу Ф. Міклошича, яка передувала В. Ягичу, та 
навели Франкові оцінки його діяльності. На основі епістолярних джерел, описані кроки 
зближення І. Франка з В. Ягичем. Проте, видається, картини стосунків між вченими-
славістами не є вичерпними і досконалими. Автори подають періодизацію їхніх від-
носин на основі змісту листів учених, не враховуючи інших джерел.

Максимально повно, із врахуванням вище окресленої історіографії та наявної 
джерельної бази, проблема взаємовідносин Івана Франка з Ватрославом Ягичем роз-
крита у книзі автора статті «Хорватія у житті та творчій спадщині Івана Франка» [4]. 
У дослідженні акцентується на тому, що саме постать відомого хорватського славіста 
В. Ягича відіграла неабияку роль у житті Івана Франка. Автор підсумовує, що Ва-
трослав Ягич став для Івана Франка наставником у науковій діяльності, і саме за його 
сприяння і підтримки український вчений зумів написати докторську роботу, яку піз-
ніше успішно захистив. Після захисту докторської роботи між І. Франком та В. Яги-
чем налагодилися дуже тісні контакти. Але взаємини між І. Франком та В. Ягичем, як 
наголошує дослідник, частково були недоброзичливими, що спричинялося відміннос-
тями в ідеологічних поглядах вчених. Зокрема, В. Ягич категорично виступав проти 
обрання І. Франка членом-кореспондентом Петербурзької Академії Наук, мотивуючи 
тим, що він не є прихильником ідей, які сповідують істинні росіяни. Але, попри це, 
В. Ягич ніколи не шкодував добрих слів на адресу І. Франка і дуже високо оцінював 
його науковий потенціал.

Стосовно джерельної бази, то на сьогодні відомими є вісімнадцять листів І. Франка 
до В. Ягича, які опубліковано у 50-томному зібранні творів І. Франка [14, 154–155; 
245–248; 249–250; 250–252; 275–278; 279–282; 302–304; 340; 387–389; 390–392; 392–
393; 396–397; 398–400; 400–401; 405–407; 407–408; 408–410; 429–430] та дев’ятнадцять 
листів В. Ягича до І. Франка, які зберігаються у фонді Івана Франка під № 3 відділу 
рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 
саме які, як зазначалося вище, були вперше опубліковані Романом та Іваном Гораками 
на сторінках «Наукового вісника Музею Івана Франка у Львові» [5] і згодом ідентично 
передруковані у науковому збірнику праць «Українське літературознавство» [6]. 

За своїм характером згадані епістолярні джерела належать переважно до ділової 
кореспонденції, яка вміщує в собі чимало роздумів й критичних зауваг обох дослідни-
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ків в галузі такої науки, як славістика. В основному в листах йшло обговорення уче-
ними проблем поділу східнослов’янських мов і діалектів та місця серед них україн-
ської мови; надто помітною була кирило-мефодіївська проблематика; інтерпретувалися 
дослідження славістичного спрямування та давньослов’янські пам’ятки писемності. 
Також простежувалися наболілі Франкові проблеми, в тому числі й сімейні: про непо-
розуміння з М. Грушевським, смерть сина Андрія, і навіть про фінансову скруту, якої 
зазнавав український славіст під час війни. Але домінуючою темою листування була 
все ж наукова проблематика, де обидва дослідники відстоювали духовне надбання не 
лише своїх народів, й слов’янства загалом.  

Насамкінець зазначимо, що вагоме місце у напрямку вивчення відносин Івана 
Франка з Ватрославом Ягичем посідають особисті праці вчених, у яких вони характе-
ризують діяльність один одного. Зокрема, Іван Франко у своїх статтях тепло відгуку-
вався про Ватрослава Ягича. Так, у статті «Поступ славістики у Віденському універ-
ситеті» зазначав, що В. Ягич відкрив двері університету для нових методів і здобутків 
слов’янської науки. Дуже великою його заслугою І. Франко вважав започаткування в 
університеті слов’янської бібліотеки, яка, без сумніву, була однією з найбагатших а та-
кож найсистематичні ших, і мала всі конститутивні праці для «слов’янських студій по 
всім племенам» [20, 9]. З ініціативи В. Ягича в університеті було засновано кафед ру 
слов’янської історії, яку було «відразу обсаджено знаменитою силою», автором «Істо-
рії болгар» К. Іречком. Окрім цього, як зазначає І. Франко, професор В. Ягич «вельми 
розширив обсяг викладів і семінарських студій, вводячи, крім граматики, історію лі-
тератури, старинності, міфо логію, порівнюючі студії усної словесності» тощо [20, 9]. 
Також про свою приязнь до В. Ягича згадував І. Франко у передмовах до своїх книжок 
«Апокрифи і легенди з українських рукописів». Тут він акцентував на його публікаціях 
щодо вивчення слов’янських рукописів [16, 18; 22; 28; 32–33; 38; 57; 17, 85; 153–158; 
162; 18, 180; 209–210; 19, 262; 289; 291–292]. 

Одночасно І. Франко високо оцінив заслугу В. Ягича як ініціатора та видавця 
найпрестижнішого на той час наукового славістичного видання «Archiv fur slavische 
Philologie», про що писав у статті «Archiv fur slavische Philologie і нова зміна в його ре-
дакції»: «Душею того видавництва, був і єсть доси проф. Яґіч, зразу проф. славянської 
фільольоґії у Петербурзї, потім у Берлїнї, а тепер у Віднї. Певна річ, характер того всес-
лавянського журнала в значній мірі залежав від особистих наукових інтересів, поглядів 
і уподобань самого проф. Ягіча, який особливо в критичнім віддїлї завше найчастїйше 
забирав голос у найріжнороднїйших питаннях слав’янської фільольоґії. Проф. Ягіч, 
без сумнїву, належить до найвизначнїйших фільольоґів XIX віку, і визначаєть ся як у 
своїх оріґінальних працях, так і в видавничих та в критиках незвичайною тверезістю 
думки, раціональністю поглядів і прецизією в їх стилізації. Він володїє стилем про-
стим і ясним, має дар влучної характеристики і при тім обсяг його духовних інтересів 
значно перевишає обсяг його спеціальних студій, в яких на першім місцї стоїть грама-
тика і памятки найстаршого церковно-славянського язика, а на другім місцї язик і устна 
словесність сербо-хорватського народа» [12, 101]. Завершуючи характеристику профе-
сора В. Ягича, автор відзначив, що він «зумів піддержати протягом 30-ти лїт такий цен-
тральний орґан, як Archiv fur slavische Philolgie, що знайомив увесь цивілїзований світ 
з духовним житєм усіх славянських націй, треба вважати його величезною заслугою» 
[12, 101]. 

Варто згадати про рецензію І. Франка на працю В. Ягича «Slavische Beiträge zu den 
biblischen Apocrypten» [15, 632] під назвою «Апокріф о Адамі», надруковану 1895 року в 
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журналі «Житє і Слово». У ній подано порівняльну характеристику старослов’янських 
апокриффічних текстів у різних друкованих і писаних варіантах, які розповсюджували-
ся у слов’янському світі, з грецькими й латинськими джерелами, з детальним аналізом 
їхнього перекладу. За словами рецензента, саме В. Ягичу у цій праці належить «честь 
першого почину, не говорячи вже про те, що праця єго з погляду методологічного, яка 
також з погляду на якість викладу, прозорість, простоту пляну і уміркуваннє в грома-
дженю вченого балясту (браком сего уміркованя грішать в остатніх часах надто часто) 
є в повні майстерна і взірцева» [13, 475]. Завершуючи рецензію, автор зазначив: «Проф. 
Ягічу належить ся щира подяка за єго прекрасну працю, котра крім важних позітівних 
здобутків наукових містить богато важних вказівок і перспектів для дальшої праці на 
тім полі» [13, 476].

Ватрослав Ягич помер через сім років після І. Франка – 5 серпня 1923 р. у Від-
ні. Після його смерті у 1934 р. у Београді публікуються спогади Ватрослава Ягича у 
двох частинах. Перша частина мемуарів охоплює період 1838 – 1880 рр.; друга – 1880 
– 1923 рр. [28; 29] Проте у даній книзі автор не розповів про свої відносини із І. Фран-
ком, згадавши його лише двічі під іменем «Франк J.» у другій частині спогадів – розділі 
XXVI, коли охарактеризовував сербсько-болгарські відносини [29, 256; 259]. 

Висновки. Проаналізована історіографія та джерела із проблеми взаємовідносин 
і співробітництва В. Ягича та І. Франка, дає усі підстави стверджувати, що відноси-
ни між ученими слугують передовсім взірцем взаємоповаги та взаємопідтримки двох 
визначних славістів, які, попри певні розбіжності в політичних уподобаннях, плідно 
співпрацювали у науковому плані, доповнюючи академічну скарбницю славістики. 
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ЧИТАЛЬНЯ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» В СХІДНИЦІ 
(1909 – 1939 рр.)1

У статті розкрито заснування та діяльність читальні Товариства «Просвіта» в селищі 
Східниця на Дрогобиччині, показано її керівний склад, окреслено зростання членів, виокремлено 
етапи функціонування читальні.

Ключові слова: Східниця, читальня, «Просвіта», культурно-освітній рух.

Haliv M. D. The fellowship «Prosvita»’s reading room (chytal’nya) in Skhidnyzia (1909 − 1939). 
The foundation and activity of the fellowship «Prosvita»’s reading room (chytal’nya) in Skhidnyzia 
Drogobych district are disclosed in the article, its management team is shown, the members growth is 
outlined, the Chytal’nya’s functioning stages are distinguished. 

Key words: Skhidnyzia, chytal’nya, «Prosvita», cultural and educational motion.

Галив М. Д. Читальня Общества «Просвита» в Сходнице (1909 – 1939 гг.). В статье 
раскрыто основание и деятельность читальни Общества «Просвита» в поселке Сходница на 
Дрогобыччине, показана ее руководящий состав, очерчено рост членов, выделены этапы функци-
онирования читальни. 

Ключевые слова: Сходница, читальня, «Просвита», культурно-образовательное движение.

Постановка проблеми. Дослідження історії діяльності громадських організацій 
кожного міста чи села є необхідною умовою та складовою частиною більш масштабно-
го вивчення історії освіти краю, реґіону, країни. Такі напрацювання на історично-кра-
єзнавчому рівні дають змогу з’ясувати деталі історичного процесу, соціальне обличчя 
та громадську активність населення, більш прискіпливо й акумульовано розглянути 
трансформаційні процеси в свідомості та освітньому рівні мешканців. У цьому контек-
сті актуальності набуває, зокрема, й історія діяльності читальні «Просвіти» в Східниці 
на Дрогобиччині, населення якої до Другої світової війни характеризувалося поліет-
нічною структурою (що, безумовно, посилює увагу до просвітніх прагнень української 
громади у межах мультинаціонального середовища).

Аналіз досліджень. Діяльність осередків Товариства «Просвіта» на Дрогобиччині 
стала предметом історичних публікацій у 1970 – 1980-х рр. Саме тоді у виданих в діа-
спорі збірнику «Дрогобиччина – земля Івана Франка» було опубліковано низку статей 
(здебільшого меморіального характеру, хоча деякі з них містили джерельну інформа-
цію), що стосувалися читалень «Просвіти» міжвоєнного періоду [10]. В роки незалеж-
ності України з’явилося дослідження Ж.Ковби [6], де представлено матеріали з історії 
низки читалень Дрогобиччини. Згодом діяльність осередків «Просвіти» в містах і селах 
краю досліджувалася Б. Добрянським [4], М. Гаврилюком [2], М. Галівим [3], Ю. Куль-
чицьким [7], М. Чепіль [14] та ін. Окремі аспекти функціонування читальні просвіти на 
теренах Східниці, зокрема, описували М. Базар [1], В. Цвєтков (Літописець В’ячеслав) 
[8] та ін. [9]. Подана ними інформація все ж потребує переосмислення до доопрацю-
вання.

Мета статті – розкрити процес становлення і діяльності читальні Товариства «Про-
світа» в Східниці на Дрогобиччині (1909 – 1939 рр.). 

© Галів М. Читальня товариства «Просвіта» в Східниці (1909 – 1939 рр.)



ISSN 2308-4855   11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ãàë±â Ì. ×èòàëüíÿ òîâàðèñòâà «Ïðîñâ±òà» â Ñõ±äíèö± (1909 – 1939 ðð.)

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

Виклад основного матеріалу. Виникнення першої читальні Товариства «Просвіта» 
відбулося у Східниці на початку ХХ ст. У цей час в селі існувала читальня москво-
фільського товариства імені М.Качковського, проте вона, за визначенням східничанина 
Михайла Свища, «не давала знаків життя» [11, 21]. Тож група українофілів зі Східниці 
задумала трансформувати москвофільську читальню в осередок «Просвіти».

Шостого грудня 1907 р. лідер цієї групи Михайло Свищ звернувся з листом до 
Головного Виділу Товариства «Просвіта» у Львові. Наголосивши на тому, що діяль-
ність читальні товариства ім. М. Качковського занедбана, а зараз «перейняли управу 
читальні люде молоді, котрі сі придержуют партиї Україньскої і три четверті членів 
також суть свідомі люде перейшли до Україньскої партиї», він підкреслив бажання 
розформувати її і заснувати читальню саме «Просвіти» [11, 21–21зв.]. Водночас автор 
листа вказував на дві обставини, котрі, на його думку, перешкоджають реалізації цьо-
го шляхетного наміру: 1) будинок читальні товариства ім.М.Качковського належить 
громаді, але оскільки «начальник громади – жид, і ціла рада – ляцько-жидівська, і 
тих пару москвофілів, від котрих ми управу читальні відібрали, тримают разом з на-
чальником і радов руку», то М. Свищ побоювався, щоб новостворену читальню не 
вигнали з громадського будинку; 2) відповідно до статуту читальні товариства ім. 
М.Качковського, у разі припинення її діяльності «маєток читальняний переходит на 
Церков», а це не задовільняло реформаторів, які не бажали віддавати місцевій парафії 
книжки і кошти читальні [11, 21зв.–22].

На цей лист керівництво Товариства «Просвіти» дало відповідь уже 20 грудня того ж 
року. Львівські просвітяни рекомендували провести загальні збори читальні, на яких ¾ 
присутніх членів повинні виступити за розв’язання старої читальні й передачу її маєтку 
новій читальні «Просвіти». Лише у випадку відсутності такої ухвали маєток читальні 
товариства ім. М. Качковського буде переданий церкві. З приводу розміщення читальні 
Головний Виділ Товариства «Просвіта» у Львові порадив східничанам «не заходити з 
урядом громадським в ніякі мари, старатися по добру наклонити уряд громадський до 
того, щоби давав і на дальше уміщення читальні в своїм домі». Коли б громадський 
уряд категорично відмовився це робити, то слід розмістити читальню «Просвіти» деін-
де [11, 20–20зв.].

Мабуть, справа з перетворенням читальні в Східниці виявилася не простою, бо за-
тягнулася майже на півтора року. І хоча в «Журналі реєстрації читалень…», котрий вели 
канцеляристи «Просвіти» у Львові, заснування просвітянського осередку в Східниці 
датовано 19 вересня 1908 р. [13, 176], насправді його діяльність розпочалася в наступ-
ному році. Цьому неабияк посприяв Дмитро Беч, який з 1908 р. зайняв посаду вчителя 
в Східницькій етатовій школі [15, 580]. Саме він 8 березня 1909 р. скерував до Головно-
го Виділу Товариства «Просвіта» у Львові листа, до якого долучив письмове прохан-
ня перетворити москвофільську читальню на просвітянську. У листі ж просив надати 
статути для читальні «Просвіти» й повідомляв про намір провести загальні збори чи-
тальні, запевняючи, що «у нас ледве чи буде хто обставати за теперішньою читальнею 
Качковського, а в кожнім разі небагато» [11, 24]. Крім того, до листа було прикріплено 
«Спис членів-основателів читальні «Просвіти» в Східниці», де наводилося 11 імен і 
прізвищ: Дмитро Беч, Михайло Свищ, Йосиф Дубленич, Сень Дубленич, Микола Жу-
равчак, Микола Іванчук, Іван Дзюбак, Ілько Пронь, Микола Пронь, Олекса Федишин, 
Семен Рудницький [11, 26]. Згодом Д. Беч повідомлів, що десятьох селян записав у 
члени «Просвіти» в грудні 1908 р. [11, 28]. Тож саме ці люди стояли біля витоків схід-
ницького осередку «Просвіти». 
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Головний Виділ Товариства «Просвіта» у Львові з цієї нагоди висловив приємність, 
«що громадяни Східниці порозуміли, де їм шукати помочи в їх просвітно-економічних 
змаганнях та рішили приступити до основання читальні «Просвіти» на місце дотепе-
рішньої Качковського». Відтак повідомив, що подання про заснування читальні в Схід-
ниці надіслав до Намісництва, і рекомендував після отримання затвердженого статуту 
відкрити читальню, провести загальні збори, на яких ухвалити про розпуск старої чи-
тальні, утворення нової, й передачу відповідного майна [11, 25].

Відтак відкриття читальні відбулося 4 липня 1909 р. Як свідчить звіт про роботу 
читальні від 4.07.1909 до 1.03.1910 рр. (датований 10 березня 1910 р.), під час перших 
загальних зборів, які проведено у день відкриття, було обрано керівництво (виділ) чи-
тальні в такому складі: голова – Йосиф Дубленич, містоголова (заступник) – Микола 
Пронь, писар – Дмитро Беч, касир – Сень Дубленич, бібліотекар – Михайло Свищ, гос-
подар – Микола Пинюта, заступники виділового – Тома Савчин, Василь Баб’як. На той 
час налічувалося вже 144 члени читальні: 108 чоловіків (у т.ч. 26 парубків), 36 жінок 
(з них 12 дівчат). Серед них лише 50 осіб були письменними [11, 41]. Уже 31 травня 
1910 р. голова читальні Й.Дубленич повідомляв Головний Виділ Товариства «Просві-
та», що кількість членів зросла до 152 осіб [11, 45]. 

Ймовірно, читальня «Просвіти» у Східниці мала певні перешкоди в своїй діяль-
ності з боку місцевих польських та інших організацій. У згаданому вище звіті від 
10.03.1910 р., йшлося про ставлення представників різних національностей, які меш-
кають в громаді, до просвітянських справ. Згідно з ним, ставлення русинів-українців 
є прихильним, поляків – крайньо ворожим, інших народностей (євреїв тощо) – дуже 
ворожим і провокаційним [11, 42].

На жаль, за браком джерел важко з’ясувати історію читальні в наступне десятиліт-
тя. Припускаємо, що під час Першої світової війни читальня не діяла (можливо, була 
знищена російськими військами генерала Каледіна). Лише у 1920 р. просвітянин Ми-
хайло Свищ листовно звернувся до Головного Виділу у Львові, декларуючи бажання 
відновити у Східниці читальню «Просвіти», «знаходячуся в цілковитому занепаді під 
теперішну пору». Водночас просив надіслати статут «Просвіти», якого «в нас після зни-
щення Товариства зовсім нема» [11, 46 –47]. 30 грудня 1920 р. зі Львова надійшли статут 
і відповідь на лист, в якому Головний Виділ повідомляв, «що при відновленні читальні 
поступаються як за австрійських часів» [11, 48]. 10 березня 1921 р. М. Свищ повідомляв 
до Львова про внесення східницькими просвітянами подання до повітового староства в 
Дрогобичі щодо наміру відновити читальню, скликавши загальні збори [11, 51]. 

Очевидно, польські чиновники у той час не дали дозволу на відновлення читальні, 
бо лише через п’ять років справа зрушила з місця. У 1925 р. читальню було відновлено 
[11, 78]. Головою читальні став Яким Пронь, секретарем − Осип Пронів [11, 56]. У цей 
час спостерігалося швидке зростання кількості членів читальні у Східниці. Протягом 
1928 – 1930 рр. просвітянами стали 116 східничан [11, 19–19зв.].

Під час зборів членів читальні, які відбулися 7 квітня 1929 р., було обрано виділ у 
такому складі: голова – Яким Пронь (господар, 37 років); містоголова – Степан Бобешко 
(господар, 34 роки); секретар – Осип Пронів (робітник, 30 років), скарбник – Дмитро 
Іванчук (робітник, 30 років), бібліотекар – Катерина Голяк (господиня, 34 роки), госпо-
дар – Петро Пронь (робітник, 35 років), члени виділу: Марія Іванчук – (господиня, 39 
років), Михайло Коцко (господар, 35 років), Михайло Дмитришин син Петра (робітник, 
36 років), Михайло Дубленич, син Осипа (господар, 41 рік). До складу ревізійної комісії 
увійшли: о. Василь Марущак (місцевий греко-католицький парох, 40 років), господарі 
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Лев Войтович (38 років), Матвій Дзюбак (43 роки) [11, 4]. Як бачимо, більшість з ліде-
рів читальні молоді люди віком 30 – 43 роки, сім з яких працювали у власному госпо-
дарстві, а чотири – робітниками (ймовірно, на місцевих нафтопромислах). Членів чи-
тальні на той час налічувалося 116 осіб, з них 93 мужчини і 23 жінки. Протягом 1929 р. 
відбулося чотири засідання членів читальні, але відписи протоколів не пересилали до 
філії у Дрогобичі і канцелярії Товариства «Просвіта» у Львові. Про збори філію східни-
чани повідомляли, проте філія читальні не люструвала [11, 4–4 зв.].

Наступний виділ читальні було обрано на зборах 16 лютого 1930 р. Його склад змі-
нився. Так, головою було обрано о. Володимира Марущака, заступником голови – міс-
цевого кравця Івана Голяка, секретарем – робітника-«моторового» (уже не господаря) 
Степана Бобешка, скарбником – робітника Петра Проня, бібліотекарем – робітника 
Михайла Дмитришина, господарем – робітника Василя Левицького, членами виділу – 
господаря Матвія Дзюбака, робітника Миколу Ільницького, ковалів Тому Стемпіцького 
і Петра Паращака. Ревізійну комісію цього разу склали робітники-«вертачі» Іван Коцко 
і Матвій Журавчак та коваль Лев Войтович [11, 7]. Отже, представників робітництва 
серед просвітян побільшало, причому деякі з них були доволі молодими (В. Левицький 
мав 24 роки). Станом на кінець червня 1930 р. східницький осередок «Просвіти» на-
раховував 128 членів (80 чоловіків і 48 жінок). Дрогобицька філія «Просвіти» цього 
разу активніше поставилася до своїх контрольних функцій (мабуть, вплинув Головний 
Виділ зі Львова, побачивши попередній звіт читальні), бо її представники (серед них і 
голова філії д-р Степан Витвицький) все ж 8 червня звізитували читальню в Східниці 
[11, 7–7зв.].

У цей час над східницькою читальнею нависла чергова загроза. 18 червня 1930 р. 
уряд Львівського воєводства видав рескрипт, яким ліквідував читальню «Просвіти» 
в Східниці, оскільки її діяльність, на думку польських чиновників, вийшла за рамки 
статуту. Йшлося про те, що під час зборів 16 лютого 1930 р. присутні понад 80 членів 
читальні за ініціативи виділу заспівали національний гімн «Ще не вмерла Україна». Ви-
конання цієї пісні було заборонене польським карним судом у Львові 5 жовтня 1928 р., 
бо вона начебто містила «символи насильства, збурення спокою публічного…». Крім 
того, як повідомляло Дрогобицьке повітове староство, розпочато карну справу проти 
голови читальні о.Володимира Марущака, «який ту пісню заінтонував і, попри заклик 
з боку органу державної поліції, відмовився перестати співати ту пісню та не закликав 
зібраних до припинення співу» [12, 1].

Ця звістка пролунала для східницьких просвітян мов грім серед ясного неба. З огля-
ду на передбачену польським законодавством можливість, протягом 14 днів від часу 
повідомлення про прийняте властями рішення внести апеляцію, члени читальні подали 
відклик до міністерства внутрішніх справ у Варшаві. Оскільки відповіді не дочекали-
ся, то 30 жовтня 1931 р. подали його вдруге. Проте й цього разу безрезультатно [11, 
69–69зв.].

Водночас, не марнуючи часу, місцеві просвітяни звернулися до Головного Виділу 
«Просвіти» з проханням відкрити нову читальню. Вже 10 липня 1930 р. Степан Бобеш-
ко написав відповідного листа до Львова, прохаючи надіслати п’ять статутів і «друк 
на подання» (бланк заяви. – Авт.) про заснування читальні [11, 61 зв]. Через чотири 
дні керівництво Товариства «Просвіта» підтримало цю ідею, надіслало статути й дало 
детальну інструкцію щодо належного подання відповідних документів до органів влади 
[11, 59]. 20 липня С. Бобешко знову написав прохального листа до Львова: «Зазначуємо, 
що розвязаннє нам владою читальні болюче діткнуло нас, та ввело в громадян при-
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гноблення. Проте просимо дуже по можности чим найскоріше полагодити нам нашу 
справу з заснуванням чит. «Просвіти», бо просто не можемо собі виобразити дальшого 
життя без читальні «Просвіти»« [11, 60]. 

25 серпня 1930 р. просвітяни Василь Журавчак, Микола Іванчук, Михайло Миськів, 
Магда Проневич, Олекса Дубневич, Павло Журавчак, Дмитро Іванчук, Павло Стемпіць-
кий, Павло Бібуцький, Ілько Журавчак подали прохання до воєводського уряду, повідо-
мляючи, що «бажають закласти в себе читальню «Просвіти» [11, 58]. Проте у вересні 
1930 р. розпочалася сумнозвісна пацифікація українців, тож про відновлення читальні 
в цих умовах не могло бути й мови.

П’ять років справа відновлення читальні «Просвіти» в Східниці не могла зрушити 
з місця через позицію польських властей. 21 червня 1935 р. голова дрогобицької філії 
Товариства С.Витвицький звернувся до централі у Львові з листом, в якому описав пе-
рипетії, пов’язані із закриттям східницької читальні у 1930 р. та подальшими намаган-
нями її відновити. Мотивуючи необхідність відкриття осередку «Просвіти» в Східниці, 
він зазначив: «Справа тої Читальні є дуже важна з тої причини, що громадяни Східниці 
хотять побудувати у себе читальняний дім і на ту ціль рада громадська ухвалила вже 
площу. Однак з браку Читальні, як правної особи – якій спеціально рада громадська за-
стерегла ту площу – не можна з того дару скористати» [11, 58].

29 червня 1935 р. до Головного Товариства у Львові було подано прохання мешкан-
ців Східниці про відкриття читальні «Просвіти» ім. М. Грушевського, котре підписа-
ли: Михайло Коцко, Тома Стемпіцький, Василь Левицький, Степан Бобешко, Микола 
Ільницький, Осип Пронів, Яким Пронь, Михайло Дубленич, о. Володимир Марущак, 
Павло Журавчак, Олекса Дубленич, Матвій Журавчак с.Антона, Рузя Войтович, Микола 
Дубик, Стефан Журавчак [11, 70].

Третього липня того ж року керівництво Товариства «Просвіта» звернулося до 
філії в Дрогобичі, повідомивши про дозвіл на відкриття читальні в Східниці. При 
цьому керівникові філії рекомендувалося особисто звернутися до дрогобицького 
старости з цього питання, а також нагадати йому слова очільника відділу безпеки 
при воєводському уряді п.Самбора, який заявив, що немає нічого проти відновлення 
закритих читалень «Просвіти» (за умови, що ті діятимуть в рамках закону). Водно-
час філії доручалося подбати, щоб серед членів читальні не було людей «ворожо на-
строєних проти держави і польської нації», караних судово чи адміністративно, або 
таких, стосовно котрих поліція чи староство мали б якісь «заміти» [11, 71–71зв.]. 
Зміст листа яскраво ілюструє позицію «Просвіти» в рамках «політики нормаліза-
ції» польсько-українських взаємин, котру щойно почали впроваджувати з ініціативи 
УНДО та уряду.

Можливо, саме завдяки «нормалізації» читальня в Східниці отримала дозвіл від 
староства на заснування [11, 16–16зв., 75]. 13 липня 1935 р. відбулися установчі за-
гальні збори читальні «Просвіти» ім. М. Грушевського, на яких обрано виділ читаль-
ні: голова – о. Володимир Марущак, заступник – робітник-«вертач» Матвій Журавчак 
с.Антона, секретар – крамар Микола Дубленич, скарбник – тесля Дмитро Слуцький 
с. Гриня, бібліотекар – рільник Павло Стемпіцький, господар – рільник Михайло Ду-
бленич с.Степана, член виділу – Рузя Войтович, заступники членів виділу – робітник 
Микола Ільницький, теслі Михайло Коцко і Петро Коцко с.Томи, члени контрольної 
(ревізійної) комісії – Осип Пронів, Степан Бобешко, Яким Пронь [11, с. 10, 73]. Під час 
засідання виступив і делегат філії «Просвіти» з Дрогобича В. Городиський, котрий при-
сутнім детально роз’яснив статут Товариства [11, 74, 77–77зв.]. 
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На той час налічувалося 34 члени читальні (31 чоловік і 3 жінки). Муж довір’я «Про-
світи» в Східниці Микола Іванчук за півроку спромігся залучити до Товариства 23 чле-
ни [10, 10–10зв.]. Наступного року головою східницької читальні було обрано Матвія 
Журавчака. Під його керівництвом 28 лютого 1937 р. відбулися загальні збори, під час 
яких члени виділу звітували про свою працю. Зокрема, секретар виділу о.В.Марущак 
повідомив присутнім, що членами читальні є 173 члени [11, 14]. Тож за 14 місяців число 
просвітян в Східниці зросло у понад п’ять разів.

Тоді ж (28.02.1937 р.) було обрано новий виділ читальні. Головою знову став 
о.Володимир Марущак, заступником – Петро Пронів, секретарем – Михайло Дубле-
нич с.Степана, скарбником – Микола Іванчук с.Олекси, бібліотекарем переобрано Пав-
ла Стемпіцького, господарем обрано Петра Коцка, членом виділу – Степана Журав-
чака, заступниками членів – Миколу Дубленича с.Дмитра, Дмитра Слуцького, Данила 
Слуцького. До контрольної комісії уведено Івана Дзюбака с. Олекси, Осипа Проніва, 
Осипа Журавчака. Присутній на засіданні делегат дрогобицької філії «Просвіти» ма-
гістр І.Скочилася побажав, щоб «між членами була любов і довіра і щоб члени, утво-
ривши власний провід, підчинялись йому карно» [11, 15]. 

Відзначимо, що о.Володимир Марущак переобирався головою читальні і в 1938 та 
1939 рр. (його підпис, як керівника виділу місцевого осередку «Просвіти», бачимо на 
документах з 14.03.1938 і 12.05.1939 рр.) [11, 76–76зв., 79]. Натомість інформацію Лі-
тописця В’ячеслава про керівництво читальнею Степаном Бобешком [8, 65] можемо 
вважати правдоподібною лише щодо 1941 р., коли в перші місяці німецької окупації 
читальню «Просвіти» (з 1942 р. – Українське освітнє товариство) було відновлено після 
ліквідації Товариства радянською владою у 1939 р. Щоправда, згідно з газетними мате-
ріалами, в 1943 р. її очолював Осип Пронів [5, 4].

Відтак, в історії східницької читальні «Просвіти» можна виділити такі етапи: 
1) 1909 – 1914 рр.; 2) 1925  – 1930 рр.; 3) 1935 – 1939 рр.

Висновки. Отже, тридцятилітня історія діяльності Товариства «Просвіта» в Схід-
ниці декілька разів переривалася як об’єктивними (війна), так і суб’єктивними обстави-
нами (вороже ставлення з боку представників офіційних властей). Попри усі труднощі 
(фінансові, кадрові тощо), просвітянська робота в селі набирала обертів, ознакою чого 
стало спорудження будинку читальні, активна діяльність бібліотеки, створення теа-
трального гуртка, курсів для неграмотних тощо. Важливо, що навколо читалень гурту-
валася сільська інтелігенція (учитель Д. Беч, парох о. В. Марущак) та найбільш активна 
частина селян, переважно молодого і зрілого віку, що, очевидно, неабияк впливало на 
зростання національної свідомості східничан-українців.
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Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ,
м. Дрогобич

ВИКОРИСТАННЯ ПІДПІЛЬНИКАМИ КРИЇВОК У 
ПРОТИСТОЯННЯХ ІЗ РЕПРЕСИВНО-КАРАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ У 

КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (1945 – 1954)1

На основі невідомих та маловідомих документів у статті розкриваються особливості ство-
рення та функціонування криївок. На конкретних прикладах увиразнено важливість дотримання 
правил конспірації у життєдіяльності мережі криївок.
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Ilnytskyi V. The use of secret underground places «kryyivkas» by rebels in opposition to the 
repressive and punitive system in the OUN Carpathian province (1945 – 1954). The kryyivka’s creation 
and function, based on unknown and obscure documents, are disclosed in the article. The secrecy 
importance rules in the kryyivka’s network life are marked by concrete examples.
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Ильницкий В. Использование подпольщиками укрытий в противостояниях с репрессив-
но-карательной системой в Карпатском крае ОУН (1945 – 1954). На основе неизвестных и 
малоизвестных документов в статье раскрываются особенности создания и функционирования 
укрытий. На конкретных примерах увиразнено важность соблюдения правил конспирации в жиз-
недеятельности сети укрытий.

Ключевые слова: тайники, подполья, репрессивно-карательные органы, ликвидация.

Постановка проблеми. Розформування відділів УПА і перехід до збройного під-
пілля призвели до необхідності будівництва розгалуженої мережі криївок. Варто відзна-
чити, що з роками боротьби техніка їхнього будівництва постійно вдосконалювалася. 
Це, у свою чергу, сприяло їхній життєздатності, а відповідно зменшувало можливість 
розкриття та знищення. Відтак пошук криївок шляхом масових облав і ретельних огля-
дів з огляду на низьку ефективність відходить на останній план. Першість у виявленні 
криївок посіли агентурні дані. Виявлення криївок (хоча уже і пустих) у Карпатському 
краї ОУН припадає на кінець 1950-х років. Вивчення усіх цих процесів має важливе не 
тільки наукове, але й суспільне значення.

Аналіз досліджень. Проблему створення і використання мережі сховків висвітлено 
у низці досліджень. Вперше комплексне розкриття питання будівництва (з детальни-
ми планами) та особливостей функціонування міститься у 38 томі Літопису УПА [24]. 
Крім цього, окремі аспекти існування мережі криївок відображені у працях О. Данили-
шина [22] та М. Паньківа [26]. Однак, питання створення та функціонування криївок у 
Карпатському краї загалом вивчене недостатньо.

Мета дослідження – розкрити особливості організації, створення та життєдіяль-
ності розгалуженої мережі підпільних криївок у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954).

Виклад основного матеріалу. Загалом усі криївки умовно можна поділити на жит-
лові, складські, бібліотечні, архівні, для зустрічі і окремих цілей. У житловій криївці 
могли бути тільки ті речі, які безпосередньо потрібні для поточної роботи (невелика 

© Ільницький В. Використання підпільниками криївок у протистояннях із репресивно-каральною 
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сума грошей, книги, потрібні для обробки отриманої теми, запас продовольства на ко-
роткий час і одяг, деякі архіви, зброя, бойові припаси, якими користувалися мешканці 
криївки). За підрахунками М. Паньківа, в одному селі у середньому розташовувалися 4 
– 5криївок, тобто у середньому в області налічувалося не менше 2,5 – 3 тисяч [26, 294].

Дослідник історії спецслужб Д. Вєдєнєєв і Г. Биструхін, описуючи події проти-
стояння радянської системи із визвольним рухом, називає їх «бункерною війною». Її 
веденню, у першу чергу, сприяли природно-географічні умови західноукраїнського ре-
гіону (65% території «найбільш враженої підпільниками» Станіславської області була 
саме гористо-лісиста місцевість; до 80% північних районів Волинської і Рівненської об-
ластей охоплювали лісисто-болотисту місцевість) [1, 142]. Справді, у разі дотримання 
мешканцями криївки усіх правил конспірації у побуті, діяльності, відсутності зради, їх 
практично неможливо було виявити звичайними випадковими пошуками.

Криївки переважно будувалися у населених пунктах і лісових масивах. Вони розра-
ховувалися на невеликі групи, які налічували 3 – 5 осіб. Розміри криївок – 2х4 м, 2х3 м, 
2х2 м. Місця для будівництва обиралися найрізноманітніші: на горищах, у стодолах, пив-
ницях, церквах, навіть у криницях (над водою викопували бокові ніші й опускалися вниз 
у відрі). Для облаштування підбиралося відповідне місце, вибір якого залежав від призна-
чення криївки: для тривалого проживання, запасного чи складського характеру, для тех-
нічного призначення тощо. При цьому враховувалися такі факти: а) можливість тривало-
го використання природного маскування криївки у цілому; конспіративні підходи до неї, 
особливо зимою і ранньою весною; б) природне маскування вхідних і вихідних люків, 
вентиляційних каналів і санітарного вузла, особливо у зимовий період (тепле повітря, 
виходивши із криївки, перетворювалося у пару і криївку легко було виявити); в) зручні 
підходи до місць постачання водою: природним джерелом, ріками і озерами; г) наявність 
навколо криївки маскувального матеріалу, який можна завжди використовувати для онов-
лення старого маскування (ліс, кущі, листяне і трав’яне покриття, сухі гілки тощо) [14, 
15]. В окремих випадках з метою конспірації націоналісти маскували вихід у криївку по 
периметру у десятки і сотні метрів. Так, бункер боївки СБ, знищений прикордонниками у 
лютому 1947 р. в Боринському лісі, мав підземний хід довжиною 350 метрів [1, 60].

Зазвичай криївки споруджувалися на схилі, підвищенні, що дозволяло робити її 
дах на рівні схилу. Цим забезпечувалось маскування криївки і надійний стік води під 
час дощу, танення снігу [17, 55]. У своїх зізнаннях полонений Луцик свідчив, що у 
розмовах із підпільниками він чув про наявність в одному із потоків на лівому схилі 
хребта «Оревий» криївки С. Стебельського-«Хріна». Проте місця розташування потоку 
і криївки не вказав. Не дивлячись на це, 23 березня 1948 р. оперативною групою була 
проведена операція у потоці прилеглому до хребта «Оревий». Було виявлено житловий, 
добре облаштований бункер (вмістимістю 8 – 10 осіб), із двома виходами. Вилучено: 
1 гранату ф-1, 20 капсулів-детонаторів, 3 кг пороху, 20 кг. різної літератури, 30 кг. папе-
ру, 80 шт. учнівських зошитів, 3 пачки копіювального паперу, 1 патефон, 38 пластинок 
до патефону, 1 шахи. Однак документів, які мали оперативний інтерес, виявлено не 
було. Внутрішнє облаштування криївки дало оперативникам підстави дійти висновку, 
що тут переховувався якщо не сам С. Стебельський-«Хрін», то якийсь провідник. До 
речі, у криївці була навіть ванна [20, 39].

У денний час біля криївки, в якій мешкали постійно, чергував один із підпільників з 
метою завчасного попередження про небезпеку. На ніч черговий змінювався. Як прави-
ло, криївки влаштовувалися недалеко від джерел питної води (джерел у тих місцях, де 
вони витікали із ґрунту і зимою не замерзали), населених пунктів, баз постачання хар-
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чування, у сухих і порівняно цільних ґрунтах. Водночас близьке сусідство зимових кри-
ївок до населених пунктів мало постійну небезпеку виявлення цієї криївки населенням 
[17, 55]. Винятки допускалися у залежності від призначення криївок, що дозволяло ін-
коли і не прив’язувати їх до джерел води, баз харчування тощо. Такі криївки будувалися 
для провідників ОУН на період зимівлі, якщо вона не була зв’язана із частими пересу-
ваннями по місцевості. Проте більшість криївок не споруджували у глухих, віддалених 
від населення лісових масивах, оскільки села були єдиним джерелом постачання під-
пільників продуктами харчування, одягом, різноманітними свідченнями про становище 
в селі, районі і т.д. Значна віддаленість зумовлювала виникнення розмаїті проблеми.

Особливості розташування криївок стосувалися і обрання не лише самої місцевості, 
але й її характеристики. Наприклад, Петро Федун-«Полтава» не рекомендував робити 
криївки у молодому лісі; такий ліс відвідували селяни для заготівлі деревини. Тому 
ліс підпільниками вибирався особливо ретельно: середнього віку, достатньо густий, не 
придатний для заготівлі деревини. Це забезпечувало належну конспіративність і пе-
решкоджало виявленню та проведенню військових операцій проти підпільників. Ви-
явлення населенням криївок змушувало підпільників залишати місце дислокації. Тра-
плялися випадки, коли тих, хто виявляв криївку, вбивали. Так, 14 січня 1952 р. у 3 км 
від с. Волоща Дрогобицького р-ну було виявлено тіло завідувача медичним пунктом 
Івана Чуйка (1918 р.н., ур.с. Олексіївка Станіславського р-ну Вінницької обл.), вбитого 
із вогнепальної зброї. Слідство з’ясувало, що І. Чуйко вранці 12 січня пішов із дому 
на полювання і випадково виявив криївку із підпільниками, які у ній переховувалися. 
Відчуваючи можливу загрозу від озброєного чоловіка, націоналісти вбили його, а тіло 
поспішно закопали у землю [11, 17]. Виходячи із цього, при виборі місць для спору-
дження криївок враховувалося, щоб близько не було сінокосів, пасовищ для худоби, 
полян і грибних місць, які привертали до себе увагу місцевого населення [17, 54]. Саме 
тому криївка референта пропаганди Надвірнянського районного проводу ОУН Миколи 
Цапея-«Голуба» була замаскована серед каміння, навколо якого не було дерев. Це ви-
ключало інтерес до неї солдат, а також лісників і лісорубів [10, 268].

Криївки мали одну, дві і більше кімнат. Були також двоповерхові з окремим (запас-
ним) вихідним люком. Такі криївки будувалися на твердих ґрунтах. Глибина розташу-
вання криївки у землі залежала від її щільності. У ґрунтах, які підлягали легкому про-
щупуванню, розташовувалися зазвичай на глибині від 2 до 4 метрів. У твердих ґрунтах 
влаштовувалися на меншій глибині. Більшість житлових криївок заввишки 1-2 метрів 
мала прямокутну форму розміром приблизно 2х3м2. Крім однієї-двох кімнат, споруджу-
валися санвузол і складське приміщення. В капітальних криївках робилися запасні ви-
хідні люки із досить довгими каналами, які призначалися для відходу під час блокуван-
ня криївок [14, 16]. 6 березня при проведенні оперативним складом МВ НКДБ, операції 
у с. Підпечери Станіславського р-ну у мешканця цього села Володимира Бориса було 
виявлено капітально облаштовану криївку на глибині п’яти метрів, загальною площею 
близько 20 кв.м. З неї вилучено близько 500 кг друкарського паперу [4, 180]. Траплялися 
випадки наявності у криївках трьох і більше кімнат. Так, 6 лютого 1949 р. в урочищі 
Ісаївці проведено чекістсько-військову операцію. В результаті дводенного пошуку ви-
явлено порожній, добре облаштований бункер, який складався з п’яти приміщень. Тут 
переховувався Д. Кмит-«Зов». Оперативники вилучили: друкарську машинку, оунівські 
документи, які мали значний оперативний інтерес, і літературу [7, 58].

Для освітлення криївок використовувалися керосинні і карбітові лампи, свічки, а в 
деяких випадках, якщо криївки споруджувалися у населених пунктах – у підвалах бу-
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динків чи у кімнатах між перегородками стін – електричним світлом. Для прикладу, 25 
березня 1947 р. при ліквідації провідника кущового проводу ОУН «Грома» у с. Великий 
Кучерів Чернівецького р-ну у будинку місцевого мешканця виявлено криївку, у якій пе-
реховувався «Грім». Облаштовували її під пічкою, вхід був зроблений через плиту, яка 
при вході у криївку піднімалася. 13 липня 1947 р. на окраїні м. Сторожинець у будинку 
Аурени Давидян – у результаті перевірки і за допомогою переміру стін – було знайдено 
криївку між стіною будинку і пічкою. Вхід у неї був зроблений із горища, закривався 
кришкою і ретельно замазувався глиною [16, 200].

17 листопада 1949 р. у сараї Григорія Рябія виявлено криївку, у якій містилися важ-
ливі документи. Вони належали референтові пропаганди Хирівського районного про-
воду ОУН «Тяпці». Серед них: близько 1000 примірників різних націоналістичних лис-
тівок, 168 брошур, 3 прапори, архівні документи районного проводу ОУН і 4 гранати. 
Крім цього, у нього було виявлено ще одну криївку, збудовану 1948 р. З неї вилучено: 
друкарську машинку, чистий папір (бл. 10 кг), різні націоналістичні листівки до 40 кг, 
2 гранати [21, 149].

Для санвузла переважно відводився кут з відром чи іншим посудом у проході жит-
лового приміщення. За наявності у криївці протічних вод (підземні струмки), вони ви-
користовувалися для виводу відходів назовні.

Необхідні матеріали для будівлі криївок заготовлялися, як правило, на значній від-
стані від неї. Викопана земля і відходи від обробки матеріалу ретельно маскувалися, 
або ж переносилися на значну віддаль від криївки. З метою конспірації заготівля буді-
вельних матеріалів і будівництво криївок проводилося тільки тими людьми, які повинні 
були у ній жити. Розташування криївок у господарствах проводилося особливо дові-
реними особами. Термін будівництва скорочувався до мінімуму. Облаштування криївки 
також залежало від її цільового призначення. В основному воно складалося із найбільш 
необхідних у щоденному побуті предметів [14, 17]. На усіх етапах робіт необхідно було 
дотримуватися конспіративності (не пошкодити дерев, кущів тощо). Для гідроізоляції 
інколи перед насипанням землі зверху криївки накривали папою (руберойдом), толем 
і навіть в окремих випадках бляхою (хоча при пробиванні землі щупом криївку легко 
було розконспіровували), або ж засипали глиною. Зверху накривали землею не менше 
1,5 м, замасковували криївку дерниною [25, 158–160].

Заарештований господарчий референт районного проводу Михайло Гута свідчив, 
що в ніч на 13 листопада 1944 р. у с. Тязів відбувалася нарада, на якій провідник пові-
тового проводу ОУН «Сулима» серед іншого відзначав недоліки, які існували при бу-
дівництві криївок: а) викинута земля біля них; б) незаконспіровані входи; в) знання про 
них значної кількості людей. Особливий акцент робився на маскуванні входу [3, 98]. У 
випадку, якщо криївка будувалася у дворі якого-небудь господаря, то крім людей, які у 
ньому переховувалися, знали також самі господарі цього дому [15, 29].

У житлових кімнатах криївок розташовувалися ліжка, столи, лавиці, полички для 
книг і продовольства. Натомість криївки, призначені для продовольчих складів, типо-
графій і допитів, облаштовувалися у відповідності до їхнього призначення. Для приго-
тування їжі у криївках підпільники користувалися т.зв. керосинками. Якщо криївка роз-
ташовувалася у лісі чи на відкритій місцевості, то їжа варилася у нічний час для уник-
нення виявлення. У криївках, побудованих у населених пунктах (господарстві будинку 
чи квартирі), приготовлення їжі та її постачання проводилося утримувачами криївок.

Вода зберігалася у бідонах, а в великих криївках споруджувалися цементні басейни 
чи колодязі. Значна увага приділялася маскуванню криївки, яка визначала його належ-
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ність і тривалість існування. Викопана на місцевості криївка відразу після будівництва 
ретельно маскувалася дерном із однорідним рослинним покриттям.

Якщо криївка будувалася у лісовій чи покритій кущами місцевості, то маскування 
відповідало оточуючій рослинності. При маскуванні увага також приділялася і збере-
женню кореневої системи рослин, оскільки пошкодження призводило до їхнього за-
сихання [14, 18].

Закриту криївку зсередини закладали деревом. Крім цього, дерево використовува-
лося і для зведення даху криївки. Залишки пнів, свіжа земля і гілки, попри ретельне 
маскування, могли навести на криївку. Тому із випаданням снігу практично усі ці харак-
терні наслідки будування криївок маскувалися [17, 57].

Найслабшим місцем для безпеки криївок був вхідний люк. При будівництві йому 
надавалося велике значення. Користування ним також демаскувало криївку. Найчасті-
ше люками служили дерев’яні ящики, які закривали вхідний канал, плетені корзини і 
тази, у які поміщалися маскувальний ґрунт: дерни, кущі, невеликі дерева. У криївках, 
побудованих у господарствах, роль прикриття відводили перегнію, зерну, картоплі і т.д. 
У багатьох випадках люки криївок влаштовувалися на місцевості. Вони мали до метра 
висоти для того, щоб насипаний у них товстим шаром ґрунт, не давав можливості ви-
явити щупом дно люку. До речі, сам вхідний канал підпільники намагалися будувати 
із поворотами чи перегинами з тим, аби під час бою кулі чи гранати не потрапляли у 
криївку. У свою чергу, при потраплянні димових гранат мешканці криївки мали час для 
знищення цінних документів і покінчити життя самогубством, щоб уникнути полону.

Особлива увага при будівництві криївок приділялася системі вентиляції, яка могла 
забезпечити тривале перебування під землею відповідної кількості людей. Виходи від-
душин маскувалися у дуплах дерев, густих заростях, в ущелинах і рівчаках, де були 
сильні потоки вітру, якими розсівалося вихідне тепле повітря. Контроль і догляд за від-
душинами зимою проводився дуже ретельно, оскільки у місцях виходу повітря сніг міг 
танути і набирати іншого кольору. Маскувалися вентиляційні канали різноманітно у 
залежності від пори року і місця знаходження криївок. Розміщення віддушин повинно 
було гарантувати повну і вільну циркуляцію свіжого повітря у криївці при його най-
більшій і тривалій наповненості, бо ж при поганій вентиляції тривале перебування у 
ній було неможливе. Матеріалом для прокладання віддушин служили залізні труби не-
великого діаметру, наскрізні довгі дерев’яні ящики, жолоби, отвори у ґрунті, просверд-
лені довгою палкою, тріщини у скалистих ґрунтах і т.д. [15, 30; 14, 19]. Так, мешканець 
с. Вербіж Нижній Дмитро Урдейчук 16 серпня 1953 р. зустрічався із підпільниками 
«Когутом» і «Сірком», від яких отримав завдання виготовити пристосування для сверд-
ління віддушин у криївці. Виконуючи завдання, він підготував із залізних труб вказані 
пристрої і залишив їх у пункті, обумовленому з підпільниками [9, 284–285]. Погана вен-
тиляція могла привести не лише до розконспірації, але й до загибелі підпільників. Так, 
9 жовтня 1953 р. у с. Грушів Коломийського р-ну був захоплений Дмитро Онуфрійо-
вич Василик (1934 р.н. ур. с. Нижній Вербіж), який показав криївку членів Печеніжин-
ського районного проводу ОУН, із якого вилучили чотирьох учасників групи «Орла» 
(Микола Вінтоняк-«Орел», Дмитро Тафійчук-«Сомко»; Федір Вінтоняк-«Смерека», 
Іван Горецький-«Вишня»), які задихнулися від спалаху бензобаку у криївці. При цьому 
оперативна група вилучила 3 автомати, 4 пістолети, 1 гранату. Після цього чекісти зві-
тували про повну ліквідацію Печеніжинського районного проводу ОУН [10, 259–260].

Для надійності криївок дуже важливе значення мали умови таємного підходу до 
них у будь-який час дня і ночі, а особливо можливості легкого і швидкого маскування 
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цих підходів. Враховуючи це, підпільники для зимівлі зазвичай влаштовували криївки 
біля проїзних доріг, постійних пішохідних стежок, а часто і під полотном дороги, біля 
мостів і мостиків, які використовувалися як вхідні люки [15, 30; 14, 19]. На території 
Івано-Франківського р-ну керівником «Хмарою» було облаштовано криївку у відкосі 
залізнодорожного насипу із вхідним люком між шпалами полотна залізної дороги. В 
ящик, який був вхідним люком, насипався щебень полотна залізної дороги. Вхідний 
канал, який ішов із люку у криївку, був прокопаний під кюветом. Вентиляційними ка-
налами служили два дерев’яних жолоби, замаскованих деревом на схилі гори [14, 25]. 
Основний люк знаходився на відстані півтори-двох метрів від постійно діючої стежки, 
а запасний виходив у лісовий масив. Вентиляційні канали, зроблені із дерев’яних жо-
лобків, виходили у найрізноманітніших варіантах, частіше всього через стовбури дерев. 
В одній із кімнат криївки розміщувалася типографія, а в інших двох кімнатах розташо-
вувалися підпільники. У криївці був басейн для питної води і санвузол. На території 
Івано-Франківського р-ну на галявині одного із лісових масивів розташовувався двох-
поверховий бункер керівника крайового проводу «Наума». Він мав два вхідних люки; 
один входив у перший поверх криївки, а запасний – у другий поверх. Поверхи між 
собою з’єднувалися окремим входом, люк якого маскувався на верхньому поверсі кри-
ївки. Всередині були санвузол і басейн для питної води [14, 26].

У лісових умовах для підходу до будівництва використовувалися звірині стежки, 
просіки, вирубки і інші місця, які не залишали помітних слідів. Інколи підхід до криївки 
здійснювався босоніж, а зимою маскувався шляхом заволочування слідів гілками і т.д.

На зимовий період повідомлення між криївками скорочувалися до мінімуму, а у 
випадках межової необхідності використовувалися дні із заметілями [14, 20]. Водночас 
мали місце поодинокі випадки наявності радіозв’язку між окремими криївками. Про 
це у своїх зізнаннях свідчив заарештований 2 квітня 1947 р. Павло Денисович Бардов 
(1897 р.н.), який перебуваючи у Дрогобицькій області особисто бачив налагоджений 
зв’язок між групами відділу УПА, розташованими у різних криївках [5, 92].

У літній період підпільники покидали криївки і протягом всього періоду перебували 
у лісових масивах чи посівах. Переховувалися у лісі, в густих кущах на пересіченій 
місцевості; вони влаштовувалися на стоянці з таким розрахунком, щоб у випадку про-
ведення військових операцій можна було би таємно втекти від військового наряду чи 
уникнути переслідування [9, 24].

Для забезпечення життєдіяльності криївки і її мешканців потрібно було ще з осені 
заготувати борошно, картоплю, м’ясо, крупи та інші продукти. Доставка цього всього 
у глухі непрохідні місця була вкрай складною справою. Тому при спорудженні криї-
вок враховувалася можливість під’їзду до них підводою на порівняно близьку відстань 
[17, 55].

Основою забезпеченої і спокійної зимівлі групи завжди була наявність у даній міс-
цевості надійних, перевірених станичних і кущових провідників. Саме на них лягала 
відповідальність за тих, хто зимував у криївці. Станичні з мешканців села (симпатиків) 
у необхідній кількості забезпечували збір із населення продуктів харчування, грошей, 
вовни. Вони своєчасно повідомляли про появу військ, ймовірні місця операцій і т.д. 
[17, 55]. Підпільники також змінювали технологію і тактику. Так, у 1950 р. будували 
криївки ближче до населених пунктів, враховуючи можливість їхнього пошуку у горах. 
Рекомендувалося будувати закриту криївку для того, щоб протягом зими, заготовивши 
достатню кількість бензину, продуктів, медикаментів, її не покидати [17, 57]. Якщо у 
криївці проживали понад 2-3 особи, тоді вони повинні були мати 2-3 запасні криївки, 
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про які знали лише вони самі. В таких криївках потрібно було мати запас продуктів на 
2 тижні (сухарі, сало, мед, цукор, переварену воду і медикаменти).

У житловій криївці могли бути тільки речі, пов’язані безпосередньо з поточною 
роботою (незначна кількість готівки, потрібної для купівлі дрібних речей, запас грошей 
чи каса, кілька підручних книжок, потрібних для опрацювання дорученої теми), неве-
лика кількість харчів на довший період, одяг і взуття, підручна література, зброя і аму-
ніція, яку використовували мешканці криївки, крім магазину зброї і амуніції [13, 73].

Найбільшою небезпекою для самих криївок і її мешканців була зрада. Через це за-
боронялося вказувати на місця розташування криївок навіть родичам, близьким чи до-
бре знайомим. Вимагалося не ходити і не вимагати продуктів у людей, які не знали 
підпільників [6, 137]. Вдало побудовану і ретельно замасковану криївку було практично 
неможливо виявити. Проте саме зрада була найбільш небезпечним явищем. Напри-
клад, колишній адміністратор референтури пропаганди Проводу ОУН Юрій Попович-
«Вільховий», заарештований 18 липня 1950 р., показав чекістам місця розташування 
близько 40 криївок Сколівського і Славського районів, Стрийського і Турківського над-
районних проводів ОУН. Їх було виявлено й знищено [18, 202–203]. До речі, прості 
прочісування місцевостей результатів не давали.

Оперативно-слідчим шляхом у результаті ліквідації сотні «Дорошенко» з куреня 
«Летуна» (від 10 до 12 грудня 1944 р.) у селах Ястшембица, Родванце, Вулька-Радванце 
і Нестанице Радехівського р-ну показами захоплених підпільників, зокрема «Чаплі», 
було встановлено: у с. Раджалів, в спеціально облаштованих під землею криївках, пере-
ховувався керівний склад штабу командира військової округи УПА куреня «Летуна» і 
сотні «Черемоша». 14 грудня 1944 р. після завершення бою у с. Раджалів під згоріли-
ми сараями виявлені 14 спеціально облаштованих криївок. Проведеним оглядом було 
встановлено, що виявлена криївка у с. Раджалів мала глибину до 4 м. та 2 відділення, 
пов’язаних ходом, загальною площею до 50 кв.м. Криївка мала два отвори: один із них 
вхідний, розміром 0,80х0,80, та вентиляційний – розміром 0,40х0,40 [2, 148]. З криївки 
вилучили 10 тіл, а також портфель із документами і перепискою командира групи ВО 
«Буг» «Вороного». Були також: 1) грошові знаки: 3541 польських злотих і 20 грошей, 
10 німецьких марок, 20 шведських крон, 9 американських доларів, 35 рублів, а також 
туалетні приналежності; 2) окута залізом дерев’яна скриня, розміром 50х50х40 см, із 
документами референта СБ обласного проводу ОУН «Галайди»; 3) дерев’яна скриня 
(60х60х50 см) з топографічними картами і документами, які належали командиру ВО 
«Буг», начальнику обласної господарської референтури «Остапу», окружної господар-
чої референтури «Хортиця» і його начальника «Чуйкевича», а також із документами 
підвідділу СБ обласного проводу ОУН; 4) дві друкарські машинки (одна з українським 
шрифтом, інша – з польським); 5) копіювальний апарат «Лінотип» із закладеними до 
розмноження бланком наказу УПА; 6) повний комплект портативної радіоустановки і 
одна німецька динамомашина для живлення радіостанції; 7) три німецьких парашути; 
8) один ротний міномет; 9) санітарні аптечки – 2 штуки [2, 149–150].

Окремої уваги заслуговує остання криївка керівництва Карпатського крайового 
проводу ОУН. Під час її знищення загинув Микола Твердохліб-«Грім». Місце для бу-
дівництва було обране ідеальне – на схилі гори Березовачки. Тут вдалося натрапити 
на підземне джерело без жодних ознак потічка, яке пробивалося із землі і практично 
одразу ховалося під землею. Криївка розраховувалася на 6 осіб: «Грім» з дружиною, 
Л. Гринішак-«Довбуш» з Анною Попович, «Деркач» і Ярослав Обрубанський-«Яркий». 
Відповідно до правил ці ж особи і будували її. Жінки стояли на варті, ввечері готували 
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їжу. Будівництво відбувалося відкритим способом: розчистили на 3–4 м глибини яму, 
зв’язали з кругляків стіни, основою 3–4 м. Зробили подвійну стелю, щоб сніг не топив-
ся, коридорчик і комору на зберігання продуктів, бензину, інструментів тощо. У проти-
лежному від входу куті був проведений вивід вентилятора, а вхід повітря був у кори-
дорі, біля виходу. Ґрунт складався зі суцільного грубого каменю, який легко пропускав 
повітря. Через це ніколи не відчувалася задуха. Уздовж стіни були зроблені лежаки для 
спання, посередині кімнати був столик з лавицями. Тут підпільники їли й працювали. 
Коридорчик закінчувався туалетом, туди ж зливалися помиї з кухні, а тверді відходи 
зберігалися у скрині до весни. У верхній частині коридору була зроблена криничка, 
вода з якої жолобком стікала до туалету і далі камінням просочувалася у підземелля. 
Наприкінці коридору довжиною 3–4 м був отвір 60х60 см, який виконував роль виходу. 
Вихід прикривався «дучкою» (скриня на завісах, наповнена землею й мохом відповідно 
до особливостей місцевого терену) [23, 64].

Криївку робили, уникаючи шуму: пилку замотували у рушник, сокирою майже не 
користувалися. На початку вересня 1953 р. згадана криївка була готова і настільки до-
бре замаскована, що вівчар ходив з вівцями через неї і нічого не зауважував. Дві родини 
симпатиків із с. Рівня надавали харчування та інформацію. Зиму 1953 – 1954 рр. під-
пільники перебували у цій криївці. Варто відзначити: протягом усього часу перебуван-
ня у криївці підпільники займалися самоосвітою. Зокрема, на цей час був розроблений 
детальний план занять. Мешканці криївки поміняли день на ніч. Коли надворі ставало 
вечоріти, життя у криївці оживало: варили їсти, проводили заняття. У криївці були ра-
діо, книжки; підпільники писали спогади. До обіду були заняття з історії Польщі, Росії, 
Румунії, України, історії дипломатії, психології мас, загальної психології, логіки, основ 
красномовства, методів діяльності СБ (проводилося індивідуальне читання протоколів 
зізнань агентів НКВС-МДБ), структури і методів роботи МДБ. Після обіду – вільні за-
няття згідно потреб і можливостей підпільників [23, 66].

Щодо масштабів виявлення криївок, то можна констатувати: всі західні області 
УРСР були вкриті густою мережею криївок. Так, у 1946 р. було зруйновано 12190 кри-
ївок: 1239 у Волинській, 1429 у Дрогобицькій, 3508 у Львівській, 874 у Рівненській, 
2976 у Станіславській, 2029 у Тернопільській, 75 у Чернівецькій [12, 91]. Продовжу-
вали виявляти криївки і в наступні роки. З цього приводу було створено навіть окрему 
довідку «Про підпільні криївки, виявлені і взяті під агентурний нагляд органами МДБ 
західних областей України станом на 21 жовтня 1952 р.». Відтак органи МДБ західних 
областей УРСР виявили 23 криївки: у Львівській області – 11, у Тернопільській – 5, в 
Івано-Франківській – 4, у Волинській – 2, у Рівненській – 1, у Дрогобицькій – не ви-
явлено [8, 166]. Чекісти зазначали, що від заарештованих довідувалися про будівництво 
добре законспірованих криївок у лісових масивах біля прилеглих сіл, які були осно-
вними місцями перебування керівників оунівського підпілля. За агентурними даними 
і свідченнями заарештованих встановлено і зруйновано понад 80 криївок, у яких пере-
ховувалися підпільники. Протягом кварталу виявлено і вилучено 6 складів з матеріаль-
ними цінностями і зброєю [19, 305зв.].

Висновки. У процесі боротьби українське націоналістичне підпілля виробило уні-
кальні тактико-стратегічні форми, методи та засоби. З роками вони вдосконалювалася. 
Особливе місце у цій системі відігравали криївки. В умовах колосального наступу ре-
пресивно-каральних органів, які використовували не тільки військову силу, але й аген-
туру. Спеціальні засоби, частина з яких була заборонена міжнародними конвенціями, 
життєво важливе значення мала вдало продумана й організована система криївок. Саме 
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вони повинні були зберегти продовольчі, військові запаси, документацію та життя під-
пільників. Налагоджена мережа криївок стала одним із чинників довготривалої бороть-
би визвольного руху та радянської влади.
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ЗНАЧЕННЯ МОВИ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
САМОСВІДОМОСТІ НА ЗАКАРПАТТІ У ХІХ СТОЛІТТІ1

У статті проаналізовано роль і місце мови у формуванні національної самосвідомості закарпат-
ських українців. Показано вплив ідей західних просвітників на даний процес, що знайшло свій відбиток 
у працях багатьох тогочасних політичних і культурних діячів.

Ключові слова: Просвітництво, національна свідомість, русини, слов’янофільство, русофільство.

Kashka M. The language importance in the national identity formation in Transcarpathia of XIX 
century. The language role and place in the formation of Transkarpathian Ukrainians’s self-consciousness is 
analyzed in the article. The infl uence of western enlighteners’ ideas on the given process is shown which has 
found its imprint on many current political and cultural fi gures’ works.

Key words: Enlightenment, national conscience, Rusyns, Slovyanophilia, Russophilia.

Кашка М. Значение языка в формировании национального самосознания на Закарпатье в XIX 
веке. В статье проанализировано роль и место языка в формировании национальной самосознатель-
ности закарпатских украинцев. Показано воздействие западных просветителей на данный процесс, 
что нашло свой отпечаток в трудах многих политических и культурных деятелей того времени.

Ключевые слова: Просветительство, национальная сознательность, русины, словянофильство, 
русофильство.

Постановка проблеми. У процесі формування національної самосвідомості будь-
якого народу одним із найважливіших чинників цього процесу виступає рідна мова. Саме 
вона відіграла важливу роль і під час консолідації української нації.

Слов’янські народи Центральної Європи декілька століть жили в складі держав, де 
домінантними були неслов’яни – угорці та німці. Вони не мали або втратили свою дер-
жавність і навіть свою мову зберегли тільки на рівні говірки найнижчих прошарків. Але 
під впливом національного пробудження серед народів імперії Габсбургів постає питання: 
«Якої ми нації?». Цими проблемами переймалися нечисленні представники інтелігенції. На 
Галичині та Закарпатті це були переважно вихідці із греко-католицького духовенства. Збе-
реження і розвитку рідної мови набуло великої ваги. На початковій стадії просвітницькі ді-
ячі сконцентрували свою увагу на мовній проблемі, очевидній всім близькості слов’янських 
мов. Найшвидше це усвідомили чеські й словацькі діячі: Ян Коллар ще у 1824 році своїм 
твором «Дочка Слави» вперше проголосив право кожного народу на рідну мову, вільний 
розвиток і самобутню культуру. А П. Шафарик у праці «Слов’янські старожитності» (1837) 
вперше окреслив територію заселену слов’янами, вказав на наявність у них славної історії, 
багатої духовної культури. Тому він на І Слов’янському з’їзді у Празі (червень 1848 р.) на 
весь голос заявив: «Ми очистимось дією і доведемо, що ми здатні до свободи або ми не-
гайно перетворимось у німців, мадяр і італійців...». Основна вимога «перетворення імперії 
в союз рівноправних народів» [6, 336].

Ось чому просвітителі, в тому числі руські, А. Бачинський, І. Кутка, І. Пастелій, А. Ко-
цак та інші в піднесенні народної мови до рівня мови офіційного спілкування і літературної 
творчості вбачали шлях до створення основи формування національної самосвідомості. Не 
випадково А. Коцак, автор першої мовознавчої праці «Грамматика русская, сиречь правила 

© Кашка М. Значення мови у формуванні національної самосвідомості на закарпатті у хіх столітті
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извещателная о словосложеніи слова языка славенскаго или русскаго» заявив, що написав 
цю книгу для того, «щоб нашим бідним руснакам не судилося завжди зоставатися проста-
ками», що можна вважати першим проявом національного патріотизму [6, 337].

Аналіз досліджень. Суттєвим джерелом для дослідження стали опубліковані доку-
менти й матеріали, вміщені у збірниках та на сторінках періодичних видань ХІХ – ХХ ст. 
[11–13]. Вони дають уяву про політику угорських і австрійських урядових властей щодо 
національних меншин.

Окрему групу джерел становить епістолярна спадщина закарпатських культурно-освіт-
ніх діячів, зокрема, їх листування із вченими і видавцями Галиччини. Для висвітлення бага-
тьох питань велику наукову цінність мають листи О. Духновича до галицьких діячів [3]. У 
них змальовано справжню картину політичного, соціально-економічного, культурного ста-
новища народу, викрито заходи угорських властей, спрямованих на посилення політичного 
і національного безправ’я русинів.

Позицію О.Духновича щодо національного питання видно із його листів до представ-
ника Росії у Відні М.Раєвського. Можна зробити висновок, що своєю багатогранною діяль-
ністю будитель намагався вплинути на формування національної свідомості свого народу. 
Деякі зі згаданих вище листів були опубліковані в 1925 р., а значна їх кількість наразі збері-
гається у Відділі рукописів Наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України.

До цієї групи джерел слід віднести і листування А. Кралицького. Це, зокрема, шість 
листів професора О. Петрова до А. Кралицького, а також листи голови розпорядного комі-
тету по організації етнографічної виставки у Москві з проханням до А. Кралицького наді-
слати матеріали про обряди закарпатських русинів [8].

Значний інтерес для нашого дослідження представляє аналіз матеріалів тогочасної пре-
си, зокрема, таких видань, як: «Зоря Галицка» за 1848 – 1851 рр. [5], «Вьстникь для русинов 
Австрийской державы» за 1850 р. [1], «Месяцесловы» [8]. Аналіз матеріалів цих видань дав 
можливість відтворити об’єктивну картину формування і розвитку етнічної ідентичності і 
національної самосвідомості русинів Закарпаття у ХІХ ст.

Окрему, і чи не найголовнішу, групу джерел складає наукова спадщина представників 
історичної думки Закарпаття. Саме вони на науковій основі розробили питання про мову, ет-
нос, історію та культуру закарпатських русинів, сприяли пробудженню їх національної само-
свідомості, усвідомленню ними належності до східнослов’янської мовної етнічної спільності.

Мета статті – показати значення мови у формуванні національної самосвідомості на 
Закарпатті в ХІХ ст.; відзначити вплив ідей західних просвітників на даний процес, що 
знайшло свій відбиток у працях багатьох тогочасних політичних і культурних діячів; про-
стежити процес переростання «руської» самосвідомості закарпатської спільноти у власне 
українську національну свідомість та її відображення у крайовій рукописній та друкованій 
спадщині XVIII – XIX ст.

Виклад основного матеріалу. Закарпатські просвітителі були обізнані з західноєвро-
пейськими філософськими ідеями, головним чином із теорією німецького філософа Й. Гер-
дера (1744 – 1803), що обґрунтував ідею «де мова – там народ, нація!». Він же, Гердер, з ро-
мантичних позицій ідеалізував слов’янські народи, бачив їх як свіжу силу європейської ци-
вілізації на чолі з динамічною Росією. Й. Гердер протиставляв західноєвропейські народи, 
німців, французів, яких він вважав зіпсованими індивідуалізмом і вічним протистоянням, 
слов’янам, у котрих, на його думку, є живий дух общинності, співдружності. Піднесенню 
гордості за слов’янство сприяла також перемога Росії над Наполеоном. Проходження ро-
сійських військ по території угорських північно-східних комітатів (1806, 1813), населених 
русинами, викликало появу широкого народного русофільства.
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Для представників малих слов’янських народів в Центральній Європі посилання на 
Слов’янську спільність, взаємність у дусі теорії Й. Гердера служило визначним аргумен-
том у протистоянні з представниками домінантних народів монархії Габсбургів, угорців і 
німців. Сам факт належності народу до слов’ян, до широкої слов’янської етномовної спіль-
ноти, надихав діячів національних рухів малих слов’янських народів, в тому числі руси-
нів, додавав їм впевненості у своїх силах і закріпляв віру в кінцевий успіх національної 
справи [7, 53]. Тому, намагаючись організувати школу на рідній мові, слов’янські діячі 
Австрії, особливо руські, як ми вже бачили, писали не про чеську, словацьку, хорватську чи 
руську граматику, літературу, а про «Слов’янську», не про окремі національні мови, а про 
«Слов’янську» мову. Поняття «чех», «словак» чи «русин» підмінялось свідомо поняттям 
«слов’янин», «руський», щоб продемонструвати належність до кількісно сильної спільноти 
слов’ян, руських. У цьому процесі доходило до крайнощів. Деякі просвітителі, а пізніше ді-
ячі національного відродження слов’янських народів монархії Габсбургів, особливо руські, 
вважали, що російська мова може стати навіть загальнослов’янською літературною мовою. 
Розповсюджувалась ідея створення загальнослов’янського алфавіту на основі латинського 
і кириличного. Діячі цього напряму дивились на Росію як на країну, де вільно розвивалась 
культура слов’янського народу. Вони не хотіли бачити зворотну, соціально-політичну сто-
рону російської дійсності, деспотичне самодержавство і кріпосницьку систему найгіршого 
ґатунку. Страх перед можливою мадяризацією і германізацією не давав їм можливості бути 
об’єктивними і головне, обережними. Тільки зіткнення з реальною дійсністю могло вияви-
ти життєвість, або ж фантастичність цих теорій і поглядів.

Прихильником і пропагандистом ідеї слов’янської взаємності був також Іван Фогора-
шій (Іван Бережанин) (1786–1834), що 1814 р. був призначений ректором Ужгородської 
духовної семінарії. В 1818 р. був знову покликаний до Відня, де став священиком церкви 
св. Варвари, що була своєрідним центром слов’янської культури в столиці монархії [2, 207]. 
Тут сформувався гурток слов’янських вчених на чолі з визначним словінським лінгвістом 
В. Копітаром, що нормалізував словінську літературну мову. Під його впливом І. Фогора-
шій написав розвідку про мову русинів «Вь обще о различіи славянских наречій, собствен-
но же о мало и карпато или угрорусскихь» (1827) і передав її І. Орлаю. В ній він наголошу-
вав на мовній єдності «угророссіан» з росіянами і українцями: «Карпато или угро-россіане 
за исходом своим мало россіане суть… так й бесЬда их по болшой части мало-русской 
совершенно исходна есть» [11, 48]. Закликав також вживати для письма старослов’янську 
мову, а не «современны диалекты». Він підкреслював: «Вь Малороссіи, так и в Угророссіи 
ученна и просвЬщенна его часть, юже чин духовный, благородны земляне (немешЬ), дяки 
и учителіе составляють, пишеть и говорить чистым старинным славянским или руським 
языком, так совершенно и чисто, как и самыи великороссіане» [11, 46]. Цю ж ідею від-
стоював І. Фогорашій і в написаній ним граматиці «Русько-угорськаії ілі мадярска грамма-
тика» (1833). Написав також велику за об’ємом етнографічну роботу описового характеру 
«Историческо-Топографическое Карпато или Угророссіян описание». Його етнографічні 
матеріали лягли в основу праці словацького історика Я. Чапловича «Etnografi a Ruthenorum». 
В одній із своїх останніх праць (Origino et formatio Linguae Ugoricae, rectius Magyaricae, 
1833) І.Фогорашій підкреслював залежність угорської мови в сфері запозичень від мови ав-
тохтонного слов’янського населення Дунайської котловини. Це викликало гостре невдово-
лення в угорських панівних колах. Від цієї тези І. Фогорашія Мукачівська греко-католицька 
єпархія вважала навіть необхідним публічно відмежуватись [10, 168].

В цій площині заслуговує уваги діяльність О. Духновича в Пряшеві, який з небагатьма 
своїми прибічниками розвинув активну діяльність культурно-просвітницького характеру на 
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Пряшівщині. Він добився навчання «руської мови», власне карпатського варіанту росій-
ської мови в пряшівській гімназії. З його рекомендації «руську мову» почали вивчати як 
окремий предмет в юридичній академії в Кошицях. О.Духнович видав перший літератур-
ний альманах у формі календаря «Поздравленіе русинов на год 1850», в якому опублікував 
свій знаменитий патріотичний вірш «Вручаніе». Заснував перше руське культурне товари-
ство «Литературное заведеніе Пряшевское», завданням якого було об’єднати руські літе-
ратурні сили, створити кириличну типографію, видавати літературний журнал і заснувати 
музей руської культури. О. Духнович відзначав усвідомлення русинами своєї ідентичності: 
«Я радовался духом, что наші забвеннії русини показали пломінь духовной жизни, тру-
дился ноччю і днем, боролся з перепонами і врагами і заложив, учредил «Літературноє за-
веденіє», котороє порядочно іздавало начинальниї літературниї сочиненія». І далі відзначає 
позитивні наслідки своєї роботи: «І радостно могу сказать, что русини єпархії Пряшовськой 
одушевилися, найпаче же молодеж стала душевно ревновать за руський дух і за руськоє 
слово. Дівушки уже не стидилися піть руськії пісні, і піснь моя народная «Я русин был, 
єсмь і буду» повсюду голосовала в обществах, да уже і жиди зачиналися учить руському. [3, 
446]. Поступово русинам дозволялося займати хоч і невисокі, але державні посади. Це не 
забарився відмітити О.Духнович. аналізуючи ці зрушення він в 1862 р. відзначив: «Кто бы 
бил пред 12 літами осмилился ся і подумати, что и бидный потупленный русин может быти 
публичным чиновником» [8].

Головним інспектором шкіл «Руського округу» в грудні 1849 р. був призначений Віктор 
Добрянський. Він зразу ж почав вводити викладання в школах на «руській мові». З Відня 
одержав дозвіл на відкриття руської гімназії в Ужгороді, вірніше введення викладання в 
гімназії на «руській» мові. Це викликало гострий протест з боку угорської шляхти і міщан. 
Свій протест вони аргументували тим, що, мовляв, гімназія була заснована власниками 
Ужгородської і Маковицької доміній магнатами Другетами ще в ХVІ ст. і що мовою на-
вчання в гімназії поряд з латиною була завжди угорська. Це був міф, бо угорська мова як 
мова навчання вживалась з ХVІ ст. тільки в школах протестантів, кальвіністів, Другети ж 
були твердими католиками і в заснованих ними школах мовою навчання була виключно 
латина. «Руська» мова в аргументації угорців вживалась тільки при катехизації студентів 
греко-католицької віри.

На захист руської гімназії в Ужгороді виступив пряшівський єпископ Й. Гаганець. Він 
вказував, що в цій гімназії освіту мають одержати руські діти, бо іншої вони не мають. 
Угорці ж мають багато шкіл, так що адміністрація «Руського округу» може навіть деякі з 
них закрити. Рішуче виступив на підтримку «руської» гімназії в Ужгороді і О. Духнович. 
Він писав, що аргументи угорських міщан не варті уваги. Посилання на те, що гімназія була 
заснована католицькою магнатською сім’єю є недостатнім, бо в комітатах Унг, Берег, Уго-
ча і північній частині Земплину, з яких приходять в Ужгород на навчання студенти, всюди 
розмовляють руською мовою. Отже, студенти руську мову знають і навчання на цій мові 
для них йде набагато легше, ніж вони повинні були б спочатку вчитися розмовляти по-
мадярськи. В ужгородській гімназії, писав далі О. Духнович, навчається 300-400 «руських» 
студентів (автор явно перебільшував) і було б абсолютно несправедливо, щоб всі вони із-за 
якихось 5-10 мадярських студентів були змушеними спочатку навчитись мадярської мови. 
Тим родичам-мадярам, які не хотять, щоб їх діти читали і писали кирилицею, Духнович ре-
комендував посилати своїх дітей в реформатські мадярські школи в Дебрецені і Шарошпо-
току. І підкреслив, що скарги мадярів безпідставні, бо в ужгородській гімназії «наука» (мав 
на увазі логіку, філософію та ін.) і зараз викладається на мадярській мові [1, 4]. У Відні почав 
виходити журнал «Вістник повременное письмо, посвящено политическому и нравствен-
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ному образованию Русинов Австрийской державы», пізніше перейменований в «Часопис 
политическая для Русинов Австрийской державы». Журнал видавали як спільний орган га-
лицьких і угорських русинів галицькі русофіли Яків Головацький, Богдан Дідицький і Юлій 
Вислободський. З ними активно співпрацював О.Духнович, посилав до редакції матеріали 
про становище русинів в Угорщині. Журнал мав виразно слов’янофільський характер [1]. В 
цей же час у Будапешті виходив журнал «Земскій правительственный вестнік для королев-
ства Оугорщины», редактором якого був визначний діяч руського відродження русофіль-
ського напряму Іван Раковський. Він не признавав право розмовної народної мови (діалек-
ту») на її трансформацію в літературну, не визнавав як літературну і церковнослов’янські, 
ані її комбінацію з російською, як це робив О.Духнович. Свої статті й літературні твори 
писав тільки на російській літературній мові. В редагуванні журналу йому допомагав ро-
сійський православний священик В. Войтковський, пізніше історик церкви, що служив в 
церкві-мавзолеї княжни Александри в Урому біля Будапешту. Мукачівська і Пряшівська 
єпархії почали вживати «руську мову» як офіційну в своїй адміністративній переписці. В 
дійсності це була суміш церковнослов’янської з народно-розмовною. В «Руському окрузі» 
розпочалась в кінці 1849 р. битва за «руську мову». Але суть її можна порозуміти тільки в 
співвідношенні з битвою за місця в адміністративному управлінні, з намаганням руської 
світської інтелігенції при підтримці духовенства (підтримувало своїх же, вихідців із свяще-
ницьких сімей) витіснити з чиновницьких місць угорців.

Отже, битва за «руську мову» в дійсності була далекою від платонічної любові до своєї 
рідної мови. Це можна наглядно продемонструвати на відношенні руських учасників «бит-
ви за мову» до руської преси, яка видавалась спеціально для них же. Так «Зоря Галицька» 
розчаровано писала, що в «Руському окрузі» не проявляють ніякого інтересу до руського 
часопису, до «Вістника». Стоси його лежали нерозібраними на фарах Мукачівської єпархії 
[5]. При цьому найменший інтерес до преси на «руській мові» проявляли світська і духовна 
«руська» інтелігенція в комітатах Берег, Угоча і Мараморош, тобто на основній території 
«Руського округу». Як не дивно, але більший інтерес до неї проявляли греко-католицькі 
священики і «руська» інтелігенція в східнословацьких комітатах [13, 160].

Введення «руської мови» в адміністративному управлінні «Руського округу» чим далі, 
тим більше наштовхувалось на опір самого «руського» чиновництва. Типовим прикладом 
може послужити факт, коли на початку 1850 р. головному письмоводителю Ужанського ко-
мітату написаний ним документ на «руській» мові вернули із управління округу руські ж 
чиновники, бо не могли зрозуміти написане і попросили написати його по-угорськи, по-
німецьки або принаймні по-латині [9, 49]. О. Духнович із жалем відзначав втрату в чинов-
ництві інтересу до рідної мови. Будитель писав, що цьому чиновництву «руская народность 
невозможна. Єму руское слово безобразно. Он стидится руского. Сущий между мадярами, 
он уже мондокает, іская тім склонности у чужих…Так істинно єсть моє слово: русин ( угор-
ський ) чім-небудь будет только русином ніт [3, 446].

Зокрема, невідомий автор у «Церковній газеті» також відзначав: «Преимущественно на 
священниках лежить об’язаность способствувати національному развитию и его духовно-
му образованию… Слідовательно мы должни озаботится о образованию язика нашего, о 
поддержании литератури нашей и о распространении народного просвещения». Невідомий 
автор показує також на негативний вплив багатовікового іноземного панування: «…сказати 
правду, ми в следствии многовекового оцепенения нашого і повного нерадінія о літературі 
нашей, потерялись ме бодрственность духа и погрузились в нипроницаємий мрак народ-
ной жизни.». Автор також зазначає наскільки слабо у корінних жителів розвинута етнічна 
ідентичність і як швидко панівна верхівка піддається асиміляції. «Между нами и тепер на-
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ходяться многии, которие стидятся народності руской, гношаются язком своїм, предпочита-
ють бать мадярами и поляками. Не подумають что они пока остаються верними Восточной 
церкви не могут злиться в другую национальность. Ибо по долгу религиия, обязательно 
знать язик церкви своєй. Поетому священники должни сприяти ізучению нашого руского 
язика, котрий горазда богаче, благозвучниє мадярського і польського [12, 3].

Це не було тільки невдачею одного якогось чиновника, а наслідком того, що «руська» 
мова була заведена нашвидкоруч, ненормована, некодифікована, при відсутності в ній поня-
тійного апарату політичного і суспільного характеру. На це вказували і викладачі середніх 
шкіл, яким заважала не тільки відсутність «руських» підручників, але саме неможливість 
викладання на «руській» мові таких предметів як логіка, філософія і інших внаслідок від-
сутності в ній відповідного понятійного словника. Не дивно, що вони радше викладали на 
німецькій мові, ніж на «руській». 

Висновки. Офіційна мова потребувала визначення певної діалектної основи, довготри-
валого культивування і нормування. Одноразове заведення якогось одного діалекту, або ще 
гірше декількох, могло тільки дискредитувати таку «руську мову», що фактично і сталося 
в період короткочасного існування «Руського округу». Ось чому в архівних матеріалах того 
часу ми дуже рідко знаходимо документи, написані кирилицею. Нове чиновництво «русь-
кого» походження давало перевагу при урядуванні мадярській або німецькій мовам. 
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Богдан ЛАЗОРАК,

м. Дрогобич

ДВА ЕПІЗОДИ ПРО МОДЕРНІЗАЦІЮ «АВСТРІЙСЬКОГО 
ДРОГОБИЧА»: СТАРІ ВУЛИЦІ «ПО-НОВОМУ» І «НЕ ПРОВІНЦІЙНА 

МРІЯ» ПРО ТРАМВАЙ (1901, 1909 – 1914 рр.)1

В статті проаналізовано два історичних епізоди про реформування міського простору Дро-
гобича. Перший епізод стосується зміни назв дрогобицьких вулиць відповідно до постанови магі-
страту від 1901 р. При цьому публікується маловідомий реєстр вулиць із докладною специфікаці-
єю їх місцезнаходження. Другий епізод присвячений проекту будівництва в Дрогобичі трамвайної 
лінії, який у зв’язку із політичними перипетіями та Першою світовою війною так і не був реалі-
зований. 

Ключові слова: Дрогобич, вулиця, трамвай, магістрат, бургомістр.

Lazorak B. The two modernization episodes of «Austrian Drohobych»: old streets «on a modern 
way» and «not suburban dream» of a tram (1901, 1909 – 1914). Two historical reforming episodes of 
urban space in Drohobych are analyzad in the article. The fi rst episode is concerned to the changes of 
Drohobych street names according to the magistrate decision of 1901. Herewith the little-known streets 
registry is published with a detailed specifi cation of their location. The second episode is devoted to the 
tram line construction project in Drohobych, which due to the political events and the First World War 
was never implemented. 

Key words: Drohobych, street, tram, magistrate, burgomaster.

Лазорак Б. Два эпизода о модернизации «Австрийского Дрогобыча»: старые улицы 
«по-новому» и «не провинциальная мечта» о трамвае (1901, 1909 – 1914 гг ). В статье 
проанализированы два исторических эпизода о реформировании городского пространства 
Дрогобыча. Первый эпизод касается изменения названий дрогобычских улиц согласно постанов-
лению магистрата от 1901 г. При этом публикуется малоизвестный реестр улиц с подробной 
спецификацией их местонахождения. Второй эпизод посвященный проекту строительства в 
Дрогобыче трамвайной линии, который в связи с политическими дискусиями и Первой мировой 
войной так и не был реализован.

Ключевые слова: Дрогобыч, улица, трамвай, магистрат, бургомистр.

Постановка проблеми. В краєзнавчій літературі, присвяченій історії Дрогобича 
ХІХ – першої половини ХХ ст., досі блукають кілька непідтверджених, і часто помил-
кових, тверджень про забудову міського простору та систему його вулиць. Скажімо, 
більшість вулиць описаних Романом Пастухом у «Вулицях старого Дрогобича» [2] сто-
суються виключно міжвоєнної доби, відтак чимало сучасників продовжують позиціо-
нувати їх із добою Австро-Угорщини. Тому співставлення системи вулиць (назва, місце 
локалізації, час і причини перейменування та ін.) з різного історичного періоду забудо-
ви Дрогобича є першочерговим завданням сучасних дослідників цієї проблеми. Відтак 
у даній розвідці пропонується публікація невідомого досі переліку вулиць міста періоду 
1901 р. із прив’язкою до конкретної міської локації: будинку, власності чи іншого орієн-
тованого об’єкту тієї доби. Даний реєстр, у співставленні із документальними свідчен-
нями, віднайденими дрогобицьким дослідником Ігорем Чавою [3], в подальшому дозво-
лить провести транскрипцію та порівняння вулиць Дрогобича впродовж 1901 – 1939 рр.

© Лазорак Б. Два епізоди про модернізацію «австрійського Дрогобича»: старі вулиці «по-новому» 
і «не провінційна мрія» про трамвай (1901, 1909 – 1914 рр.)
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Аналіз досліджень. Історіографія проблеми локалізації вулиць Дрогобича австрій-
ської доби, як і проблеми будівництва трамвайної лінії у першій третині ХХ ст. насправ-
ді так і не були оформлені в спеціальному дискусійному колі спеціалізованих праць. 
Щоправда обидві теми частково висвітлювалися в публікаціях поета і краєзнавця Ро-
мана Пастуха [2] із серйозними помилками щодо хронологічної та просторової локалі-
зації. Саме тому метою статті є необхідність на основі серйозної документальної бази 
проаналізувати основні етапи реформування міського простору Дрогобича. 

Виклад основного матеріалу. Доволі показовим є той факт, що перейменування 
вулиць Дрогобича у 1901 р. відбувалося в часі святкування 40-ї річниці з дня смерті 
українського письменника Тараса Шевченка [11]. Невипадково, рада магістрату Дрого-
бича включила в програму перейменування окремої вулиці міста на честь Тараса Шев-
ченка. Однойменна вулиця знаходилася на теперішній вул. А. Міцкевича, а станом на 17 
березня 1901 р. фактично простягалася від вілли д-ра Фалка до вулиці Беднарської [12, 
3]. Варто зазначити, що у 1901 р. посаду бургомістра К. Охримовича тимчасово обіймав 
Юліан Нападевич, а його заступником був Францішек Майхрович, які, будучи поляка-
ми, пролобіювали цю постанову у ґмінній раді [10, 361]. Зауважимо, що до 1939 р. дана 
вулиця позиціонувалася, як одна із найпрестижніших в Дрогобичі, позаяк тут прожи-
вали найбагатші нафтові магнати та підприємці. Щоправда, у середині квітня 1912 р. 
вулиця привернула увагу громадськості страхітливим випадком, коли 19-річна прислуга 
в будинку Ляутербаха Марія Ґрех позбавила життя немовля, яке сховала на горищі [6]. 
Заплутану історію розслідував дрогобицький «Шерлок Холмс», поліційний агент пан 
Винницький, який, розкривши усі факти, передав їх до суду. Недивно, що після цього з 
вул. Т. Шевченка в Дрогобичі асоціювалося чимало містичних історій в майбутньому.

З іншого боку перейменування вулиць Дрогобича у кінці березня 1901 р. явно було 
пов’язане із розширенням міського простору Дрогобича, яке відбувалося за рахунок 
припливу нових нафтових фірм (переважно із Бельгії, Франції, Канади, США та ін.), 
приватних крамниць, адвокатських контор, підприємств, магнатських вілл та ін. З ін-
шого боку, кількість архітекторів, які були представлені у міському відділі приватних та 
державних архітекторів невпинно зростала через збільшення замовлень. Демографічне 
зростання населення Дрогобича в цей час простежується також через стрімке збіль-
шення заробітчан. Для швидкої адаптації міщан та гостей міста Дрогобича реєстр но-
во-названих та перейменованих вулиць вперше опублікував головний редактор газети 
«Tygodnik samborsko-drohobycki» – Юзеф Альбін Кунде [12, 3–4] (див. табл.).

Таблиця 
Перелік іменувань нових вулиць міста Дрогобича від 24 березня 1901 р.

№ 
п/п

Назва вулиці Просторова локалізація

1. А. Міцкевича Від аптеки «Під чорним орлом» до вілли пана Зайґера (Цайґера)
2. Шкільна Від міської школи, яка діяла навпроти костьолу Св. Ворфоломея, до 

вул. Слюсарської
3. Чадського Від вілли пана Болонного до дому Котика
4. Св. Ворфоломея Від римо-католицької плебанії до вул. Собєського
5. Яґелонська Від вілли д-ра Леховського до рабина Шапіри
6. Пляц Св. Ворфо-

ломея
Від вілли родини Манкесів (Манкесув) до костьольної огорожі (пар-
кану)

7. Шевченка Від вілли д-ра Фалька до вул. Беднарської
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8. Сільна (Сольна, 
Соляна)

Від вілли пана Якоба Файєрштайна до вул. Св. Хреста (Воздвиження 
Чесного Хреста)

9. Самбірська Від будинку Клінґгоффера до фабрики Креппла (Крепля)
10. Лішняньська Від будинку Клінґгоффера до Загород Лішняньських (меж, городів та 

садів села Лішня)
11. Зелена Від шкіряного заводу пана Ернста до вілли пана Зайґера (Цайґера)
12. Собєського Від вул. Стрийської, повз монастир ОО. Василіян, до вул. Самбірської
13. Слюсарська Від Ґранд готелю до вул. Чацького
14. Столярська Від вул. Слюсарської, повз дім Чемереса, до вул. Собєського
15. Ковальська Від Ґранд готелю до вул. Собєського
16. Токарська Від вул. Ковальської до вул. Столярської (повз дім Скрипуха)
17. Скотніцька (Скот-

ницька)
Від вул. Собєського до будинку родини Тростманів (Тростманув)

18. Ґарбарська Від шкіряного заводу Гоффмана до вул. Собєського
19. Сніжна Від вул. Скотніцької, через поле до вул. Самбірської (повз будинок Бул-

фона)
20. Шпитальна Від вул. Собєського до Гиравки (Гирівки) (раніше називали Лан)
21. Цвинтарна Від вул. Шпитальної, поза траншею (якийсь розкоп), до вул. Скотніць-

кої (повз будинок Затея)
22. Мала Від Площі ринок (а саме від дому Борґманна) до карного суду
23. Малий ринок Обіймала територію площі біля судової в’язниці і тягнулася до огорож 

вілли Крашевського (городів пана Крашевського)
24. Рибна Від Малого ринку до вул. Ковальської
25. Площа Крашев-

ського
Від вул. Рибної і довкола вілли Крашевського (на території власності 
був сад)

26. Банна (Лазнева) Від лазні біля дому Лебера до вул. Собєського
27. Стрийська Від аптеки пана Тобіашка до залізнодорожної платформи при головній 

станції міста
28. Шевська Від вул. Стрийської, попри карний суд, до вул. Ковальської
29. Площа Смолки 

(Смулкі)
Обіймала територію давньої візничої площі і території біля податко-
вого уряду 

30. Різнича Від вул. Стрийської, попри бойню, до вул. Війтівська гора
31. Млинарська Від моста біля млина до дому Гриня Бориса
32. Плебанська вища Від вілли Юзефа Скрипка до раневицької дороги
33. Плебанська 

нижча
Від вілли Щипайла до вул. Плебанської вищої

34. Раневицька Від вул. Стрийської до фабрики Файєрштайна «Consordia»
35. Залізнична нижня Від вул. Стрийської до головного залізничного вокзалу
36. Залізнична вища Від вілли пана Германа перед Новим селом до вул. Шпитальної
37. Стебницька Від церкви Пресвятої Тройці до дому міського ката
38. Підвалля Від готелю Макса до площі Смолки (Смулкі)
39. Завалля Від вілли Єґра (інколи Джеґра) до площі Смолки (Смулки)
40. Словацького Від вілли пана Михайла Мороза до вул. Війтівська гора
41. Сад Словацького Обіймав територію від дому Люстіґа до торгових лавок над потоком 
42. Голубева Від вул. Стебницької, попри будинок Стемплера, до вул. Війтівська 

гора
43. Шашкевича Від вул. Стебницької (від дому Чупкевича) до вул. Бориславської
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44. Святого Юра Від вул. Стебницької (від дому Роснера) до вул. Бориславської
45. Війтівська гора Від вул. Стебницької (від дому Нижника) до цегельні Корнгабера 
46. Польна Від вул. Стебницької, повз склад дерева, до вул. Війтівська гора
47. Конарського Від вул. Бориславської (від вілли пана Фрітца) до вул. Стебницької
48. Площа Святої 

Тройці 
Простягалася від площі ринок в напрямку до вул. Бориславської, на-
впроти церкви Пресвятої Тройці

49. Бориславська Від вілли пана Фрітца до великої фабрики (згодом рафінерія «Galicja» 
біля Млинок Шкільникових)

50. Солоний ставок Від вул. Бориславської до будинку пані Подлюської
51. Горішня брама Від вул. Бориславської до міського лісництва
52. Завіжня Від коваля на роздоріжжю до муніципального (комунального або дер-

жавного) пасовища
53. Гончарська Від вул. Жупної (від вілли пана Цалика) до площі Св. Тройці
54. Жупна Від вілли пана Яна Нєвядомського до жупного моста
55. Зварицька площа Від жупного моста до соляних джерел
56. Площа Св. Юра Обіймала територію біля дерев’яної церкви Св. Юрія Побідоносця
57. Коминярська Від вілли пана Клося, вздовж потоку, до вул. Бориславської
58. Св. Хреста Від моста біля вілли пана Мериновича до вілли пана Гампля 
59. Кручена (Крута) Від вілли власника фіакрів Кікевича до вул. Тихої
60. Сліпа Від вілли Абр. Штемплера (Стемплера) до вілли Якуба Файєрштайна
61. Церковна Від вул. Св. Хреста, повз церкву Св. П’ятниці, до вілли Леловського
62. Тиха Від вул. Церковної до вул. Завіжньої
63. Беднарська Від статуї (колони) Св. Флоріана до вул. Соляної
64. Маріїнська Від вул. Беднарської до вул. Жупної
65. Св. Івана Хрес-

тителя
Від вул. Соляної до вул. Лішняньської (раніше Садова)

66. Корост Від вілли пана Рудкевича до самого кінця, аж під ліс

Другий епізод нашого дослідження, присвячений проекту будівництва трамвайної 
лінії в Дрогобичі, який був започаткований урядницькою елітою магістрату ще в 1909 
р. Даний факту є важливим аргументом на користь версії про «не провінційний» ритм 
життя Дрогобича в часі нафтового буму, тобто до початку Першої Світової війни.

В першій половині березня 1909 р. бургомістр Раймунд Ярош підтримав ідею львів-
ських та дрогобицьких інженерів прокласти в Дрогобичі трамвайну колію, яка мала 
серйозно модернізувати інфраструктуру Дрогобича [7, 1–2]. Як виявилося, ще в грудні 
1908 р. одна з приватних будівельних фірм на чолі із заступником державної залізниці у 
Львові Дремом Сайнфельдом подали короткий план будівництва електричної трамвай-
ної колії [7, 1]. Трасу було запроектовано від головної залізничної станції, вздовж вул. 
Стрийської до ринкової площі, далі вздовж вул. Трускавецької до малої станції Дрого-
бич-Трускавець (сьогодні знаходиться по лівому боці від залізничного переїзду по вул. 
Трускавецькій) [7, 1]. Залізнична консисторія у Львові одразу виготовила та ствердила 
плани трамвайної колії. Після цього проектанти звернулися до ґмінної ради Дрогобича 
про виділення під даний проект усіх необхідних, і порівняно, недешевих ґрунтів [7, 2]. 

Загальна протяжність першого етапу проекту становила 3 км, а оплата проїзду по 
курсу «трамвайного воза» мала становити 30 грошей від залізничного вокзалу до площі 
ринок, і 20 грошей ‒ з ринку до малої станції [7, 2]. Громадськість міста бадьоро віта-
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ла революційний проект магістрату, адже дорога до вокзалів завжди була проблемною 
через наявність болота на дорогах, завантаження возами та ін. Міністерська комісія 
практично одразу дозволила проектування траси. Найближчим часом мали розпочатися 
земельні роботи. Комісія підрахувала, що загальний бюджет проекту, який становив 
800 000 корон, цілком міг бути покритий згодом за рахунок ціни за проїзд. За цей же 
рахунок можна було б в подальшому утримувати колію та амортизацію трамваю. За 
іншими прогнозами мав змінитися і загальний торгівельний та бізнесовий ритм міс-
та, зростала б мобільність населення [7, 2]. Однак, в наступні тижні комісія змінила 
первинний план на додаткових 400 000 корон, які мали б покривати витрати на будів-
ництво електричної станції, з якої струм подавався б до трамвайних моторів та освіт-
лення. Фактично ґмінна рада Дрогобича сама захотіла більш дорогого устаткування, що 
викликало одразу фінансову суперечку щодо реальних кредиторів [7, 2]. Відтак було 
запропоновано ґмінній раді викупити обидва проекти будівництва терміном на 50 років, 
оскільки витрати були колосальні – 1 200 000 корон. Частина політиків міста розча-
рувалися в пропозиціях міністерства, оскільки лише будівництво електричної станції 
серйозно б підважило роботу міської газовні, в яку за останні роки вже було вкладено 
400 000 корон. Щоправда, з іншого боку – бібліотеки, адміністративні будівлі, кав’ярні 
та приватні будинку з появою дешевшої за газ електрики зменшили б свої витрати при-
наймні на 20 %. В кінцевому випадку дискусія продовжилася на рівні ґмінної ради [7, 
2]. Насправді ж проект таки не був реалізований у зв’язку із небажанням жодної з дер-
жавних, політичних та приватних бізнесових інституцій взяти на себе відповідальність 
за грошові видатки.

20-те грудня 1913 р. журналісти газети «Tygodnik Drohobycki» «золотими літерами» 
вписали в історію Дрогобича, адже це був «день тріумфу праці, доброї волі і поступу, 
коли магістрат Дрогобича зробив серйозну модернізацію маломістечкового Дрогобича 
на велике європейське місто» [4]. Такі гучні овації були пов’язані із затвердженням 
проекту дрогобицької електростанції та трамвайної лінії. Проект довгий час обговорю-
вався на тривалих нарадах і студіях магістрату, в яких ключову роль відіграли політики 
«автономісти». Паралельно із проектом було стверджено контракт на 50 років з Акціо-
нерним товариством у Відні, яке погодилося інвестувати в будівництво мільйони корон, 
при цьому жодного галлера з міської каси зовсім не передбачалося витрачати. Користь 
для громадськості від цього була нечувана для свого часу, адже лише нещодавно при-
пинила лютувати світова економічна (нафтова) криза [4]. 

Як виявилося, справа проектування електростанції та трамвайної лінії фактично 
розпочалася 3 травня 1913 р. з подання комітету фундаторів Східно-Галицької елек-
тростанції, який репрезентувався Акціонерним Електричним Товариством «Sokolnicki i 
Wiśnewski». Обидва проекти були юридично започатковані 20 червня 1913 р., а 28 лип-
ня 1913 р. інженер Томіцький у Львові запропонував дрогобицькому магістрату свої по-
слуги [4]. Це стало підставою для подальших робіт, які попередньо, впродовж року, ра-
зом із бургомістром Р. Ярошом провадив інженер Горн. Цікаво, що бургомістр розглядав 
найрізноманітніші проекти з інших «трамвайних міст», намагаючись віднайти вдалий 
механізм підтримки електричних ліній за рахунок міських коштів. Також бургомістр 
взяв на себе обов’язки з організації підготовчих робіт, які було викладено на сторінках 
спеціальної документації. 26 червня 1913 р. організаційний комітет представив новий 
пакет проектної документації, в якій було викладено відмінності між проектами трам-
вайної лінії Томінського, бургомістра Р. Яроша та інженера Горна. Усі без виключення 
проектні плани, а також висновки по їх відмінностях були представлені до розгляду 
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Промисловому банку Королівства Галичини та Лодомерії з великим Королівством Кра-
ківським. Згодом розвиток сценарію з будівництва електричної трамвайної лінії роз-
вивався за наступним планом: у магістраті відбулася спільна конференція бургомістра 
та інженера Горна, згодом розпочалося докладне вивчення усіх справ, далі практичні 
конференції по окремих інженерних та бюджетних комісіях. Також відбулися окрема 
конференція магістрату та осібно – спеціальної електричної комісії. Одна з основних 
нарад на чолі з Р. Ярошом розпочалася 18 жовтня 1913 р. При цьому до електричної 
комісії входили відомі меценати, магнати та політики «Дрогобицької Каліфорнії»: Якуб 
Файєрштайн, Герник Кугмеркер, Юліуш Мокрий, ксьондз Антоній (Рудницький) і д-р 
Владислав Шайна [4]. На спільних засіданнях було вирішено створити компанію меце-
натів, з якою впродовж 50 років міська ґміна зобов’язувалася співпрацювати, а відтак 
і співфінансувати проект будівництва та підтримки роботи міської електричної станції 
та трамвайної лінії. Щоправда, Р. Ярош зазначив, що питання ліцензування компанії 
слід поставити в пряму прив’язку до проекту трамваю, який має бути завершений не 
пізніше, аніж за 4 роки після запуску освітлювальних систем електричної станції. В 
наступному наради продовжувалися, а сам проект містив 16 параграфів, які принаймні 
вже остаточно передбачали кілька кілометрів трамвайної колії [4]. 

Новий крок до реалізації «трамвайної мрії» відбувся 20 грудня 1913 р. під час за-
сідання міської ради, яке тривало 6 напружених годин. Журналісти підмітили, що дис-
кусія, яка відбувалася у стінах магістрату в цілому відзначалася: об’єктивністю, вза-
ємоповагою політиків та відсутністю різноманітних пристрастей. Загалом було одно-
голосно ухвалено цілу систему постанов та директив щодо питання електричної станції 
та трамвайної лінії. Також у текст попередніх домовленостей було внесено поправки, 
які запропонував д-р Фалк. В цілому саме через ці постанови магістрат Дрогобича, а 
відтак уся політична еліта на чолі із бургомістром Р. Ярошом, на думку журналістів, 
«поставили собі пам’ятник, міцніший за мідь, на кшталт «Aere perennius» [4].

Показово, що у кінці березня 1913 р. в контексті розбудови залізничної станції в 
Трускавці місцева громада також пропонувала політикам звернутися по дозвіл у львів-
ське управління для розбудови трамвайної лінії в Трускавці [8]. Місцева трамвайна лі-
нія мала полегшити процес добирання жителів та відпочиваючих до основної залізнич-
ної станції. Проте проект навіть не був впроваджений на рівні міських постанов.

На початку січня 1914 р. попередні ствердження проекту електричної станції і трам-
вайної лінії вкотре привернули увагу журналістів, які констатували, що чи не вперше 
в історії Дрогобича між магістратом та міщанами запанували одноголосна взаємопід-
тримка та порозуміння у прийнятті рішень. Щоправда на початку 1914 р. у місті все 
більше було чути глобальні заклики «до бою», аніж до реалізації міських проектів [5].

24 січня 1914 р. журналісти опублікували цікаву інформацію, про ситуацію із За-
двірним передмістям Дрогобича, інтелігенція і політична еліта якого в особах пана Кру-
глія та Свірняка вирішили оскаржити затверджений проект будівництва електричної 
станції і трамвайної лінії [9]. Таке розгортання подій, на думку редакторів «Tygodnika 
Drohohbyckiego», було пов’язане із загальною відсталістю цього передмістя, яке, мов-
ляв, «здавна привикло жити в шумі паровозів та рафінерії «Austryja», а також числен-
ному потоку робітників, та великій кількості худоби, яка щодня паслася на місцевих 
обширних толоках». Відсталість від інших передмість була очевидною, а тому мало хто 
дбав про електрифікацію цього району, а тим більше проведення тут трамвайної колії. 
Через загальну культурну та економічну «відсталість» жителів Задвірного передмістя 
часто називали цибульниками [9]. Протестацію політиків, ані журналісти, ані більша 
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частина міщан не підтримували, адже це суперечило бажаній концепції розвитку, а 
тому багато хто почав відверто проклинати протестувальників, мовляючи, що «їм не 
пробачать навіть їхні власні діти та правнуки» [9]. Водночас було опубліковано цікаву 
думку про реальну користь від трамвайної лінії, яка «не тільки скоротить час добирання 
громадян, але й уніфікує вартість ґрунтів між центром та периферією, що так чи інакше 
буде вигідно усім власникам». З іншого боку, лінія підвищила б значення передмість у 
розвитку міста [9].

20 лютого 1914 р. українська газета «Діло» все ж повідомила громадськість краю 
про продовження робіт із реалізації проекту трамвайної лінії в Дрогобичі [1]. В цей 
час Міністерство залізниць надало право Акціонерному товариству у Відні на протязі 
одного року управляти веденням справ технічних залізниць з метою завершення бу-
дівництва електричної трамвайної лінії в Дрогобичі. Зазначалося, що трамвайна колія, 
відповідно до попередніх проектів мала проходити через вул. Стрийську до Площі ри-
нок, «з евентуальним продовженєм її через ринок», вздовж вул. Міцкевича, аж до вул. 
Лішнянської. 

Висновки. Таким чином, пропоновані увазі читача два епізоди з історії «Астрій-
ського Дрогобича» дозволяють розширити потенційний об’єм достовірної інформації 
про інфраструктуру та простір нашого міста, який чи не востаннє ілюструє «йосифін-
ський вид міста», ритмічному розвитку якого завадила Перша світова війна і буремні 
події українсько-польської війни. 

Як бачимо програма будівництва трамвайної лінії була частково зупинена у зв’язку 
із судовою протестацією передміщан, зокрема українських політиків Круглія та Свірня-
ка. Щоправда, з іншого боку, проект не встигли б реалізувати, оскільки на це потрібен 
був не один рік, а у вересні 1914 р. Дрогобич був окупований російськими «модерніза-
торами».
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SYNDROM FAŁSZYWEJ PAMIĘCI.
PROBLEMATYKA KREOWANIA WIZJI HISTORII NAJNOWSZEJ 

PRZEZ KOMUNISTYCZNĄ WŁADZĘ W POLSCE1

Мальчевська-Павелец Д., Павелец Т. Синдром фальшивої пам’яті. Проблема інтерпрета-
ції сучасної історії комуністичною владою Польщі. У статті, що складається з двох частин, 
аналізується колективна пам’ять польського суспільства. У першій розглянуто питання придат-
ності психологічних категорій і концептів, сформованих у зв’язку з так званою терапією віднов-
леної пам’яті і синдромом фальшивої пам’яті, до вивчення процесів перетворення колективної 
пам’яті. У другій частині зроблено спробу застосувати деякі з них стосовно осмислення ради-
кальної трансформації історичної пам’яті поляків, застосованої новою комуністичною елітою 
після Другої світової війни. У тексті увагу зосереджено на ключовому аспекті аналізованої про-
блеми, тобто на шкільній історичній освіті. Основою емпіричних досліджень є підручники з іс-
торії для початкової та середньої школи, які вийшли друком на початку 50-х рр. ХХ ст.

Ключові слова: синдром фальшивої пам’яті, колективна пам’ять, комунізм, історія Польщі.

Malczewska-Pawelec D., Pawelec T. False memory syndrome: the creation of a vision of nation’s 
recent history by communist authorities in Poland (in search of a research model). The paper deals 
with the collective memory of Polish society and is divided into two parts. In the fi rst one the utility of 
psychological categories and concepts originally developed around the recovered memory therapy and 
the false memory syndrome for studying attempts to change collective memory made «from above» is 
discussed. The second one seeks to apply some of them to the study of a radical transformation of Poles’ 
historical memory undertaken by the new communist ruling elite after WW II. The paper is focused on 
the crucial aspect of this issue, i.e. school education in history and history textbooks for elementary and 
junior high schools that were published in the early 1950s form its empirical basis.

Key words: false memory syndrome, collective memory, communism, history of Poland.

Мальчевска-Павелец Д., Павелец Т. Синдром ложной памяти. Проблема интерпретации 
современной истории коммунистической властью Польши. В статье, которая состоит из 
двух частей, анализируется коллективная память польского общества. В первой рассмотрены 
вопросы пригодности психологических категорий и концептов, сложившихся в связи с так на-
зываемой терапией восстановленной памяти и синдромом ложной памяти, к изучению процессов 
преобразования коллективной памяти. Во второй части сделана попытка применить некоторые 
из них относительно осмысления радикальной трансформации исторической памяти поляков, 
примененной новой коммунистической элитой после Второй мировой войны. В тексте внимание 
сосредоточено на ключевом аспекте рассматриваемой проблемы, т.е. на школьном историческом 
образовании. Основой эмпирических исследований являются учебники по истории для начальной и 
средней школы, вышедших в начале 50-х гг. ХХ в.

Ключевые слова: синдром ложной памяти, коллективная память, коммунизм, история 
Польши.

Określenie problemu. Niniejszy tekst dotyczy zbiorowej pamięci historycznej społe-
czeństwa polskiego, rozumianej jako zestaw przekonań i wyobrażeń na temat przeszłości 
(odnoszących się do zdarzeń, postaci, procesów wraz z elementami wartościującymi) po-

© Malczewska-Pawelec D., Pawelec T. Syndrom fałszywej pamięci. Problematyka kreowania wizji 
historii najnowszej przez komunistyczną władzę w polsce



40   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 8, 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iñòîðiÿ

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

dzielanych wspólnie przez członków wspomnianej zbiorowości [29, 129–130; 30, 13–14]. 
W prezentowanych rozważaniach podnosimy dwa wątki – teoretyczny oraz praktyczno-
-poznawczy.

W zakresie pierwszego staramy się wykazać, że sieć kategorii, tropów i skojarzeń roz-
winiętych wokół tzw. terapii odzyskanej pamięci (TOP), a w szczególności wokół idei «syn-
dromu fałszywej pamięci» (SFP), może być użyteczna w refl eksji nad próbami «odgórnego» 
przekształcania pamięci zbiorowej społeczeństwa. Następnie, w obrębie drugiego, usiłujemy 
przetestować wspomniane wyżej narzędzia pojęciowe w rozważaniach nad niektórymi aspek-
tami próby radykalnej przebudowy pamięci historycznej Polaków, jaką podjęli nowi komuni-
styczni władcy kraju po II wojnie światowej.

Chociaż dociekania nasze bezpośrednio dotyczą spraw polskich, to jednak sądzimy, iż 
mogą mieć one szersze odniesienie. Sytuują się one bowiem w obrębie rozległej i skompli-
kowanej problematyki badań nad rolą systemu komunistycznego w przeobrażeniach społecz-
nych i kulturowych jakie zachodziły w krajach bloku sowieckiego. Podstawowa wspólnota 
historycznych losów i doświadczeń społeczeństw tych krajów, wynikająca z faktu odgórnego 
narzucenia importowanego z zewnątrz totalitarnego systemu, zachęca do porównań, otwiera 
możliwość stawiania podobnych pytań badawczych, testowania tych samych modeli teore-
tycznych na materiałach empirycznych odnoszących się do różnych państw. 

Główne zagadnienia. W naszym przekonaniu wszechstronny opis i wyjaśnienie wpływu 
komunizmu na poddane władzy ZSRS narody Europy Środkowej i Wschodniej jawi się ak-
tualnie jako najważniejsze zadanie dla historyków najnowszych w naszej części kontynentu. 
Mimo ogromnych wysiłków niemałego grona badaczy nadal znajdujemy się na początku drogi. 
Wyraźnie widoczny jest zwłaszcza defi cyt ujęć teoretycznych i modelowych, które pozwoliłyby 
przekroczyć poziom potocznej percepcji zjawisk dziejowych. To problem zawsze dający o sobie 
znać w przypadku «historyka dnia wczorajszego», który nieuchronnie pozostaje naznaczony 
perspektywą uczestnika badanych wydarzeń i uwikłany w ideologiczne spory na temat sensu 
i znaczenia tego co bezpośrednio poprzedzało/warunkowało teraźniejszość (a dla wielu wciąż 
pozostaje jej częścią) [22, 4]. W przypadku wymienionego wyżej obszaru dociekań trudno-
ści spotęgowane są przez skutki całych dziesięcioleci komunistycznych praktyk kontroli myśli 
oraz manipulowania rzeczywistością. Brak elementarnej jawności w bardzo wielu sferach życia 
społecznego sprawił, że w efekcie dzisiejsi historycy często stają przed fundamentalnymi trud-
nościami już na etapie defi niowania bazy źródłowej i formułowania elementarnych twierdzeń 
faktografi cznych. Stąd nie dziwi wrażenie, że gros ich wysiłków badawczych skupił się na usta-
laniu właśnie owych podstawowych faktów, liczb i dat; refl eksja nad głębszymi mechanizmami 
funkcjonowania komunizmu została jakby odłożona na później («gdy będziemy dysponować 
dostateczną bazą źródeł i faktów»). Tymczasem taka refl eksja wydaje się niezbędna już w punk-
cie wyjścia. Dopiero dzięki niej – w perspektywie zaproponowanego modelu – owe fakty i 
zdarzenia zyskują istotną historyczną wymowę i mogą pozwolić na wyjaśnienie i zrozumienie 
badanego fenomenu. Stanowić to może też pewną ochronę przed poddaniem się bezpośrednim 
wpływom różnych «opcji» polityczno-ideologicznych (stosunek do rozmaitych aspektów ko-
munistycznego «dziedzictwa» w krajach naszego regionu pozostaje nadal jednym z kluczowych 
czynników różnicujących w tym zakresie), a także ułatwić zdystansowanie się od subiektywnej, 
jednostkowej wiedzy żyjących uczestników zdarzeń.

«Syndrom fałszywej pamięci» (syndrom fałszywych wspomnień) to paradiagnostyczna 
kategoria obecna w sferze współczesnej praktyki psychoterapeutycznej. Według najczęściej 
cytowanej defi nicji Johna Kihlstroma oznacza «stan, w którym tożsamość danej osoby oraz 
jej relacje interpersonalne koncentrują się wokół wspomnienia/pamięci traumatycznego 
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doświadczenia, które jest obiektywnie fałszywe, ale o prawdziwości którego owa osoba 
jest przekonana. (...) Syndrom można zdiagnozować wtedy, gdy wspomnienie jest zakorze-
nione tak głęboko, że określa całą osobowość i styl życia jednostki, zaburzając w efekcie 
wszelkie inne rodzaje adaptacyjnych zachowań. Analogia do zaburzenia osobowości jest 
zamierzona. Syndrom fałszywej pamięci jest szczególnie destrukcyjny ponieważ dana oso-
ba pracowicie unika konfrontacji z dowodami, które mogłyby zakwestionować owo wspo-
mnienie. Zaczyna więc ono żyć własnym życiem, skondensowane, ugruntowane i oporne 
na korekty. Osoba może do tego stopnia koncentrować się na wspomnieniu, że jest ono w 
stanie skutecznie ją odciągnąć od zmierzenia się z rzeczywistymi problemami jej życia» 
[23, 957–974].

Wymieniona kategoria pojawiła się w początkach lat 90. minionego, tj. XX stulecia w 
związku z gwałtownym rozpowszechnieniem się w praktyce psychoterapeutycznej USA (a 
później też innych krajów, zwłaszcza anglojęzycznych), tzw. terapii odzyskanej pamięci. 
Zwolennicy tego podejścia utrzymują, iż najczęstszym (podstawowym) źródłem zaburzeń i 
symptomów psychicznych oraz psychosomatycznych u ludzi dorosłych są traumatyczne do-
świadczenia z dzieciństwa, których dana osoba nie jest w stanie sobie przypomnieć albowiem 
zostały wyparte lub też uległy tzw. dysocjacji [33, 144–146]. Celem psychoterapii jest tedy 
przywołanie do świadomości pacjenta (tzn. przypomnienie) owych doświadczeń – zakłada 
się przy tym, iż jest wykonalne (i przy tym często wręcz konieczne terapeutycznie) przy-
wołanie wspomnienia faktualnie wiernego temu co rzeczywiście przydarzyło się pacjentowi 
przed wieloma (najczęściej) laty. W toku tego rodzaju psychoterapii najczęściej dochodzi do 
przypomnienia sobie rozmaitych aktów seksualnej przemocy i molestowania, jakich miałby 
pacjent doświadczać w dzieciństwie i to nieraz ze strony najbliższych członków rodziny, w 
tym przede wszystkim rodziców (ojca), czasem też aktów wiążących się z praktykami sata-
nistycznymi.

Tego rodzaju ustalenia kliniczne prowadziły terapeutów pamięci, jak też podzielających 
ich przekonania licznych pracowników społecznych, psychologów, psychoanalityków, praw-
ników i kryminologów, do określonych wniosków na temat kondycji współczesnego społe-
czeństwa, na przykład do tezy o rozpowszechnieniu w społeczeństwach zachodnich praktyk 
pedofi lskich i kazirodczych, tak w rodzinach, jak i poza nimi. Znaczny odsetek pacjentów 
pod wpływem odzyskanej pamięci radykalnie przewartościowywał swoje relacje rodzinne, 
nierzadkie były procesy sądowe – też przeciw najbliższym – w których istotny albo kluczowy 
dla wyroku skazującego okazywał się materiał odzyskanych wspomnień. Wspomnianemu 
zjawisku (naturalnie sensacyjnie nagłaśnianemu w mediach) towarzyszył swoisty ruch sprze-
ciwu ze strony (1) wielu rodziców oskarżonych (bezzasadnie, jak utrzymywali) przez włas-
ne dzieci o seksualne występki; (2) psychoterapeutów sceptycznych wobec niektórych kon-
kretnych przypadków i/lub pewnych technik czy założeń TOP (albo wręcz całokształtu tego 
przedsięwzięcia); (3) psychologów negujących zasadność koncepcji funkcjonowania pamięci 
(w oczywisty sposób wywodzącej się z psychoanalizy) na jakiej wspiera się wymieniona te-
rapia. Instytucjonalnym zapleczem tych działań stała się tzw. Fundacja Syndromu Fałszywej 
Pamięci [False Memory Syndrome Foundation] zrzeszająca osoby niesłusznie oskarżane na 
podstawie odzyskanej pamięci oraz ich krewnych, jak też tych przedstawicieli świata aka-
demickiego oraz terapeutów, którzy są przekonani o bezzasadności i szkodliwości praktyk 
terapii odzyskanej pamięci. To właśnie zabiegi osób związanych z fundacją upowszechniły 
naszą tytułową kategorię w dyskursie publicznym, praktyce sądowej i literaturze naukowej; z 
drugiej jednak strony nie została ona zaakceptowana w ofi cjalnej diagnostyce psychologicz-
nej w USA.
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Debaty wokół TOP czy też, jak woleliby mówić inni, ruchu implantowania fałszywych 
wspomnień w umysłach bezbronnych pacjentów, były niezwykle gorące. Jak łatwo zgadnąć, 
pojawiły się w nich kwestie bardzo daleko wykraczające poza zagadnienie wiarygodności i 
skuteczności określonego modelu psychoterapii; brak jednak miejsca na szersze omówienie 
tej sprawy, obrosła zresztą ona rozległą literaturę. Znamienne jednak, iż w obrębie główne-
go nurtu amerykańskiej psychiatrii i psychoterapii utrzymuje się stanowisko sceptycznego 
dystansu w stosunku zarówno do twierdzeń radykalnych entuzjastów TOP, jak też i tych gło-
szonych przez przekonanych zwolenników SFP. Celnie wyraża to ofi cjalna enuncjacja Ame-
rykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (American Psychological Association – APA), 
uznająca za możliwe zarówno wypadki przypominania sobie w trakcie terapii zapomnianych 
wspomnień rzeczywistych traumatycznych wydarzeń, jak przypadki narzucania wspomnień 
fałszywych przez terapeutę. Jeśli chodzi jednak o społeczne i zwłaszcza sądowe implikacje 
odzyskanych wspomnień, APA ostrzega zdecydowanie przed zawierzaniem ich faktualnej 
ścisłości gdy (co wcale nierzadkie w terapii odzyskiwanej pamięci) nie istnieją żadne ze-
wnętrzne dane konfi rmujące faktyczne zaistnienie inkryminowanych zdarzeń.

Dlaczego przywołujemy tę kategorię, na pierwszy rzut oka odległą od potrzeb i refl eksji 
historyka? Otóż wierzymy, iż poszukiwanie kategorii, podejść, schematów interpretacyjnych 
poza obszarem dotychczas ustanowionego dyskursu historii (a także metodologii historii) 
może, przy całym ryzyku przekraczania różnych dyscyplinarnych czy konceptualnych granic, 
niejednokrotnie okazywać się poznawczo płodne dla praktyki badawczej historyka. Wydaje 
się nam przy tym, iż może być tak szczególnie wtedy, gdy historiografi a podejmuje problemy 
i zagadnienia nie-tradycyjne, «nieoswojone» jeszcze w sposób dostateczny w refl eksji teo-
retycznej i konkretnohistorycznych dociekaniach naszej dyscypliny. Problematyka pamięci, 
acz obecna już od pewnego czasu w profesjonalnym pisarstwie historycznym [9; 12], wciąż 
wydaje się pozostawać obszarem nie do końca określonym i wieloznacznym. Usprawiedliwia 
więc to, jak uważamy, nasze poszukiwania.

Problematyka pamięci w pierwszym rzędzie pozostaje sferą dociekań psychologii. Nie 
może więc dziwić, że zainteresowany pamięcią historyk w tę właśnie stronę spogląda, poszu-
kując adekwatnego dla swych potrzeb badawczych zestawu pojęć teoretycznych czy episte-
mologicznych kategorii.

Trzeba zauważyć w tym miejscu, iż tradycja wzajemnych związków i współpracy pomię-
dzy historykami oraz psychologami nie jest nazbyt silna [6, 10–16; 20, 63–88]. Istnieje jed-
nak w tym zakresie wyjątek, nie u wszystkich zresztą psychologów wzbudzający entuzjazm. 
Chodzi o trwającą już od wielu dziesięcioleci współpracę niektórych przedstawicieli środo-
wiska historycznego z psychologią głębi. Burzliwe dzieje tzw. psychohistorii (ten paradygmat 
dziejopisarski stanowi niewątpliwie najbardziej wyrazisty «produkt» oddziaływania psycho-
analizy na praktykę badawczą historyków) zaświadczają o poznawczej płodności wglądów 
i kategorii zapożyczonych od Sigmunda Freuda i jego spadkobierców [21; 28; 13, 14–41]. 
Psychoanalityczne inspiracje odnaleźć zresztą można w obszarze wielu innych nurtów współ-
czesnego pisarstwa historycznego: w szczególności historii gender czy nowej historii kultury. 
Nierzadko i niewątpliwie z pożytkiem sięgają też do nich teoretycy historiografi i. Wreszcie, 
co tu najistotniejsze, odnajdujemy ich obecność w piśmiennictwie historycznym traktującym 
o pamięci [25, 28–52].

Psychoterapia odzyskanej pamięci zasadniczo rzecz biorąc nie jest uznawana za część ru-
chu psychoanalitycznego. Jej zwolennicy zakwestionowali i odrzucili sporo ważnych założeń 
psychoanalitycznej ontologii (np. właściwą jej wizję dziecięcej seksualności) i fundamental-
nych zasad psychoanalitycznej terapii (np. dystans i brak zaangażowania ze strony terapeuty). 
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Potępili też Freuda oraz jego następców za patriarchalne skrzywienie, na jakim ufundowali 
oni psychoanalizę. Jednak wyraźny, silny związek pomiędzy tymi dwoma przedsięwzięciami 
nie podlega dyskusji. Terapia odzyskanej pamięci genetycznie wyrosła z psychoanalizy i z tej 
właśnie racji myśl oraz terapia psychoanalityczna pozostaje nadal podstawowych punktem 
odniesienia dla terapeutów pamięci. Rezygnując bowiem z części jej założeń zachowali inne, 
nie mniej istotne. A zatem tak jak dla psychoanalityków, podstawowa pozostaje dla nich idea 
wyparcia [19, 386]. W procesie terapeutycznym odwołują się do typowo psychoanalitycz-
nych technik analizy wolnych skojarzeń pacjenta, jego snów i – przede wszystkim – relacji 
przeniesieniowych. Wierzą – bardziej może jeszcze niż przeciętny psychoanalityk – w sku-
teczność regresji w służbie terapii. Być może najistotniejszą zmianą jest przyjęcie (i to w 
ortodoksyjnej, literalnej postaci) stanowiska, iż symptomy i wyparte treści nieświadomości 
niemal zawsze dokumentują – niezależnie od wszelkich zakłóceń, przepracowań, zniekształ-
ceń etc. – nie tyle wytwory fantazji, ile faktyczne urazowe doświadczenia z dzieciństwa. 
Dlatego właśnie stanowią oznaki pamięci, którą można i należy odzyskać. 

Myśliciele argumentujący na rzecz wartości idei psychoanalitycznych w praktyce badaw-
czej dziejopisarstwa zwykle akcentują swoistą «odpowiedniość» psychoanalitycznego bada-
nia historii osobistej pacjenta i właściwego dla historyków dociekania nad dziejami minio-
nymi. Choć to dwa różne przedsięwzięcia, dotyczące odmiennych sfer ludzkiej działalności i 
formułujące odmienne cele, zdaniem tych myślicieli zachodzi tu pewnego rodzaju struktural-
ne podobieństwo [3, 7–65; 7, 107–120; 16, 17–29; 24]. 

W niniejszym wystąpieniu chcemy powołać się na podobnego rodzaju argumentację. Nie 
przesądzamy o prawomocności terapii odzyskanej pamięci, a w szczególności nie rozstrzy-
gamy czy jej krytyka prowadzona przez zwolenników tezy o syndromie fałszywej pamięci 
dotyczy niefortunnych błędów lub «ekscesów» niektórych terapeutów czy też ujawnia fun-
damentalną szkodliwość i bezzasadność takiej terapii w ogóle. Twierdzimy jedynie, iż przed-
stawiony w ramach tejże krytyki model implantowania w pamięci indywidualnego pacjenta 
fałszywych wspomnień okazuje się bezpośrednio pomocny dla rozważań nad zbiorową pa-
mięcią historyczną społeczeństwa polskiego (i nie tylko), w szczególności zaś nad zabiegami 
kształtowania zawartości i struktury tejże pamięci przez komunistów sprawujących w Polsce 
władzę po II wojnie światowej. Innymi słowy, dostarcza on narzędzi opisu dynamiki i me-
chanizmów zmiany pamięci pod wpływem określonych zabiegów «terapeutycznych» (a tak 
można niewątpliwie interpretować postawę komunistycznej elity władzy wobec społeczeń-
stwa, o czym niżej) przydatnych w rozważaniach zarówno nad znerwicowaną jednostką w 
czterech ścianach pokoju przyjęć, jak też nad społeczeństwem kształtującym określoną (tzn. 
fundowaną na pamięci) relację wobec własnej przeszłości.

Wskażmy zatem kluczowe podobieństwa strukturalne; jednocześnie stanowić one będą 
podstawowe punkty wyjścia dla naszej refl eksji.

Pierwszy wiąże się z podkreśleniem podstawowego znaczenia pamięci (zwanej autobio-
grafi czną) dla tożsamości jednostki z jednej strony, a pamięci historycznej dla tożsamości 
zbiorowości z drugiej.

W TOP pamiętanie (pamięć autobiografi czna) stanowi fundamentalny aspekt ja (jako zło-
żonej mentalnej struktury), w istotnym stopniu determinuje jego organizację (self-scheme) 
i tym samym zapewnia poczucie ciągłości i tożsamości jednostki. Wyparte i zdysocjowane 
wspomnienia skutkują utratą i zniekształceniem istotnych składowych osobowości [33, 57–
72]. Dlatego właśnie tak ważne jest odzyskiwanie utraconej pamięci. Implantowanie zatem 
wspomnień fałszywych – podkreślają z kolei krytycy terapii – prowadzi do głębokich prze-
kształceń tożsamości danej osoby, zakwestionowania jej dotychczasowych – w przeszłości 
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zakorzenionych – więzi oraz identyfi kacji. Jednocześnie podkreśla się tu związek pamięci z 
nabywaniem społecznych kompetencji – wartości, wzorów działania i poznawczych skryp-
tów. Zafałszowana wspomnieniem rzekomych traum pamięć prowadzić może do ubytku i 
utraty tychże. 

Ponieważ z kolei zbiorowa pamięć historyczna, realizując funkcję integrowania danej 
grupy, współokreśla jej tożsamość, to przebudowa struktury i treści tej pamięci prowadzi 
do istotnych zmian tejże tożsamości. Wpływa to również na kształt działań prospektywnych 
podejmowanych przez członków danej zbiorowości w obrębie teraźniejszości.

Kolejny punkt wiąże się z dokonanym na obu polach odrzuceniem przekonania o statycz-
nym charakterze pamięci – zarówno dla reprezentanta TOP, jak i dla badacza pamięci zbio-
rowej nie jest ona magazynem gotowych do odtworzenia/przywołania treści. Dynamiczny 
charakter zjawisk pamiętania prowadzi w obu wypadkach do sformułowania tezy o autono-
mizacji konkretnej zawartości pamięci w stosunku do zjawisk/doświadczeń z przeszłości (czy 
to jednostkowej czy to zbiorowej), do których miałaby się ona odnosić.

Teoretycy pamięci ujmują ową dynamikę w postaci szeregu mechanizmów psychologicz-
nych wpływających na ostateczny kształt tego co pamiętamy. Piszą o wpływie zaprzeczania 
(doświadczeniom i emocjom), cenzury, wyparcia i dysocjacji, o projekcjach, wspomnieniach 
przesłonowych i fasadowych opowieściach, odnajdują w pracy pamięci procesy odnoszo-
ne przez Freuda do pracy marzenia sennego: zagęszczanie, przemieszczenie, obrazowanie i 
opracowanie wtórne [33, 137–149]. Ich konkretny wpływ i ostateczny rezultat (tzn. co pamię-
tamy i co potrafi my przywołać we wspomnieniach) jest funkcją naszych aktualnych potrzeb 
psychologicznych, bieżących doświadczeń i emocji, społecznie uwarunkowanych możliwo-
ści ekspresji.

W tym kontekście zauważmy, że zajmujący się pamięcią zbiorową historycy pozostają 
niejednokrotnie otwarci na podobny sposób ujmowania dynamiki pracy pamięci – niejako 
wręcz zapożyczają w tym celu freudowskie kategorie. Podobne implikacje niesie też – często 
przywoływana w tym kontekście – halbwachsowska idea społecznych ram pamięci (aktualnie 
funkcjonujących w grupie kategorii, wzorców i wartości) rozstrzygających co i jak może być 
zapamiętane (przywoływane we wspomnieniu) [9, 88–90].

Zauważmy teraz, że dynamiczny charakter pamięci prowadzi zwolenników SFP do tezy 
o istnieniu realnej możliwości (groźby i niebezpieczeństwa) manipulowania zawartością pa-
mięci przez podmiot pozostający w pozycji autorytetu/władzy w stosunku do nosiciela pa-
mięci; w szczególności zaś przez terapeutę w pokoju przyjęć pacjentów. «Terapeuta» (dla 
zwolennika syndromu cudzysłów byłby tu konieczny) wnosi do procesu przebudowy pamięci 
własne oczekiwania oparte na teorii i doświadczeniu klinicznym, a także na własnych uprze-
dzeniach i stereotypach. Analizując symptomy pacjenta, jego skojarzenia, sny i przeniesienie, 
formułuje przypuszczenia na temat doświadczeń z przeszłości jakie za nimi się kryją. Decy-
duje więc w ostatecznym rachunku co należy sobie «przypomnieć», a dzięki swej pozycji 
autorytetu, posługując się mieszanką sugestii i zastraszenia (rozwijająca się podczas sesji 
«regresja w służbie terapii» prowadzi – jak podkreślają krytycy terapii pamięci – do całko-
witej emocjonalnej zależności pacjenta od terapeuty [2, 172–175]) doprowadza go do zaak-
ceptowania, zarówno na płaszczyźnie intelektualnej, jak i emocjonalnej, prawdziwości treści 
narzucanych jego pamięci.

Analogiczną możliwość rozpoznajemy w odniesieniu do pamięci historycznej społeczeń-
stwa. Tutaj w roli podmiotu intencjonalnie manipulującego zawartością tejże pamięci wystą-
pić może np. rządzący państwem obóz polityczny (w szczególności rządzący w sposób tota-
litarny). Dysponuje on przecież rozległym zestawem narzędzi wpływania na kształt rozwija-
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nego w obrębie społeczeństwa dyskursu na temat przeszłości. Potrzeba zaś takiej ingerencji 
występuje szczególnie ostro wtedy gdy obóz ten usiłuje ustanowić ład społeczno-polityczny 
radykalnie (rewolucyjnie) odmienny od dotychczasowego. Innymi słowy, w sytuacji gdy re-
prezentanci władzy «...proklamują urzeczywistnianie nowego ładu w imię całego społeczeń-
stwa, a społeczeństwo to mając poczucie bycia narodem odwołuje się do własnej przeszłości 
jako jednego z elementów swojej tożsamości, to staną przed koniecznością jakiegoś ustosun-
kowania się do wyobrażeń o przeszłości narodu, [ale też – D.M.P. i T.P.] i stworzenia takiego 
jej obrazu, z którego wynikałoby, iż to właśnie oni, rewolucjoniści, którzy sięgnęli po władzę 
są do jej sprawowania najbardziej powołani» [29, 138–139].

Manipulujący pamięcią psychoterapeuci subiektywnie motywowani są intencją leczenia 
jednostek naznaczonych traumami, które pozbawione łączności z zasobami swojej pamięci 
utraciły możliwość twórczej integracji istotnych (kluczowych) dla swej egzystencji doświad-
czeń. Wierzą, że przywrócenie niezmiernie bolesnych nawet wspomnień w ostatecznym ra-
chunku pozwoli na bardziej realistyczne i mniej patologiczne funkcjonowanie pacjenta w 
obrębie teraźniejszości i w planie przyszłości.

Podobne motywacje mogą też kierować działaniami podejmowanymi przez rządzących w 
sferze pamięci historycznej społeczeństwa naznaczonego w przeszłości bolesnymi doświad-
czeniami. Twierdzimy, iż tak właśnie było w studiowanym przypadku polskich komunistów 
po II wojnie światowej. W naszym przekonaniu nie należy traktować takich motywów jedynie 
(albo wyłącznie) jako racjonalizacji dążenia do władzy i totalitarnej kontroli. One autentycz-
nie w określony sposób strukturalizowały właściwą im percepcję polskiego społeczeństwa 
jako przedmiotu «terapeutycznych» działań, a także w pewnym stopniu przynajmniej same 
te działania.

Teraz kilka słów o naszym zbiorowym «terapeucie» – komunistycznej elicie władzy. 
Podkreślmy na wstępie, że podjęcie operacji daleko idącej przebudowy pamięci histo-
rycznej społeczeństwa polskiego wynikało ze specyfi cznego postrzegania rzeczywistości 
społecznej przez ówczesnych rządzących Polską [26]. W ich wizji świata i człowieka 
społeczeństwo (jako pewna całość) stawało się uprzedmiotowione. Ujmowano je raczej 
jako obiekt różnorodnych zabiegów podejmowanych przez podmioty wobec niego ze-
wnętrzne, aniżeli samoistnie działający czynnik sprawczy. Było ono pojmowane mgli-
ście, nie precyzowano np. kto je konstytuuje (pewne grupy społeczne, jak «burżuazję» i 
«obszarników», oraz jednostki z niego wyłączano). Niejasna też byłą relacja pomiędzy 
społeczeństwem, a równie niedookreślonym «narodem». Generalnie, w użyciu były tu 
dwie metafory: «dziecka», które można poddać niezbędnemu procesowi wychowawcze-
mu i «puszki Pandory» [14, 234–235]. Zwłaszcza ta ostatnia jest ciekawa, albowiem 
implicite odnosi się do bagażu pamięci i tradycji «obciążającego» hipotekę historyczną 
Polaków. «Polska – mówił Jakub Berman – to puszka Pandory. Łatwo z niej wypuścić złe 
duchy, ale potem trudno je ściągnąć z powrotem. [...] To cały syndrom: marzenia o Polsce 
wielkiej, Polsce mocarstwowej, Polska – Chrystusem narodów, Polacy – narodem wybra-
nym; [...] te wszystkie rojenia jagiellońskie połączone z marzeniami o wielkiej ekspansji 
na Wschód, które znamy z Sienkiewicza, żyją w świadomości Polaków ciągle, bo były 
przez wieki pielęgnowane w różnych środowiskach» [14, 235]. Przyjmowali więc oni 
istnienie w świadomości społeczeństwa treści, doświadczeń, emocji i przeżyć, które uwa-
żali za wysoce szkodliwe – wymagające zatem głębokiej korekty [14, 239]. Pozwalało to 
w ostatecznym rachunku «wejść w rolę» terapeuty, zaś społeczeństwo potraktować analo-
gicznie do pacjenta, który sam nie potrafi  sobie pomóc i biernie oczekuje terapeutycznych 
zabiegów. Można jednak zauważyć, że ów «pacjent» sam nie zgłaszał potrzeby pomocy, 
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został zdiagnozowany i zakwalifi kowany do «leczenia» wbrew własnej woli. Moment był 
szczególny. Społeczeństwo w wyniku traumatycznych doświadczeń świeżo zakończonej 
II wojny światowej było zdziesiątkowane, pozbawione elit, wielu jego członków boleśnie 
przeżywało indywidualne tragedie. Było więc w jakiejś mierze bezbronne wobec «tera-
peutycznej» manipulacji.

Terapia prowadzona była na różnych polach i na wiele sposobów. Być może nie byłoby 
błędem stwierdzić, że właściwie całość dyskursu artykułowanego przez rządzący obóz mniej 
lub bardziej bezpośrednio realizowała zadanie «stworzenia» nowego, tzn. «socjalistycznego» 
człowieka, o zmienionej tożsamości i odmienionej pamięci. Konkretnie zaś zmienianiu pa-
mięci historycznej (bo ta kwestia interesuje nas tu bezpośrednio) służyły: edukacja szkolna (w 
tym zwłaszcza – acz nie wyłącznie – historyczna), przekazy medialne dotyczące przeszłości 
(w prasie i radiu) oraz przynajmniej część bieżącej produkcji literackiej. Na dużą skalę ruszył 
proces kreowania miejsc pamięci alternatywnych wobec dotychczas istniejących. Wznoszo-
no zatem nowe pomniki, nadawano ulicom nowe nazwy, dokonując daleko nieraz idących 
przekształceń symboliki przestrzeni miejskich. Temu celowi służyły starannie aranżowane 
masowe uroczystości i pochody, jak też zmiany w kalendarzu ofi cjalnych świąt i rocznic. Jak 
byśmy powiedzieli, fundowano nowy kanon historyczny [29, 134–135]. Powyższe uwagi, 
w żaden sposób nie aspirujące do wyczerpania zagadnienia, sygnalizują jednak wystarcza-
jąco jak rozległym, wielostronnym i złożonym był podjęty w dobie stalinowskiej program 
przebudowy pamięci historycznej polskiego społeczeństwa. Jednocześnie wskazują one na 
szeroki zakres dociekań badawczych niezbędnych dla pełnego i całościowego rozważenia 
wspomnianego zjawiska. 

Niniejszy artykuł traktuje o istotnym wycinku tego zagadnienia. Koncentrujemy się na 
edukacji szkolnej, ściślej zaś biorąc, na zawartości podręczników historii wydawanych w 
latach 1951 – 1956 [4; 17; 18; 11; 10, 303–308], czyli w okresie szczególnego nasilenia prób 
przebudowy pamięci i zarazem największego ich «radykalizmu» [10, 189–272; 8, 99–199]. 
Zmiana treści szkolnej edukacji historycznej jawiła się jako zadanie niezwykle pilne – cho-
dziło o to aby nowe roczniki dzieci i młodzieży nie wymykały się spod wpływu tego kanału 
implantowania «odmienionej» pamięci. Jednocześnie był to ten segment społeczeństwa, któ-
rego przekonania na temat tego co było dawniej najłatwiej ulegały manipulacji albowiem 
właściwe jego członkom wyobrażenia przeszłości w najsłabszym jeszcze stopniu podlega-
ły ograniczeniu przez dotychczasowe, zastane «społeczne ramy pamięci». Zakres doświad-
czeń społecznych dziecka jest ograniczony, podobnie i skala refl eksji nad sferą przeszłości. 
Na dodatek możliwość konfrontowania narzucanej w szkole wizji przeszłości z pamięcią i 
doświadczeniem społecznym własnego kręgu rodzinnego pozostawała w interesującym nas 
momencie dziejowym zredukowana. Przy nasilającej się inwigilacji społeczeństwa dorośli 
nierzadko unikali rozmów z dziećmi na «niebezpieczne» tematy. 

Interesować nas będzie materiał z zakresu najnowszej historii Polski [15, 29–37], albo-
wiem najstosowniejsze do rozważania w kategoriach pamięci wydają się przede wszystkim 
te treści podręczników, które (1) wiążą się z przeszłością możliwie nieodległą; (2) dotyczą 
dziejów grupy własnej, znajomość których stanowi istotny komponent zbiorowej tożsamości. 
Innymi słowy, postaramy się określić, w jakim kierunku i jakim zakresie starano się przy po-
mocy wiedzy z podręczników szkolnych «przepracowywać» historyczną pamięć odnoszącą 
się do ostatnich kilkudziesięciu lat narodowych dziejów.

Analiza zawartości odnośnych podręczników pozwoliła nam zidentyfi kować określone 
obszary pamięci, które miały zostać zafałszowane. Znajdujemy tu (1) całościowe obrazy pew-
nych rodzajów procesów historycznych i/lub dłuższych, wyodrębniających się fragmentów 
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dziejów [32, 305–308; 31, 103–106]; (2) miejsca pamięci, w tym szczególnie zestaw pozy-
tywnych i negatywnych postaci z dziejów narodowych. Innymi słowy, chodziłoby o zbiór 
treści, o których należy pamiętać by «właściwie» rozumieć dzieje ojczyste. Naturalnie, istot-
nym wymiarem «korekty» dokonywanej na każdym z tych pól była aksjologia – w procesie 
przebudowy pamięci wartościowanie danych zjawisk czy postaci często zmieniało się z pozy-
tywnego na negatywne i odwrotnie.

Fundamentalnym obrazem podlegającym zmianie był przede wszystkim ten odnoszący 
się do mechanizmu stawania się historii. Centralną stawała się tu walka klas. Jako motor 
dziejów decydowała ona o dążeniach i aspiracjach jednostek oraz bytów zbiorowych (państw, 
narodów, grup społecznych). Elementy tego obrazu widoczne są zarówno w warstwie teksto-
wej (szerokie spektrum zjawisk i zależności wyjaśnia się przy pośrednim i/lub bezpośrednim 
odwołaniu do walki klas), jak i w (ubogiej zresztą) obudowie dydaktycznej (tytuły rozdzia-
łów i podrozdziałów ewidentnie perswadujące ogląd dziejów w takiej właśnie optyce). Na 
przykład w podręczniku gimnazjalnym problematyka społeczeństwa polskiego pod zaborami 
w II połowie XIX w. ujmowana jest w postaci dwóch rozdziałów o tytułach «Polskie klasy 
posiadające; polityka trójlojalizmu w warunkach ucisku narodowego» oraz «Polska klasa ro-
botnicza i początki ruchu robotniczego» [11, 64, 84].

Konsekwencją powyższego jest swoisty obraz społeczeństwa i narodu polskiego końca 
XIX i pierwszej połowy XX wieku, jaki winien zapamiętać uczeń. Była to zbiorowość po-
dzielona, w swoisty sposób «pęknięta» wzdłuż linii klasowego konfl iktu. Dostrzegalne w 
niej były jedynie byty uosabiające aktualnie antagonistyczne klasy, tj. burżuazja, obszarnicy, 
kułacy z jednej, a robotnicy i niekiedy chłopi (małorolni) z drugiej. Niejako «z defi nicji» 
było więc wykluczone takie ujęcie, w którym występowałaby ona jako mniej lub bardziej 
organiczna całość połączona wspólnymi celami i wartościami. Nawet w chwilach najtragicz-
niejszych dla Polaków, sprzyjających społecznej i narodowej integracji, zauważano tylko 
«obiektywne» sprzeczności interesów, podziały i konfl ikty, a w końcu niecną postawę tych po 
«niewłaściwej» stronie klasowej barykady.

A zatem pod zaborami «burżuazja i obszarnicy potępiali i zwalczali walkę narodu o wol-
ność, głosili uległość wobec zaborców. [...] Masy ludowe prowadziły uporczywą, zaciętą wal-
kę z zaborcami» [4, 146].

W czasie I wojny światowej «...klasy posiadające, obszarnicy i burżuazja oraz bogaci 
chłopi, bogacili się na wojnie. Oni to podnosili ceny na żywność. Spekulowali na wygłodzo-
nej ludności miast. Prowadzili zyskowny handel z okupantem. Swoje rachuby i nadzieje wią-
zali z wojną imperialistyczną. Klasy posiadające podzieliły się na dwa obozy. Jeden wiązał się 
z imperialistyczną koalicją, drugi – z imperializmem niemieckim. Oba były wrogie polskim 
masom ludowym» [18, 109].

Podobna polaryzacja postaw miała miejsce w okresie II wojny światowej i okupacji: 
 «mimo strasznych prześladowań naród polski nie załamał się, przeciwstawiał się na-

jeźdźcom. Tak więc w fabrykach robotnicy pracowali powoli, niedbale, uprawiali sabotaż 
psując maszyny [...]. Na wsi chłopi zwlekali z oddawaniem okupantowi żywności [...] Na-
uczyciele i młodzież organizowali tajne nauczanie. Lekcje odbywały się w bardzo rozmai-
tych warunkach, w robotniczych mieszkaniach, rzemieślniczych warsztatach [...]. Gdy masy 
pracujące różnymi sposobami walczyły z okupantami, znaczna część burżuazji weszła z nimi 
w porozumienie. Wielu fabrykantów uznało się za Niemców podpisując tak zwane volksli-
sty. Różni handlarze i przekupnie handlowali z hitlerowcami, spekulowali, dorabiali się na 
przemycaniu do getta towarów po wysokich cenach, bogacili się na cudzej krzywdzie. Liczni 
obszarnicy i kułacy na nędzy ogółu robili dobre interesy» [4, 192–193]; 
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 «Od pierwszych dni okupacji naród polski prowadził walkę z hitlerowcami. Jedno-
cześnie w społeczeństwie toczyła się ostra walka klasowa. Burżuazja i obszarnicy oraz ulega-
jąca ich wpływom część inteligencji i drobnomieszczaństwa liczyli, że po zwycięstwie Anglii 
i Francji do władzy w Polsce wrócą kapitaliści» [18, 306].

Podzielone wewnętrznie społeczeństwo/naród nie mogło zatem występować jako pod-
miot sprawczy w procesie dziejowym. Znikała więc jego czynna rola na przykład w procesie 
odzyskania niepodległości po I wojnie światowej: «w końcu 1918 roku ziemie polskie były 
wolne od zaborczych rządów. Tak więc dzięki zwycięstwo rewolucji socjalistycznej w Rosji 
i wobec wybuchu rewolucji w Niemczech i Austrii powstało po 123 latach niepodległe pań-
stwo polskie» [4, 177].

W wykreowanym w świecie podręcznikowych narracji obrazie walki klasowej bardzo 
istotny wpływ na bieg wypadków wywierały bliżej nieokreślone siły sprawcze/byty, ujmowa-
ne w sposób antropomorfi zujący. Inaczej mówiąc «działały» one niczym żywe jednostki ob-
darzone emocjami, posiadające określone intencje i zamierzenia. Na plan pierwszy wysuwały 
się «burżuazja», «imperializm» i «reakcja». Ta pierwsza była najistotniejsza i na niej skupi-
my uwagę. Przedstawiano się ją jako permanentnego i przemożnego antagonistę wszelkich 
postępowych sił społecznych – mas ludowych i robotników. Była podmiotem bezwzględ-
nym w swoim działaniu, przebiegłym i wyrachowanym. I tak na przykład zmieniała sposo-
by rządzenia aby «tłumić wrzenie rewolucyjne i móc w bardziej brutalny sposób uciskać 
i wyzyskiwać szerokie masy ludowe» [17, 275]. Usiłowała «pod maską >>obrońców mas 
chłopskich<< wedrzeć się do ruchu ludowego», starała się «zaszczepić» masom pracującym 
«oszukańczy i cyniczny pogląd», usiłowała «zaciemnić świadomość klasową» proletariatu, 
osłabiała «rozmach walki rewolucyjnej drogą oszukańczych manewrów», starała się «zdro-
wy, patriotyczny, oddolny ruch mas pracujących podporządkować sobie ideologicznie i or-
ganizacyjnie» [11, 157, 159; 312].

Miała też ona duże możliwości działania. «Wysunęła» na przykład «do władzy bogatego 
chłopa», «organizowała burżuazyjny rząd, wojsko i urzędy» [17, 268, 263], wprowadziła 
(w 1926 r.) «rządy faszystowskie», wcześniej zaś «stłumiła powstanie krakowskie» [4, 185, 
184] i «zadecydowała o pozostaniu poważnej części zachodnich ziem polskich za granicami 
Polski» [11, 337–338].

Mimo tych możliwości burżuazja generalnie stała w pozycji defensywnej, obawiała się 
gniewu mas pracujących. Dlatego «z niepokojem śledziła wzrost aktywności proletariatu» 
[4, 185], czuła, że (...) nie potrafi  dłużej utrzymać mas w posłuchu», «przerażał» ją ruch 
mas pracujących, albowiem «obawiała się rewolucji [17, 275, 263], «w rozkołysaniu mas 
chłopskich» widziała «realne niebezpieczeństwo dla siebie». Generalnie zaś «nienawidziła 
własnych mas pracujących i bała się ich» [11, 157, 158].

Od czasu do czasu przejmowała jednak inicjatywę i wtedy «przechodziła do otwartego 
ataku na klasę robotniczą i na zdobycze mas pracujących» [17, 264] i «chwytała» w Polsce 
władzę [4, 178].

Spójrzmy teraz na konkretny obraz dotyczący określonego fragmentu dziejów. Z wielu 
możliwych do rozważenia najciekawszym wydaje się chyba być ten dotyczący II Rzeczy-
pospolitej. Pamięć o przedwojennych czasach pozostawała szczególnie narażona na zabiegi 
fałszowania i manipulacji albowiem program ideowy oraz praktyka polityczna komunistycz-
nych władców Polski pozostawała w rażącej sprzeczności z tym co w kraju działo się przed 
wrześniem 1939 r. Należało zatem tak ukształtować pamięć o tym okresie, aby antytetycz-
ne wobec jego dziedzictwa działania nowej ekipy jawiły się jako zasadne i prawomocne. 
Dochodziła tu trudność dodatkowa. W kontraście do dramatycznych czasów okupacji oraz 
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niespokojnych lat formowania się i krzepnięcia «władzy ludowej», to co było bezpośrednio 
«przed» mogło być pamiętane – niezależnie od faktycznych blasków i cieni II RP – w bar-
wach aż nazbyt ciepłych i wręcz bardziej pozytywnych niżby należało. Proces nostalgicznego 
wspominania [1, 119–128; 5, 121–122] działał zatem tutaj przeciw intencjom komunistów.

W dyskursie badanych podręczników nieobecne było pojęcie II Rzeczypospolitej, ko-
munikujące symboliczną kontynuację dziedzictwa «pierwszej» Rzeczypospolitej. Zamiast 
tego pisano o «burżuazyjno-obszarniczej Rzeczypospolitej Polskiej» [11, 304] lub po prostu 
o «Polsce». Jak można było się spodziewać, właściwie wszystkie kwestie dotyczące między-
wojennego państwa polskiego odmalowywane były ciemnymi barwami. Rząd obszarników 
i burżuazji miał nieodmiennie działać wbrew żywotnym interesom państwa i społeczeństwa/
narodu. I tak w dobie walki o granice «nie troszczono się» o Pomorze, Mazury i Śląsk, nawią-
zywano natomiast do «...dawnej magnackiej tradycji na wschodzie kosztem wyrzeczenia się 
ziem zachodnich, kosztem zlekceważenia najważniejszych potrzeb narodu» [4, 180–181; 17, 
266, 270]. Wojna z bolszewikami była tedy «najazdem polskich obszarników i kapitalistów 
na państwo radzieckie» [4, 181; 17, 266, 270]. Przykład innej «zdrady interesów narodu» to 
zawarcie w 1933 r. (sic!) «porozumienia z hitlerowcami, z jawnymi, najgorszymi wrogami 
narodu polskiego. Polscy kapitaliści i obszarnicy wespół z Hitlerem snuli plany napaści na 
Związek Radziecki» [4, 186; 17, 266, 270]. Podobnie ujmowano «poparcie faszyzmu hi-
szpańskiego» [4, 186], zajęcie Zaolzia i odrzucenie (bliżej jednak nie określonych) «wszyst-
kich propozycji porozumienia ze Związkiem Radzieckim» [17, 289]. 

Do najcięższych «grzechów» władzy należało oczywiście nie przygotowanie kraju do 
wojny z niemieckim najazdem oraz postawa władz cywilnych i wojskowych w obliczu agre-
sji: «Pierwszy dzień walki pokazał, iż polski rząd faszystowski nie przygotował kraju do 
obrony, że haniebnie zdradził kraj wydając go na łup śmiertelnego wroga. Zaledwie hitle-
rowskie wojska wdarły się do Polski, faszystowski rząd polski, prezydent, wódz naczelny, 
wyżsi dowódcy, uciekali z płonącego kraju do Rumunii, której też wówczas panowały rządy 
faszystowskie. Wywieźli ze sobą skarb państwa i bezcenne dzieła sztuki. Uciekły urzędy i 
policja. Faszystowskie państwo rozpadło się» [4, 189].

Równie źle wyglądały kwestie wewnętrzne. Prezentowano je jako ciąg konfl iktów i zma-
gań – niekiedy krwawych – pomiędzy «rządem» a społeczeństwem. Inne sprawy nie istnia-
ły. Działo się tak albowiem rząd nie reprezentował społeczeństwa, co najwyżej burżuazję i 
obszarników [4, 178, 181]. Wystarczy spojrzeć na tytuły rozdziałów: «Walki rewolucyjne w 
latach 1918–1923 przeciwko rządom burżuazji w Polsce» [17, 270], «Naród polski pod prze-
wodem KPP w walce z faszystowskim rządem o uratowanie niepodległości kraju» [4, 184]. 
Do rangi najważniejszego wydarzenia w życiu wewnętrznym urosły wypadki krakowskie z 
1923 r. określane terminem «powstanie krakowskie» [4, 181]. W niektórych książkach całko-
wicie przysłoniły nawet zamach majowy.

W podręcznikach znajdujemy liczne przykłady obrazujące jak władza gnębiła obywateli, 
tzn. w praktyce «masy ludowe»: 

 «Do demonstrujących robotników strzelało wojsko, tym razem nie obce, zaborcze 
wojsko, lecz pozostające na usługach polskiej burżuazji wojsko polskie dowodzone przez 
reakcyjnych ofi cerów»; 

 «W otwartych bitwach wojsko strzelało do chłopów z karabinów maszynowych, z 
powietrza samoloty patrolowały obszar objęty walką»; 

 «W okrutny sposób faszystowskie władze polskie stłumiły chłopskie powstanie. 
Aresztowanych przywódców na śledztwie dręczono, bito, aby następnie skazać trzech spo-
śród nich na śmierć, jednego na dożywotnie więzienie» [4, 178, 187].
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Z lektury komunistycznych podręczników historii wynika, że obywatelowi źle żyło się 
w takim państwie jak międzywojenna Polska, targanym permanentnymi kryzysami gospo-
darczymi, które swe dochody aż w połowie obracało na wojsko i policję, wydzierżawiało 
cudzoziemcom ważne gałęzie gospodarki (wydobycie ropy i węgla) i najważniejsze przedsię-
biorstwa, na przykład koleje [17, 275]:

 «Bezrobocie szerzyło się niosąc robotnikom głód i nędzę. Fabryki zamykano, robotni-
cy byli pozbawiani pracy. Żądały tego międzynarodowe związki najbogatszych kapitalistów 
zwane kartelami; do związków tych należeli także polscy kapitaliści i polscy obszarnicy»;

 «Tysiące rodzin robotniczych było bezdomnych, gnieździło się w rozwalonych bu-
dach, w ponurych, wilgotnych domach bez żadnej nadziei na poprawę losu. Głód, choroby, 
wczesna śmiertelność pochłaniały olbrzymie ofi ary. Nikt nie troszczył się o los robotników, 
ich troski obojętne były rządowi [...] W chatach małorolnych i bezrolnych chłopów panowała 
stale bieda [...] Nie mogli się chłopi ratować szukaniem pracy w fabrykach bo przemysł się 
nie rozwijał i w kraju panowało stale bezrobocie. A tu jeszcze rząd bezlitośnie ściągał od 
chłopów podatki zabierając za zaległości ostatnią krowę i sprzęty domowe»;

 «Ciężkie warunki życia pociągały za sobą krzywdę dziecka chłopskiego i robotni-
czego. Burżuazyjny rząd polski nie dbał o oświatę, nie myślał o utworzeniu bezpłatnej, po-
wszechnej szkoły dla wszystkich dzieci» [4, 181, 182, 183].

Tych kilka przykładów, przytoczonych spośród wielu możliwych do wykorzystania, po-
kazuje Polskę przedwrześniową jako kraj wyzysku i ucisku społecznego, w którym rząd po-
zostaje obojętny na potrzeby mieszkańców. Dochodziła do tego wizja państwa pozbawionego 
swobód obywatelskich i demokratycznych [17, 271] oraz władzy stale gotowej do użycia 
przemocy wobec obywateli. Apogeum zaś i zwieńczenie tych wszystkich okropności stano-
wiła «faszyzacja» kraju dokonywana od 1926 r. [10, 257–258].

Odmalowana w taki sposób II Rzeczypospolita miała naturalnie swoich bohaterów, pozy-
tywnych oraz negatywnych, indywidualnych i zbiorowych. W tej ostatniej kategorii pozytyw-
ny był tylko jeden – Komunistyczna Partia Polski. Zabiegała o poprawę losu mieszkańców 
kraju, walczyła z «faszyzacją» i w gruncie rzeczy kierowała całokształtem zmagań z rządem, 
obszarnikami i burżuazją – dla dobra rewolucji, a także narodu i przyszłości państwa [4, 185]. 
Naczelny negatywny bohater zbiorowy to oczywiście polska burżuazja i obszarnicy. Poprzez 
swą emanację, jaką stanowił rząd, a szerzej cały w gruncie rzeczy aparat państwa polskiego, 
stanowiła ona przyczynę wszystkich tak obrazowo odmalowywanych nieszczęść społeczeń-
stwa i narodu.

Godna szczególnej uwagi jest lista bohaterów jednostkowych, zauważalnie zróżnicowana 
w zależności od poziomu wiekowego uczniów. Mimo takiego «zaczernienia» obrazu II RP 
uczniowie klas młodszych mieli zapamiętać jedynie pozytywne postacie tej doby. Dowiady-
wali się więc o niejakich Engelu i Naftalim Botwinie – działaczach Komunistycznego Związ-
ku Młodzieży Polskiej, a także komunistach Henryku Hibnerze, Władysławie Kniewskim i 
Władysławie Rutkowskim – bohaterskich ofi arach prześladowań rządu. Czytali też o gen. 
Świerczewskim–Walterze, a tekst sugerował, iż ów sowiecki zresztą generał właśnie z Polski 
wyruszył walczyć z hiszpańskim faszyzmem. Żadna z rzeczywiście ważnych postaci tej doby 
w Polsce nie była godna zapamiętania przez dzieci – niechby i w «ciemnych barwach»! 

Uczniowie klas starszych mieli natomiast zapamiętać jedną wiodącą postać negatywną 
epoki – czyli Józefa Piłsudskiego [27, 139–149]. Jako bohaterowie pozytywni lansowani z 
kolei byli «twórcy polskiego rządu rewolucyjnego w Białymstoku» Feliks Dzierżyński, Julian 
Marchlewski, Feliks Kon. Powtarzają się też nazwiska komunistów wprowadzone w klasach 
młodszych – Hibnera, Rutkowskiego i Botwina [11, 362; 17, 268]. Zwraca tu uwagę brak ja-
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kiejkolwiek postaci z grona elity przywódczej KPP, która przecież lasowana jest jako jedyny 
pozytywny bohater zbiorowy!

Przejdźmy teraz do zagadnienia miejsc pamięci. Jak już sygnalizowaliśmy, skoncentru-
jemy się tylko na zestawie postaci konstytuujących miejsca zarówno «dobrej» jak i «złej» 
pamięci. Jeśli chodzi o te ostatnie, zwraca uwagę niepowtarzalny casus Józefa Piłsudskie-
go. Była to postać najwyraźniej niesłychanie «niewygodna» dla autorów rozważanych 
podręczników. Z jednej strony obserwujemy tendencję do całkowitego wypierania go z 
pamięci (w pewnych podręcznikach «nie istnieje»), z drugiej zaś do przypisywania mu 
fenomenalnej mocy sprawczej, zwłaszcza w zakresie czynienia zła. Wiązało się to z jego 
statusem głównego «wyraziciela» i obrońcy interesów burżuazji w Polsce czy też, dostra-
jając się do frazeologii podręczników, jej czołowego «sługusa», w dodatku «na pasku» 
obcych mocarstw:

«Człowiekiem, w którym burżuazja upatrywała podówczas swego męża opatrz-
nościowego był Piłsudski, który umiał szermować pseudolewicowym frazesem, miał swoich 
ludzi we wszystkich zaborach, dysponował siłą zbrojną – resztkami legionów i dywesyjno-
-wywiadowczą organizacją POW»; [11, 314]

«Był nacjonalistą i wrogiem rewolucji rosyjskiej. Otwarcie współpracował z burżua-
zją, był więc zdrajcą klasy robotniczej»; [18, 110]

«Rzecz jasna, że imperializm niemiecki był również zainteresowany w objęciu władzy 
w Polsce przez związanego od lat z wywiadem niemieckim Piłsudskiego»;

«W sytuacji tak dalece zaostrzonej walki klasowej Piłsudski nie mógł pozostać w daw-
nej roli jawnego pachołka niemieckiego imperializmu»;

«Piłsudski i Wrangel – były to dwie ręce imperializmu międzynarodowego, usiłują-
cego zadusić kraj radziecki»;

«Imperialiści Stanów Zjednoczonych i Anglii stawiali już od lat na Piłsudskiego» 
[11, 314, 278, 328, 366].

Na kartach podręczników dyskredytowano i zafałszowywano wszystkie jego osiągnięcia 
począwszy od udziału w rozwoju ruchu robotniczego, wkładu w odzyskanie niepodległości 
przez Polskę, roli w walce o kształtowanie się granic czy też jako czynnika stabilizującego 
polską scenę polityczną po 1926 roku. Niezwykle rzadko jego nazwisko poprzedzano imie-
niem, określeniem funkcji jaką sprawował (np. Naczelnik Państwa, naczelny wódz) czy też 
stopniem wojskowym. Przedstawiano go jako zdrajcę interesów mas robotniczych i ludo-
wych oraz osobę działająca na szkodę swojego państwa oraz narodu:

«Mógł liczyć na przywódców PPS, zaprawionych pod jego kierownictwem do oszu-
kiwania mas, do łamania ich rewolucyjnej walki» [17, 286]:

«Wykorzystując błędy i chwiejność >>młodych<< (...) opanował Wydział Spiskowo–
Bojowy CKR PPS (...). Piłsudski wykorzystał w sposób przewrotny słuszny pęd robotni-
ków do ostatecznej rozprawy rewolucyjnej z caratem...»; 

«Już pierwsze kroki Piłsudskiego ujawniły prawdziwy charakter jego przewrotu...» 
[11, 222, 368];

«Piłsudski zawarł uprzednio sojusz z kontrewolucyjnymi generałami Petlurą oraz 
Wranglem, wrogiem niepodległości Polski» [17, 267].

 Intencje wszystkich jego działań pozostawały niskie lub nieczyste. Akcentowano jego 
koniunkturalizm, spryt, nieuczciwe metody, zaborczość i intryganctwo charakteryzujące ja-
koby postępowanie tej postaci:

«Dalsza służba w obozie imperializmu austro-niemieckiego przestała Piłsudskiemu się 
opłacać» [11, 280];
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«Knujący spiski na Wschodzie, związany z imperializmem niemieckim Piłsudski i 
jego obóz»;

«Piłsudski od r. 1923 pozornie usunął się od polityki, w rzeczywistości miał wszędzie, 
zwłaszcza w wojsku, swoich ludzi» [17, 266, 286];

«Taktyka jego polegała na >>wtykaniu<< swych agentów do różnych partii politycz-
nych» [11, 319].

Oczywiście ta nieintencjonalnie przypisywana Piłsudskiemu szczególna moc sprawcza i 
możliwości działania wynikały z faktu, iż stanowił on spersonalizowaną «emanację» burżua-
zyjnego zła, podstępu i obłudy (jest to wielokrotnie zupełnie wyraźnie komunikowane). Kon-
sekwencje tego okazały się jednak nieoczekiwane i dla komunistów kłopotliwe. Jego postać 
zdominowała bowiem w podręcznikach dzieje Polski ostatnich kilkudziesięciu lat (licząc z 
ówczesnej perspektywy naturalnie).

Niezależnie od tego jak wyolbrzymioną okazała się postać Piłsudskiego, świadomą inten-
cją nowych «włodarzy» kraju było aby w świadomości nowego pokolenia i całego społeczeń-
stwa utrwalili się – jako miejsca «dobrej» pamięci – wysuwani przez nich nowi bohaterowie 
dziejów Polski. Przy schematyzmie komunistycznej wizji walki dobra ze złem, gdzie «dobro» 
wiązało się bezwzględnie i wyłącznie z działalnością «nurtu rewolucyjnego» [26, 141–146], 
po prostu musieli się oni wywodzić z jego szeregów. Intencję przebudowy pamięci ujawnia 
szczególny wzorzec prezentowania danej postaci powtarzający się we wszystkich rozważa-
nych podręcznikach. Postać bohatera musi być ilustrowana zdjęciem (chyba, że ten element 
obudowy dydaktycznej w ogóle nie występuje w danym podręczniku), a w narrację opisującą 
przebieg wypadków historycznych zostaje wpleciona mniej lub bardziej obszerna charaktery-
styka osoby i dokonań bohatera (w książkach dla klas starszych może to być znacznie rozbu-
dowany życiorys). Elementem tej charakterystyki jest zawsze opowiastka na temat jakiegoś 
szczególnego, nieraz drobnego wydarzenia, w którym bohater uczestniczył pozwalająca na 
podkreślenie pozytywnych cech charakteru (typowy ich zestaw: bojowy odważny, prostolinij-
ny gotowy do poświęceń, oddany sprawie rewolucyjnej), bądź jakiegoś szczególnego czynu 
który warto zapamiętać. Cytowane są także słowa, jakie bohater miał kiedyś wypowiedzieć, 
bądź też przychylna opinia anonimowej (zwykle) osoby na jego temat.

Zestaw wiodących postaci bohaterskich dla interesującego nas okresu w podręcznikach 
konstytuują zatem (zestaw pozostaje w zasadzie stabilny niezależnie od rozmiarów podręcz-
nika i grupy wiekowej, dla której jest on przeznaczony): kreowany na pierwszego polskiego 
socjalistę/rewolucjonistę Ludwik Waryński oraz takie postacie jak Feliks Dzierżyński, Róża 
Luksemburg i Julian Marchlewski. Oprócz wskazanych bohaterów «naczelnych», należących 
do «żelaznego kanonu» (ich postacie których przewijają się w narracji wydarzeń różnych 
momentów dziejowych od schyłku XIX w. po czasy międzywojnia), pojawiają się też posta-
cie związane z tylko jednym znaczącym wydarzeniem historycznym i/lub wyodrębnionym 
okresem. I tak swoich «lokalnych» bohaterów mają rewolucja 1905 r., I wojna światowa i 
«rewolucja październikowa», wreszcie II wojna światowa i czas hitlerowskiej okupacji.

Wnioski. Z naszej analizy wynika, iż na obszarze szkolnej edukacji historycznej komu-
nistyczne władze fundowały najmłodszym pokoleniom społeczeństwa polskiego wersję pa-
mięci zbiorowej diametralnie różniącą się od tej zastanej (przynajmniej w części odnoszącej 
się do ostatnich kilkudziesięciu lat). Zmiany dotyczyły zarówno sfery całościowych obrazów 
jak też konkretnych miejsc pamięci. Ostatecznie, tak jak pacjent uwikłany w terapię pamięci 
«odkrywał» w swej osobistej przeszłości nieoczekiwane traumy szczególnego rodzaju, spo-
łeczeństwo polskie miało «przypomnieć sobie», tzn. przyswoić i zaakceptować jako forma-
tywną, podstawową prawdę o własnej przeszłości szczególny rodzaj doświadczenia ucisku, 
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przemocy i prześladowania zaistniałego na bazie klasowych nierówności, klasowego konfl ik-
tu i otwartej walki klas.

Pacjent odkrywał prześladowców wśród osób, które były mu dobrze znane, z którymi 
utrzymywał więzi emocjonalne, często literalnie wśród najbliższych. Podobnie Polacy mieli 
znaleźć swych «prześladowców» bardzo blisko, wśród siebie niejako – w postaci konkretnie 
wskazanych, określonych grup (bytów) społecznych oraz jednostek, w szczególności tych 
obecnych w dotychczasowym kanonie historycznym. Mieli też – dodajmy na marginesie – 
«przypomnieć sobie» tych (tzn. komunistów), którzy jakoby starali się w swoim czasie prze-
ciwdziałać zaistnieniu tych urazów bądź je łagodzić.

Ustanowienie pamięci urazowej oznaczało zmianę nie tylko obrazu przeszłości, ale też te-
raźniejszości. Wspomnienie traumy staje się dla pacjenta punktem wyjścia dla budowy/odbu-
dowy tożsamości i ustanowienia na nowo relacji z innymi (w czym mieści się często zerwanie 
związków z osobami obwinionymi za urazy). Odmieniona pamięć historyczna Polaków miała 
doprowadzić do wyobcowania ze społeczeństwa grup obciążonych odpowiedzialnością za 
zło, odrzucenie postaci, wydarzeń i symboli kojarzonych z traumatycznym uciskiem, sprzyjać 
budowaniu społecznej/narodowej tożsamości opartej na nowych odniesieniach. Przeszłość w 
nowy sposób pamiętana dostarczyć miała idei i wartości wspierających aktualnie prowadzoną 
radykalna przebudowę porządku społecznego i zapewnić legitymizację nowej komunistycz-
nej władzy.
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ВАСИЛІАНСЬКІ МОНАСТИРІ МІСТА ПЕРЕМИШЛЯ 
(XIV – XVIII СТ.)1

Проаналізовано фрагментарні документальні відомості про функціонування монастирів східно-
го обряду. Визначено основні функції чернецтва. Окреслено історичні обставини діяльності монас-
тирів.

Ключові слова: василіани, монастир, катедра, братство, капітула. 

Stetsyk Y. The Basilian Monasteries of Peremyshl (14 – 18 centuries). Fragmentary documentary 
information about functioning of east ceremony monasteries is analysed. The basic functions of monkhood 
are defi ned. The historical circumstances of monasteries activity are outlined.

Key words: basilians, monastery, cathedral, fraternity, chapters.

Стецык Ю. Василианские монастыри города Перемышля (XIV – XVIII века). 
Проанализированы фрагментарные документальные сведения о функционировании монастырей 
восточного обряда. Определены основные функции монашества. Очерчены исторические обстоя-
тельства деятельности монастырей.

Ключевые слова: василиане, монастырь, катедра, брацтво, капитула.

Постановка проблеми. Місто Перемишль у розглядуваний період було не тільки ад-
міністративно-територіальним центром Перемишльської землі Руського воєводства, але 
й визначним релігійним осередком Перемишльської єпархії. Адже тут знаходилися ка-
тедральні храми православного, унійного та римо-католицького єпископств. Відповідно, 
для обслуговування Перемишльської катедри, на допомогу єпископам східного обряду, в 
різний час утворювалися чернечі спільноти, функціонування яких було нетривким. Адже 
святині м. Перемишля часто ставали об’єктами міжконфесійного протистояння. 

Аналіз досліджень. Василіанські монастирі м. Перемишля привертали увагу багатьох 
дослідників як в сучасності, так і в давнину. Зокрема, слід виокремити різні напрямки до-
сліджень із даної проблематики. Це передусім краєзнавчі праці, присвячені дослідженню 
історії м. Перемишля, які дотично торкалися історії чернечих згромаджень та релігійного 
життя [6; 10; 20; 23]. Інша група досліджень – це загальні праці із історії ЧСВВ, які по-
біжно подають фрагментарні відомості про окремі василіанські монастирі, які існували на 
теренах міста [1; 4; 5; 7; 8; 12; 13; 21]. Окремої уваги заслуговують спеціальні праці, в яких 
подається загальний огляд чернечого життя у м. Перемишлі [2; 3; 11]. Проте і ці розвід-
ки відзначаються фрагментарністю, оскільки до нашого часу збереглася досить обмежена 
джерельна база. 

Огляд джерел. При огляді документальних матеріалів із розглядуваної тематики слід 
зауважити, що збереглися до нашого часу тільки поодинокі історичні свідчення. Зокрема, 
ми не маємо можливості відтворити повного документального комплексу монастирських 
канцелярій. До наших днів дійшли, наскільки нам вдалося виявити, різноманітні судові 
акти Перемишльської Консисторії східного обряду [14], місцевих гродського та земського 
судів, фінансова документація та кореспонденція, пов’язана із побудовою нового монастиря 
і церкви на Засянні (1920 – 30-ті роки). Така обмеженість та вузькість джерельної бази не 
дозволяє нам оглянути всіх сторін чернечого життя, а тому історичний розвиток монастирів 
© Стецик Ю. Василіанські монастирі міста Перемишля (XIV – XVIII ст.)
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представлений частково. Відповідно, дана тема передбачає наявність певного дослідниць-
кого резерву, який можливо реалізувати завдяки віднайденю та залученю нового, досі не-
відомого, архівного матеріалу, який би пролив світло на різні сторони чернечого життя.

Тому в даній статті ставимо собі за мету узагальнити фрагментарні згадки про одинокі 
чернечі осередки м. Перемишля, доповнивши їх віднайденим актовим матеріалом.

Виклад основного матеріалу. Впродовж свого історичного існування місто Пере-
мишль нараховувало 28 церков та 7 василіанських монастирів східного обряду. Тутешні 
монастирі були релігійними й культурними осередками вже від княжих часів. Найдавніші 
згадки пов’язані із двома монастирями: Св. Миколая та Спаса. Із цих давніх монастирів 
відомий нам монастир Пресвятого Спаса на Гарбарах. У цьому монастирі монах Василько, 
як припускають дослідники, переписав Євангеліє для галицького князя Лева Даниловича 
в 1299 – 1301 рр. В кінцевому слові цього Євангелія згадується перемишльський владика 
Іларіон. Воно складається із 250 пергаментних карток та прикрашене гарними зображен-
нями 4-ох євангелистів. Мова цього рукопису – південно-українська [11, 50]. Цей монастир 
згадувався ще у 1616 р. як великий чернечий осередок, в якому проживав уніатський єпис-
коп Антоній Крупецький [11, 46].

Про цей монастир першу писемну згадку віднаходимо в одній із грамот князя Воло-
дислава Опольського від 07.11.1378 р., якою Святоспаська обитель передавалася під па-
тронат княжого писаря Костя Сорочиця, дяка з Болестрашиць [11, 47]. Дехто із дослідни-
ків пов’язує із цим монастирем фальсифікат грамоти князя Льва від 08.10.1291 р., якою 
надається Святоспаській обителі село Страшевичі коло Самбора [20, 21]. Проте Антоній 
Петрушевич заперечує такий підхід, доводячи, що тут мається на увазі історичний Спас 
коло Самбора, а не Спаський монастир у далекому Перемишлі [9, 56]. 

Дослідники м. Перемишля, зауважують, що давній монастир знаходився на Вовчому 
(давня назва частини м. Перемишля). Зокрема, встановлено, що це був чоловічий монастир 
Успіння Пречистої Діви Марії, який згадується в одному із фальсифікатів грамот князя 
Льва Даниловича (1292 р.). Ця грамота отримала підтвердження у 1549 р. від польського 
короля Сигізмунда Августа. Від 1412 р. аж до кінця XV ст. монастирська церква Успіння 
Пресвятої Діви Марії на Вовчому була Перемишльською катедральною церквою. Це трапи-
лося в результаті того, що першу катедральну церкву Св. Івана в Перемишлі, що її збудував 
із тесаного каміння князь Володар (1092 – 1124 рр.) на старому княжому замку при кінці XI 
ст. або початку XIІ ст., польський король Володислав Ягайло у 1412 р. насильно відібрав від 
українців, незважаючи на їх супротив і протести, повикидав із церковних підземель мощі й 
кості похованих там князів, бояр та українських вельмож і призначив її на римо-католицьку 
церкву. Дещо про ці події свідчить і сам польський історик Йоан Длугош [22, 324]. 

Про існування монастиря на Вовчому згадують джерела і пізнішого часу від 1616, 
1625, 1650 рр. Проте відомо, що ще у 1500 р. перемишльський міщанин Косьма дарував 
рукописне Євангеліє, яке у 1930-их зберігалося в Перемишльській капітульній бібліотеці. 
В цілому цей чернечий осідок проіснував до 15 січня 1746 р. Про помонастирську церк-
ву, що продовжувала існувати, згадує перемишльський єпископ Онуфрій Шумлянський в 
описі Перемишльської єпархії від 1761 р. 

Крім цього на Вовчому знаходився ще один монастир Успіння Пречистої Діви Марії. 
Проте це вже був жіночий монастир сестер василіанок. Заснувала його у 1608 р. шляхетна 
Феська, дочка шляхетного Стецька Терновського, а дружина шляхтича Івана Негребецько-
го. Вона зробила фундаційний запис на суму 50 флоринів [11, 50]. 

Під замковою, знесенською горою, знаходився монастир Св. Миколая. Про церкву 
під цим титулом згадують давні документи. Вже під 1363 р. – як Мікулинський монастир 
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згадується він у грамоті Ягайла від 1407 р., яка підтверджує маєтності перемишльсько-
го єпископства [5, 20]. Дослідники вважають, що в цій грамоті йде мова про монастир 
Св. Миколая. Зокрема, в грамоті говориться про продаж монастиря в Кальникові (1378 р.), 
а як свідком у цій справі виступає священик Микулинський – Федуть, який, на думку 
І. Крип’якевича, мабуть, належав до тієї ж Миколаївської церкви [8, 45]. 

Досить фрагментарними відомостями володіємо про інший монастир Різдва Івана 
Хрестителя, який, мабуть, знаходився біля однієї із церков під тим же титулом. Адже ві-
домо, що впродовж всієї історії в Перемишлі знаходилися три церкви під тим же титулом: 

1. церква, що її збудував князь Володар на старому княжому замку, що її із 1412 р. 
посідали римо-католики, а в 1470 р. була розібрана; 

2. у 1500 р. побудована нова церква на владичому, як престольна, проте у 1535 р. зго-
ріла;

3. у 1540 р. була побудована нова престольна церква, яка проіснувала до 1780 р [11, 48]. 
Під 1739 р. згадується о. Юстин Лавникевич, чернець резиденції при Перемишльсько-

му катедральному храмі Різдва Івана Хрестителя, який вніс обляту до Перемишльських 
гродських актів. В цьому документі зазначалося, що у 1730 р. Василь Білинський Міль-
никович разом із дочкою Мар’яною позичив 15 злотих на власні потреби в о. Ананія Лад-
чанського, ігумена монастиря у Білині Великій, із заставою грунтів у цій же місцевості 
[16, 852]. 

Із значно пізнішого часу відомо, що на Дубнівській генеральній капітулі у 1743 р. був 
присутній відомий перемишльський ігумен Гервасій Паславський, на якій вирішено було 
ліквідувати монастир Різдва Св. Івана Предтечі в Перемишлі та приєднати його до монас-
тиря в Добромилі. Цей задум було реалізовано через рік (1744 р.), коли було перевезено 
все рухоме майно [7, 55]. 

Інший монастир Пресвятої Трійці знаходився біля парафіяльної церкви, під тим же 
титулом, яка знаходилася на вул. Добромильській. Літопис Перемишльської капітули по-
дає перші згадки про цей монастир від 1611 р. Згадуються в той час і місцеві василіани: 
Сергій Германович та Варлаам Просновський. Церква Пресвятої Трійці виступала в до-
кументах під 1617 р., коли згадується її парох о. Матій Волкович [3, 88]. 

Впродовж 1624 – 1628 рр. ігуменом монастиря св. Трійці був о. Василь Копистинський, 
який був досить підприємливим ченцем. Зокрема, про це свідчать чисельні заставні записи 
місцевої шляхти, які укладені у зв’язку із отриманням грошових позик від отця Василя Ко-
пистинського. Так, у 1624 р. шляхтич Іван Бандровський отримав у позику 200 злотих від 
вищезгаданого ігумена Перемишльського Святотроїцького монастиря [17, 579]. Через два 
роки у 1626 р. він повернув позику і був звільнений настоятелем від заставних зобов’язань 
[19, 214]. Типові звільнення від боргів у 1626 та 1628 рр. отримали Теодор Копистинський, 
за виплату 1000 злотих [15, 333], і Андрій Турянський, за сплату 50 злотих [20, 864].

Однак не завжди отцю-настоятелю вдавалося без суперечки залагоджувати всі майнові 
та фінансові справи. Зокрема, у 1626 р. до Перемишльського гродського суду було подано 
скаргу від вдови Марти Монастирської, при посередництві Івана Дверницького, на о. Ва-
силя Копистинського, ігумена монастиря св. Трійці, у зв’язку із порушенням умов заповіту 
її покійного чоловіка Василя Монастирського [15, 87]. 

Під 1756 р. віднаходимо згадку про пароха церви св. Трійці о. Григорія Марталкевича. 
Цей монастир перебував в центрі міжконфесійної боротьби за Перемишльську катедру по-
між уніатським владикою Атанасієм Крупецьким (1610 – 1652), що мешкав при Спаській 
церкві, та православними владиками Сильвестром Гулевичем та Антонієм Винницьким. 
Ця боротьба тривала протягом другої половини XVII ст. 
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Однак дерев’яна будова монастиря погоріла під час нападу семигородського кн. Юрія 
Ракочія на Перемишль у 1657 р. До його відбудови значно спричинилося численне Свято-
троїцьке братство, яке було наділене значними привілеями [3, 88]. 

При церкві Пресвятої Трійці, яка в XVII ст. була ще православною, існувало довгі роки 
братство Св. Трійці, затверджене декретом короля Володислава IV в Кракові від 22 березня 
1633 р. В цьому декреті видано дозвіл на друкарню: «...це братство відповідно до давніх 
звичаїв та інших братств, як у Вільні, Луцьку, отримує право на різні привілеї та відправ-
лення свого богослужіння, право на фундування та провадження друкарень, школи ...» [10, 
20]. Проте до нашого часу збереглися фрагментарні відомості про діяльність друкарні. 
В другій половині XVII ст. катедральне братство її ліквідувало та продало львівському 
братству за 1200 злотих [10, 21]. 

Про братство Пресвятої Трійці згадує перемишльський владика Іннокентій Винниць-
кий у своєму пастирському листі від 23.12.1683 р., а згодом Юрій Винницький, король Іван 
Казимир у своєму листі з Кракова (17.09.1657 р.) до перемишльських гродських урядів, у 
постановах для катедрального Святоіванівського братства від 03.05.1705 р [10, 22].

В Перемишлі за владицтва Іннокентія Винницького монахи обслуговували катедраль-
ну церкву, а також провадили душпастирську працю для вірних грецького обряду, що про-
живали всередині міських мурів. Свідчать про це старі метричні книги, а також і декрет 
владики Юрія Винницького від 1702 р. про відновлення катедрального братства. Ченці, що 
перебували при Перемишльській катедрі, називалися також крилошанами.

Як відзначають дослідники, не зустрічаємо у джерелах виразного засвідчення про те, щоб 
за правління владики Іннокентія Винницького функціонував у Перемишлі осібний монастир 
при церкві св. Трійці. Правдоподібно ченці обслуговували катедру та церкву св. Трійці [1, 77]. 

В перемишльському міському архіві, за свідченнями Никоровича Ю. (ЧСВВ), зберіга-
лася грамота валявського священика Онисима Горчички від 1622 р., що нею він заставляє 
для перемишльського братства Св. Трійці на вічні віки свій дім і сад на передмісті та свою 
бібліотеку [11, 51].

Із своїх доходів братство покривало видатки на реставрацію катедральної церкви та 
церкви Св. Трійці та на огорожу катедральної церкви, до часу збудування мурів коштом 
владики Ієроніма Устрицького. Братство також утримувало своїм коштом 3 священиків, 
монахів ЧСВВ, сотрудників при катедральній церкві учителя та паламаря, утримувало 
шпиталь для убогих при катедральній церкві, та покривало кошти в обороні своїх фунда-
цій. Братство при катедральній церкві існувало до 1759 р. 

На Засянні, де знаходилися чотири церкви, був також василіанський монастир із церк-
вою Собору Пресвятої Богородиці. Вже у документах від 1542 р. називають його давнім, 
старовинним монастирем. У декреті перемишльського владики Антона Радиловського із 
1563 р. для братства з Волині виступає підписаний Василій, ієромонах Засянський. Церква 
й монастир Собору Пресвятої Богородиці знаходилися на передмісті Засяння, при дорозі, 
що веде на Закарпаття. Ця церква стояла тут до 30 квітня 1786 р., коли її розібрано. Місце, 
де вона знаходилася, було передано для римо-католицької капітули. З усіх церков вона най-
довше тут проіснувала [23, 131]. 

Слід зауважити, що функціонування монастирів не обмежувалося тільки самим м. Пе-
ремишлем, адже навколо міста впродовж історії існувала чимала кількість дрібних чер-
нечих резиденцій: Библо, Брилинці, Дрогоїв, Дусівці, Коровники, монастир коло Бакова, 
Накло, Пикуличі, про які збереглися досить фрагментарні відомості [3, 90]. 

Коли у 1780 р. розібрали катедральну церкву, то престольною церквою до 1785 р. була 
монастирська церква Св. Трійці. Адже згодом для катедральної церкви призначено покар-
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мелітський костел. При церкві Св. Трійці заснована у 1781 р. духовна семінарія із коштів 
світського духовенства. 

Школи, що з давніх часів були при катедральних церквах, виконували частково за-
вдання духовних семінарій. Це завдання виконувала також і школа при Перемишльській 
катедрі, ще за часів владики Михайла Копистинського та Атаназія Крупецького, які існу-
вали ще в половині XVII ст.

Для заснування духовної семінарії при катедральному храмі призначив перемишль-
ський владика і київський митрополит Юрій Винницький гродським актом від 1712 р. – 40 
000 зл. і цю квоту забезпечив на своїх дідичних добрах, із щорічною сплатою процентів у 
розмірі 7 %. Він розпочав побудову семінарії та заложив фундаменти при катедральному 
храмі, однак передчасна смерть не дозволила йому докінчити цього діла, а на цих фунда-
ментах побудовано дзвіницю [5, 24].

Як фундатор семінарії віддав був владика Ю. Винницький управу семінарії, виховання 
молоді та ведення наук монахам ЧСВВ з Литви. Однак перед посіданням цього уряду за 
згодою владики Ієроніма Устрицького вони відступили своє право на Замойському Си-
ноді 1720 р. в користь львівської колегії отців театинів, які зобов’язалися приймати по 
6 кандидатів із Перемишльської єпархії. Для збільшення числа кандидатів призначив 
владика Є. Устрицький для тієї колегії із єпископської каси квоту 3 000 зл., яку прийняв 
05.03.1727 р. префект колегії о. Йосиф Марія Раданьскі з обов’язком приймати, харчувати, 
одягати і виховувати 1 кандидата Перемишльської єпархії. На ділі такого кандидата ніколи 
не приміщено в колегії, хоча вона побирала дохід від прийнятої квоти.

За часів владики Онуфрія Шумлянського було заведено між духовенством збірку на 
духовну семінарію. Від 1756 р. до 1760 р. духовенство зложило на духовну семінарію – 
7851 зл. Однак до побудови семінарії так знову і не дійшло, хоча отці театини в 1722 р. 
перестали приймати перемишльських кандидатів на науку та виховання. І тільки в 1781 р. 
збудовано із збірок духовенства за квоту 1332 фл. дім для духовної семінарії при церкві 
Св. Трійці [20, 51]. 

Проте вона проіснувала до 1784 р. Навчало в ній, окрім отців-василіан, і світське духо-
венство, зокрема о. Ігнатій Вітошинський, о. Яків Латшицький, рукописні виклади яких 
збереглися на українській мові в Перемишльській капітульній бібліотеці. Крім духовної 
семінарії, перемишльські василіани при монастирі Св. Трійці провадили ще середню шко-
лу для молоді.

Катедральна церква із давніх часів була водночас парафіяльною церквою і до неї на-
лежали інші позаміські церкви, що їх обслуговували призначені для них владики. Ці по-
заміські священики мали обов’язок по черзі тижнево обслуговувати теж і катедральну 
церкву, яка була в дійсності матірною та парафіяльною для цілого Перемишля. Але й при 
самій катедральній церкві були окремі священики, що від найдавніших часів називалися 
капеланами або крилошанами [10, 17]. 

Ще перед 1677 р. на місце світських пресвітерів призначено при катедральній церкві 
ієромонахів ЧСВВ із обов’язком також вести душпастирську обслугу вірних, що мешка-
ли в місті, як про це свідчать старі метричні книги при катедральній церкві від 1677 р. 
до 1743 рр. та декрет про обнову братства від 1702 р. владики Юрія Винницького, що 
ним зобов’язав братство утримувати з доходів братської каси 3 монахів капеланів. Коли 
в 1739 р. отці-василіани були передані під управління Провінційної Управи, тоді влади-
ка Ієронім Устрицький звільнив їх від душпастирських обов’язків та інших урядів при 
катедральній церкві, а це рішення затвердив митрополит Атанасій Шептицький в 1746 р. 
На місце отців-василіан постановив владика Устрицький душпастирем при катедральній 
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церкві о. Василя Лодинського, а трохи згодом о. Теодора Янківського. Це розпорядження 
владика Устрицький проголосив на соборній конгрегації в 1740 р [5, 75]. 

Катедральне братство при соборі Св. Івана утримувало 3 ієромонахів замість світських 
крилоських священиків для обслуги вірних всередині мурів, братського шпиталю і кате-
дральної школи. Це був так званий Святоіванівський монастир, що проіснував до середини 
XVIII ст. Через непорозуміння із світським кліром монахи були звільнені від обслуги кате-
дри та інших душпастирських обов’язків згідно із рішенням владики Ієроніма Устрицько-
го від 1744 р., яке затвердив митрополит Атанасій Шептицький у 1746 р.

Церква Св. Трійці, як описують дослідники, була великою і гарною. В йосифінських 
часах цей монастир був підданий ліквідації, а монастирська церква незабаром згоріла, так 
що після неї не залишилося ніяких слідів. Церковні дзвони, які походили з цієї церкви, а 
саме дзвін Св. Трійці з 1711 р. та дзвін Св. Івана, під час першої світової війни були забрані 
на військові цілі [11, 42]. 

Стан монашества на теренах Перемишльської єпархії не виглядав ніколи малочисель-
ним. Однак воно не показало значної культурної праці в самому м. Перемишлі, як це спо-
стерігаємо в окремих чернечих осередках єпархії. Очевидно, що на перешкоді стояв важ-
кий натиск полонізації та латинізації, а також завзяте міжконфесійне протистояння, яка 
перетворила Перемишльську єпархію впродовж XVII ст. в одну велику руїну. Крім того 
перемишльські владики проживали здебільшого в своїх маєтках Страшевичі та Валяві, 
або в Лаврівському чи Добромильському монастирях. Ось чому вже на першому соборі 
унійної Перемишльської єпархії в 1694 р. зустрічаємо Лаврівського монаха Івана Редкеви-
ча в ролі генерального вікарія тодішнього владики Інокентія Винницького та тутешнього 
ігумена Веніямина Правицького, адміністратора перемишльської єпархії вже після смерті 
владики Юрія Винницького. Знову ж за владики Ієроніма Устрицького (1715 – 1746 рр.) 
провідне місце в єпархії займав побіч Лаврова Добромильський монастир, який у XVIIІ ст. 
мав новіціат та богословську школу [3, 89].  

Таким чином, в різні історичні періоди в місті Перемишлі як катедральному осередку 
Перемишльської єпархії функціонували 7 монастирів східного обряду, спочатку як право-
славні, а із 1691 р. – як унійні, а згодом із 1739 р. – як василіанські монастирі Святопокров-
ської провінції ЧСВВ. На підставі досить фрагментарних історичних відомостей вдалося 
виявити наступні чернечі середки м. Перемишля:

1. Пресвятого Спаса на Гарбарях;
2. Успіня Пресвятої Діви Марії на Вовчому (чоловічий);
3. Успіня Пресвятої Діви Марії на Вовчому (жіночий);
4. монастир Св. Миколая під Замковою горою (Знесення);
5. монастир Різдва Св. Івана Предтечі;
6. монастир Св. Трійці по вул. Добромильській; 
7. монастир Собору Пресвятої Богородиці на Засянні. 
Висновки. Підсумовуючи, слід зауважити, що важливим поворотним пунктом у ді-

яльності православного чернецтва на теренах єпархії був перехід до унії. Однак цій події 
передувало досить тривале й затяжне міжконфесійне протистояння упродовж XVII ст., яке 
підготувало певне підґрунтя для прийняття унійних ідей. Проте, відзначаємо, що це проти-
стояння привело, з іншого боку, до погіршення як фінансово-майнового, так і морального 
рівня місцевих обителей. У той час найбільшого розорення зазнали ті чернечі осередки, 
які входили до владичих дібр та були резиденціями єпископів – Спас, Лаврів, Перемишль. 
Після офіційного переходу до унії (1691 р.), до якого централізовано приступили всі право-
славні монастирі єпархії, в тому числі чернечі осередки м. Перемишля, запроваджувались 
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зміни в управлінні та організації монастирського укладу життя, Хоча на початках ці рефор-
ми мали частковий і деколи навіть декларативний характер. Вони детермінували пріорите-
ти подальшого розвитку чернецтва та стали немов би перехідною ланкою від східного до 
західного устрою аскетичного життя. Реформи австрійського імператора Йосифа ІІ при-
звели до ліквідації василіанських монастирів у м. Перемишлі. 
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Оксана АНДРЕЙКО,

м. Львів

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ СКРИПАЛЯ1

Стаття висвітлює методологічні підходи, на грунті яких розробляється концептуальна 
модель формування виконавської культури скрипаля.

Ключові слова: культурологічно особистісно орієнтоване навчання, мистецько-персоналі-
зований підхід, виконавський стиль скрипаля.

Andrejko O. The methodological basis of the violinist performance culture formation. The 
methodological basis for developing conceptual formation model of violinist performance culture are 
observed in the article.

Key words: culture personal approximate studies, skill-personal approach, violinist performance 
style.

Андрейко О. Методологические основы формирования исполнительской культуры скри-
пача. В статье освещаются методологические подходы, на основании которых разрабатыва-
ется концептуальная модель формирования исполнительской культуры скрипача.

Ключевые слова: культурологическое личностно ориентированное образование, художе-
ственно-персонализированный подход, исполнительский стиль скрипача. 

Постановка проблеми. У реалізації завдань гуманістичної трансформації освіт-
ньої парадигми у вищих навчальних закладах мистецької освіти важлива роль на-
лежить створенню методологічної бази формування фахової культури майбутніх 
митців. Фахово-культурний процес охоплює всі види засвоєння професійних знань: 
поінформованість, обізнаність, освіченість, компетентність, майстерність, мистецтво. 
Визначальним напрямком даного процесу виступає формування не лише висококвалі-
фікованого спеціаліста, а фахово-культурного митця, що означає становлення профе-
сіоналізму на грунті духовно-креативного, ціннісно-рефлексивного потенціалу осо-
бистості, що потребує розробки стратегії і тактики становлення фахової діяльності на 
вершинному рівні виконавської культури.

Аналіз досліджень. В працях, які досліджують проблеми мистецької педагогіки 
вищої школи (Є. Абдуллін, О. Апраксіна, Л. Арчажнікова, Є. Бондаревська, В. Муцма-
хер, А. Козир, О. Отич, Г. Падалка, Л. Рапацька, Г. Ципін), в тій чи іншій мірі вказуєть-
ся на необхідність вдосконалення процесів самопізнання професійної діяльності му-
зиканта, розуміння суті музичного навчання на грунті аналізу суміжних з музичною 
педагогікою наук. Однак, вивчення літератури з досліджуваної проблеми виявляє, що 
формування виконавської культури музиканта в її системному теоретико-методоло-
гічному аспекті ще не стало предметом спеціального дослідження.

Мета статті. На основі філософських, культурологічних, психолого-педагогіч-
них, мистецтвознавських досліджень і з урахуванням специфіки предмету досліджен-
ня методики навчання гри на скрипці обгрунтувати міждисциплінарну теоретико-ме-
тодологічну базу формування виконавської культури скрипаля. 
© Андрейко О. Методологічні основи формування виконавської культури скрипаля
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З огляду на те, що сучасна педагогіка виходить із філософського принципу вну-
трішнього зв’язку та взаємозумовленості процесів і явищ світу, означений феномен 
музично-виконавської діяльності доцільно розглядати як явище поліфункціональне, 
багатоаспектне та системно структуроване.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку наукової думки куль-
тура визначається історично-соціальним феноменом та об’єктом дослідження куль-
турології як нової науки, що почала складатися в кінці ХХ – на початку ХХІ сто-
річчя. Вперше поняття «культурологія» було використано як термін американським 
антропологом Леслі Уайтом і мало визначення як наука про зародження, розвиток 
та майбутнє культурного світу людини. Її предметом може бути галузь знань, що ви-
вчає об’єктивні закономірності загальнолюдського культурного розвитку, рушійні 
сили культурних процесів, явища і події матеріального і духовного світу людини [4]. 
Логічно, що культурологія як система знань про культуру повинна включати теорію 
культури (філософія культури), прикладну та емпіричну культурологію. Узагальнив-
ши дослідження Л. Ананьєва, П. Гуревич, О. Кравченко, Ортега-і-Гассет, О. Шевнюк, 
В. Шейко, можна сформулювати визначення культурології як науки про зародження 
та розвиток культури. Отже, культура є об’єктом дослідження культурології на рівні 
структури, механізмів розвитку, методів аналізу. 

У системі гуманітарних наук найбільш складним є питання визначення суб’єкта, 
однак, якщо в філософії, соціології тощо щодо суб’єкта предмета вже сформувалася 
думка, то в культурології суб’єкт займає особливе місце, пов’язане з проблемою са-
мопізнання. На думку визначних науковців (І. Зязюн, О. Рудницька), суб’єктом куль-
турології постає індивід, який спрямовує своє пізнання на культуру. Не вдаючись до 
аналізу детермінованості поведінки суб’єкта, на що сьогодні серед вчених світу немає 
єдиної точки зору, слід зазначити, що суб’єкт, який пізнає культуру, творить культуру, 
тобто пізнає самого себе і разом з цим творить духовні, матеріальні цінності і самого 
себе. Таким чином, культурологія як наука принципово відрізняється від усіх інших 
наук тим, що вона, аналізуючи культурний розвиток, наштовхується на творця куль-
тури – конкретного індивіда зі своєрідним світобаченням та творенням матеріальних 
культурних цінностей, що вражають своєю самобутністю. 

Як науковий термін культура з’явилася у ХVІІІ сторіччі і була визначена як сис-
тема, що складається у своїй цілісності із знань, вірувань, мистецтва, законів, звичаїв 
і деяких інших здібностей та звичок, засвоєних людиною як членом суспільства. З 
ХХ сторіччя починають з’являтися багаточисленні визначення поняття культури, які 
визначають її як прийоми, способи і результати людської діяльності, те, що вирізняє 
людське існування з природного буття і складає зміст і смисл людини. З середини 
60-х років ХХ сторіччя культура розглядається як сукупність матеріальних і духо-
вних цінностей, створених людиною. Причина багаточисленних визначень поняття 
культури криється в неоднорідності і багатогранності поглядів на взаєморозуміння, 
взаємозв’язок духовного і матеріального, духовної і практичної діяльності людини. 
Культура як синтез духовного і матеріального у діяльності людини вимагає глибинної 
онтологічної рефлексії двох системоутворюючих її чинників. Чітке розуміння духов-
ного як сфери психічного і матеріального як фізіологічного в проекції, у віддзерка-
ленні реального світу, дає можливість творити гармонійну діяльність людини у всіх 
її виявах [3].

Отже, розгляд поняття культури в освітньому просторі, визначення її компонен-
тів та чинників розвитку у сфері розуміння її процесуально-динамічних, стабільно-
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лабільних аспектах пов’язується насамперед з глибинним аналізом особистості як 
суб’єкта культури та її діяльності як продукту культури. 

Таким чином, перспективним у дослідженні феномену культури у різних галузях 
педагогіки, зокрема у мистецькій, є розробка філософсько-психолого-педагогічного 
підгрунтя формування особистості музиканта-виконавця, артиста. Свого часу відо-
мий угорський піаніст Ф. Ліст говорив своїм учням, що якщо хочеш стати визначним 
артистом, мусиш стати спочатку визначною особистістю.

У зв’язку з цим актуальним є висвітлення інноваційного виявлення гуманістичної 
парадигми освіти – культурологічного особистісно-орієнтованого навчання (Є. Бон-
даревська), в якому епіцентром навчання стає сама особистість з її ціннісними орі-
єнтаціями, для становлення та розвитку якої застосовуються технології диференці-
йованого та індивідуального навчання, використовуються методики розвиваючого, 
випереджуючого, перспективного та корекційного навчання [1]. 

Осмислення поняття культури можна розглядати на двох рівнях. Осмислення са-
мого поняття «культура» та осмислення культури як сумарного поля матеріальних та 
духовних цінностей, в якому відбувається самореалізація людини. Перші визначення 
культури пов’язані з філософією (римська школа), в яких дана наука представляється 
як культура душі. З розвитком суспільних відносин під культурою розуміють освіче-
ність, вихованість людини. Паралельно з цим культура сприймається в широкому со-
ціальному розумінні, в епоху Відродження пов’язується з гуманістичними ідеалами, 
в епоху Просвітництва – з духовним життям. Як наукове поняття «культура» завдячує 
добі Нового Часу, коли людство починає усвідомлювати рівні своєї самореалізації в 
детермінованому полі культури.

У річищі даного дискурсу дослідження процесу становлення виконавської куль-
тури скрипаля як індивідуально-діяльнісного мистецького феномену доцільно роз-
глядати у філософському, психолого-педагогічному та мистецтвознавчому аспектах. 

Філософський аспект визначення поняття «культури» як виду діяльності грун-
тується на концепціях екзистенціалізму, філософської антропології, зокрема культу-
рологічній (Е. Ротхакер), педагогічній (О. Больнов), та персоналістичній концепціях 
антропології (П. Боун, З. Боайтмен, М. Калкінс, В. Штерн, Е. Муньє), у яких людина 
є вищою духовною цінністю, творцем і носієм культури, якій притаманне прагнення 
до самовдосконалення. А культура розглядається як специфічна форма висловлення 
творчої відповіді особистості на виклик суспільства, як міра, стиль життя і спосіб 
орієнтації у світі. Предметом філософського дослідження в персоналізмі є творча 
суб’єктивінсть людини. Прихильники цієї концепції намагалися осмислити пробле-
ми людини через призму новітніх досягнень сучасної науки та соціальної практики. 
Французькі персоналісти вважають, що для особистості характерні три основні риси 
у їх діалектичній взаємодії: екстеріоризація – самоздійснення, самостановлення осо-
бистості; інтеріоризація – внутрішня зосередженість індивіда на його духовному сві-
ті, зверненість до глибинних шарів власного «Я»; трансценденція – внутрішній прин-
цип особистісного буття, який одинаково поширюється як на діяльність людини щодо 
освоєння та осмислення зовнішнього світу, так і на внутрішнє життя особистості [7].

Психолого-педагогічний аналіз культури ґрунтується на концепціях розвитку осо-
бистості у трансперсональній психології, теорії розвитку особистості українських 
вчених Г. Костюка, Я. Цурковського, І. Зязюна, І. Беха, В. Рибалки. Суттєвовизна-
чальним у дослідженні є праці щодо ціннісно-особистісного (Л. Виготський, Є. Бон-
даревська) та особистісно-культурного (І. Зязюн, О. Рудницька) спрямування, в яких 
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пріоритетними у формуванні визначається націленість (прагнення) особистості до 
фахового самовдосконалення через ціннісно-регулятивно-креативні механізми ста-
новлення (В. Рибалка). 

Особистісний рівень культури включає і психологію культури: вивчення впли-
ву культури на розвиток пізнавальних процесів, мотивації, норм-цінностей, ідеалів 
критеріїв моралі, форм поведінки; сприймання, розуміння і переживання культури, 
її ціннісно-оцінювальне значення у відображувально-регулятивних процесах; фор-
мування особистості за умов бі- або полікультуральності. Культура людини синтезу-
ється в культуру основних форм світовідношення – практичній (культура діяльності, 
культура поведінки), теоретичній (культура мислення), духовно-практичній (культура 
почуттів, культура спілкування) [2]. 

У психологічних дослідженнях (В. Войтко, І. Зязюн) феномену культури виокрем-
люються два блоки взаємозумовлюючих універсалій (категорій культури). Перша фік-
сує найбільш загальні, атрибутивні характеристики об’єктів, що включаються в люд-
ську діяльність – простір, час, рух, річ, взаємини, кількість, якість і т.п. Друга фіксує 
визначення людини як суб’єкта діяльності, структури його спілкування, його ставлення 
до людей, до цілей і цінностей соціального життя. Між цими блоками універсалій іс-
нує взаємна кореляція, яка виражає зв’язки між об’єкт-об’єктими і суб’єкт-суб’єктними 
взаєминами людської життєдіяльності. Смисли універсалій, що утворюють у своїх 
зв’язках категоріальну модель світу, виявляються у всіх сферах культури [3]. 

Таким чином, у дослідженнях філософсько-естетичного та психолого-педагогіч-
ного напрямку феномен культури розглядається як ціннісно-перетворювальна діяль-
ність, системоформуючим фактором якої є особистість як суб’єкт культурної творчос-
ті, цінності культури. 

Формування вищих рівнів професійної діяльності музиканта, становлення його 
виконавської культури пов’язане з рівнем розвитку його особистісної культури. «Кож-
ний індивід живе і діє в умовах культури, а культура наповнює собою індивіда. У та-
кій взаємодії з культурою людина виступає об’єктом її впливу, носієм культурних цін-
ностей та суб’єктом культурної творчості» [6, 43]. На думку О. Рудницької, поняття 
особистісної культури не зводиться до сукупності знань, переконань, умінь, здібнос-
тей індивіда, хоч вони у своєму тісному взаємозв’язку є важливими характеристиками 
культурного розвитку людини. Особистісна культура – це узагальнена ознака змістов-
ного наповнення життєдіяльності суб’єкта, стилю та способу його життя. Її компо-
ненти утворюють системно сформовані ціннісні якості, які реалізуються у діяльності 
і в яких результати суспільної культури виявляються як особистісні досягнення.

Наведене визначення особистісної культури, за О. Рудницькою, дає підстави 
сформулювати три групи її критеріальних ознак: 

 когнітивна група – її складають різноманітні знання як найважливіший ком-
понент культури, що забезпечує шлях входження до неї; 

 ціннісна група – це усвідомлення ціннісного значення предметів культури, 
здатність оцінювати їхні властивості з позицій певних ідеалів;

 регулятивна група характеризує ті вимоги та правила, відповідно до яких 
людина будує свою поведінку і діяльність, дотримується норм, прийнятих тією чи 
іншою культурою.

Мистецька культура як загальносоціальне явище створена багатьма поколіннями 
митців і є важливою і відносно самостійною частиною культури. Вона є фундаментом 
художньої культури, яка синтезує як усі види, так і самі процеси творення, розпо-
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всюдження і збереження всього того, що в ХХ–ХХІ ст. отримало статус «культурна 
спадщина», вона є безпосередньою формою духовного освоєння світу, що систем-
но (цілісно) відображає дійсність. За своєю сутністю мистецтво є специфічний засіб 
духовного відображення дійсності, складова культури, де акумулюються художньо-
естетичні цінності, форми чуттєвого пізнання світу, соціополе, в якому виявляються 
творчі здібності людини.

Серед культурологів не сформувалась єдина точка зору на класифікацію функ-
цій мистецтва як культурології взагалі. Однак, спираючись на аналітичний дискурс 
праць з даної галузі (М. Кравець, Г. Падалка, О. Щолокова, О. Отич), можна визначи-
ти функції мистецтва, що притаманні мистецтву і культурології одночасно: виховна, 
пізнавально-евристична, суспільно-перетворююча, комунікативна, передбачувальна. 
А також визначити ті функції, які властиві лише мистецтву, до яких відносимо: есте-
тичну, компенсаторну, сугестивно-образну, гармонізуючу, гедоністичну. На думку до-
слідників культурологів, мистецтвознавців, визначальними критеріями включеності 
тих чи інших явищ мистецтва в культуру є три різновиди цінностей – пізнавальна, 
естетична, моральна [3; 4; 5; 6].

В ході аналізу праць з музичної естетики щодо розгляду музичного виконавства 
як культурного феномену (І. Ганслік, Р. Інгарден, З. Лісса, Н. Корихалова) необхідним 
є підкреслити, що система поглядів в галузі музично-виконавської проблематики в 
кожний конкретний період розвитку музичного мистецтва живиться трьома джерела-
ми: вона є відображенням і осмисленням музично-виконавської практики; формуєть-
ся під дією певної музично-педагогічної установки;розвивається на фоні і під впли-
вом тих чи інших загальноестетичних теорій [5].

Виконавська культура на своєму вищому щаблі виступає як здатність особистості 
музиканта свідомо засвоювати, формувати, зберігати, примножувати, актуалізувати, 
передавати професійну цінність для підвищення ефективності музично-виконавської 
діяльності. В ієрархічному плані виконавська культура скрипаля включає і підпоряд-
ковує собі всі види засвоєння професійних знань. Аналізуючи здобутки сучасної ін-
струментальної, зокрема скрипкової методики (М. Берлянчик, О. Станко, Е. Камілла-
ров), констатуємо той факт, що здебільшого ця галузь виконавства акцентує свою ува-
гу на розвитку вузькоспеціалізованої технічної бази скрипаля та формування худож-
ніх умінь відтворення змісту музичного твору без опори на дослідження формування 
та задіяності особистісних чинників (конструктів) у музично-виконавському процесі. 
Це, у свою чергу, впливає на виявлення індивідуально-неповторних, персонально-
особистісних властивостей скрипаля у його фаховій діяльності і в перспективі по-
збавляє становлення його як своєрідної виконавської особистості, від якої залежить 
рівень (розвитку) творення виконавської культури майбутнього митця. Традиційно 
у скрипковій методиці поняття виконавської культури пов’язується з виконавською 
майстерністю як одним з її базових комплексів, що сприяє входженню музиканта в 
культуру, створену попередніми поколіннями скрипалів в минулому і теперішньому, 
спрямовану в майбутнє. Дослідження феномену виконавської культури скрипаля на 
принципах взаємозалежності, взаємозв’яку між рівнями розвитку його особистісної 
та фахової культури не знайшло належного теоретико-методичного обгрунутвання у 
процесі формування інструментального виконавського мистецтва. 

Осмислення теоретичних засад формування виконавської культури скрипаля 
здійснено на грунті аналізу теорії та методики визначних сучасних скрипкових шкіл 
(М. Берлянчик, В. Григор’єв, Ш. Сузукі, К. Сасманхауза, О. Шульпякова, Ю. Янке-
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левича), в ході якого визначаються основні риси музично-виконавської культури – 
наступність, вторинність (виконавець виконує твір створений композитором), єдність 
художнього та технічного, творчість.

Розгляд особливостей виконавської культури скрипаля дав змогу визначити 
об’єктивні та суб’єктивні фактори формування даного феномену. Об’єктивними фак-
торами визначені: соціально-історичні, естетико-філософські. Суб’єктивними факто-
рами досягнення культури окреслені: інтраіндивідуальні якості особистості, власти-
вості її соціоструктури, професійно-діяльнісне спрямування.

Таким чином, аналітичний дискурс філософсько-естетичних, психолого-педаго-
гічних, мистецтвознавчих теорій, провідних методик навчання гри на скрипці ство-
рив підґрунтя для трактування виконавської культури скрипаля як ціннісно-перетво-
рювальної діяльності, системоформуючим фактором якої є особистість як суб’єкт 
культурної творчості, цінності культури та визначення загальних функцій музично-
виконавської культури, до яких відносимо: освоювально-перетворювальну, акумуля-
ції та трансляції культурного досвіду, комунікативну, нормативно-регулятивну, про-
гностично-проективну, пізнавально-евристичну, естетичну, креативну, сугестивно-
образну, сігніфікативну, гармонізуючу, гедоністичну, релаксаційну. До специфічних 
особливостей музично-виконавської культури, що притаманні лише музичному вико-
навству і вирізняють його як особистісно-творчу компоненту музичної культури, від-
носимо: вторинність (виконавець виконує музичний твір, що первинно належить ком-
позитору), інваріантність – інтерпретаційність, міру конкретизації музичного твору 
(ідентичність, автентичність, суб’єкт-об’єктний зв’язок), інтенціональність, єдність 
художньої та технічно-виконавської майстерності, творчість.

Визначення методологічних засад формування виконавської діяльності скрипаля, 
до яких віднесено культурологічно орієнтований, філософський, психолого-педаго-
гічний, фахово-системний, аксіологічний, діяльнісно-творчий підходи, уможливлює 
розробку інноваційного мистецько-персоналізованого підходу, в контексті якого ви-
конавська культура скрипаля трактується як професійно-особистісне утворення, що 
охоплює інтегровану (згорнуту) сукупність персоналізовано-особистісних властивос-
тей музиканта і передбачає здатність до оцінно-перетворювальної, творчо-програ-
мувальної музичної діяльності, спрямованої на формування індивідуальної і, разом 
з тим, соціально обґрунтованої інтерпретації. Основними елементами виконавської 
культури скрипаля виступають компоненти: персоналізовано-орієнтаційний, ког-
нітивно-рефлексивний, аксіологічно-програмувальний, креативно-регулювальний, 
експресивно-комунікативний. Мета формування виконавської культури полягає у до-
сягненні особистісної спрямованості музично-виконавської діяльності – формування 
виконавського стилю, що забезпечує творчий (персонально-значущий) рівень інтер-
претації музичного твору.

Висновки. Таким чином, у статті здійснено визначення основних підходів фор-
мування виконавської культури скрипаля та окреслено їх методологічні засади до-
слідження, до яких віднесено: культурологічно-особистісно орієнтоване навчання, 
пріоритетом якого є формування унікальності особистості, що сприяє створенню від-
повідних умов для процесу саморозвитку та самореалізації скрипаля; екзистенціо-
нально-персоналістичний підхід, що створює умови для виконавського самоздійснен-
ня, самовтілення (екстеоріорізація) та звернення до глибинних шарів власного «Я» 
(інтеоріоризації) з метою осмислення виконавських цінностей; фахово-педагогічний, 
що охоплює систему виконавських знань, умінь, навичок, фахові здібності та про-



68   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 8, 2014

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

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

фесійно необхідні якості майбутнього музиканта; аксіологічний підхід, що зумовлює 
спрямування змісту, форм та методів навчання на формування виконавської культури 
як системи ціннісних орієнтацій, творчо застосованих у процесі інтерпретації музич-
ного твору. На грунті даних підходів розробляється інноваційний мистецько-персо-
налізований підхід, який спрямований на досягнення вершинних рівнів виконавської 
культури скрипаля.
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 
КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ БАЛЕТНИХ ШКІЛ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГУ ТА МОСКВИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ДВАДЦЯТОГО 
СТОЛІТТЯ (ВАГАНОВА А. Я., ТАРАСОВ М. І.)1

Автори статті намагаються прослідкувати розвиток методики класичного танцю, по-
чатку двадцятого століття. Для цього в статті описується хореографічний та педагогічний 
досвід Ваганової Агриппіни Яківни та Тарасова Миколи Івановича, їхні пошуки методики вико-
нання та викладання класичного танцю. 

Ключові слова: Ваганова А. Я., Тарасов М. І., методика виконання класичного танцю, ме-
тодика викладання класичного танцю, «пітерська школа», «московська школа», «французька 
школа», «італійська школа», «російська школа», педагог-хореограф.

Bezpalenko J. Gorbacuk G. The education methods’ development ways of St. Petersburg and 
Moscow classical dance ballet schools in the fi rst half of the twentieth century (Vaganova A. Y., 
Tarasov M. I.). The authors of this article are trying to trace the classical dance techniques 
development of the early twentieth century. To do this, the Agryppina Vaganova and Mykola Tarasov’s 
choreographic and teaching experience, their techniques search of performance and classical dance 
teaching are described in the article. 

Key words: A. Y. Vaganova, M. I. Tarasov, classical dance technique performance, teaching 
classical dance method, «St. Petersburg school», «Moscow school», «French school», «Italian 
school», «Russian school», choreographer.

Безпаленко Ю. Горбачук Г. Пути развития методики преподавания классического тан-
ца балетных школ Санкт-Петербурга и Москвы первой половины двадцатого века (Вагано-
ва А. Я., Тарасов Н. И.). Авторы статьи пытаются проследить развитие методики класси-
ческого танца, начала двадцатого века. Для этого в статье описывается хореографический и 
педагогический опыт Вагановой Агриппины Яковлевны и Тарасова Николая Ивановича, их по-
иски методики выполнения и преподавания классического танца. 

Ключевые слова: Ваганова А. Я., Тарасов Н. И., методика исполнения классического танца, 
методика преподавания классического танца, «питерская школа», «московская школа», «фран-
цузская школа», «итальянская школа», «русская школа», педагог-хореограф.

Постановка проблеми. Нам завжди було цікаво, чому, здавалось би, роками не-
змінна методика виконання рухів класичного танцю, грубо кажучи, створена в од-
ній країні, так різниться між собою, що навіть має назви, які зрозумілі всім, хто 
пов’язаний з балетом, «пітерська школа» та «московська школа». Наші спроби розі-
братись в цьому питанні вже на самих початках показали, що ця тема достойна вели-
кої наукової роботи і її неможливо вкласти, навіть коротко, в рамки наукової статті. 
Тому вирішили на початку розглянути та спробувати розібратись, дослідивши ці дві 
різні школи Пітера та Москви, на прикладах видатних педагогів Ваганової Агреппіни 
Яківни та Тарасова Миколая Івановича. По-перше, тому що вони створили свій тан-

© Безпаленко Ю., Горбачук Г. Шляхи розвитку методики викладання класичного танцю балетних 
шкіл Санкт-Петербургу та Москви першої половини двадцятого століття (Ваганова А. Я., Тара-
сов М. І.)
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цювальний стиль, який був розпізнавальним, який вони змогли передати своїм учням, 
не заважаючи, а навпаки, розвиваючи їхню індивідуальність; по-друге, вони перші в 
тому часі, який ми розглядаємо, описали методику класичного танцю; по-третє, ви-
ховали неперевершену плеяду танцівників та, що більш значимо, викладачів.

Аналіз досліджень. Теоретичною базою дослідження є роботи таких видатних 
артистів балету, педагогів і хореографів двадцятого століття: Блок Л. Д., Тарасова 
Н. І., Пасютинскої В. М., Кремшевскої Г. Д., Дудинської Н. М. 

Мета статті – простежити розвиток методики виконання та викладання класично-
го танцю початку двадцятого століття.

Виклад основного матеріалу. Ваганова Агреппіна Яківна (1879 – 1951), чудовий 
радянський педагог хореографії та балетмейстер, народна артистка РРФСР, лауреат 
Державної премії СРСР. А. Я. Ваганова закінчила Петербурзьке театральне училище, 
де вона навчалась у видатних педагогів [4].

Перший вчитель, соліст класичних, але більше характерних танців, Облаков зумів 
зацікавити учениць, а Ваганову особливо. Два наступних роки принесли розчаруван-
ня. Лев Іванович Іванов був людиною похилого віку. Урок, за свідченням Ваганової, 
«вівся ліниво і приводив до малих результатів». 

Наступного педагога, Катерину Оттівну Вязем, Ваганова згадує з натхненням і 
вдячністю. Все в її класі було для учениць новиною. Систематизація уроку, прагнення 
випрацювати силу і м’якість ніг, вміння не випускати з поля зору жодну ученицю. 
(Чи не цю особливість, помітивши у Вязем в дитинстві, так блискуче застосовувала у 
педагогічній діяльності Ваганова?). 

Уроки Християна Петровича Йогансона, наступного педагога, засмучували Ва-
ганову, тому що там все проходило без детального пояснення, а рухи, які вивчалися, 
були з колами і складними стрибками. Зазвичай, згадує Ваганова, практикувалося ви-
вчення наочним способом, тобто наслідування старшим. Чи могло це її задовольнити, 
особливо коли вона вже оцінила вимогливість К. О. Вязем? 

Своїм останнім педагогом, Павлом Андрійовичем Гердтом, в інший час Ваганова 
була б, напевно, задоволена, але уроки почав давати італієць Енріко Чекетті, що не-
давно приїхав до Росії. Для Ваганової авторитетом був тільки талант. Вона могла по-
клонятися Гердту на сцені і бачити явну перевагу перед ним талановитого італійця у 
викладацькій діяльності. «Ось цей-то італієць своїм натхненням і великою енергією 
вніс новий струмінь у балет». Результати його уроків були блискучими, замість рук з 
ліктями, що провисали (так звана «французька» манера того часу), Чекетті ввів іншу 
манеру. 

Вагановій не дозволили займатися у Чікетті і їй залишалося тільки підглядати в 
щілинку дверей, за якими відбувалися уроки. Дивували уроки Чекетті і по пантомімі, 
і за підтримками. А головне, дивували різноманітні кружляння, тури. «Нас теж вчили 
турам, – заявляє Ваганова, – але, так і не вивчивши, випустили зі школи на сцену». 
«Спостерігаючи за придбанням віртуозності танцю ученицями Чекетті, я стала від-
чувати недолік техніки». Прагнучи самостійно проникнути в секрети італійської шко-
ли, Ваганова завдяки природним даним досягла успіхів, непіддатливими залишалися 
руки. Але і цей недолік вона була готова побороти, вдивляючись в репетиційну роботу 
інших балерин, творчість яких її захоплювала. Наприклад, величні і м’які руки П’єр 
Леньяні. 

У театрі педагогами Ваганової були Ольга Йосипівна Преображенська та Микола 
Густавович Легат. Легат допоміг Вагановій оволодіти технікою танцю. Уроки з Пре-
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ображенською вплинули на власні пошуки Ваганової. Вона почала замислюватися 
про те, як розумно пояснювати рух. Змушувати працювати все тіло, підпорядковувати 
роботі всі м’язи, «що дрімали», за власним визначенням Ваганової, до роботи з Пре-
ображенською. Навчалася шукати зв’язок між французкою та італійською школами. 
Італійська школа допомогла виробляти техніку, особливо силу стрибків, обертів. Од-
нак різкість, моторність виконання надавали танцю сухості, позбавляли витонченос-
ті, жіночності. Французька школа із зайвим розм’якшених рук, корпусу не дозволяла 
виробляти сильну техніку. Ваганова вже тоді намагалася на практиці об’єднати обидві 
школи [3]. А потім було багато років удосконалення своєї танцювальної майстерності, 
яка виросла і сформувалась в те, чим можна було ділитися з іншими, чого навчались 
з надзвичайним завзяттям і що допомогло бачити класичний танець таким, яким ми 
його бачимо сьогодні. 

Особливою заслугою Ваганової слід вважати розроблені нею методичні правила 
про роль і значення в танці рухів рук, корпусу і голови. Робоча – допоміжна роль рук, 
це технологічне відкриття Ваганової, дуже полегшує освоєння техніки класичного 
танцю і нітрохи не збіднює ні пластику, ні виразність рухів рук.

На підтвердження хочемо привести слова Наталії Михайлівни Дудінскої, Майі 
Михайлівни Плісецької та Любові Дмитрівни Блок. 

Н. М. Дудінська: «Не треба бути особливим знавцем в області балету, щоб по-
мітити на спектаклях нашого театру у всіх – від артисток кордебалету до провідних 
балерин щось спільне в манері виконання. Єдиний стиль, єдиний почерк танцю, що 
виявляється найяскравіше в гармонійній пластиці і виразності рук, в слухняній гнуч-
кості і в той же час сталевому апломбі корпусу, в благородній і природній посадці 
голови, – це і є відмінні риси школи Ваганової» [2].

Майя Плісецька: «Знаєте, я взагалі дуже поважаю професіоналів своєї справи і 
зневажаю дилетантів ... Якщо говорити про балет, то учні Агреппіни Яківни Вага-
нової – яка б міра таланту не була їм відпущена – всі професіонали. Вони грамотно 
«пишуть». Вони в «листах» не роблять помилок, тому що закінчили академію Вага-
нової. У класі педагог може сказати, припустимо: «Ти висиш на станку ...» Значить, 
неправильно стоїш: треба стояти так, щоб відпустити станок і втриматися на власних 
ногах ... «Ти висиш ...» Ну, висить. Що ж зробити, щоб не висіти? А Ваганова підходи-
ла і казала: «Переклади руки ось так», – і ти перестала висіти. І так все. Так все – від 
початку і до кінця навчання. І тому у неї були всі різні. Вчилися у одного педагога, а 
різні. Просто нічого спільного, але всі вони закінчили академію Ваганової. Страшно 
важкий клас! Але, я впевнена, з трьох тисяч учениць Ваганової дві з половиною вза-
галі не стали б балеринами, якби вчилися не у неї» [3].

Л. Д. Блок: «Хитка і розрізнена манера танцю попереднього десятиліття вижита 
цілком, і зараз з першого ж погляду стає ясним всякому уважному глядачеві, що ми 
маємо справу з однорідною, згуртованою технікою танцю всієї трупи, що стиль тан-
цю ленінградського балету в 1937 році – це справді справа рук Ваганової, це стиль 
Ваганової… До якої школи слід віднести манеру Ваганової? До італійської, французь-
кої чи російської? Ні до однієї, в тому вигляді, в якому вони досі існували. Ваганова у 
своєму методі спирається і на італійські елементи, і на французькі, а загальна сукуп-
ність створює новий етап російської школи» [1].

Тарасов Микола Іванович (1902 – 1975) – соліст балету, педагог, автор книги «Кла-
сичний танець. Школа чоловічого виконавства». Микола Тарасов народився 19 грудня 
1902 року в Москві в сім’ї танцівника Большого театру. У 1913 році Тарасова взяли 
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в Московське хореографічне училище. Він навчався у чудових артистів і педагогів 
Миколи Петровича Домашова та Миколи Густавовича Легата [7]. Обидва шкільних 
наставники дали своєму вихованцю солідні знання, виховали свідомий підхід до тан-
цювального мистецтва [5]. 

Ставши артистом, а потім педагогом, Тарасов зумів не тільки органічно схрестити 
традиції московської та петроградської шкіл, але і створити нові, які відповідали ча-
сові як у виконавській майстерності, так і в педагогіці. Думається, що на формування 
Тарасова-педагога, а спочатку й актора справив великий вплив В. Д. Тихомиров, який 
додав чоловічому танцю закінчену і нову форму.

З 1920 по 1935 роки Тарасов – соліст балету Московського Большого театру. Його 
репертуар – Зігфрід в «Лебединому озері», Базиль в «Дон Кіхоті», Альберт в «Жи-
зелі», Солор в «Баядерці», Феб в «Есмеральді», Франц в «Коппелії», Жан де Брієн 
в «Раймонді», Принц в «Лускунчику», Колен в «Марній обережності». Н.Тарасов 
був партнером таких прославлених балерин, як Є. Гельцер, М. Семенова, В. Крігер, 
виступав з талановитими ровесницями М. Кандауровою, Л. Банк, В. Кудрявцевою, 
Н. Подгорецькою, А. Абрамовою; працював з балетмейстерами А. Горським, В. Тихо-
мировим, К. Голейзовським [7].

В 1923 році вперше приходить в балетний клас як викладач. Але його педагогічна 
діяльність фактично почалася не в Училищі, а в репетиційних залах Большого театру. 
Він вів тренувальні заняття з класичного танцю з провідними солістами трупи аж 
до 1936 року. У його класі щодня шліфували свою майстерність, розвивали техніку 
А. Мессерер, А. Єрмолаєв, М. Габович та інші. Крім того, з 1923 по 1960 рік Микола 
Іванович безперервно викладав класичний танець в Московському хореографічному 
училищі [5]. Цікавий період, коли всі педагоги були об’єднані єдиним поривом, від-
відували класи один одного для того, щоб радитися, а не скаржитися. Микола Івано-
вич згадував ці роки як час творчого підйому. Це було щасливе занурення в професію: 
поруч були великі педагоги [14]. 

Майже за сорок років педагогічної діяльності Тарасов виховав не одне покоління 
артистів балету. Але протягом цих сорока років він не тільки виховував і формував 
майбутніх майстрів танцю, а й удосконалював методику викладання, він жив жит-
тям школи. І не раз його безмежна любов до мистецтва, величезне почуття громадян-
ського обов’язку виводили школу зі скрутних положень, сприяли творчим злетам [5]. 
Балетне мистецтво, яке має чотири основи: правильно поставлені і вивчені стопи, 
стегна, руки і, звичайно ж, одержима любов до балетного мистецтва. Цю любов, при-
щеплював Микола Іванович і своїм учням [12].

Знаменита «школа Тарасова» увібрала в себе величезний практичний матеріал, 
який Микола Іванович, мислячий артист і педагог, вибудовував в струнку методичну 
систему [7]. Її основні принципи нерозривно пов’язані з традиціями російської школи 
класичного танцю, з тими вимогами, які пред’являє театр кожної епохи до хореогра-
фічного училища. Безумовно, Тарасов у творчо перетвореному вигляді багато чого 
використовував з досвіду Н. Домашева, Н. Легата, В. Тихомирова. Але було б най-
більшою помилкою розглядати його педагогічну методику як синтез досвіду своїх по-
передників. Методика Тарасова дуже своєрідна і лежить в основному на величезному 
особистому досвіді [5].

Потужний і силовий Тарасівський урок проходив у спокійному темпі, який дозво-
ляв сконцентрувати увагу на недоліках. Микола Іванович домагався того стану, коли, 
як він казав, « тіло починає дихати і ... пара йде».
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Заняття в Тарасівському класі звільняло тіло, давало неймовірну м’язову міць. Він 
виховував танцівників – чоловіків – сильних, виразних. У їх техніці і манері не було 
жодної солодкуватості. Особливо суворий Микола Іванович був до виконання стриб-
ків і обертів. Його іспити, як і уроки, були дуже чіткими, без всяких надмірностей і 
мигтіння [8].

За роки навчання його вихованці знаходили здатність не тільки вільно володі-
ти технікою класичного танцю, але і надавати пластиці усвідомленість, внутрішній 
зміст, образну закінченість. Техніки танцю для Тарасова не існувало у відриві від 
художнього початку і складних акторських завдань.

Виховання професіоналізму для Тарасова було нерозривно пов’язано з вихо-
ванням свідомості учнів. І цю свідомість він виховував з перших уроків, поступово 
включаючи в них все більш складні вимоги. Йому було важливо не тільки старанне 
відвідування уроків , точне виконання завдань. Він привчав до повної віддачі, до вмін-
ня мислити в межах досліджуваного матеріалу і відчувати професійну необхідність 
кожного уроку, кожної комбінації. Тарасов був строгим педагогом, але на його уроках 
завжди панувала атмосфера доброзичливості, робочої захопленості [5].

Тарасов виховував творців. Мабуть, у цьому – відмінна риса його педагогічної ме-
тодики. Адже дійсно, можна виростити технічно міцного і навіть віртуозного танців-
ника, але якщо він буде сіренькою, нікчемною і меркантильною людиною, то ніколи 
не зможе стати артистом. Сцена висвічує особистість, розкриває людський характер. 
І ніяке вільне володіння технікою не врятує. Так вважав Микола Іванович Тарасов. У 
своїх учнях він хотів бачити героїв у найширшому сенсі цього слова. Класи Тарасова 
були втіленням традицій, досягнень російського радянського балету, і для їх виконан-
ня танцівник повинен був володіти могутньою фізичною підготовкою і силою духу. 
Формування особистості, її багатого внутрішнього світу – ось, що було головним для 
Тарасова. Його по праву можна назвати великим педагогом людських душ [13].

Він чудово вмів створити базу, яка об’єднувала форму і зміст. Тому що форма, ме-
тодика неможливі без виховання манери, почуття сцени і ... людського характеру. Ви-
кладання класики Миколою Івановичем завжди включало акторську майстерність [10].

Він умів старанно домагатися виконання поставленого завдання. Адже клас Та-
расова було силовий, важкий, технічно оснащений. Він вимагав від учнів точності 
виконання рухів і при цьому змушував думати, шукати, творити.

У класі Микола Іванович міг без утоми домагатися виправлення помилок [17]. З 
першого уроку, розповідаючи нам, що та адова робота, яку ми робимо кожен день, – є 
щастя нашої професії, і без цього щастя життя бути не повинно [9]. А в сценічних ро-
ботах вихованців він підкреслював індивідуальний дар кожного, розкривав найбільш 
яскраві здібності вихованців [17].

Внутрішньою організованістю і художньою завершеністю урок Тарасова нагаду-
вав балетний спектакль. Уроки іноді закінчувалися етюдами на класичну і сучасну 
музику. Тематика їх найчастіше була піднесеною, героїко-патріотичною. Етюди ста-
вали ніби сполучною ланкою між класними комбінаціями і майбутніми балетними 
партіями [5].

Тарасов викладав класику дуже легко, без жорсткості, насильства і надриву, які 
властиві іншим балетним педагогам. І завжди домагався бажаних результатів. Він 
умів виховувати дуже хороших танцівників і поєднував у собі дві чудові властивості, 
що рідко зустрічаються в одній людині: природну стриманість і вміння жартувати 
[11].
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Велике значення Тарасов надавав музичній структурі уроків. Він забороняв кон-
цертмейстерам грати уривки з відомих опер, балетів, кінофільмів, забороняв імпрові-
зувати на теми популярних пісень і романсів. Урок супроводжувався новою, невідо-
мою музикою. Вона, як правило, мала чіткий ритм, що не пристосовувався до учнів, 
а вів їх за собою. Вступ і фінал музичного твору, який супроводжував урок, були 
завжди дуже чіткими, як і пластичний малюнок.

Микола Іванович завжди пам’ятав, що творче життя багатьох балетних артистів 
закінчується педагогікою, тому в старших класах він аналізував з учнями не тільки 
окремі комбінації, але і весь урок, привчав мислити педагогічно [5]. І з 1946 р. вів 
курс «Композиція класичного танцю» у Державному інституті театрального мисте-
цтва (ГІТІС) [7], де основними питаннями курсу, на які він намагався знайти відпо-
віді, зі своїми учнями, були:

1. Хто такий педагог класичного танцю: учитель або тренер? 2. Що таке класич-
ний танець як предмет навчання? 3. Кого має намір педагог підготувати? 4. Якими 
засобами буде користуватися? 5. Що собою являє методика викладання російської 
школи класичного танцю? 6. Художні виразні засоби балету. 7. Співвідношення твор-
чості і дисципліни. 8. Складові уроку класичного танцю та їх завдання. 

Зокрема питання – вчиш або тренуєш – було для Миколи Івановича своєрід-
ним тестом протягом всього процесу навчання. «Як ви вважаєте, – говорив він, 
звертаючись до студентів, коли хтось із нас давав клас, – ваш колега вчив або 
тренував?». Після цього йшов аналіз проведеного уроку або його частин, аналіз 
комбінацій, їх побудов, навчальної задачі, якій відповідав або не відповідав мате-
ріал, і того, як він був поданий, які зауваження робив педагог-студент в процесі 
ведення уроку [16].

Він вчив ставити питання – «чому»? І вчив відповідати на нього. І своїм вихо-
ванцям прищеплював незвичайно чесне ставлення до професії, благородну культуру 
поведінки, повагу до сторонньої думки [15].

І ще було у Тарасова зовсім дивне хобі: він любив возитися з механізмами. Міг 
розібрати і виправити будь-який годинник, починити люстру. І часто робив це для 
своїх друзів. Дивне це, на перший погляд, захоплення відображало його схильність 
до аналізу. Він у всьому повинен був докопатися до самої суті, зрозуміти логіку. Від-
повісти на питання: як влаштована система [8]?

Тарасов неодноразово брав участь у створенні програм з класичного танцю і ме-
тодичних посібників. Прихильник науково обґрунтованої педагогіки і єдиної систе-
ми викладання, Микола Іванович завжди ратував за педагога – творця, який вміє по-
своєму переламувати цю методику. У книзі «Методика класичного тренажу» точно 
сформульована ця думка: «Єдність системи аж ніяк не повинна сковувати педагогічну 
індивідуальність викладачів. Правильна методика не може перешкодити прояву твор-
чості педагога, вона не усуває необхідність того, щоб кожен викладач танцювального 
мистецтва був і сам художником» [5].

Три-чотири рази на тиждень учні ГІТІСу займалися практикою в аудиторіях на 
Собіновском, а один раз на тиждень їздили до Миколи Івановича додому на заняття 
з теорії і методики. Також він ділився з ними організаційними питаннями, напри-
клад, розповідав їм, як, формуючи педагогічний склад московського училища, їздив 
до Ленінграда, як вдалося запросити Чекригіна, Семенова та багатьох інших видат-
них педагогів, з яким хвилюванням разом з Вікториною Крігер вирушав на свої перші 
гастролі до Ленінграда. Тарасов був унікальним оповідачем. Москвич за народжен-
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ням і вихованням, він схилявся перед суворим академізмом петербурзької школи і міг 
годинами розповідати про кумирів [15].

Ще Микола Іванович ввів дуже корисну практику: два роки учні мали право від-
відувати будь-які уроки в училищі, дивитися, як працюють майстри. В інституті ж 
Микола Іванович організував спеціальні уроки різних педагогів. Їх вели по два тижні: 
Мессерер, Руденко, Габович. Учні отримали рідкісну можливість займатися у май-
стрів і «через себе» знайомитися з методикою кожного [14].

Також, пишучи книгу «Методика класичного тренажу», він ділився зі своїми 
учнями напрацюваннями, розбирав з ними написаний матеріал. Напевно, в якійсь 
мірі, вони допомагали йому, були першими вдячними слухачами, але, з іншого боку – 
для них це були безцінні знання, які вони з жадібністю вбирали. Природно, що вони 
ставили запитання: «Що ж, Миколо Івановичу, ви нас раніше по-іншому вчили?» А 
він з посмішкою відповідав: «Друзі, я ж теж вчуся» [10].

Тарасову іноді дорікали, що він випускає не найцікавіші класи. Він це пояснював 
так: «У мене як художнього керівника була своя мета, – я хотів створити сильний пе-
дагогічний склад і щоб зацікавити роботою педагогів, всі кращі класи я віддавав своїм 
колегам: Мессереру, Габовичу, Руденко, а сам брав той клас, який залишався ... Я не 
гнався за хорошим матеріалом, тому що відповідав за всю школу. І про це не шкодую. 
Він не тримав у таємниці ніяких професійних секретів, завжди відверто розповідав, 
що йому вдалося, а що – ні [14]. Авторитет Тарасова і в школі, і в ГІТІСі був незапере-
чний, це був результат великої праці і знань, які переконують надовго і глибоко [5].

Висновки. Розглянувши творче життя двох великих педагогів початку двадцятого 
століття, вважаємо, що різниця в методиці виконання класичного танцю між Пітер-
ською та Московською школами виникла або раніше, на що вказують деякі хорео-
графи, наприклад, Петро Пестов: «Ще мені подобалося, що Микола Іванович ніколи 
не підтримував балетної конфронтації Москви і Петербурга, що склалася історично. 
Навпаки, заохочував наші поїздки до Ленінграда і запрошував в Москву педагогів 
Вагановськї школи. Він мріяв про створення єдиних навчальних посібників, ство-
рених спільно майстрами двох столиць: «Тільки тоді складеться основа, з’явиться 
надійний фундамент єдиної російської школи» [14], або ця різниця почала формува-
тись пізніше, величезною плеядою учнів цих видатних педагогів. Тому що на початку 
двадцятого століття, коли Ваганова і Тарасов «творили» класичний танець, їхні сили 
були направленні на об’єднання знань та класичних шкіл. Вона прагнула синтезувати 
італійську, французьку та російську школи, він – поєднати знання московської школи 
та пітерської школи, що на той час і була «Вагановською». 

Також хочемо звернути увагу читача, як цим танцівникам вдалось стати видат-
ними педагогами. Вони завжди ставили питання, не боялись шукати відповіді на ці 
питання, спостерігали за іншими, шукали однодумців, роздумували і, що головне, 
ділились своїми знаннями. 

Для того, щоб поставити для себе нову задачу і прослідкувати за подальшим роз-
витком методики виконання класичного танцю, вважаємо за потрібне вказати уче-
ниць та учнів Агриппіни Яківни: М. Семенова, Г. Уланова, Т. Вечеслова, О. Мунга-
лова, Н. Млодзінска, Е. Тангіева (Бірзніек), В. Камінська, О. Іордан, Н. Дудинська, 
Ф. Балабіна, Н. Анісімова, В. Станкевич, А. Васильєва, Е. Чікваідзе, В. Лопухіна, 
Н. Желєзнова, З. Васильєва, Г. Кирилова, Н. Красношеева, А. Шелест, С. Шеіна, 
Н. Ястребова, Л. Войшніс, М. Мазун, Н. Кургапкіна, О. Моісеєва, І. Генслер, Н. Пе-
трова, А. Осипенко, І. Колпакова та ін. [6] та Миколи Івановича: Олександр Лапаурі, 
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Маріс Лієпа, Михайло Лаврівський, Ярослав Сех, Лев Голованов, Юрій Кондратов, 
видатні педагоги і хореографи Леонід Жданов, Володимир Василів, Петро Пестов, 
Олександр Прокоф’єв, Герман Прібилов, Ерік Володін, Євген Валукін, Раїса Струч-
кова, Валерія Уральска [7]. 
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РОЗВИТОК НЕОКЛАСИЧНОГО БАЛЕТНОГО СТИЛЮ В 
ХОРЕОГРАФІЇ ХХ СТОЛІТТЯ1

В статті охарактеризовано особливість генезису неокласичного стилю хореографії ХХ сто-
ліття. Аналізується творчість видатних балетмейстерів Європи та Америки. 

Ключові слова: сучасна хореографія, неокласика, стиль, постмодерн, балетмейстер, танцю-
вальні форми, балет.

Bernadskaya D. The Neoclassique Ballet style’s development in Choreography of XX-th century. The 
genesis feature of neoclassical choreography styles in ballet of XX-th century is characterized in the article. 
It is analyzed the european and american outstanding choreographers’ creative work. 

Key words: choreography, neoclassical style, choreographer, dance forms, ballet.

Бернадская Д. Развитие неоклассического балетного стиля в хореографии ХХ века. В ста-
тье охарактеризованы особенности генезиса неоклассического стиля хореографии ХХ века. Анали-
зируется творчество выдающихся балетмейстеров Европы и Америки. 

Ключевые слова: современная хореография, неоклассика, стиль, постмодерн, балетмейстер, 
танцевальные формы, балет.

Постановка проблеми та аналіз досліджень.У другій половині ХХ століття біль-
шість танцювальних і балетних форм, які розвивались під впливом художньої стилістики 
історизму, набули форми самостійного завершеного виду. «Неокласичний балет», «нео-
класицизм в хореографії» тощо були відмінні від класичного балету, народного та баль-
ного танців. Але ці танцювальні і балетні форми єднало те, що їх розвиток здійснювався 
протягом ХХ століття та їх репрезентація оновленого класичного танцю і академічної 
естетики точно відповідала всім вимогам «сучасності». Тобто, є підстави вважати їх скла-
довими різновидами неокласичної хореографії. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена відсутністю теоретичної бази і вітчиз-
няних балетознавчих досліджень у галузі неокласичної хореографії.

Зважаючи на актуальність дослідження означеної теми, автор ставить за мету вияви-
ти особливості неокласичного стилю в балеті, проаналізувати наукові дослідження у га-
лузі балету ХХ століття, визначити вплив представників неокласики в балеті на розвиток 
і формування неокласичного балетного стилю в хореографії ХХ століття. 

Виклад основного матеріалу. У 70-80-х рр. балетознавці В. Уральська, Н. Ельяш 
прагнули проаналізувати окремі ознаки неокласичного балету, проте ці дослідження були 
розрізненими, несистематизованими. В аспекті нашого дослідження привертає увагу ху-
дожній огляд творчості Дж. Баланчина, Дж. Кранко, Р. Пті, С. Лифаря, М. Бежара, Е. Ейлі, 
Дж. Ноймайера. 

Неокласицизм (від neo – новий) [9, 50] – це термін, що означає різні художні явища, 
які своїми виражальними формами тяжіють до традицій античного мистецтва: архаїки в 
архітектурі, стилістики бароко в живописі та музиці. Ширше – неокласицизм прагне до 
відродження будь-яких напрямів чи ідеалів мистецтва попередніх епох. 

На відміну від «класицизму» доби італійського Ренесансу або від французького кла-
сицизму, неокласицизм розглядає античність не як культурний ідеал, а як матеріал для 
© Бернадська Д. Розвиток неокласичного балетного стилю в хореографії ХХ століття
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символізації асоціативних варіацій і деконструкції для відображення до сучасних соціо-
культурних та інтелектуальних проблем. 

Сюжети і герої античних міфів, образотворчі форми античного мистецтва, загальні 
уявлення про античну культуру і цивілізацію в контексті світової історії постають в нео-
класицизмі як умовний код сучасних культурних рефлексій; архетипічний каркас худож-
ньо-філософських ілюзій ХХ ст., культурно-історичне тло вирішення «вічних проблем 
людства» в стрімко і трагічно мінливому світі сучасної культури й цивілізації. 

Термін «неокласицизм» вживається для позначення класичних тенденцій в худож-
ній культурі ХХ столітті, особливо течія проявила себе в архітектурі, музиці, балеті. Ви-
никнення неокласицизму зумовлене прагненням протиставити сучасній реальності, з її 
трагізмом і відчуженістю людської особистості, вічні цінності, відродити високий стиль 
класичного мистецтва. Неокласицизм утверджує ідеальні, позачасові образи, вільні від 
усього конкретного, зумовленого плином реальної історії. Однак сама полемічність такої 
установки викликає до життя здобутки, що яскраво відображають саме свою епоху. 

Починаючи від кінця 50-х і впродовж 60-х років ХХ століття, хореографи часто 
поєднували техніки новітніх форм танцю (джазу, модерну, експресіонізму, конструкти-
візму, імпресіонізму, кубізму, абстракціонізму, рок і поп видів) з класичним, народним 
і етнічним танцем. Тим самим вони створювали нові техніки й форми, новітні універ-
сальні стилі. 

Перші спроби поєднати класичний танець з імпресіонізмом, експресіонізмом, кубіз-
мом, акробатикою були здійснені М. Фокіним, В. Ніжинським, Б. Ніжинською, Л. Мясі-
ним, Дж. Баланчіним, Ф. Лопуховим, К. Голейзовським, Л. Якобсоном. 

Мистецтвознавчі дослідження у галузі хореографічного мистецтва ХХ століття були 
здійснені Д. Бернадською, П. Білашем, Д. Шариковим, М. Погребняк. В працях Д. Бер-
надської досліджується синтез мистецтв в контексті сучасної хореографії кінця ХХ ст. на 
основі аналізу творчості А. Урсуляка, У. Форсайта, І. Кіліана, А. Рехвіашвілі.

П. Білаш охарактеризував балетмейстерське мистецтво в Україні у 10 – 30-х роках 
ХХ ст., запропонував жанрову типологію українського професійного танцю цього періо-
ду, виявив зв’язки новітніх форм танцю з окремими філософськими ідеями З. Фрейда та 
з мистецькими напрямами (імпресіонізмом і експресіонізмом). 

Д. Шариков висвітлив аспект зародження та розвиток сучасного хореографічного 
мистецтва XX ст. Ним було систематизовано й узагальнено досвід дослідників у вивченні 
цієї галузі, акцентовано на важливості подальших досліджень теорії та історії хореогра-
фії. Д. Шариковим дається визначення поняття сучасної хореографії, джерела, етапи ста-
новлення, розкрито чинники й особливості, а також новітні та синтезовані форми танцю 
XX ст., визначено сучасний стан хореографічного мистецтва за напрямами, стилями, ви-
дами, в особливості неокласицизму в хореографії. 

М. Погребняк з’ясувала культурно-історичні передумови виникнення стилю «мо-
дерн» та його екстраполяції у мистецтво хореографії. Виявлено, що символізм є однією 
з найважливіших передумов і, як філософська світоглядна концепція, має відображення 
у практиці танцю «модерн». Науково сформулювала критерії віднесення хореографічних 
творів до стилю «модерн» та навела визначення поняття «школа танцю «модерн»». Також 
М. Погребняк висвітила еволюцію танцю «модерн» протягом XX ст., розглянула естети-
ко-теоретичні ідеї реформаторів сценічного руху та провідних представників світового 
танцю «модерн», визначила особливості розвитку даного стилю у хореографії у дорево-
люційній і радянській Росії, а також естетико-теоретичні засади постмодерної хореогра-
фії та розглянула шляхи розповсюдження традиції танцю «модерн».
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Творчість Михайла Фокіна започаткувала цілу епоху в історії як російського балету, 
так і балету Західної Європи, яку в наш час прийнято називати фокінізмом [7, 324–326]. 
Принципи роботи, творчі знахідки балетмейстера, збережені й збагаченні його послідов-
никами, визначили напрям розвитку хореографії на кілька десятиліть. Неабияка музич-
ність Фокіна дозволила йому продовжити започатковані його попередниками пошуки в 
галузі танцювального симфонізму й утвердити безсюжетний балет, створений за закона-
ми музично-хореографічної розробки, як самостійний жанр. Проте в творчості Фокіна 
провідне місце посідав балет сюжетний, драматично-напружений, дієво-насичений.

Хореограф-реформатор прагнув кожній виставі надати неповторності, він створю-
вав балети, цілісні за стилістикою, хореографічною мовою, звертався до танцювального 
фольклору (танці Київської Русі, танцювальні форми Арабського Сходу, половецькі тан-
ці, іспанські, угорські танці) та суміжних видів мистецтва (акробатика, пантоміма). 

Класичний танець для Фокіна не був універсальною системою, а лише однією бар-
вою, рівноправною з характерним танцем, вільною пластикою та іншими виражальни-
ми танцювальними засобами. Життя в його балетах поставало вакхічним святом, у яке 
дисонансом вривалися теми самотності, втрати ілюзій, приреченості, неприборканих 
пристрастей. Балетмейстер ніби стверджував, що прагнення до мрії, навіть якщо вона 
ілюзорна, досягнення її, навіть якщо вона смертоносна, є кульмінацію в житті людини, 
миттю перемоги її духу [7, 311–313].

У 1902 – 1912 рр. та 1914 рр. Фокін [7, 230–233] працював художнім керівником, ба-
летмейстером і танцівником Російських сезонів і трупи Російського балету С. Дягілєва. 
У 1901 – 1911 рр. він викладав у Петербурзькому театральному училищі. Незважаючи на 
те, що М. Фокін започаткував імпресіоністичні тенденції в російському балеті, більшість 
його робіт все ж таки належать до неокласики. Власне художній метод [7, 320–325], запо-
чаткований ним, відомий у хореографії як фокінізм. 

Крім балетмейстерської роботи, М. Фокін збагатив сучасне хореографічне мистецтво 
новою теорією: система професійної підготовки для артистів балету; принципи балетної 
естетики і архітектоніки балету, яка повинна відповідати вимогам сучасності; запобіган-
ня внесенню у сучасні танцювальні форми аматорські непрофесійні нововведення, аб-
страктні теорії, які не підкріпленні професійними хореографічними знаннями. М. Фокін 
залишив мемуари, статті, присвячені теорії й естетиці балету, а також власні спогади про 
свої балетні постановки [1].

Серед послідовників Михайла Фокіна були Федір Лопухов, Касіан Голейзовський, 
Леонід Якобсон. 

Радянський артист і балетмейстер Леонід Якобсон (1904 – 1975 рр.) [8, 74], по-
слідовник М. Фокіна, К. Голейзовського, Ф. Лопухова, сучасник Дж. Баланчіна, за-
вжди йшов «проти течії». У молодості він заперечував класичний танець, у зрілі роки 
став ініціатором оновлення класичної лексики, збагативши її виражальні можливості 
за допомогою інших танцювальних форм, а також, як і Баланчін, постійно усклад-
нював класичні «pas». Він розробляв балет, використовуючи при цьому специфічні 
хореографічні засоби вирішення сюжету, запозичував образи і прийоми інших видів 
мистецтва. [9, 74]

Наскрізною темою його творчості стало висміювання й осудження різних форм лиха і 
соціальних вад, провідною формою балетмейстерського мистецтва – хореографічна міні-
атюра. Кращі зі створених та нові мініатюри були поєднані в одну виставу «Хореографіч-
ні мініатюри» (1959), «Клоп» (1962). Якобсон був художнім керівником Ленінградського 
ансамблю «Хореографічні мініатюри», з яким поставив балети «Pas de deux» і «Політ 
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Тальоні» на музику В. А. Моцарта. Він дав поштовх до створення сучасного авторського 
балетного театру в СРСР, що було втілено в творчості Б. Ейфмана.

Творчість балетмейстерів неокласиків Західної Європи і США відрізнялась яскравіс-
тю форми, де поєднувалась класична техніка, балетний симфонізм, танцювальна панто-
міма, джазовий і модерн-танець, виражальні форми кубізму, абстракціонізму, імпресіо-
нізму, експресіонізму.

Ролан Пті створив трупи «Балет Єлисейських полів» (1945 – 1951) [6, 49–51] та «Ба-
лет Парижа» (1948 – 1967), поставив балети «Мандрівні комедіанти» Соге (1945), «Кар-
мен» на музику Ж. Бізе (1949). До його кращих робіт 60 – 70-х рр. можна зарахувати «Со-
бор Паризької Богоматері» (1965). Пті працював у жанрі драматичного балету, тяжіючи 
чи то до трагедії, чи то – у ранній період – до буффонної комедії, проте завжди створював 
свої постановки на живих характерах, поєднував класику з модерном і джаз-формами. У 
кращих балетах він відтворював реальні суперечності життя, розв’язуючи їх у гуманіс-
тичному дусі (заперечення неминучості лиха, моральна стійкість, віра в людину) [9, 76].

З 1970 р. художнім керівником і головним балетмейстером Королівського балету 
став Кенет Макмілан (1929 – 1992), поставивши тут «Ромео і Джульєтту» (1965) муз. 
С. Прокоф’єва, «Манон» (1974) муз. Ж. Масне [189], «Принц Пагод» (1989) муз. Бріте-
на, «Іудине дерево» (1991) на сучасну рок музику. Використовуючи лексику класичного 
танцю, Макміллан ускладнював і видозмінював її відповідно до сценічного та психоло-
гічного вирішення вистав. Композиції його відрізнялися динамічністю, експресією, пси-
хологічним напруженням [9, 76].

Відродження Штутгартського балету тривало протягом 1961 – 1973 рр., [6, 541], коли 
трупу очолював англійський балетмейстер Джон Кранко (1927 – 1973) [6, 68]. Характер-
ною ознакою творчості Кранко є теплий, а іноді гострий гумор, вміння передати зміст у 
танці, розкрити характери засобами хореографічної драматургії. Відомість Кранко приніс 
балет «Дама й блазень» на музику Верді (1954). Перший багатоактний балет – «Принц 
Пагод» (1957). У 1961 р., очоливши Штутгартський балет, він зміг поєднати колектив у 
цілісний художній організм [2, 54].

Вистави Кранка оригінальні за вирішенням, органічним поєднанням танцювальної та 
акторської майстерності. Неокласичні прийоми в балеті – оновлення класичної лексики, 
танцсимфонія із пантомімою, психологічні, складні і акробатичні прийоми в дуетному 
танці. Серед його постановок – «Ромео і Джульєтта» С. Прокоф’єва (1962), «Євгеній Онє-
гін» на музику П. Чайковського-Штольца (1965).

Кранко багато зробив для розвитку штутгартської балетної школи у галузі профе-
сійного навчання, балетмейстерської майстерності, що стала зразком для танцювальних 
академій, які відкривалися в багатьох містах Німеччини. Він брав активну участь у ро-
боті «Товариства Новера», яке пропагандувало хореографічне мистецтво, стимулював ді-
яльність молодих балетмейстерів – Дж. Ноймайєра, І. Кіліана, У. Форсайта. Достатньо 
об’єктивно про творчість Кранка висловився М. Лієпа: «Дотепно з’єднавши класику з 
побутовими рухами і пантомімою, Кранко перетворив на чудові хореографічні вистави і 
роман Пушкіна, і комедії Шекспіра …, ми побачили балети великої психологічної глиби-
ни, повні чистої танцювальної лірики іскристих веселощів» [8, 48].

Одним з найвидатніших хореографів цього часу був Ентоні Тюдор (1909 – 1987) [4, 
57], англійський артист, балетмейстер, педагог. Популярність і визнання йому принесли 
балети «Бузковий сад» (1936), «Похмурі елегії» на музику Малера (1937), що ввійшли 
до репертуару «Балле Рамбер» та інших балетних труп. У 1951 – 1952 рр. він поставив 
для трупи «Нью-Йорк сіті балле» вистави «Дама з камеліями» Верді та «Слава» Бетхове-
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на. Постановки Тюдора характеризуються прагненням розкрити думки та настрої героя, 
спробами поринути у світ підсвідомого; часто використовується техніка модерн-танцю. З 
1974 р. він працював одним з керівників «Американ балле тіетр».

Традиції російського балету, які спочатку поширилися у США гастролерами і педаго-
гами, у подальшому отримали розвиток у творчості національних балетмейстерів, пере-
дусім – у мистецтві Джорджа Баланчіна (Георгій Баланчівадзе) 1904–1983 рр. [6, 60–62]. 
Його постановки, що склали основу репертуару труп «Американ балле» (від 1935-го р.) 
та «Нью-Йорк сіті балле» (від 1948-го р.), були одним із напрямів американського бале-
ту, в основі якого лежать традиції російської академічної школи кінця ХІХ ст. (зокрема 
М. Петіпа), а також танцсимфонічні абстрактні балетні прийоми М. Фокіна та неокласич-
ні новації Баланчина.

У його балетах, неокласичних безсюжетних, узагальнений хореографічний образ ви-
ростає з образу музичного [6, 78–80]. Завжди ґрунтуючись на музиці (а не на літературно-
му сценарії) як на джерелі змісту, балетмейстер особливо активно звертався до творів Іго-
ря Стравінського (27 балетів). В основі його робіт – музика видатних композиторів – від 
майстрів ренесансу та бароко XVII ст. до сучасних експериментаторів XX ст.: «Серенада» 
(1934) муз. П. Чайковського, «Кончерто бароко» (1949) муз. Й.С. Баха, «Агон» (1950) 
муз. І. Стравінського, «Коштовності» (1967) муз. Форе – Стравінського – Чайковського 
[6, 102–103], «Класичне Pas de deux» муз. П. Чайковського [1, 78].

Хореографія Баланчіна вимагала від виконавців досконалого і віртуозного володіння 
класичним танцем, повного підкорення задуму хореографа. Особливостями його стилю 
була танцсимфонія, асоціативна абстракція, складна та віртуозна професійна лексика. У 
Школі американського балету було виховано кілька поколінь артистів, танцювальна тех-
ніка та стиль яких відповідали вимогам Баланчіна. 

Достатньо об’єктивно про творчість Баланчіна сказав М. Лієпа: «Часом здається, 
що музика народжується з танцюючих тіл, що її випромінюють самі виконавці. Балет-
мейстер управляє ними, як диригент оркестром. Іноді мені здається, що танцівники 
Баланчина змушені брати участь у якомусь дуже гарному богослужінні – літургії, де 
справжні емоції повинні ховатися заради вищої, одному лише Баланчину відомої прав-
ди» [1, 48].

Пізнім неокласиком – постнеокласиком балету в Нідерландах можна вважати балет-
мейстера Іржи Кіліана [6, 208–211]. Найвідомішй його балет «Симфонія D-dur», першу 
версію якої він створив у жовтні 1976 р. Єдиною метою балету було показати комічність 
манірних прийомів класичного танцю. На прем’єрі в Чіркустеатрі (Шенвенінг) хорео-
графія балету ще не набула нинішнього характеру. Це сталося 1981 р., при збереженні 
вихідних ідей сценографа і художника, костюмів Тоні Шенека та музики Й. Гайдна. За-
вдяки своїй стилістичній цілісності та комічності, балет став культовим в Нідерланд Данс 
театрі, його відтворювали багато міжнародних труп. 

Починаючи від кінця 80-х рр., хореограф значно змінив свій стиль, орієнтуючись на 
сюрреалістичні образи та зразки східної культури і філософії. Особливість Кіліана від-
різняла неокласична менера виконання технічних прийомів класичного танцю, склад-
ні акробатичні рухи в парі, стилізація східного танцю чи символіка східної філософії, 
абсолютна танцсимфонія виконання рухів, прийоми ілюзії та маніпуляції, абстрактна 
асоціація у передачі сюжетної лінїї балету. Найвизначнішими роботами Кіліана у сфері 
постнеокласики є «Весіллячко» (1982), «Маленька смерть» (1991). Пізні неокласичні єв-
ропейські тенденції національних та авторських балетних театрів і труп Франції, Великої 
Британії, Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Італії поклали початок зародженню автор-
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ської неокласичної техніки, а згодом новітнього виду та системи – контемпорарі данс, що 
почав формуватись у 80-х рр. ХХ ст.

Отже, неокласика – стиль сучасного балету. На сьогодні стилістичними ознаками нео-
класики є оновлення класичного танцю (балету) більш віртуозними виразними рухами та 
позиціями, ускладнення побудови форми балету: еntrеe, pas deux, pas de trois, variations, 
corps de ballet. Класичні pas побудовані таким чином, щоб простежувався та розкривався 
психологічний або асоціативний зміст; самі ж рухи проминаючі, важливим є підхід та 
перехід від руху до руху. 

Неокласика також значно відходить від академічної традиції, звертаючись до пара-
лельних і кутових позицій у поєднанні з поворотними та заокругленими. У неокласиці 
більша перевага надається музичному твору, в якому класичні pas органічно повторю-
ють всі складні особливості симфонічної, класичної та неокласичної музики, тобто ви-
користання принципу танцсимфонії. Сучасна неокласика має два жанри – безсюжетний 
та сюжетний. 

Безсюжетна (абстрактно-асоціативна) неокласика бере свій початок у творчості Джор-
джа Баланчіна і має франко-американські корені. Головною особливістю цього різновиду 
є звернення до античного сюжету та міфу, побудова абстрактної асоціації у балеті, усклад-
нена класична техніка, використання джазових і модерних танцювальних виражальних 
засобів і форм, симфонізму і академічних балетних принципів. 

Сюжетна (драматична) неокласика бере початок у творчості Джона Кранка і має 
англо-французьке походження. Особливостями цього різновиду є оновлення балетної 
лексики (зокрема балетів класичної спадщини), ускладнення класичної танцювальної 
лексики для посилення психологізму балету; зростання уваги драматичного чи літератур-
ного сюжету, наявність реалістичних, експресіоністичних і сюрреалістичних принципів, 
використання пантоміми, модерних, джазових, популярних, фольклорних танцювальних 
виражальних засобів, танцсимфонії та академічних балетних принципів. 

Висновки. Таким чином, ми можемо констатувати, що на сьогодні у вітчизняній на-
уці, у галузі неокласичного балетного театру досліджень, що стосуються характеристики, 
естетики, виражальних засобів неокласичного балету досить мало. Якщо брати до уваги 
ті наукові роботи, які є зараз, то вони лише у деяких частинах відображають все розмаїття 
стилістики балетної неокласики. Ґрунтовні дослідження цієї галузі, ще потребують вели-
чезних зусиль вітчизняних хореографів-дослідників і практиків, щоб звернути увагу на 
цей неповторний напрям у сучасні художній культурі.
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Татьяна БУДАНОВА,

г. Чита, Россия

О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИВАЛЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
БАЯННОЙ КУЛЬТУРЫ1

Статья посвящена анализу множественных процессов, происходящих в современной ба-
янной культуре. Автор вводит два новых понятия: «современная баянная культура», «функци-
ональная поливалентность баянной культуры» и через их осмысление приходит к объяснению 
целостного восприятия баянной культуры как уникального этнокультурного комплекса в миро-
вом художественном пространстве. 

Ключевые слова: современная баянная культура, функциональная поливалентность баян-
ной культуры.

Budanovа T. On the functional polyvalence of modern bayan culture. This article analyzes the 
multiple processes occurring in modern bayan culture. The author introduces two new concepts: «mod-
ern bayan culture» and «functional polyvalence of bayan culture» through the interpretation of which 
the author explains the holistic perception of bayan culture as a unique ethno-cultural complex in the 
global art space.

Key words : modern bayan culture, functional polyvalence of bayan culture .

БудановаТ. Про функціональну полівалентність сучасної баянної культури. Стаття 
присвячена аналізу множинних процесів, що відбуваються в сучасній баянній культурі. Автор 
вводить два нових поняття: «сучасна баянная культура» і «функціональна полівалентність ба-
янної культури», через осмислення яких приходить до пояснення цілісного сприйняття баянної 
культури як унікального етнокультурного комплексу у світовому мистецькому просторі.

Ключові слова: сучасна баянная культура, функціональна полівалентність баянної культури.

Актуальность проблемы. Баянная культура в современной действительности 
представляет собой уникальную систему художественно-эстетических ценностей. Ин-
тенсивное ее развитие на современном этапе предопределено закономерным процессом 
эволюции. Выстроенная в России трехступенчатая система музыкального образования, 
модификация самого инструмента, создание высокохудожественного репертуара, по-
явление баянистов-исполнителей, представляющих яркие индивидуальные исполни-
тельские концепции, позволяют представить баянную культуру как систему с харак-
терными для нее принципами целостности, структурности, иерархичности и взаимо-
зависимости всех входящих в нее элементов, в которой целое надлежит понимать на 
основании отдельного, а отдельное на основании целого. Именно через осмысление 
этой целостности мы и приходим к объяснению феномена российской национальной 
баянной культуры как уникальной системы в мировом художественном пространстве. 

Анализ исследования. Проблемы развития современного народного искусства 
находятся в поле зрения ряда ученых, среди которых автор выделяет концепции 
Д. Варламова [3; 4] и М. Имханицкого [6]. 

Свои научные взгляды на проблему академизации народного инструментального 
искусства Д. Варламов излагает в статье «Академизация в музыкальном искусстве и 
образовании» [3]. Его монография «Народность музыкального творчества как социо-
культурный феномен в общественном сознании россиян» [4] раскрывает сущностный 
подход к пониманию понятия «народный инструмент». 
© Буданова Т. О функциональной поливалентности современной баянной культуры
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Проблема народности народних инструментов обозначена в ряде статей М. Имха-
ницкого [6], а также в его монографии «История исполнительства на русских народ-
ных инструментах». Автор статьи вводит новое понятие «функциональная полива-
лентность баянной культуры», которое будет способствовать целостному пониманию 
множественных процессов, в ней происходящих [2]. 

Цель статьи – используя принципы герменевтического подхода (когда целое над-
лежить понимать на основании отдельного, а отдельное – на основании целого, по 
Гадамеру) рассмотреть многомерность процессов в современной баянной культуры и 
разработать определение этого понятия.

Изложение основного материала. Философская суть народности у М. Имханиц-
кого охватывает три аспекта: этнический, демографический и социальный. Ученый 
выводит два определения народных инструментов, разделяя их по способу бытова-
ния в устной или письменной традициях. Он видит возможность разного толкования 
предназначенности народного инструмента. По его определению, «народный инстру-
мент – тот, который служит для выражения музыкальных эмоций и мыслей домини-
рующей части общества, не входящей в его элиту» [6], но «когда тот же инструмент 
является средством воспроизведения музыки, ориентированной на элиту, он будет 
элитарным» [4, 8].

Д. Варламов пишет, что «под народным инструментом следует понимать инстру-
мент социально значимый, в тот или иной период истории сыгравший значительную 
роль в развитии культуры народа и одновременно запечатлевший в себе особенности 
этой культуры» [4, 31]. Данный подход обусловлен пониманием ученым народного 
инструментализма «как целостного явления, основанного на синтезе русской нацио-
нальной традиции и академического искусства» [4]. Далее исследователь, рассуждая 
о необходимости определенных изменений, в том числе и в системе современного 
образования в сфере культуры и искусства, пишет о необходимости изменения мыш-
ления участников образовательного процесса в сторону развития «коммуникативных 
способностей будущих профессиональных музыкантов» и создании нового типа ис-
кусства в XXI в., основанного на «синтезе национальной традиции и академической 
коммуникации, а не на существующей академической парадигме (опусе. – Т. Б.) [3]». 

Такой широкий охват процессов, происходящих в современной баянной культуре, 
делает возможным рассмотрение явлений, в ней происходящих, с позиции их множе-
ственности с одной стороны и многомерной целостности – с другой. Современная 
баянная культура представляет собой единую систему входящих в нее составляющих. 
По законам синергетики эта система эволюционирует и, приобретая новый опыт, об-
растает новыми взаимосвязями. Образующаяся некоторая множественность, взаимо-
действие в одновременности позволяют говорить о специфическом качестве баянной 
культуры – ее функциональной поливалентности. Определяя это качество, автор экс-
траполирует из области естественных наук и психологии понятие амбивалентности 
(от лат. ambo − оба, valentia − сила), что обозначает «двойственность, двузначность» 
[1; 7] и вводит понятие функциональной поливалентности применительно к специ-
фике развития баянной культуры (от лат. poly − много, valentia − сила). Благодаря 
осознанию этого уникального качества становится возможным понимание образую-
щихся множественных силовых притяжений внутри этой системы. И тогда две разные 
позиции вышеперечисленных ученых следует воспринимать как неких два абриса в 
понимании целостности и уникальности современной баянной культуры, генети-
чески предрасположенной к синтезу традиций национального инструментализма и 
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академического искусства. В понимании автора, функциональная поливалентность 
баянной культуры – это специфическое качество, определяемое одновременным раз-
витием баянной культуры в массово-бытовой, эстрадной сфере, академическом ис-
кусстве и приводящее к формированию многозначного звукового образа инструмента. 
Рассмотрим процесс формирования ее признаков в историко-культурном контексте. 

История становления баянной культуры насчитывает немногим более столетия. 
Ручная гармоника, завезенная из Европы в XIX в., пройдя период адаптации, получи-
ла повсеместное распространение во всех областях России. Инструмент становится 
средством удовлетворения художественных потребностей массово-бытовой культур-
ной среды. «Вживание» в интонационную национальную сферу привело к формиро-
ванию социального представления о нем как о русском национальном инструменте. 

Появление в первой половине XX века хроматических гармоник, создание ори-
гинального репертуара в классических жанрах, зарождение системы профессиональ-
ного образования способствовали становлению инструмента в академическом искус-
стве. На рубеже XX – XXI вв. все активнее баян начинает развиваться как инструмент 
эстрадно-джазовый. Академизация баяна способствовала появлению множества сти-
левых тенденций в создаваемой музыке. Многообразие звукообразных впечатлений 
сформировало многогранный звуковой образ инструмента.

К примеру, во время исполнения обработки народной мелодии у слушателя в про-
цессе восприятия возникает, так называемый «гармошечный образ», генетически свя-
занный с гармонным прошлым баянной культуры. Звучание пьес эстрадной направ-
ленности вызывает ассоциации с «эстрадным аккордеонным» стилем, с характерны-
ми для него легкостью, ажурностью, изящным блеском. В сочинениях, написанных 
в классических жанрах для концертного камерного исполнения, инструмент может 
воплощать «органный», «клавесинный», «романтический», «неофольклорный» об-
раз, также он может звучать «как существо божественное», «импрессионистически-
созерцательное», «грубо-вероломное» и т.д.

Такое обилие звукообразных впечатлений, складываясь в процессе восприятия 
слушателя, создает определенное отношение слушателя к звучанию баяна с одной 
стороны и делает возможным распределение современных баянных сочинений по 
принципу их «генетической общности» [9, 20] по трем основным стилевым направ-
лениям: направление фольклоризма, эстрадное и академическое. 

Направление фольклоризма в баянной музыке охватывает ряд сочинений, образ-
но-интонационная сфера которых определена национальным обликом инструмента. 
Оно объединяет жанры, представляющие особый тип обращения с фольклором, вы-
раженный через иллюстрацию или «портретирование» [4, 48] народной мелодии и, 
при этом, не испытывающий радикального интонационного переосмысления. 

К этому направлению автор относит множество обработок народных мелодий, 
представляющих собой «вторичное» фольклорное явление, воспроизводимое на кон-
цертной сцене. Именно в нем продолжает развиваться и сохраняться гармошечная 
традиция, которая представляет несомненный интерес в плане сохранения нацио-
нального облика баяна. Народно-песенные интонации становятся в нем художествен-
но-значимым признаком. Данное направление характеризуется проявлением типич-
ных средств музыкальной выразительности.

Эстрадное направление – это область музыки, образная сфера которой объеди-
няет танцевальные жанры, вышедшие на концертную сцену из сферы бытового му-
зицирования и имеющие специфические характеристики джаза: повышенный испол-
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нительский тонус, приоритет ритмического, громкостно-динамического и тембро-со-
норного начал. 

Характерной для этого направления становится трансформация песенно-народ-
ного материала, взятого в качестве интонационной основы произведения, в ярко вы-
раженный эстрадный стиль. Такие обработки отмечены характерной синкопирован-
ностью ритмического рисунка, джазовыми элементами в аккордовой вертикали, ис-
пользованием мехо-репетиционной техники. Во время их исполнения увеличивается 
роль акцентного меховедения, специфичной артикуляции. Эстрадное направление, 
как и направление фольклоризма, опирается «на образ типизированного музыканта-
профессионала, притом профессионала в узко жанровом смысле» [9, 48].

В современных сочинениях, относимых к академическому направлению, функци-
ональная поливалентность начинает проявляться еще в большей степени. Звучание 
баяна, равно как и звучание других академических инструментов, воспроизводит сти-
левые тенденции разных эпох. Налицо – связь с наследием европейской музыкальной 
культуры XVII–XIX вв., влияние неоклассицизма, неоромантизма, импрессионизма. 
Баян воссоздает звучание клавесина, органа, фортепиано. Во многих сочинениях 
прослеживаются черты неофольклоризма. Академическое направление объединяет 
множество сочинений, формирующих единую художественно-образную настройку, 
выражающуюся в камерном музицировании. При этом в нем проявляются наиболее 
яркие в стилевом отношении средства и особенности музыки, которые становятся 
характерными признаками личностных стилей. Такие сочинения способствуют по-
стижению баянистами нового интонационного мышления, освоению различных си-
стем звуковых сопряжений (додекафонии, алеаторики, пуантилизма, атональности, 
сонорики и др.). 

Академическое стилевое направление содержит разные по жанру, форме и образ-
ному строю сочинения. Все их объединяет нечто общее – почерк, манера, интонация 
отдельного композитора. Поэтому, эти сочинения следует рассматривать с позиции 
индивидуальных стилевых решений. 

Итак, современная музыка для баяна характеризуется ярко выраженной функци-
ональной поливалентностью, которая проявляется, в том числе, и в стилевых направ-
лениях. В качестве обобщающего признака, характеризующего то или иное стилевое 
направление, выступает «творческий генезис воспринимаемой музыки» [8]. Распоз-
навание этого отличительного качества помогло осознать эстрадное направление и 
направление фольклоризма как музыкальные стили, в которых авторское начало вы-
ражено опосредованно, а академическое – как направление, характеризующееся про-
явлением авторских индивидуальных концепций.

С точки зрения зарождения и становления функциональной поливалентности в 
баянной культуре автор выделяет пять основных этапов ее развития. На первом эта-
пе – этапе зарождения (1897 – 1917) безраздельно доминировала фольклорная на-
правленность в репертуаре. Гармонико-баянное исполнительство развивалось нерав-
номерно. Сибирь и Дальний Восток значительно отставали от центральных регионов. 

Второй этап – начальный этап становления профессионального обучения и про-
фессионального исполнительства (1917 – 1935), в основе своей характеризуется 
также доминирующей ролью самодеятельности. Первые два этапа формируют ярко 
выраженный самодеятельный статус инструмента по всей России. Типичный образ 
гармониста-баяниста того времени – самородок, не имеющий профессионального об-
разования, играющий по слуху. Фольклорная направленность в репертуаре была ши-
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роко представлена многообразием частушечных наигрышей, имевших истоки в гар-
мошечной традиции и получивших определенное распространение и в исполнении на 
баяне. Одна из главных проблем состояла в отсутствии высокохудожественного ре-
пертуара. Формирование системы профессионального обучения во второй половине 
1920-х гг. способствовало повышению уровня профессионального исполнительства и 
постепенно привело к созданию оригинальной литературы для баяна. 

Третий этап – этап формирования академического оригинального репертуара 
(1935 – 1960) также выявляет неравномерность происходивших процессов в России. 
Если в центральных регионах появляются первые произведения, написанные в фор-
мах, типичных для академической музыки, то в Сибири и на Дальнем Востоке про-
должает доминировать направление фольклоризма. Авторы центральных регионов 
России создают первые образцы сюиты, концертов, сонаты (Ф. Климентов, Ф. Руб-
цов, Т. Сотников, Н. Чайкин). Новые тенденции еще не были устойчивыми, но их 
формирование заложило основу развития баяна как камерного академического ин-
струмента. 

Четвертый этап – этап становления функциональной поливалентности в каче-
стве отчетливо выраженных тенденций фольклоризации, камерного музицирования, 
эстрадного направления (1960-х – первая половина 1970-х гг.). В ряде сочинений ком-
позиторов центрального региона России резко возрастает значение неоромантиче-
ских и экспрессивных средств выразительности. Внимание авторов концентрируется 
на тончайшей игре тембров, поисках новых необычных звучаний, прихотливой игре 
ритмов. При создании художественного образа возрастает роль эмоционально-чув-
ственного начала, что проявляется в ряде композиций А. Репникова, В. Золотарева, 
А. Нагаева, К. Волкова и др. 

Во многих произведениях для баяна интонационный строй приобретает латино-
американский колорит. Выявляется также тенденция активного использования ин-
струмента как джазового, что связано с духовой природой звукоизвлечения. В жан-
ре легкой музыки для баяна в 1960-е – 1970-е гг. работали Б. Тихонов, Ю. Шахнов, 
В. Кузнецов и др. Их миниатюры открыли новые возможности в интерпретации баяна 
как эстрадного инструмента, способного воспроизводить мягко-приглушенный тембр 
деревянных духовых.

Таким образом, на данном этапе появляется ряд сочинений с отчетливо выражен-
ными разностилевыми тенденциями. Все отчетливее проявляет себя функциональная 
поливалентность. 

Современный этап – этап развитого профессионализма (вторая половина 
1970-х гг. – 2010-е гг.) характеризуется появлением большого количества музыкаль-
ного материала, который по художественно-интонационному содержанию и стиле-
вым тенденциям отчетливо разделяется по трем стилевым направлениям: направле-
ние фольклоризма, эстрадное и академическое. 

Характерной чертой направления фольклоризма продолжает оставаться преобла-
дание жанров обработки, вариаций, фантазий. Авторы в своем творчестве, как пра-
вило, используют традиционные методы вариационного развития, однако при этом 
в значительной степени обогащают фактуру изложения. В сочинениях такого плана 
баян звучит как народный инструмент, отражающий специфический русский колорит, 
особую выразительность народной песни.

Эстрадное направление объединяет танцевальные жанры, вышедшие на концерт-
ную сцену из сферы бытового музицирования и имеющие специфические характе-



88   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 8, 2014

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

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

ристики джаза. Авторские композиции, написанные, как правило, в трехчастной фор-
ме, отличает тембро-динамическое, сонорное развитие мелодики, особая ритмиче-
ская упругость, импровизационность, повышенный чувственный тонус. Источником 
генетической общности здесь выступает опора на танцевальные прикладные жанры 
с характерной для них психологической настройкой на развлекательное обеспечение 
досуга. Главным отличительным качеством в вышеназванных направлениях стано-
вится возникающий в процессе восприятия звуковой образ баяна, идущий от разных 
генетических источников (генетические истоки баяна в гармонной культуре в направ-
лении фольклоризма и легкость, ажурность, эстрадность, идущие от эстетики запад-
но-европейской культуры в эстрадном направлении).

Общая стилевая атмосфера второй половины 1970-х – 2010-х гг. представлена 
усиливающимся контрастом. Кардинально обновляется музыкальный язык, художе-
ственно-творческое мышление авторов, существующие традиции. Связь с фолькло-
ром в произведениях академических жанров выражена либо опосредованно, а чаще 
всего – совсем отсутствует. Все чаще и в баянном композиторском творчестве на пер-
вый план выходит глобализация проблем современного мира: обращение к философ-
ским вопросам бытия, углубление в тонкий психологический мир человека, интеллек-
туализация всех происходящих процессов. Результатом стилевых поисков становится 
использование новых техник письма – сериальной, сонористической, алеаторической 
и др. Композиторы включают множество ритмизованных кластеров, сонористиче-
ских эффектов. Мелодика обогащается диссонантными интервалами. Во многих про-
изведениях она носит явно выраженный речитативный характер. Различные виды 
glissando, горизонтальные линии звучащих кластеров все чаще функционально за-
меняют ее. Композиторами используется токкатный принцип изложения материала. 
Качественно изменяется ритмическая организация. В достаточной степени распро-
страненным становится хронометрический способ нотации, при котором композитор 
записывает приблизительное звучание какого-либо эпизода в минутах. Появляется 
много элементов алеаторики и исполнения ad libitum. Тембр инструмента выступает 
в роли знака-символа, несущего определенную смысловую нагрузку. Он как главный 
атрибут звукового образа в значительной степени оказывает на него огромное влия-
ние. 

Закономерным на этапе развитого профессионализма становится активное 
взаимодействие лучших современных баянистов-исполнителей с композиторами. 
Такие творческие союзы становятся все более плодотворными. Они способствуют 
большему погружению современных авторов в специфические исполнительские 
возможности инструмента, его колористические особенности с одной стороны 
и, появлению ярких сочинений новаторского плана, с другой. В таком аспекте 
интерес представляет творческий тандем первого исполнителя многих опусов 
для баяна Ф. Липса с современными композиторами (ярким примером являют-
ся: Соната № 3 Вл. Золотарева (1972); «De profundus» (1986), Пьеса для баяна 
и виолончели «In croce» (1979), Партита «Семь слов» для баяна, виолончели и 
струнного оркестра (1982), С. Губайдулиной; партита «Так говорил Заратустра» 
(1990), «Miserere» для голоса, баяна и фортепиано (1993), Симфония «…И небо 
скрылось» № 3 (1993) С. Беринского; «Концертная симфония» для баяна (1998) 
А. Холминова; «Сад снов» для баяна и виолончели (1997), «Страсти по Иуде» 
для баяна и камерного оркестра (2003), Концерт для баяна, фортепиано и сим-
фонического оркестра «Katuv» (2005) М. Броннера; «Фантазия памяти Альфреда 
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Шнитке» (2001), «Липс-концерт» (2001) Е. Подгайца и др.). Результатом такого 
сотрудничества со многими из них стало появление ряда новаторских по своей 
стилистике сочинений. 

Уникальной и специфичной является в России и выстроенная модель непре-
рывного образования в сфере культуры и искусства. Введение федеральных госу-
дарственных требований в систему подготовки детей в детской музыкальной школе 
направлено на их раннюю профессионализацию в сфере музыкального исполнитель-
ства или музыкальной педагогики. Среднее звено обучения в подготовке баянистов 
представлено музыкальными училищами (колледжами) и училищами (колледжами) 
культуры, первые из которых готовят музыкантов-исполнителей и педагогов для 
системы дополнительного образования детей, вторые – руководителей творческих 
коллективов, концертмейстеров. Выпускники музыкальных училищ ориентированы 
на деятельность в сфере академического искусства, выпускники училищ культуры – 
на область художественного творчества. 

Такая дифференциация в подготовке специалистов в советское время объяснялась 
большой потребностью в кадрах баянистов-аккомпаниаторов для активно развиваю-
щейся художественной самодеятельности с одной стороны и баянистов-исполнителей 
академического плана – с другой. Появление подобной модели в системе музыкаль-
ного образования наглядно иллюстрирует функциональную поливалентность и в дан-
ном ракурсе. 

Высшее звено обучения представляет собой еще более разветвленную сеть. Те-
перь баянистам-аккордеонистам предоставляется возможность выбора своего буду-
щего профессионального направления по трем квалификациям. Выпускник может 
получить «элитное» образование как музыкант-исполнитель академического плана 
в академии искусств или консерватории; как руководитель творческого коллектива в 
институте или академии культуры; получить квалификацию учителя музыки в обще-
образовательной школе и при этом владеть профессиональными навыками аккомпа-
немента творческому коллективу. 

Характерной общероссийской тенденцией становится повсеместное внедрение 
специальности «Этнохудожественное творчество» в ссузах и вузах культуры и искус-
ства. Специфической особенностью в образовательном процессе данной специально-
сти является изучение локальных песенных и народно-инструментальных традиций 
конкретного региона. Изучение, сохранение и развитие традиционной культуры спо-
собствует введению в обучение фольклорных разновидностей инструментов, в том 
числе и гармони. 

Такое распределение на четыре квалификационные модели в подготовке совре-
менных специалистов предполагает наличие множества сформированных методик 
обучения, методологических авторских концепций и в настоящее время назрела не-
обходимость осмысления их эффективности. Решение этого вопроса станет возмож-
ным при организации централизованного научно-методического ресурсного центра, 
в полномочия которого входило бы определение перспективных задач подготовки 
кадров баянистов-исполнителей и педагогов, проведение курсов повышения квали-
фикации, стажировки преподавателей из регионов России, анализ существующей си-
туации в отрасли. В рамках запланированных курсов повышения квалификации стало 
бы возможным решение вопросов «создания нового типа искусства» (по Варламову), 
объединяющего в себе традиции национального исполнительства и академической 
коммуникации.
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Выводы. Подводя итог, уместным будет привести понимание автором современ-
ной баянной культуры. Современная баянная культура – это субкомплекс системно 
организованных его составляющих (бытие, органика самого инструмента; компози-
торское творчество; все виды исполнительства: профессиональное, любительское, 
фольклорное и др.; многоуровневая система образования; уровень восприятия слу-
шателя), продолжающий сохранять эволюционирующую актуальность всех компо-
нентов и характеризующийся ярко выраженной функциональной поливалентностью. 
Осознание этого специфического качества и способствует формированию целостного 
восприятия баянной культуры как уникального этнокультурного комплекса в миро-
вом художественном пространстве. 
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УДК 793.3:37.036
Галина ДИКА,

м. Львів

МУЗИЧНІ ПЛАСТИЧНІ ТА РУХОВІ ФОРМИ ЯК СКЛАДОВА
РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЛЯ ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ1

Розвідка присвячена дискурсу впливу ігрових форм роботи на розкриття та розвиток музич-
них здібностей на підставі напрацювань національної музичної педагогіки. В ній аргументовано 
європейське та національне підґрунтя сучасної ігрової музичної педагогіки, її опора на глибоке 
розуміння взаємозв’язку психофізіологічних, естетичних, виховних і предметних цілей. Сформу-
льовано завдання та сфери застосування в педагогічній практиці цільових предметних ігор у ви-
конавських видах діяльності.

Ключові слова: фольклорні ігри, музичні здібності, дошкілля та молодший шкільний вік.

Dyka G. The plastic and motion musical forms as a part of teaching the preschool and school 
children. This article is devoted to the infl uence discourse of game forms work on disclousing and devel-
opment of musical abilities on the national musical pedagogy basis. The European and national ground of 
modern music-game pedagogy, its reliance on full understanding of the psycho-physiological, aesthetic, 
educational and substantive aim’s relations is argued . It is formulated the tasks and usage areas prob-
lems in the aim subject games pedagogy in performing activities.

Key words: folk games, musical ability, pre-school and primary school age.

Дикая Г. Музыкальные пластические и двигательные формы как составляющая работы с 
детьми дошкольного и школьного возраста. Разведка посвящена дискурсу влияния игровых форм 
работы на раскрытие и развитие музыкальных способностей на основании наработок нацио-
нальной музыкальной педагогики. В ней аргументировано европейское и национальное основание 
современной игровой музыкальной педагогики, её опора на глубокое понимание взаимосвязи психо-
физиологических, эстетических, воспитательных и предметных целей. Сформулированы задачи 
и сферы применения в педагогической практике целевых предметных игр в исполнительских видах 
деятельности.

Ключевые слова: фольклорные игры, музыкальные способности, дошкольного и младший 
школьный возраст.

Постановка проблеми. Значення ігор у розвитку здібностей дитини є плідним і 
перспективним напрямком наукових педагогічних досліджень. Залучення музичного 
виховання для розвитку інтелектуального та виховного потенціалу дітей за допомогою 
пластично-ігрових методів є вагомою складовою професійного арсеналу сучасного пе-
дагога-музиканта. Компетентність у галузі музично-пластичної і музично-ритмічної 
сфери серед виховних методів педагога-музиканта також розширює можливості про-
фесійної реалізації випускників педагогічних «вишів» в умовах конкуренції.

Гра здатна розвивати творче начало особистості, уяву та фантазію дитини, музичне 
начало сприяє єднанню внутрішнього та зовнішнього світів, тому трактується педагога-
ми та психологами не лише як форма комплексного тренінгу, але й психокоректуючий, 
арттерапевтичний засіб.

Професіоналізму застосуванні цих засобів полягає в опануванні студентами му-
зично-педагогічної спеціалізації методики музично-рухового розвитку дітей різного 
віку; форм взаємодії та креативності педагога (вихователя) і дитячого колективу в про-

© Дика Г. Музичні пластичні та рухові форми як складова роботи з дітьми дошкілля та шкільного 
віку
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цесі музично-ігрової діяльності; необхідності набуття діагностичних умінь студентів, 
пов’язаних з фіксацією і аналізом сенсорних, емоційних, психологічних, музично-розу-
мових процесів учнів у процесі музичних занять.

Однак, якщо у системі засобів дидактично орієнтованих ритміки, ритмопластики чи 
евритміки знаходяться побутовий, народний, класичний танець, художній рух та спе-
ціалізовані цільові дидактичні вправи (танцювальні, імітаційні, загальнорозвиваючі), 
то гра – вільна від безпосередніх педагогічних установок природна діяльність дитини 
з її ініціативи, що має за мету не результат а імітаційно-тренувальний процес. Вона за-
довольняє природну біологічну необхідність, ступінь задоволення якої багато в чому 
визначає структурний та функціональний розвиток дитячого організму. Гра залучає до 
активізації всі складові особистості дитини – волю, інтелект, пізнання, почуття, емоції, 
потреби. Важливою її особливістю є позитивний емоційний тонус, радість, що ведуть 
до зростання пізнавальної активності, самовиразу та саморозкриття особистості.

Очевидно, гра як чинник, що відіграє важливу роль у процесі розвитку дитини, фі-
гурує й серед педагогічних засобів. Вона слугує засобом міжособистісного контакту, 
діагностики особистості та групи, дієвого комплексного засобу у поєднанні з трудовою, 
навчальною, пізнавальною діяльністю. Цю позицію акцентувала О. Суховерська (1922), 
коментуючи власну збірку: «Учім масово дітей рухатися, бавитися і гратися, а знайдемо 
ключ, що одмикає замок дитячої душі» [6, 3].

Аналіз досліджень. Дослідники (В. Латиніна, Н. Ветлугіна, Л. Виготський та ін.) 
окреслюють основні цілі, з якими найчастіше пов’язані ігрові форми: з оздоровчою, 
виховною, освітньою метою, навчальні, тренувальні, контролюючі та узагальнюючі; 
пізнавальні, виховні, розвиваючі; репродуктивні, продуктивні, творчі; комунікативні, 
діагностичні, психотехнічні та для загального розвитку організму [3].

Серед досліджень окресленої проблематики – праці у галузях філософії, етнографії, 
культурології, біології, педагогіки і психології, гігієни, логопедії, дефектології, фізич-
ного виховання тощо. Один з провідних теоретиків педагогічного застоcування ігро-
вого процесу – Л. Виготський констатує найсильніше бажання у дитини – це бажання 
ігрової діяльності [3]. П. Лесгафт у праці «Сімейне виховання дитини і його значення» 
(1885 – 1890 рр.) виводить думку про єдність фізичного та розумового виховання, роз-
робляє методику організації гри. В свою чергу, ці ідеї були творчо розвинуті у працях 
теоретика фізичного виховання С. Русової [5], яка вважала ігри, гімнастичні забави, 
руханки з піснями й танцями, форми синтезу ігрових та трудових завдань своєрідним 
універсальним виховним засобом, який сприяє розвитку не тільки фізичних, але й кра-
щих моральних якостей, розумових та творчих здібностей. В сучасності ці ідеї розвива-
ють дослідження В. Бейзерова (з позицій застосування засобів традиційних форм фоль-
клорного музикування), С. Садовенко (формування різних видів музичної діяльності та 
музично-творчих здібностей засобами фольклору), Н. Фолмеєва (естетичне виховання) 
та ін.

Найближчою за тематикою є розробка цілісної методики підготовки майбутніх учи-
телів початкових класів та вихователів дошкільних закладів, здійснена Ольгою Федій 
у дисертаційному дослідженні «Підготовка студентів педагогічних інститутів до есте-
тичного виховання дітей 6-7 років» (Полтава, 1995) [7]. У ньому, зокрема, сформовано 
систему методів визначення та комплексного використання на практиці естетико-педа-
гогічного потенціалу української народної дитячої пісні, покликаних сприяти удоско-
наленню професійної педагогічної практики та формуванню у студента умінь і навичок 
виховання в учнів естетичного ставлення до музичного мистецтва.
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Проте спеціально проблема взаємозв’язку ігрових форм та аспектів музичного ви-
ховання та освіти ними не розглядалась. 

Метою даної статті є відстежити безпосередній вплив ігрових форм роботи на роз-
криття та розвиток музичних здібностей на підставі напрацювань національної музич-
ної педагогіки.

Виклад основного матеріалу. Серед численних дидактичних засобів даної групи 
чітко виокремлюються два основних ракурси: різні за метою і спрямуванням ігрові 
форми з використанням музики як істотного складника та ігри, спрямовані на розкриття 
та розвиток суто музичних здібностей. Серед них окрему лінію творять ігри фольклор-
ного походження, які задіюють поряд з іншими чинниками впливу національно-мен-
тальне начало.

В українській музичній педагогіці здійснено значні напрацювання у галузі залу-
чення музичних ігор фольклорного походження у виховний процес. Важливу роль ви-
ховному потенціалу пісенно-ігрових форм відводили українські фольклористи-педаго-
ги В. Верховинець [2], Ф. Колеса, О. Суховерська [6], Г. Терлецький та ін. Засновни-
ком даного напрямку став лідер українського сокільського та пластового руху, один із 
засновників вітчизняної системи фізичного виховання професор Іван Боберський, який 
спішно поєднував практичну громадсько-спортивну, організаційну та педагогічну ді-
яльність з творчою працею. Будучи фахівцем проєвропейського вектора, він вчився і 
працював в університетах Львова, Ґраца і Відня, докладно вивчав діяльність спортив-
них осередків Франції, Швеції, Чехії та Німеччини, вибудовуючи національно обґрун-
товану систему. У 1904 році виходить один з його численних підручників «Забави і гри 
рухові», який протягом 1930-х років витримав п’ять видань [1].

Як дидактичне забезпечення даної гілки педагогічного процесу були створені «Ма-
теріали до вивчення українського національного танку» Р. Петріни, збірка танців і 
ритмічних забав для дітей «Молоданчик» Олени Заклинської (-Гердан), «Весняночка» 
В. Верховинця [2], «Рухові забави й гри з мельодіями й примівками» Оксани Суховер-
ської спільно з Михайлом Гайворонським [6].

Олена Заклинська (учениця школи М. Ржечицької-Вайдової та школи модерного 
танцю М. Броневської за вігманівською системою у Львові та у Відні в класі Р. Хлядек) 
у власній практиці танцювальну виразність обумовлювала ритмом тіла, використовую-
чи елементи народних танцювальних традицій та модерної пластики, на що спиралась 
і у формуванні власних дидактичних матеріалів. Педагогічні установки згодом реалізу-
вала у власній хореографічній школі (школі мистецького танцю) в Торонто.

Музично-дидактичні ігри впливають на дитину комплексно, викликаючи емоційну, 
зорову, слухову і рухову активність, розвивають пам’ять, збагачуючи музичне сприй-
няття в цілому. Цей комплексний вплив відзначала й О. Суховерська – керівник єдиної у 
Галичині тогочасної етнографічної школи ритмічної гімнастики, балерина Львівського 
оперного театру, а потім педагог з балету. Власну збірку (вищезгадувану працю «Рухові 
забави й гри з мельодіями й примівками», присвячену «Дорогому професорові, піо-
нерові української руханки, Іванові Боберському») вона формувала на матеріалах на-
ціональних рухливих ігор, танцю та співів: «До своєї збірки я і укладала здебільшого 
забави й гри зі співом і примовками, опираючись на досвіді, що нашим малим припа-
дають найкраще до вподоби ті забави й гри, які побіч виконування рухів, дають їм ще 
змогу багато співати й лепетати. Зібраний в цій збірці етнографічний матеріал я обро-
била практично з дітьми різного віку протягом моєї довшої практики по різних школах» 
[6, 3]. Збірка досі не втратила актуальності, оскільки відображає як етнографічні, так 
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національні особливості українських рухливих ігор. З висловленого очевидно, що ігро-
ві форми, обрані авторкою, опираються на національні різновиди дитячого музичного 
фольклору, поєднують тренінг інтонування та ритміки в ансамблевому виконанні, ко-
риговані з дидактичним спрямуванням та пройшли апробацію в педагогічній практиці.

Ідеї цієї збірки використав і розвинув М. Гайворонський, ввівши у «Збірник укра-
їнських народних пісень для молоді», виданий в Канаді 1946 року, групу хороводних 
пісень для дитячих ігор зі співами – новаторський прийом, обумовлений тогочасними 
педагогічними потребами. Національна опора даних ігрових форм в умовах діаспори 
отримує новий аспект виховного спрямування, про що свідчить позиція Ф. Колеси у 
рецензії в пресі (газета «Громадський Голос»): «Такі пісні будуть припадати до вподоби 
української молоді, а до того будуть у неї розбуджувати й підтримувати замилування до 
свого рідного, що має велике значіння в національному вихованні... Видання Співаника 
М. Гайворонського відповідає потребі, яку віддавна відчувається в колах українсько-
го учительства» [4, 116]. Видатний галицький фольклорист як позитивні, педагогічно 
обумовлені риси збірки виділив належний вибір пісень, легкий, відповідно до дитячої 
психіки й голосу, матеріал та його виховну спрямованість.

Розглядаючи потенціал активізації музичних даних дітей, зазначимо, що числен-
ні визначні музичні педагоги, серед яких Б. Асаф’єв, Б. Яворський, Д. Кабалевський, 
К. Орф, В. Келлер та ін., відносили до найбільш ефективних засобів розвитку музикаль-
ності виконання ігрових рухів з музичним супроводом. Вони впливають на оволодіння 
власним тілом, узгодженість рухів з музикою, розвиток координації рук і ніг, виховання 
витривалості, розвитку м’язової сили тощо. Це зумовлено психологічно природною ру-
ховою реакцією на музику.

Музикальність лежить в основі музичного виховання, адже її розвиненість сприяє 
здатності пережити, відчути музику, зберегти її в емоційній пам’яті, впливає на світо-
відчуття і поведінку дитини. О. Федій, вслід за В. Бутенком, Н. Ветлугіною, Д. Каба-
левським, вказує на мету процесу виховання дітей засобами музичного мистецтва як 
формування естетичного ставлення до нього [7, 15–16].

Зауважимо, що музично-педагогічні тенденції міжвоєнного двадцятиліття були ціл-
ковито суголосні і з актуальними загальномистецькими ідеями, зокрема з концепцією 
«модернового театру» Л. Курбаса, який трактував танець як сенсоутворюючий компо-
нент сценічної дії: драма і танець творять єдине ціле, хореографія втілює «єдність про-
стору і часу в русі». В цьому виявляється спільне джерело мистецтва і гри як ключової 
концепції філософії культури.

Зокрема В. Верховинець, автор збірки «Весняночка» (перше видання – 1925 р.), 
про яку з високою оцінкою відгукувалися відомий український музикознавець і фоль-
клорист М. Грінченко, поет М. Рильський, вважав рухливі музичні ігри одним із мо-
гутніх засобів досягнення бажаного результату у вихованні та забезпеченні гармоній-
ного розвитку особи. Виступаючи на Третьому з’їзді працівників дошкільних закла-
дів Полтавщини у 1921 році, він говорив: «Гра є наймиліша хвилина, котрої потрібно 
дитині для всебічного виховання її молоденького тіла, розуму та її індивідуальних 
здібностей» [2, 4].

Його збірка фольклорно-дидактичних ігор (ігри реалістично-побутового плану, 
ігри на тему праці, хороводи і танцювальні композиції) побудована на підставі народ-
но-пісенного матеріалу, власних творів та кращих зразків педагогічно переосмисленої 
музично-ігрової дитячої літератури своїх сучасників (зібрані або створені видатними 
музичними діячами України: М. Лисенком, М. Леонтовичем, К. Стеценком, П. Козиць-
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ким, П. Демуцьким, а також фольклорні записи К. Квітки, С.Титаренка, А. Конощенка, 
С. Дрімцова). Книга складається з семи розділів. У першому розділі подано матеріал 
про рухливі ігри зі співами, методичні пояснення до дитячих ігор з піснями та елементи 
попередньої підготовки до гри. У наступних п’яти розділах наведено ігри та пісні на 
різні теми. У сьомому розділі подається хореографічний додаток, зокрема, підготовчі 
рухи, положення рук, тактування (рахунок), методичні поради та опис рухів.

Висновки. З вищевикладеного очевидно, що сучасна ігрова музична педагогіка 
має істотне європейське та національне підґрунтя, базується на глибокому розумінні 
взаємозв’язку психо-фізіологічних, естетичних, виховних і предметних цілей. Її зав-
даннями постають виховання музикальності, емоційного відгуку на музику, музич-
ного смаку, з залученням національного фольклору та оригінальної композиторської 
творчості, опанування різних способів виконавства та засобів виразності (сольного і 
гуртового співу, мелодекламації, танцю, пластики, драматичної дії, інструментального 
начала, імпровізації).

В ігрових формах діти залучаються до виконавських видів діяльності, за допомогою 
чого формуться і розвиваються музичні і рухові навички координації слуху й голосу, 
слухової активності, формування інтонаційно-мовного музичного досвіду.

Цільові музично-дидактичні ігри, широко застосовувані в педагогічній практиці, 
спрямовані насамперед на розвиток звуковисотного слуху; почуття ритму; тембрового 
слуху; діатонічного слуху; розвиток музичної пам’яті; імпровізації, креативності, твор-
чого начала, інтонування, ладового відчуття, гри на елементарних інструментах, засво-
єння окремих елементів музичної грамоти.
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НАУКОВЕ ОСМИСЛЕННЯ БАЯННО-АКОРДЕОННОЇ 
ПЕДАГОГІКИ В КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

ХХІ СТОЛІТТЯ1

У статті уніфіковано та проаналізовано доробок науково-педагогічних працівників педа-
гогічної ланки навчання та виховання музиканта-інструменталіста – виконавця на баяні та 
акордеоні в контексті музичної освіти України ХХІ століття. Проведено лінію формування вико-
навської майстерності вчителя музичного мистецтва у класі основного музичного інструменту 
(баян-акордеон) крізь призму методичного забезпечення кінця ХХ початку ХХІ століть.

Ключові слова: баян, акордеон, виконавство, формування, педагогіка, методика.

Dushnyi A. The scientifi c understanding of bayan-accordion pedagogy in the Ukraine music 
education context of the XXI century. The scientifi c and pedagogical staff improvements of training and 
education-instrumentalist musician–performer on the bayan-accordion educational level in the ukraine 
music education context of the XXI th century are unifi ed in the article. The forming performance music 
teacher skills are ruled out in the primary musical instruments (bayan-accordion) classroom in the light 
of methodological provision of the late XX early XXI centuries.

Key words: bayan, accordion, performance, creation, education, technique.

Душный А. Научное осмысление баянно-аккордеонной педагогики в контексте 
музыкального образования Украины XXI века. В статье унифицировано и проанализировано за-
дел научно-педагогических работников педагогической звена обучения и воспитания музыканта-
инструменталиста – исполнителя на баяне и аккордеоне в контексте музыкального образова-
ния Украины XXI века. Проведена линия формирования исполнительского мастерства учителя 
музыкального искусства в классе основного музыкального инструмента (баян-аккордеон) сквозь 
призму методического обеспечения конца ХХ начала XXI веков.

Ключевые слова: баян, аккордеон, исполнительство, формирования, педагогика, методика.

Постановка проблеми. Стратегічні шляхи реформування системи педагогічної 
освіти у відповідності з Державною національною програмою «Освіта» та Закону 
України «Про вищу освіту» є основою для розвитку інтелектуального, професійного 
та духовного потенціалу суспільства. Це ставить складні завдання перед вищою шко-
лою, потребує високоякісної підготовки студентів, вимагає виховання нової ґенерації 
фахівців, здатних до активної творчої діяльності, спроможних залучити підростаюче 
покоління до глибокого пізнання та творчого ставлення до музичного мистецтва.

Музична освіта України ХХІ століття постає вагомим чинником виховання особис-
тості митця, його всестороннього творчого розвитку в умовах гуманізації та гуманіта-
ризації. Невід’ємною складовою цілісності постає наукове осмислення інструменталь-
ної підготовки музиканта-інструменталіста-виконавця в руслі баянно-акордеонного 
мистецтва та педагогіки.

На сьогодні ряд виконавських конкурсів проводить лінію роздільності номінації 
студентів-виконавці на баяні-акордеоні ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації на педагогічні та 
спеціалізовані музичні. Це пов’язане як із рівнем підготовки, інструментарієм, заван-
таженням загальними гуманітарними предметами, так і підходами до викладання гри 

© Душний А. Наукове осмислення баянно-акордеонної педагогіки в контексті музичної освіти 
україни ххі століття
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на баяні-акордеоні (основному музичному інструменті) у навчальних установах педа-
гогічного спрямування. Відтак, спеціалізовані музичні заклади України роблять акцент 
на виконавство та його всесторонній розвиток. Інколи постає той факт, що обидві ланки 
навчання показують високі результати і важко визначити, хто із них має який пріоритет 
підготовки.

Однак, на перетині цих двох гілок постає наукова сфера діяльності, осмислення 
принципів та експерименту, яка за останні роки демонструє потужні показники уніфі-
кації щодо методологічних аспектів викладання баяна-акордеона у ВНЗ України, на-
укових компонувань тощо.

Аналіз досліджень. Наукові сентенції баяністів-акордеоністів України мають 
свою історію, сподвижників, активних дослідників, методистів. Унікальними праця-
ми ХХІ століття в галузі української академічної школи народно-інструментального 
мистецтва є підручники академіка М. Давидова «Історія виконавства на народних ін-
струментах» (К., 2010) та «Теоретичні основи формування виконавської майстерності 
баяніста (акордеоніста)» (К., 2004) у яких:

1) подається історія становлення, розвиту та пропаганди, методологія й наука, ре-
пертуар, композиторські тенденції, регіональні виконавські школи тощо, цілісності 
української школи гри на народних інструментах і баяні-акордеоні зокрема [5];

2) зосереджено багаторічний науковий та методичний досвід діяльності у галузі 
формування виконавської майстерності баяніста (акордеоніста), праця, яка не має ана-
логів у вітчизняній та зарубіжній музичній літературі та є новим словом у музичній 
педагогіці [4].

Дослідження проблеми музично-виконавського мислення (В. Самітов «Теоретичні 
основи фахового мислення музиканта-виконавця як критерії професійної культури», 
Луцьк, 2011), сучасної постмодерної оригінальної музики з відповідними стильовими 
тенденціями (І. Єргієв «Український «модерн-баян» – феномен світового мистецтва», 
Одеса, 2008), полі-закономірностей розвитку української баянної музики в історії 
(А. Сташевський «Володимир Рунчак – «Музика про життя…» Аналітичні есе баянної 
творчості», Луцьк, 2004; «Нариси з історії української музики для баяна», Луганськ, 
2006; «Великі жанри в українській музиці для баяна та акордеона», Луганськ, 2007), 
засвоєння баяністами та акордеоністами поліфонічних творів (В. Власов «Методика 
роботи баяніста над поліфонічними творами», М., 2004), образно-стильових явищ ба-
янної творчості у розмаїтті художніх тенденцій (Д. Кужелев «Баянна творчість укра-
їнських композиторів», Львів, 2011), функціонування баяна у сфері народно-інструмен-
тального мистецтва (Л. Понікарова «Баян в народно-інструментальному жанрі Укра-
їни», Харків, 2003), комплексного вирішення проблем виконання творів Й. С. Баха на 
акордеоні (Е. Борисенко «Про органну та клавірну музику Й. С. Баха і деякі особливості 
виконання її на акордеоні», Донецьк, 2001) та ін. присвячені праці музикантів-науков-
ців спеціалізованих музичних ВНЗ України. 

Водночас науковим пріоритетам баянно-акордеоного мистецтва присвятили свої 
фундаментальні праці і представники педагогічної ланки навчання А. Береза [1; 2; 
3], В. Дорохін [6; 7; 8], А. Душний [10], Вл. Князєв [11], О. Олексюк, В. Салій [13], 
А. Семешко [14; 16], Д. Юник [17], М. Черепанин, вони торкаються повного спектру 
виховання музиканта-інструменталіста ХХІ століття. Сьогодні ряд видань присвячено 
пріоритетам кафедр народних інструментів або інструментальної підготовки, а відтак 
і цілим мистецьким факультетам структурних підрозділів педагогічної ланки: Б. Пиц, 
А. Душний «Кафедра народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького дер-
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жавного педагогічного університету імені Івана Франка» (Дрогобич, 2011) [12]; «40 
років факультету музичного мистецтва РДГУ» (Рівне, 2011); «Наукові студії кафедри 
теорії, історії музики та інструментальної підготовки Луганського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка» (Луганськ, 2012); А. Семешко «Київська вища му-
зично-педагогічна школа інструментально-оркестрового виконавства» (К., 2012).

Актуально наголосити, саме представники педагогічної гілки (А. Семешко [15], 
А. Душний та Б. Пиц [9]) на сьогодні уніфікували єдині в Україні довідники із висвіт-
лення постатей, напрямків діяльності, функціонування, композиторського та наукового 
доробку, конкурсно-фестивального руху та вагомих перемог представників баянно-
акордеонного мистецтва України на зламі ХХ – ХХІ століть.

Тому, наша мета полягає в уніфікації та аналізі доробку науково-творчих працівни-
ків педагогічної ланки навчання та виховання музиканта-інструменталіста – виконавця 
на баяні-акордеоні в контексті мистецької освіти України ХХІ століття.

Виклад основного матеріалу. Наукові студії дослідження баянно-акордеонного 
мистецтва представниками педагогічної ланки підготовки студентів зосереджені, в 
основному, на початку нового тисячоліття, але, у 90-х роках ХХ століття у світ вийшли 
декілька праць, в основі яких закладено методичні аспекти навчання гри на баяні (акор-
деоні) у педвузах України. 

Провідним дослідником баянного навчання у педагогічних закладах виступає 
А. Семешко. Його діяльність як науковця зосереджена на дослідженні професійної пе-
дагогічної майстерності в класі основного музичного інструменту (баян-акордеон) із 
поглибленим знанням методики музичного навчання та виконавського мистецтва [14, 
4]. Науковець в посібнику «Баян у педвузі» [14] уніфікував основні важелі формування 
музиканта-інструменталіста на основі виступів студентів педагогічних вузів на кон-
курсах та державних екзаменах, серед яких: методи навчання (І розділ); планування 
навчального процесу (ІІ розділ); розвиток виконавських навичок баяніста (ІІІ розділ); 
робота баяніста над творами Й.С. Баха та риси стилю В. Подгорного (IV розділ). 

У першому розділі автор пропонує ряд методів навчання: пояснювально-ілюстра-
тивний (спрямований на розвиток абстрактного мислення, залучення дидактичних при-
йомів, тощо); репродуктивний (тренувальний); проблемно-пошуковий (спрямований на 
розвиток творчої та начально-пізнавальної діяльності).

Другий компонує за напрямками: новий художній репертуар для детального вивчен-
ня з викладачем; новий художній матеріал для самостійного вивчення; репертуар для 
ескізного вивчення; репертуар для повторення; інструктивний матеріал; матеріал для 
розвитку навичок читання з аркуша, транспонування, гри на слух [14, 39]. У праці «Ви-
конавська майстерність баяніста» (2009), яка є другою редакцією посібника «Баян у 
педвузі», А. Семешко пропонує «перспективне планування навчального репертуару на 
кілька курсів вперед, що сприятиме систематизації навчального репертуару й допоможе 
синтезувати всю суму знань студента» [16, 30–31].

Третій розділ розкриває питання постановки, звуковидобування, артикуляції, роз-
витку технічних навичок баяніста. Четвертий присвячений питанням поглибленої всес-
торонньої роботи студентів над творами Й.С. Баха (тембральність виконання, штрихи, 
госоведення, темпова шкала, тощо) та рисам стилю композитора В. Подгорного (сим-
фонізм, фактурність, використання органного пункту, особливість гармонізації, оригі-
нальність варіаційної форми, тощо) [14].

Наукова діяльність А. Берези спрямована на самостійну роботу студента баяніста-
акордеоніста. Вона проявляється у відповідності її складових:



ISSN 2308-4855   99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Äóøíèé À. Íàóêîâå îñìèñëåííÿ áàÿííî-àêîðäåîííî± ïåäàãîã±êè...

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

..

 теоретико-методичні основи виконавської підготовки (формування мотивації 
до музичних занять на початковому етапі навчання, формування слухо-рухових зв’язків 
як основи виконавського розвитку баяніста);

 удосконалення виконавського саморегулювання (питання постановки, міхо-
ведення та культури звуковидобування, раціонального підбору аплікатури, робота над 
артикуляційно-штриховою палітрою, самовдосконалення музично-слухового та метро- 
ритмічного чуття, формування багатопланової уваги та технічної досконалості у роботі 
над гамами та вправами, читання з листа); 

 удосконалення самостійної роботи над музичним твором (організаційні та 
психолого-педагогічні чинники робочого процесу, публічно-виконавська надійність як 
основа самостійної роботи, методика опрацювання музичної тканини інструменталь-
ного твору, методика акомпанементу вокального твору під власний супровід, специфіка 
запам’ятовування, формування артистизму);

 формування творчих навичок концертмейстерства (структура концертмей-
стерської діяльності, складання супроводу до пісень по слуху, транспонування, підбір 
акомпанементу за буквено-цифровими позначеннями, акомпанування з аркуша);

 практичні поради, додатки та нотні зразки типових супроводів у музичних 
творах, рекомендована література [2; 3].

Професіоналізм А. Берези «як справжнього професіонала освітянської справи» [1, 
3] знайшов своє втілення у власному лекційному курсі «Педагогічні основи виконав-
ської практики», який автор пропонує у методичному посібнику «Педагогічно-вико-
навська практика майбутнього вчителя музики» (2010). Праця включає чотири розділи: 
І-й – «Організаційно-методичні засади педагогічно-виконавської практики майбутньо-
го вчителя музики»; ІІ-й – «Художньо-педагогічний аналіз музичних зразків»; ІІІ-й – 
«Формування інтерпретаційного мислення студента як засіб підготовки до педагогіч-
но-виконавської практики»; IV-й – «Формування музично-педагогічного артистизму 
студента в процесі підготовки та проведення музично-освітнього заходу». Методика 
першочергово спрямована на допомогу активізації творчої діяльності вчителя музично-
го мистецтва середньої школи на основі виконавської вправності у процесі гри на баяні 
(акордеоні), концертмейстерської та акомпаніаторської діяльності. 

Отже, посібник дає змогу опанувати методично-практичними навичками виконав-
ської практики, серед яких: визначення змісту, мети та завдання феномену; організа-
ційно-методична структура; взаємодія студента та викладача у процесі підготовки та 
проведення музично-освітянського заходу із вибором теми, складання сценарію тощо; 
вміння складати анотації та аналіз музичних зразків; формування інтерпретаційного 
мислення, музично-слухової спостережливості, емоційності, образної уяви, артистич-
но-вольових якостей, самостійної роботи студента в процесі аналізу музичного твору 
тощо; психолого-педагогічні передумови формування музично-педагогічного артистиз-
му; визначення рівня музичного розвитку та вікових особливостей слухачів; проведен-
ня бесіди та рецензування мистецьких освітніх заходів [1].

Теоретичне обґрунтування та практичне розв’язання проблеми формування вико-
навської надійності музикантів як пріоритету цілісної системи майстерності доводить 
Д. Юник. Він наголошує: «Виконавська надійність музиканта – це не вроджена, а на-
бута його інтегральна властивість, яка забезпечує безпомилкове і точне виконання му-
зичних творів у звичних емоціогенних умовах» [17, 68].

Науковець зосереджує увагу на виконавській надійності як основі сценічної ді-
яльності музиканта, їхньої підготовленості до означеного процесу (психологічний ме-
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ханізм, інноваційні технології тощо) та саморегуляції (адаптації). Водночас Д. Юник 
акумулює процес завадостійкості у сценічній діяльності виконавця як «не вроджену, а 
набуту властивість…. Формування і прояв завадостійкості музикантів-виконавців за-
лежить від розвиненості їх інтелектуальної сфери та ступеня володіння техніко-тактич-
ною майстерністю. Чим вищий інтелектуальний рівень, тим менше зусиль затрачається 
на запам’ятовування музичного матеріалу» [17, 214].

Сама методика, яку протягом певного періоду експериментально перевіряв та сис-
тематично удосконалював Д. Юник, опирається саме на формування виконавської на-
дійності у чотирьох її складових: методика становлення виконавської надійності інтер-
претаторів у період ознайомлення з матеріалом музичних творів; методика розвитку 
виконавської надійності інтерпретаторів у процесі роботи над музичним твором; мето-
дика вдосконалення виконавської надійності інтерпретаторів під час репетиційної під-
готовки до сценічних виступів; методика закріплення виконавської надійності інтер-
претаторів емоціогенними умовами сценічних виступів.

Підсумок теорії та методики у поєднанні із практичними засадами виконавської 
надійності музиканта здійснюється у день сценічного виступу дією перед концертних 
(перший етап), концертних (другий етап) та після концертних (третій етап) емоціоген-
них умов, які не створюються лабораторно (штучно), а на основі реального психологіч-
ного стану виконавця [17, 287].

Низку теоретичних порад, які сприяють сучасному баченню опрацювання музич-
ного матеріалу, новизни у роботі над музичним твором, розвитку музичної пам’яті, 
тренінгу у перед концертний період і особливо виявленню проблем, які спричиняють 
сценічне хвилювання, розглядає у праці Вл. Князєва «Теоретичні основи виконавської 
підготовки баяніста-акордеоніста» [11]. 

У першому розділі «Наукові основи баянного та акордеонного мистецтва» автор 
звертається до психологофізіологічних основ виконавської техніки баяніста-акордео-
ніста (мислення, увага, пам’ять, відчуття, емоції, координація, штрихова техніка, ди-
наміка виконання, розкриття композиторського задуму через мелодійно-гармонічну 
структуру) та виконавської техніки в цілому. За визначенням автора «мета технічного 
розвитку полягає у забезпеченні умов, при яких технічний апарат набуває здатності до-
сконало виконувати необхідні музичні завдання» [11, 22–23]

Другий – «Загальні методичні основи роботи баяніста-акордеоніста над музич-
ним твором» включає: методи опрацювання музичного матеріалу («щоб добре, ви-
тончено виконати твір, потрібно мати ясну максимально чітку попереджувальну 
слухову уяву про звучання даного нотного матеріалу» [11, 27]); стадійність роботи 
над твором; ознайомлення з твором; підбір раціональної аплікатури; щоденна по-
слідовність роботи з поділом твору на фрагменти і роботою над ними («якщо за-
надто довго працювати над одним і тим же епізодом, то результативність роботи 
поступово знижується, одноманітність матеріалу притуплює слуховий контроль … 
доцільно попрацювати деякий час над іншим матеріалом ...» [11, 36]); типологію 
фрагментів з опрацюванням повільних та віртуозних фрагментів («міх є одним із 
головних засобів для досягнення художньої виразності … виконавець повинен зна-
ти всі тонкощі звучання свого інструменту і вміти користуватися динамікою …» 
[11, 39]); музичну пам’ять («процес вивчення музичних творів … проходить стихій-
но, на елементарній асоціативній основі і потребує великого числа повторень …» 
[11, 47]); роботу в перед концертний період із визначенням проблеми сценічного 
хвилювання та вдалим концертним виступом («одна із найважливіших складових 



ISSN 2308-4855   101

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Äóøíèé À. Íàóêîâå îñìèñëåííÿ áàÿííî-àêîðäåîííî± ïåäàãîã±êè...

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

..

артистичності виконавця – здатність захоплювати виконанням і віддавати йому всі 
свої психічні сили» [11, 55]).

Третій розділ – «Чинники формування виконавської майстерності баяніста-акорде-
оніста» охоплює: принципи перекладення та транскрипції у формуванні виконавської 
техніки («В основі розширення виконуваних на баяні творів різних епох та стилів ле-
жить процес удосконалення та реконструкції інструмента … зростаюча культура ви-
конавства на ньому» [11, 66]); оригінальну творчість, як відображення еволюції баянної 
техніки («включає три етапи: від початку побутування – до середини ХХ ст.; 60-ті – 
80-ті роки ХХ ст.; від 80-х років ХХ ст.. – до початку ХХІ ст. … розвиток виконавської 
та композиторської творчості дозволяє трактувати інструмент як академічний…» [11, 
115–227]); артистично-театральні засади виконавського мистецтва; сучасні виконав-
сько-технічні прийоми оригінальних творів у контексті їх практичного відтворення.

Питання вивчення поліфонії у класі основного музичного інструмента (баян-акор-
деон) піднімає В. Дорохін. Автор ставить собі за мету максимально забезпечити ін-
тенсифікацію процесу осягання поліфонічної музики, пропонує варіанти прискорення 
формування необхідних умінь та навичок втілення її на акордеоні з готовими акордами, 
із забезпеченням цілеспрямованості розвитку художнього мислення студентів [6]. У 
посібнику розглядаються теоретичні основи навчання поліфонії, які включають уніфі-
кацію понятійності апарату (значення агогіки, акценту, жанру, різноманітності поліфо-
нічної тканини тощо), значення поліфонії у вихованні музиканта, фактор інструмента-
рію (порівняння акордеону із чембало або клавесином). Вагомості додають практичні 
ілюстрації у додатках на прикладі творчості Й.С. Баха (Арії, Менуети, Полонези, Сара-
банди, Хорал, Ламенто, Жига, Алегро), Й. Пахельбеля, Й. Альбехтсберга, Д. Бартона, 
В. Бойса, Ю. Шишакова.

Водночас В. Дорохіним ведеться дослідження у напрямку художньої організації 
музичного твору на баяні (артикуляційний аспект), до якого відносяться теоретичні 
основи музичної артикуляції (понятійний апарат, шляхи розвитку теорії артикуляції, 
комунікативна функція музичного артикулювання; фактори розділення та об’єднання у 
виконавському процесі; функція жанрових начал у виконавській організації художньо-
го цілого), конструктивні та виразні можливості баяна в ракурсі музичної артикуляції, 
артикулювання як фактор організації художнього цілого на баяні (автор пропонує ви-
конавський аналіз «Ронда-капріччіозо» Ф. Мендельсона та «Концертної партити № 2» у 
стилі джазової імпровізації В. Зубицького) [8].

Методичні засади виконавської організації музичної тканини на баяні (акордеоні) 
автор розглядає як фонетичний рівень, рівень структури (акордовий склад, гомофонно-
гармонічний склад, гармонійна фігурація, поліфонія, приховане голосоведіння), мор-
фологічний рівень (вимовляння простих та розширених мотивів), синтаксичний рівень 
(періодичність, фактор підсумовування та дроблення) [7]. Автор акцентує увагу на вив-
ченні та використанні на баяні (акордеоні) різноманітних засобів виразності, які дають 
простір для розвитку музичних здібностей студентів [7, 5].

Висновки. Таким чином, науково-методичний доробок представників музично-
педагогічної ланки навчання постає стержневою основою формування виконавсько-
творчої особистості у класі основного музичного інструмента (баян-акордеон). Про-
аналізовані праці становлять невід’ємну цілісність напрацювань означеного феномену 
в контексті національного музикознавства та музичної педагогіки. Результатом теоре-
тичних опусів являється здобуття низки перемог представників музично-педагогічного 
спрямування на національних та міжнародних конкурсах і фестивалях (за матеріалами 
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довідникової літератури [9; 15]). Музиканти-педагоги-виконавці поповнюють ланку 
творчих особистостей в соціокультурному середовищі сьогодення, є носіями мистець-
кої культури та духовності, професіоналами своєї справи, індивідуумами сучасної осві-
тянської сфери навчання та виховання нового покоління Незалежної України.
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УДК 78.085.2
Тетяна ЗАБОРОВСЬКА,

м. Львів

ПІДБІР МУЗИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ADAGIO В 
КЛАСИЧНОМУ ТАНЦІ БІЛЯ СТАНКА ТА НА СЕРЕДИНІ ЗАЛУ1

У статті розглядається питання щодо підбору музичного матеріалу для Adagio, яке включає 
в себе різноманітну кількість рухів і вимагає від концертмейстера-піаніста знання хореографіч-
них термінів, рухів і як вони виконуються, щоб якомога краще підібрати музичне оформлення, яке 
б відповідало даному настрою комбінації.

Ключові слова: Adagio, концертмейстер, музичне оформлення, рух.

Zaborovska T. The music material selection for Adagio in a classical dance at the barre and in 
the middle of the dancing room. This paper deals in a broader context with the issue of music material 
selection for Adagio. The successful and well-balanced choice of musical settings includes not only an 
ability to differentiate between the various movements and movement techniques but requires the in-depth 
knowledge of choreographic terms from an accompanying pianist.

Key words: Adagio, accompanist, musical settingst, movements.

Заборовская Т. Подбор музыкального материала для Adagio в классическом танце у стан-
ка и на середине зала. В статье рассматривается вопрос по подбору музыкального материала 
для Adagio, которое включает в себя разнообразное количество движений и требует от кон-
цертмейстера-пианиста знания хореографических терминов, движений и как они выполняются, 
чтобы как можно лучше подобрать музыкальное оформление, которое бы соответствовало дан-
ному настроению комбинации.

Ключевые слова: Adagio, концертмейстер, музыкальное оформление, движение.

Постановка проблеми. У навчальних програмах з підготовки концертмейстерів у 
ВНЗ не практикується робота піаніста з танцюристами. Тому робота концертмейстера 
у хореографічному класі є особливою як зі сторони творчого тандему концертмейстер 
– педагог – танцюрист, так зі сторони специфіки акомпаніаторської практики інстру-
менталіста (розвинутий внутрішній слух, вміння слухати та відтворювати хореографіч-
ні жести танцюристів засобами музичної інтерпретації, зорова пам’ять, здатність до 
імпровізації та підбору нотного матеріалу тощо).

Наша актуальність стосується Adagio, що використовується на уроці класики і є од-
нією з найскладніших комбінацій, здатність акомпаніатора у даному аспекті залежить 
від багатьох вмінь і навичок у контексті постійного виконавського тренінгу. Adagio му-
зичне та Adagio хореографічне – це різноманітність тлумачень. У першому значенні – 
невід’ємна назва музичного твору або його частини, що виконується повільно, у друго-
му – музика відображає рухи в танці й супроводжує дію.

Аналіз дослідження. Наукові сентенції нашої проблематики акумулює ряд спеці-
альної наукової літератури, зокрема «Принципи музичного оформлення уроку класич-
ного танцю» Л. Ярмоловіч (Л., 1968), «Методичні рекомендації з музичного оформлення 
уроку класичного танцю» Л. Ладигіна (М., 1980), «Концертмейстер балету. Музичний 
супровід уроку класичного танцю. Робота з репертуаром» Г. Безуглої (СПб., 2005) та ін. 

Актуальними є праці, написані провідними педагогами-хореографами (А. Вагано-
вою «Основи класичного танцю» (1980), І. Вороніною «Історично-побутовий танець» 
© Заборовська Т. Підбір музичного матеріалу для adagio в класичному танці біля станка та на 
середині залу
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(2004) та ін.), у яких автори вдало підкреслюють яким саме повинен бути музичний 
супровід танцю.

Роботу концертмейстера у класі хореографії різнопланово висвітлює:
 посібникова література – «Мистецтво акомпанементу як предмет навчання» 

Н. Крючкова (Л., 1961), «Теорія та практика акомпанементу» А. Любінського (Л., 1972), 
«Концертмейстерський клас» Е. Кубанцевої [1], «Класичний танець. Музика на уроці. 
Екзерсис» Н. Ревської [3] 

 методичні збірники з ритміки. Вип. 1, 2 під упорядкуванням Е. Конорової (М., 
1972) та ін.;

 низка музичних публікацій та хрестоматій – «Академія танцю. Історично-по-
бутовий танець. Репертуар концертмейстера. Вип. 1, 2, 3» (СПб., 2002), «Урок танцю» 
Г. Новіцкої (СПб., 2004), «Класичний танець. Музика на уроці. Марші. Польки» Н. Рев-
ської (СПб., 2005), «Принципи музичного оформлення уроку класичного танцю» Л. Яр-
моловіч [4] та ін.

Мета статті полягає в аналізі музичного матеріалу для Adagio в класичному танці 
біля станка та на середині залу на основі практично-методичних стереотипів.

Виклад основного матеріалу. Adagio (з італ. – повільно, спокійно) – повільна час-
тина уроку чи танцю, що супроводжується музикою в спокійному темпі і де особливе 
значення надається виразності виконанню рухів корпусу, рук, голови.

В класичному екзерсисі – вправа біля станка чи на середині залу, що складається з 
комбінацій різних поз, видів developpe, нахилів корпусу, повільних поворотів в позах 
(tour lent), port de bras, renverses, grands fouette та інших рухів у спокійному темпі, за-
вданням якого є робота над стійкістю, виразністю, музичністю, відчуттям пози, гармо-
нії і плавності переходу від руху до руху.

В молодших класах Adagio – це прості форми releve lent на 90 градусів, developpe, 
port de bras, що виконуються на всій стопі в повільному темпі.

З кожним роком навчання Adagio ускладнюється. В нього входять оберти, а в стар-
ших класах характер набуває умовностей, оскільки виконується в помірному і навіть 
більш швидкому темпі та включає в себе деякі стрибки. Динамічно наближається до 
Allegro. Значення Adagio дуже велике: воно поєднує цілий ряд рухів в одне гармонічне 
ціле, розвиває правильну форму рухів класичного танцю [3, 27].

Біля станка, комбінація з декількох видів developpe та інших рухів, аналогічних за 
характером, називається Adagio. Battement developpee виконується дуже плавно і стрима-
но, в темпі adagio. З 5 позиції працююча нога згинається і витягнутим носком ковзає по 
опорній нозі до коліна, потім витягується в даному напрямку на 90 градусів і опускається 
у вихідне положення. Вивчають цю вправу з кожної ноги окремо, спочатку в сторону, а 
потім вперед і назад. Щодо музичного матеріалу, то епізод виконується в розмірі 2/4 чи 
4/4 спокійно, наспівно і плавно в крещендованому звучанні. Підйом працюючої ноги до 
найвищої точки повинен супроводжуватися підсиленням наростання динаміки фрази і 
з опусканням ноги – послаблення цієї напруги. Рух виконується протягом 4 тактів, але 
загальна тривалість музичної комбінації залежить від кількості повторів. Основним у під-
борі музики є квадратність і мелодійність. Для концертмейстера головне – зіграти дану 
мелодію ритмічно правильно, оскільки діти мають навчитися слухати музику і відчувати 
завершеність фрази. Найкраще сприймається музика з наспівним характером [3, 23–24].

Releve – рух за своїм характеру аналогічний developpe і полягає в повільному під-
німанні витягнутої робочої ноги на висоту 45 або 90 градусів і опускання її в 5 позицію 
[4, 67].
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Пози класичного танцю вивчають в першому класі навчання: croisee, effacee, ecartee 
(вперед і назад) та чотири арабески. Даний вид рухів має повільний плавний та зв’язний 
характер, по типу близький до рухів Adagio. В музичному оформленні – постійно ви-
конуються наспівно і спокійно. Розмір 4/4 і 3/4. Одна поза виконується протягом двох 
тактів в розмірі 4/4, а в розмірі 3/4 – вісім тактів [4, 70].

Port de bras – вправа, де одночасно працюють руки, корпус і голова. Є 6 основних 
форм. Характер руху – плавний, зв’язний, наближений до рухів, які використовують 
в Adagio. Розмір музичних уривків – 2/4, 4/4. Одне port de bras виконується протягом 
4 тактів в розмірі 2/4 з паузою. З кожним новим етапом навчання темп трохи приско-
рюється, а рух виконується зв’язно, без пауз. Початок і кінець музичної фрази мають 
співпадати з початком і кінцем port de bras, тому музика повинна бути правильно підіб-
раною [4, 71–72].

Temps lie – це плавні взаємозв’язані рухи, що мають велике значення в розвитку 
координації рухів рук, ніг, голови, корпусу. Виконується дуже плавно і зв’язано. Еле-
менти цього руху часто використовують при побудові Adagio. Вивчається ця вправа від 
простіших рухів до складніших. Складність полягає у перегинанні корпусу, виконанні 
на 90 градусів, підйому на півпальці і т.д. Спочатку вивчається рух у повільному темпі 
в розмірі 2/4, 4/4, 3/4. При розмірі 4/4 temps lie виконується на 2 такти, а при 3/4 кожне 
положення розприділяється на один такт. Оскільки ця вправа є протяжною (це може 
бути і 32 такти, і 64), тому найкраще підбирати музику з гарною розлогою мелодією. Це 
може бути і романтична музика, але з квадратною побудовою [3, 26].

Adagio включає в себе найбільшу кількість різних і різнопланових рухів зі всього 
уроку класики, тому складність є в правильній музично-хореографічній побудові. Під-
готовка до Adagio триває не один рік навчання, й музичний матеріал з кожним новим 
рухом змінюється. Маленьке Adagio виконується на музичну фразу не менше ніж на 4 
такти по 4/4 чи на 8, 12 тактів. Велике Adagio – від 12 і 16 тактів і більше. Побудова 
Adagio потребує чіткого ритму, метру, темпу і тактової квадратності.

Сильні рухи, які потрібно виділити в Adagio, починаються на сильні долі такту, на 
першу, чи третю четверть чотиридольного розміру. В інших музичних розмірах – також 
на сильну долю. Якщо такі рухи, як tours у великих позах, grands fouettes, renverses, 
pirouettes та ін. припадають на слабку долю такту (другу і четверту четверті), то вони 
псують цілісність музично-хореографічної побудови. На слабкі долі повинні падати до-
поміжні рухи, такі як pas de bourree, всі види passé і т.д.

Підбір музичного матеріалу для Adagio є не простим завданням, оскільки музика 
повинна мати квадратну побудову, гарну наспівну мелодію, крещендований тип розвит-
ку, розлогу тягучість і чітку метро-ритмічну структуру. Музику можна виконувати на 
2/4, 4/4, 3/4, але розмір має відповідати характеру хореографічної побудови комбінації. 

Біля станка найкраще грати мелодії на 2/4 і 4/4 з добре відчутною першою і третьою 
долею, щоб учень міг зрозуміти музичний малюнок. Музика має розвиватися від P до 
F, по зростаючій, і кульмінація хореографічної комбінації повинна співпасти з кульмі-
нацією музичного твору. Якщо музичний матеріал підібраний грамотно – виконувати 
комбінацію є легко, тому що музика і танець – це одне ціле.

На середині залу Adagio можна виконувати і на 2/4, і на 4/4, і на 3/4, й навіть на 6/8, 
9/8, 12/8. Переважно, це є вже невелика танцювальна мініатюра, що складається з ба-
гатьох різних рухів, поз і т.д. Квадратність є обов’язковою, коли діти ще вчаться. Може 
бути і не квадратний музичний епізод, але в таких випадках хореограф ставить комбіна-
цію Adagio на конкретну музику чи то з балетів, чи то на музику романтиків-класиків. 
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В таких музичних постановках можуть бути і агогічні відхилення, що супроводжують 
окремі рухи, які вимагають поступового прискорення чи заповільнення мелодії. Також 
темп хореографічного Adagio буває помірним, концертмейстер може грати швидше, а 
комбінація виконуватиметься в 2 рази повільніше, але загальний настрій буде вірним. 
Або в розмірі 6/8, 9/8, 12/8, де акомпанемент подається дрібними тривалостями в до-
волі швидкому русі, але темп виконання хореографічної комбінації буде помірним. Всі 
агогічні відхилення та побудову музичного адажіо концертмейстер має узгодити з хо-
реографом.

Щодо нотного матеріалу, то для Adagio підходить музика Ф. Шопена, вона є краси-
вою, наспівною і милозвучною, але найчастіше неквадратної побудови, тому це може 
бути конкретна постановка номера, або імпровізація на дану тему. По милозвучності 
також підходять твори Ф. Мендельсона, Д. Фільда. Майже вся романтична музика є 
неквадратною, тому концертмейстера це спонукатиме до творчого пошуку та навичок 
імпровізації. Також можна використовувати наспівні номери з опер італійських компо-
зиторів. Балетну музику для Adagio найкраще узгоджувати з викладачем-хореографом, 
оскільки окремі балетні номери асоціюються з конкретними постановками. 

Висновки. Таким чином, Adagio – непроста танцювальна форма, яка вимагає ба-
гатьох навичок і вмінь. Для професійного підходу у підборі музичного матеріалу для 
Adagio, концертмейстер повинен знати рухи і пози класичного танцю, орієнтуватись, 
на скільки четвертей зіграти певну мелодію, в якому темпі та наскільки ритмічно виді-
ляти долі в такті. 

«Добрий концертмейстер – це людина, яка безкорисливо і жертовно любить свою 
спеціальність, що не приносить зовнішнього успіху … Він завжди залишається «у за-
тінку», його робота розчиняється у спільній праці всього колективу» [2, 121]. Виразна, 
точна та динамічна гра сприяє танцюристові у відтворенні художнього образу в процесі 
хореографічної постановки.
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ПОРІВНЯННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ПРЕЛЮДІЇ І ФУГИ gis-moll 
Й. С. БАХА (ІІ-й ТОМ ДТК) БАЯНІСТАМИ-АКОРДЕОНІСТАМИ 

Я. ОЛЕКСІВИМ ТА І. КВАШЕВІЧЕМ1

В статті висвітлюється виконавсько-музикознавчий аналіз із порівняльною інтерпретаці-
єю Прелюдії і фуги gis-moll Й.С. Баха з ІІ-го тому ДТК у виконання баяніста Я. Олексіва (Украї-
на) та акордеоніста І. Квашевіча (Білорусь). Наукові пріоритети викладені згідно авторського 
дисертаційного дослідження й аргументовані на основі виконавських аудіо- та відеозаписів з 
конкурсних виступів зазначених виконавців.

Ключові слова: інтерпретація, виконавство, прелюдія і фуга, аналіз.

Karas S. The comparison of J.S. Bach’s Preludes and Fugues gis-moll interpretations (Volume 
II and WTC) by bayanist-accordionists J. Oleksivym and I. Kvashevichem. The performing 
musicological analysis with comparative interpretation of J.S. Bach’s Prelude and Fugue gis-moll 
of volume II and WTC in bayanist J. Oleksiv (Ukraine) and accordionists I. Kvashevich (Belarus) 
performance is highlighted in the article. The science priorities are outlined according to authorial 
dissertation research and are argued on the artists’ competitive performances audio and video 
recordings basis.

Key words: interpretation, performance, Prelude and Fugue, analysis.

Карась С. Сравнение интерпретаций Прелюдии и фуги gis-moll И.С. Баха (II-й том 
ХТК) баянистами-аккордеонистами Я. Олексивым и И. Квашевичем. В статье освещается 
исполнительно-музыковедческий анализ со сравнительной интерпретацией Прелюдии и фуги 
gis-moll И.С. Баха с II-го тома ХТК в исполнение баяниста Я. Олексива (Украина) и аккордео-
ниста И. Квашевича (Беларусь). Научные приоритете изложены согласно авторского диссер-
тационного исследования и аргументированные на основе исполнительских аудио- и видеозапи-
сей конкурсных выступлений указанных исполнителей.

Ключевые слова: интерпретация, исполнение, прелюдия и фуга, анализ.

Постановка проблеми. Сучасна теорія виконавства залучає до сфери своїх дос-
ліджень найрізноманітніші творчо-стильові процеси, прагнучи не лише розширити 
сферу спеціалізованих знань, але й підвищити рівень виконавської компетентності 
баяніста як вагомого чинника його професійної підготовки. Стиль бароко в контексті 
сучасного баянного виконавства посідає особливе місце. Це зумовлене передусім ак-
туалізацією його ідіом в сучасній музиці (необароко) та пов’язане з цим явищем зрос-
тання зацікавленості виконавців бароковими композиціями. Додатковим стимулом 
стає розгалужена сітка міжнародних конкурсів баяністів, обов’язковою умовою яких 
є виконання барокових творів: «Фогтландські дні музики» (м. Клінгенталь, Німеччи-
на), «Citta di Castelfi dardo» (м. Кастельфідардо, Італія), «Акорди Львова» (м. Львів, 
Україна), «Perpetuum mobile» (м. Дрогобич, Україна), «Кубок Кривбасу» (м. Кривий 
Ріг, Україна), «Кубок Севера» (м. Череповець, Росія) та ін.

Дослідницька праця величезної кількості вчених різних країн дає можливість різ-
нобічно охопити мистецькі досягнення бароко, вибудовуючи на утвореному науково-
му фундаменті ряд цікавих, у тому числі виконавсько-теоретичних концепцій. Оскіль-
© Карась С. Порівняння інтерпретацій прелюдії і фуги gis-moll Й.С. Баха (ІІ-й том ДТК) баяніста-
ми-акордеоністами Я. Олексівим та І. Квашевічем
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ки твори цієї епохи стабільно увійшли до навчального та концертного репертуару 
баяністів, задля всебічного осягнення специфіки їхньої виконавської інтерпретації 
не можемо оминути ряд вагомих, проте недостатньо висвітлених у літературі питань 
щодо стильових аспектів майстерності музиканта-виконавця при зверненні до інстру-
ментальних творів ХVII – першої половини XVIII століть.

Аналіз досліджень. У виконавській практиці широко побутує стала традиція, за 
якою аналіз власне стилю чомусь залишається поза увагою виконавців. Можливо, 
тому, що питання стилю загалом достатньо розроблені у музикознавчій літературі 
[10], хоча і обмежуються переважно аналізом індивідуальних стилів окремих компо-
зиторів. 

Разом із появою міхового інструмента у професійному мистецтві паралельно роз-
почався процес науково-дослідницької і методологічної роботи, спрямований на фор-
мування теоретичної бази сучасного баянного виконавства. До кінця 80-х років ХХ ст. 
з’являється низка теоретичних розвідок з важливих для музично-виконавської прак-
тики питань: специфіки звуковидобування (Г. Гвоздєв [5]), аплікатури (В. Бєляков, 
Г. Стативкін [2]), систематизації штрихів (В. Власов [4]), особливостям фразування 
(Ю. Акімов [1]), напрямку руху міху (М. Оберюхтін [12]) та ін. 

Наприкінці ХХ століття загальна теорія баянного виконавства концентрується на 
питаннях упорядкування та систематизації існуючих напрацювань з метою комплек-
сного підходу до проблеми формування виконавської майстерності. Цей новий на-
прямок наукових досліджень представлено, зокрема, у докторській дисертації М. Да-
видова «Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста» [6], що 
стала вагомим теоретичним підґрунтям для баяністів-виконавців. 

Особливу зацікавленість у зв’язку із проблематикою даної роботи викликає безпо-
середній розгляд М. Давидовим видатного твору доби бароко – «Чакони» Й.С. Баха, 
який представлений у другій частині його посібника «Школа виконавської майстер-
ності баяніста» [7], в якій узагальнено основні науково-методологічні засади автора.

Два розділи посібника «Проблеми виконавства на баяні» [11] фундатора Львів-
ської баянної виконавської школи М. Оберюхтіна присвячені специфіці виконання 
різних типів фактури на баяні, що є засобом створення звукової перспективи та різно-
плановості музичного твору. В останній праці «Особливості виконання фортепіанних 
творів Й. Гайдна та В. Моцарта на готово-виборному баяні» [13] М. Оберюхтін, за-
лучаючи позицію авторитетних австрійських дослідників Пауля та Єви Бадура-Скод, 
торкається стильових аспектів виконавства. Акценти, зроблені у цьому дослідженні, 
а особливо його генеральна думка «Вирішальну роль відіграє не те, що виконувати, а 
те, як виконувати» [13, 4] послужили додатковим стимулом для поглибленого студію-
вання обраної для дослідження проблематики.

Серед досліджень останніх років варто відзначити роботу Є. Борисенка «Про ор-
ганну та клавірну музику Баха і деякі особливості виконання її на акордеоні» [3]. 
В даній роботі автор прослідковує загальні тенденції у традиційному виконавстві 
барокової епохи з метою умілого їх застосування в умовах сучасності. Праця Є. Бо-
рисенка присвячена вирішенню проблем виконання музики Й. С. Баха на баяні і є 
підтвердженням комплексного підходу сучасного виконавства до питань теорії му-
зичного мистецтва.

Таким чином, мета статті полягає в аналізі виконавської інтерпретації Прелюдії 
і фуги gis-moll Й.С. Баха з ІІ-го тому ДТК баяністом Я. Олексівим та акордеоністом 
І. Квашевічем.
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Виклад основного матеріалу. Напрям дослідження – пошук та обґрунтування 
ідеально наближеної до автентики інтерпретаційної моделі у виконанні пізньобаро-
кової музики на баяні – спонукає до аналізу різних інтерпретаційних версій циклу 
gis-moll з ІІ-го тому ДТК Баха у виконавській практиці сучасних баяністів. Склад-
ний за художньо-технічними параметрами, цей твір ставить перед виконавцями ряд 
проблемних завдань. До числа першорядних належить і виразне демонстрування ви-
конавцем власної мистецької позиції у художньо-естетичній дилемі: «автентика» чи 
«модернізація» інтерпретаційного рішення. Високий рівень культури академічного 
баянного виконавства сьогодення дозволяє реалізувати доволі широкий спектр гра-
даційних переходів між цими альтернативними чи навіть полярно протилежними ху-
дожньо-стилістичними настановами.

Концертна практика видатних піаністів другої половини XX століття (як і студій-
ні аудіозаписи виконання ними ДТК Баха) – це теж недвозначно презентувала: від 
романтично-психологічної, інколи й надмірно екзальтованої інтерпретаційної інспі-
рації С. Фейнберга – до раціонально виваженої, інтелектуально забарвленої звукоідеї 
у С. Ріхтера.

Не менш показовою у цьому дискурсі виявилася і постать Г. Гулда, гра якого по-
значена оригінальним, дещо парадоксальним сполученням «анти романтичної» кон-
структивістської логіки та аскетичної графічності звукового рисунку, з одного боку, 
а з другого – внутрішнім «буянням» у цих жорстких рамках творчо зініційованої ху-
дожньої експресії.

Доречним буде зазначити, що саме його інтерпретаційна версія циклу gis-moll з 
II-го тому ДТК Баха править деяким баяністам наших днів за зразок для творчо-ре-
продуктивного наслідування, принаймні в зовнішніх ознаках (зокрема, в моделюван-
ні темпу твору). Навігаційний, так би мовити, курс на інтерпретаційну пропозицію 
Гулда можна б пояснити у цьому випадку «аурою» біжучого часу – молодим XXI 
століттям, налаштованим на сприйняття нових струменів (в тому числі і культуроло-
гічних процесах), що не виключає оновлення традицій і у сфері музикування та вико-
навства. Ймовірно, саме тому артистична енергетика канадського піаніста знаходить 
своїх прихильників і серед сучасних молодих баяністів, виконавському стилю яких 
присвячено подальший аналітичний нарис.

У сфері сучасного баянного мистецтва знаходимо різні, по-своєму індивідуальні 
рішення в інтерпретації XVIII циклу з ІІ-го тому ДТК Баха. Показовою на даний мо-
мент тенденцією для академічного баянного мистецтва є включення даного твору не 
лише в педагогічну та концертну практику, а й у програми престижних міжнародних 
конкурсів баяністів-виконавців. Цей факт можна розцінювати двояко: як намір ви-
явити рівень виконавської культури конкурсанта на ґрунті виконання цього технічно 
складного і художньо проблемного твору, так і сподівання на зустріч з оригінальним 
виконавсько-інтерпретаційним його озвученням. Власне з обох цих точок зору спеці-
альний інтерес становлять конкурсні виконання циклу gis-moll баяністами Ярославом 
Олексівим (Україна) та Ігорем Квашевічем (Білорусь).

В особі лауреата міжнародних конкурсів Я. Олексіва маємо представника Львів-
ської академічної баянної школи (випускника ЛДМА ім. М. Лисенка, клас доцентів: 
заслуженого артиста України Я. Ковальчука та С. Карася). І. Квашевіч – репрезентант 
Мінської баянної школи (випускник Мінської державної музичної академії, клас за-
служеного артиста Білорусі, професора М. Сєврюкова), соліст Мінської філармонії. 
Мотивація у виборі саме цих виконавців для порівняльної характеристики поясню-
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ється кількома причинами. Першою з них є бажання виявити спадкоємність націо-
нально-культурних та виконавських традицій, що їх молоді баяністи перейняли від 
своїх наставників і які сформували, очевидно, істотні риси їхнього виконавського 
стилю. Друга причина: молодий вік виконавців, гнучкий до набуття нового, моди-
фікації і шліфування мистецько-художньої позиції, за якого природнім є сподівання 
подальшого творчого їх росту, в тому числі і в мистецтві виконавської інтерпретації. 
Не виключено, що у майбутньому інтерпретаційні версії твору Баха у цих музикан-
тів набудуть якісно вищого гатунку, як і окремих стилістичних коректив. Врахування 
дрібних похибок в їх виконанні корисним буде і в педагогічній роботі баяністів.

Міркування з приводу інтерпретації gis-moll’ного циклу Я. Олексівим базувати-
муться на аудіозаписі виступу баяніста на Міжнародному конкурсі баяністів «Акорди 
Львова» (Львів, 2006). Об’єктом дослідження версії І. Квашевіча є відеозапис його 
конкурсної програми, представленої на Міжнародному конкурсі «Acco-Holiday» 
(Київ, 2006). Обидва варіанти виконавської інтерпретації по-своєму цікаві і повчаль-
ні – як з точки зору адаптації барокового репертуару до музично-виразових резервів 
баяна, відображення стилістики Баха, так і в художньо-концепційному сенсі, баченні 
змісту твору.

Загальне враження від концертної інтерпретації зазначеної композиції Баха львів-
ським баяністом наступне: виконання Я. Олексівим прелюдії і фуги gis-moll позна-
чене виразно окресленою індивідуально-творчою концепційністю, рельєфністю ви-
конавського «почерку» й «штриха». Це відчутно як в інтерпретаційному прочитанні 
баяністом цілісної образної панорами твору, так і в подачі численних синтаксичних 
та виразово-емфатичних деталей бахівської партитури. Об’єктивний (стилістично ко-
ректний) та суб’єктивний (одухотворений подихом сучасності, а також артистичним 
темпераментом виконавця) фактори у виконанні твору гармонійно сполучені, вдало 
сфокусовані на образно-смислових перипетіях і жанровій модуляції поліфонічного 
циклу-дилогії. Прелюдія озвучена виконавцем в активно-динамічному ключі, завзято, 
моторно, на високому тонусі емоційного піднесення. Фуга, натомість, тяжіє до плин-
ного і чуйного вибудовування поліфонічного діалогу та оптимального узгодження 
«різноголосся».

Характерною прикметою виконавського стилю Я. Олексіва, що наочно ілюстро-
вана виконавцем на тлі бахівської композиції, є органічна сполука раціональної та 
художньо-експресивної складових його артистичного обдаровання. Раціональний 
підхід у виконавській концепції заявлений осмисленою, впевнено-ініціативною зву-
кореалізацію музичної форми, функціональної взаємодії її розділів та синтаксичних 
структур, а також темпової картини і чітко окресленої тембро-динамічної та артику-
ляційної палітри. Жодних випадковостей чи відхилень від заздалегідь спланованого 
курсу не помітимо: виконавському акту передує, вочевидь, грунтовна аналітична ро-
бота над художнім текстом і попередній детальний розрахунок ефектних артистичних 
«вкраплень». Це засвідчує, зокрема, скрупульозно точне повторення обох розділів 
прелюдії (із абсолютно ідентичним відтворенням навіть найменших, уже творчо ін-
спірованих виконавцем, виразових деталей). За тим мовби «автоматичним» копію-
ванням криється симпатія виконавця до racio, урахування ним класичних за духом 
нормативів або й, можливо, відтворення непорушних барокових «постулатів». В 
узгодженні з раціональними засадами рельєфно зазначено цезурування структурних 
етапів композиції (найперше, в прелюдії) – контрастними динамічними щаблями, а 
часто й глибокими динамічними «западинами» на межі головних композиційних по-
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будов. Форма, відтак, «пульсує» у динаміці чергувань своїх рельєфних і фонових зон. 
Глибока смислова цезура пролягає у фузі перед початком експозиції її другої теми 
– як вияв внутрішньої готовності до інтонування-переживання нової фази художньо-
поетичного «сюжету». Спеціальним уповільненням та артикуляційним членуванням 
підкреслено заключний каданс фуги, що увиразнює у виконанні передчуття й значу-
щість смислової крапки.

У виконанні Я. Олексіва імпонує і раціонально спланована темпова координата 
– спільна для прелюдії і фуги пульсація часового «кванту». За явної темпової дис-
позиції швидкої і повільної частин поліфонічного циклу у концертному озвученні 
твору відчутною є наявність наскрізної в ньому одиниці відліку – секунди, тривалість 
якої майже достеменно збігається з часовою тривалістю півтакту у прелюдії та фузі. 
Попри незначні агогічні відхилення, що ними вправно послуговується виконавець, 
слухач мимоволі зауважує синхронізацію внутрішнього пульсу твору з онтологічним 
(реальним) часом. Такий художній ефект, напевно, невипадковий, і в площині ідейно-
художнього задуму твору може прислужитися до вияву його глибинного смислу: події 
і перипетії життя людського підконтрольні – незримою присутністю незворушно-ста-
лого відліку часо-простору – вищим законам Буття. У цей спосіб увиразнюється ще 
одна барокова ідіома.

Істотний бік виконавської манери Олексіва представляє властивий йому артистизм, 
позначений вольовою наснагою і, так би мовити, «чоловічою» творчою ініціативністю. 
«Імідж» баяна – інструмента з багатими тембровими і динамічно-імпульсивними ре-
сурсами – стає в нагоді. На фоні темпової стабільності, максимально дисциплінуючої 
звуковий потік, у виконавському інтерпретуванні музиканта наполегливо прозирають 
ямбічні мікроструктури, спрямовані до ікту. Основним концентратом у вияві внутріш-
ньої виконавської енергетики виступає прелюдія. У цьому відношенні напрошується 
аналогія з виконавським інтерпретуванням твору піаністом С. Фейнбергом. Ритмоди-
наміка виконавського процесу, стримувана «обручем» регулярної періодичності чис-
ленних метроритмічних секцій, плідно збагачується Олексівим – подібно до Фейнберга 
– короткими динамічними імпульсами-хвильками, рухливою грою динамічних нюан-
сів, подеколи стрімким і, водночас, пластичним «згортанням» гучності при закінченні 
музичних фраз, мотивів (наприклад, у 15-му такті, при завершенні першого розділу 
експозиції прелюдії). Тож у лоні евритмії першої частини циклу її музичний організм 
живиться творчо інтонованим періодично-активним «допінгуванням».

Щедро пропоновані виконавцем динамічні «вилки» на коротких синтаксичних 
«дистанціях» – доволі показовий елемент його артистичного самовираження. У цьому 
ж емоційно заповзятому дусі баяніст вирішує і заключні ділянки розділів прелюдії, де 
спостерігаємо значну інтенсифікацію гучності та експресивної напруги: закінчення 
експозиції, а тим паче репризи буквально «кипить» енергією моторики – в динамічно 
форсованому просуванні до вичерпного гармонічного кадансу.

Доповнюють цю картину темпераментно наснажене артикулювання «мужнього 
хорею» (вираз Браудо) у розробкових фазах прелюдії, чітке накреслення іктових «пі-
ків» у мікроструктурах (зокрема, у зоні «сполучної партії») і, особливо, загострені 
артикуляційно-штрихові «зблиски» в закінченнях мотивів (фаза розгортання головної 
теми, 5-7-й такти). Остання деталь у цьому переліку може бути предметом дискусії. 
Крізь зазначені щойно риси творчо-індивідуальної інтерпретації твору висвічує «ді-
онісійський» тип виконавця, чия визначальна сутність лише зовні облямована «апо-
логічними» шатами (за класифікацією О. Катрич) [9, 8].
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Прихильникам чистоти бахівського стилю чи ревним прибічникам автентики 
зазначені вище штрихи інтерпретаційного волевиявлення баяніста, що надають ви-
конавському почерку артиста темпераментної рвучкості та експресивного відтінку, 
можуть видатися деяким пафосним перебільшенням чи навіть стилістичним дисонан-
сом. Претензії такого роду можна б визнати (з певним застереженням) слушними хіба 
що стосовно окремих фрагментів прелюдії, тоді як критичний докір по відношен-
ню до фуги у цьому плані буде безпідставний. Бо ж фузі, навпаки, бракує у даному 
виконанні «чарів» тембрального диференціювання і животрепетної артикуляційної 
поліфонії, множинності, розсіяної у масштабному звуковому полі фуги не лише в го-
ризонтальному, а й вертикальному її зрізах. З цього приводу варто пригадати експери-
менти Баха з одночасним комбінуванням навіть у дублюючих мелодію голосах-партіях 
(наприклад, у кантатах чи оркестрових концертах) різної артикуляції та штрихового 
компоненту. Так досягалася багатомірність колоризованої звукової тканини, ілюзія 
вібруючого тонами й півтонами звуко-простору музичного бароко. Контрастно-іміта-
ційна поліфонія фуги gis-moll, має закладені у собі – за скупою графікою бахівського 
нотного рукопису – нерозгадані досі (й наразі не завжди озвучувані на баяні) потен-
ційно різнопланові тембро-динамічні та артикуляційні арабески. В якості творчого 
експерименту можна було б залучити до баянної інтерпретації цієї фуги деякі тонко 
градуйовані фактурно-фонічні знахідки Фейнберга чи окремі новаційні фантазії «ар-
тикуляційного полілогу» Гулда.

Якщо ставити питання про редакцію бахівського циклу gis-moll, яка служить ба-
яністові вихідним пунктом в його інтерпретуванні, то версія Я. Олексіва базується, 
вірогідно, не на Urtext’і Г. Келлера, а швидше на редакційних вказівках Б. Муджеліні. 
Збережено орієнтацію на пропоновані ним динамічні позначення, артикуляційні реко-
мендації та поодинокі образно-характеристичні терміни. До творчих інтенцій артиста 
належить ширша, тонко диференційована шкала динамічних нюансів, моменти аго-
гічного «дихання». Темп виконання, щоправда, значно прискорений і не збігається з 
давнішими уявленнями про Moderato (чи навіть Муджелінієве Allegretto) прелюдії та 
мелодійне Andante фуги. Цікаво, що подібну тенденцію оприлюднюють переважно і 
фортепіанні інтерпретації цього твору (за винятком С. Ріхтера, що ми підкреслюємо 
як унікальне на теперішній час темпове рішення). Можливо, саме цей аспект у вико-
нанні баяніста вартувало б переглянути: принаймні мінімальною мірою «остудити» 
енергетично заряджений «поспіх» прелюдії, при якому не надто художньо перекон-
ливо виглядають квапливо скандовані «наскоки» на початку декотрих побудов, «зма-
зані» фігураційні сплески тонічної гармонії наприкінці експозиції і репризи, а також 
артикуляційно «невизвучені» початки побічної партії та сонатної розробки. Фуга теж 
– за умови незначного уповільнення – могла б набути більшої психологічної глибини, 
всеохопного canto або й, врешті, проникливого dolente другої, «страдницької» теми. 
Відтак краще вислуховуватимуться звукові потоки, темброві лінії поліфонічного три-
голосся. (Можливо, при цьому вдалося б уникнути у виконанні і прикро випадкової 
текстової похибки – у нижніх голосах 81-82-го тактів). А з тим досягнеться більш 
виразне й цікаве інтонування підголосків і, головне, смислових (не лише фактурно-
поліфонічних) контрапунктів, які безнастанно й поступово формують – в узгодженні 
з нюансовано декларованою музичною темою-ідеєю – багатогранний і психологічно 
складний контрапункт земного життя людини.

Інтерпретація gis-moll’ного циклу з ІІ-го тому ДТК Баха білоруським баяністом 
І. Квашевічем відрізняється від версії Я. Олексіва низкою показових деталей. Пере-
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дусім, в особі цього музиканта спостерігаємо «апологічний» тип виконавця. Кваше-
віч схильний до об’єктивної, більш виваженої манери виконання. Гра його в цілому 
стримано-благородна, грунтовна і «надійна», впевнена – на всіх щаблях вибудову-
вання інтерпретаційної концепції. Художньо-естетичним критерієм стилістичної дос-
товірності, інтерпретування духу барокової музики, слугує для музиканта опора на 
емоційну врівноваженість і озвучування композиційної форми широкими шарами. 
Конструкцію музичної структури він бачить в органічній цілості, неначе спостережу-
вану збоку спокійно-зосередженим поглядом будівничого. Виконавський процес про-
тікає у строгих раціональних рамках, не допускаючи швидкоплинних, як і будь-яких 
відверто оприлюднених слухачеві емоційно-психологічних реакціях. Здебільшого у 
виконуваному ним творі «промовляє» сам авторський текст, аніж «підсилене», так би 
мовити, його коментування інтерпретатором (що епізодично трапляється в Олексіва). 
Звідси – максимально точно витримуваний темп, тенденція до монодинамічної палі-
три упродовж тривалих фаз розгортання композиції. Відступ від заданого темпоруху 
трапляється лише тричі. Так, при закінченні прелюдії артистично-виразовим прийо-
мом є уповільнення у заключному кадансі і подовжене в часі (ферматою) вслуховуван-
ня у кінцеву тоніку; у той же спосіб переконливо зазначеною – за допомогою ritenuto і 
послідуючою глибокою смисловою паузою – є межа між експозиціями першої та дру-
гої тем фуги (60-61-й такти). Значним уповільненням виділено її завершальний пункт 
(кінцеві 4 такти). В останньому випадку принагідного відзначення заслуговує інто-
нування баяністом двох заключних акордів: вони відокремлені невеликою цезурою 
від передуючого їм розвитку, за чим виконуються злитно, у зв’язному артикулюванні.

Інший варіант завершення фуги присутній в Олексіва: ці ж відлучені від попере-
днього потоку звуки відокремлюються один від одного паузуванням. Жодна з аналізо-
ваних вище фортепіанних інтерпретацій цього твору подібного способу інтонування 
каденційних гармоній не пропонує. Навпаки: затактова домінанта тихо «переливаєть-
ся» в тонічне розв’язання, наче їх сполучає невидима смислова арка. Таке вирішення 
краще узгоджується з сутністю кантабільного образу фуги і не «наполягає» на «пер-
сональній» значущості цієї агогічної знахідки.

На окреме відзначення заслуговує у грі І. Квашевіча висока культура виконавсько-
го штриха та артикуляції. Баяніст досконало володіє технікою артикуляційного зву-
конаслідування клавесину. «Токатною» чіткістю звуковимови, що імітує клавесинове 
perle, позначене виконання ним прелюдії. Витримана у монотембровій і кантиленно-
легатній палітрі фуга, теж імпонує гідною наслідування артикуляційною виразністю: 
м’яко окреслена графіка і співуча пластика мелодичних ліній єднаються у гармонійне 
ціле. В артикуляційно-фразувальному аспекті інтерпретації Квашевіча трапляють-
ся індивідуально-виконавські ініції. Так, на відміну від Олексіва, він доволі часто 
вдається до мікроцезурних пауз, періодично впроваджуваних у тематичний матеріал 
фуги. Предусім, зазначимо відокремлення ним передостаннього трелюючого звуку у 
другій темі – в 64-му, 69-му, 82-му тактах. Цей момент збігається з виконавським мі-
крофразуванням теми Гулдом. Олексів, натомість, подає тему цілісно-нерозчленова-
ною, що вважатимемо більш природним інтерпретаційним варіантом у відтворенні її 
інтонаційно-гармонічного змісту. Оригінально застосоване І. Квашевічем виразне за-
акцентування органного пункту у 93-95-му тактах: артикуляція на фонетичному рівні 
тут колорується і тембрально-регістровим чинником. Менш переконливими є поде-
куди спостережувані у фузі артикуляційні «розриви» у цілісних мелодичних побудо-
вах (див. такти 70, 77, 125, 132), що викликане, ймовірно, не так переосмисленням 
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авторського тексту у процедурі виконавського фразування, як проблемами аплікатур-
ного порядку. Загальному, однозначно позитивному враженню від сприйняття арти-
куляційного почерку баяніста може перешкодити хіба що така деталь, як «розм’якле» 
артикулювання коротких мотивів у 5-8-му тактах прелюдії. Тут замість «мікронно-
го», мовби стакатного укорочення кінцевих звуків І. Квашевічем надто прямолінійно 
вжито дактильно-пласке non legato. Відтак, у швидкому темпі паузи між мотивами 
«задихаються», а ямбічні імпульси втрачають свого «адресата» – спрямування син-
таксичних мікрохвиль до сильної, організуючої мотивні структури, тривалості. По-
дібна ситуація повторюється у зоні заключного розділу експозиції прелюдії: звуки на 
сильному часі потребують більшого артикуляційно-фонетичного підкреслення, а на 
слабкому – більш гнучкого кистьового руху і зняття.

Цікаво, що за наявності відмінної в аналізованих баянних інтерпретаціях вну-
трішньої емоційної напруги (більш експресивно-загостреної в Я. Олексіва та 
об’єктивно-врівноваженої у І. Квашевіча) їх споріднює ідентична темпова картина 
твору. Тривалість звучання композиції у виконанні баяністів різниться хіба що кіль-
кома секундами. Порівняймо хронометричний параметр: 3 хвилини 20 секунд (Олек-
сів) і 3 хвилини 15 секунд (Квашевіч) – у прелюдії, а у фузі – 4 хвилини (Олексів) і 4 
хвилини 20 секунд (Квашевіч). Темповим еталоном для обох виконавців послужили 
темпові рішення, які свого часу були запропоновані Гулдом (і, частково, Фейнбер-
гом – відносно прелюдії). Збіг цей, напевне, невипадковий. Очевидно, у виконавській 
практиці сучасних баяністів такий темповий образ gis-moll’ного циклу Баха набув 
певного константного сенсу – як один з усталених і практично апробованих інтер-
претаційних аспектів у прочитанні стилістики даного циклу. Тим самим, інтерпрета-
ційної новизни саме в площині темпової координати виконання баяністів не несуть. 
Динамічно-активне, моторно-мускульне за характером виконання преамбули циклу 
цілком суперечить давнім уявленням про властиве їй Moderato чи навіть Allegretto 
(згадаймо з цього приводу судження і навіть наполягання, висловлені Я. Мільштей-
ном у його ДТК-монографії). Фуга цього поліфонічного твору теж підлягає у баяніс-
тів «чарівності» гулдівської темпової інтерпретації. Дивно, що при цьому темпова 
версія С. Фейнберга, майже ідентична з рішенням фуги Г. Гулдом, тільки ледь упо-
вільнена (з акварельно-делікатним виконавським sotto voce і відсторонено-поетичним 
спогляданням в експозиційній фазі форми), не знаходить у виконанні українського та 
білоруського музикантів свого відбиття.

Отже, припускаємо, що маємо в практиці сучасних баяністів справу із темповим 
штампом (120 ударів за хвилину як вихідний орієнтир для темпового плану твору), 
який стає по відношенню до gis-moll’ного циклу Баха загально визнаною худож-
ньою нормою. Для підтвердження цього гіпотетичного судження потрібно нагро-
мадити солідний «банк даних» – грунтовну фонотеку записів виконання сучасних 
виконавців-баяністів, що є на даний момент прикрою для теорії і практики баянного 
виконавства прогалиною, якщо не далекою музично-освітньою проекцією. У по-
шуку інтерпретаційного плюралізму художнім контраргументом до зазначеної вище 
темпової інтерпретації gis-moll’ного циклу може виступати темпова модель С. Ріх-
тера, хоча б з огляду на співучу інструментальну природу баяна. Проте, вирішальне 
значення у стимулюванні баяніста до подібного творчого експерименту матиме сам 
образно-поетичний зміст твору, який сьогодні, за умови тенденційно прискореного 
темпу, підлягає певною мірою небезпеці часткового нівелювання філософсько-по-
етичної і психологічної глибини у виконавському інтерпретуванні, а, відтак, й доне-
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сенні до слухача індивідуально-творчого осягнення його складної художньо-етич-
ної проблематики.

Часова дистанція, що відділяє досліджувані баянні інтерпретації циклу gis-moll з 
ІІ-го тому ДТК Баха від виконавських версій цього ж твору піаністами XX століття, 
в загальних рисах не відчутна, хоча об’єктивно між ними пролягає час у кілька деся-
тиліть або й піввіку. Нагадаємо окремі історичні віхи у хронології фонозаписів ДТК 
минулих часів: рубіж 40-х – 50-х років (С. Фейнберг), 1950 р. (М. Юдіна), 1971 р. 
(Г. Гулд) і 1973 р. (С. Ріхтер).

Сучасне академічне баянне виконавство в плані художньої інтерпретації цього 
шедевру бахівської клавірної спадщини цілком співзвучне магістральним інтерпре-
таційним пошукам видатних піаністів. Спеціального новаційного акценту чи альтер-
нативної пропозиції з боку баянно-виконавського тлумачення циклу gis-moll не за-
уважуємо.

Натомість, можна констатувати два показові моменти, що окреслюють доміну-
ючі тенденції у дискурсі художньо-естетичних орієнтацій сучасних баяністів. Пер-
ший із них: виконання аналізованого вище твору (знакового не лише для «Добре 
темперованого клавіру», а й для музичного стилю Баха у всій його парадигмальній 
цілості) у порівнянні з інтерпретаційними домінантами уславлених піаністів мину-
лих десятиліть не програє в цілому у змістовій частині інтерпретаційного рішення, 
а в компетентному фаховому підході до проблем інтерпретації барокової стилістики 
виразно резонує з їхніми виконавськими рішеннями. Більше того, беручи їхні версії 
за експериментальний інтерпретаційний еталон, сучасний баяніст здійснює частко-
ву реконструкцію, творчо сплановану корекцію барокових ідіом, вилучаючи зі свого 
художньо-виразового арсеналу деякі стилістично неадекватні духові бароко креації в 
тлумаченні бахівської композиції. Так, зокрема, у виконанні Я. Олексіва і, особливо, 
І. Квашевіча зауважуваною є відмова від перебільшено емфатичних агогічних надмір-
ностей (С. Фейнберг), потужного, пафосно-суворого виконавського «нерву» (М. Юді-
на) і, врешті, вибагливо фантазійних, дещо наполегливо афішованих артикуляцій-
но-штрихових маніфестацій (Г. Гулд). Не знаходять у ньому відображення і декотрі 
специфічно-індивідуальні у грі виконавців інвенторські «подробиці». Так, наприклад, 
проігноровано ряд гулдівських «оздоби нок»: арпеджований «сплеск» гармоній у по-
чаткових тактах прелюдії, вкорочене трелювання емфатично затриманого звуку у фузі 
(бас, 30-й і 60-й такти), «пікантний» мордент у лірично-експресивних контрапунктах 
фуги (такти 20, 22, 64, 69), а також артикуляційно-динамічне «ініціювання» й ритміч-
не карбування ямбу у численних її мотивах. Поза увагою залишилося пропоноване 
Юдіною уривчасте урізання «мотивів коливання» у темі прелюдії або й зв’язно-тягуче 
артикулювання Ріхтером басових «кроків» IV інтермедії фуги (від 49-го такту). 

По-друге: культура сучасного баянного виконавства досягла в наш час пер-
спективного рівня узагальнення, синтезу – органічного сплаву усього цінного, що 
містили у собі колишні інтерпретаційні «одкровення» непересічних піаністів. Так, 
наприклад, інтерпретаційна версія Олексіва вдало поєднує у собі, зокрема, темпо-
ву реалізацію бахівського твору – за Гулдом (до максимально мислимого збігу), 
хвилюючу бентежність динамічного нюансування прелюдії – за Фейнбергом, чіт-
ку «клавесинну» дикцію Юдіної, а, почасти, й виважену образно-семантичну «ре-
троспективність» фуги (Ріхтер). Тим самим вона репрезентує цілком закономірний 
поступ у неперервній естафеті виконавської інтерпретації музики Баха: своєрід-
ний креативний синтетизм.
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Висновки. На перехресті сьогоденних інтерпретаційних інспірацій барокової му-
зичної спадщини курс на «автентику», «романтизацію» чи її «модернізацію» у кате-
горично рекомендованій формі не зазначається: фахова компетентність виконавців та 
ерудованість слухацької аудиторії налаштовують на оптимальний баланс зазначених 
ракурсів у мистецтві інтерпретації. Натомість актуалізується інший аспект: кореляція 
барокової свідомості із сучасним світовідчуттям. Остання обумовлює пошуки іде-
альної (практично недосяжної!) інтерпретаційної моделі, виконуваних творів, які, ор-
ганічно зберігаючи світ Бахової поетики, співзвучні світовідчуттю нашого сучасника.
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ БАЯНА
 (КІНЕЦЬ ХІХ – СЕРЕДИНА ХХ ст.)1

У статті здійснено історичний огляд передумов, які привели до становлення і розвитку 
музичної думки щодо баянного мистецтва на зламі XIХ – середина ХХ ст. Проаналізовано про-
цес теоретичного усвідомлення жанру музики для баяна у виконавському, композиторському 
аспекті функціонування.

Ключові слова: представники, народні музики, баянно-інструментальний жанр.

Kyslyak B. The origin backgrounds for bayan creation. (late XIX – mid – ХХ century). The 
article presents a historical overview of the preconditions that led to the formation and development of 
musical thought about bayan art at the turn of the XIX – mid – ХХ century. The theoretical understanding 
process of the music genre for the bayan in performing, composing aspect of functioning.

Key words: representatives, folk musicians, bayan instrumental genre.

Кисляк Б. Предпосылки возникновения жанра музыки для баяна (конец ХІХ – середина 
– ХХ в.). В статье осуществлен исторический обзор предпосылок, которые привели к станов-
лению и развитию музыкальной мысли относительно баянного искусства на рубеже XIХ – се-
редина ХХ в. Проанализирован процесс теоретического осознания жанра музыки для баяна в 
исполнительском, композиторском аспекте функционирования.

Ключевые слова: представители, народные музыканты, баянно-инструментальный жанр.

Постановка проблеми. Прообраз баяна з’явився кілька століть тому, але цей надзви-
чайно популярний музичний інструмент було створено лише на початку двадцятого століт-
тя. Високий мистецький рівень виконавства і творчості, успіхи педагогічних та методичних 
напрацювань обумовили позицію баянного мистецтва. Вагомий доробок композиторів і 
перспективні тенденції підтверджують мистецьку актуальність баянної творчості як моло-
дого, але вже достатньо відомого і самостійного напряму української музики.

Існуючі дослідження в даній галузі баянної музики не містять всебічно вичерпно-
го аналізу, розпорошеного в епізодичних наукових розвідках. Тому основною пробле-
мою даної статті є узагальнення досліджень з цієї теми, а також потреба у системній, 
історичній та соціокультурній реконструкції процесу становлення і розвитку вітчиз-
няного баянного мистецтва.

Аналіз досліджень. Цій темі присвячені праці Є. Іванова [3], М. Імханицького [4], 
А. Мірека [6], М. Давидова [2], Д. Кужелева [5], О. Пахомова [7], А. Басурманова [1], 
А. Сташевського [9], Л. Понікарової [8], у яких подається аналіз історичних факторів 
становлення та розвитку народно-інструментального мистецтва, поняття тембраль-
ності та жанру перекладення означеного напрямку.

Стан означеного наукового осмислення жанру музики для баяна частково пояснює 
її віковий чинник – адже він ще надто молодий. Як відомо, до 30-х рр. ХХ ст. баянної 
творчості як такої не існувало. Природним полем функціонування інструмента було 
побутове та аматорське середовище.

Мета статті полягає у визначенні основних етапів виникнення творчості для ба-
яна.

© Кисляк Б. Передумови виникнення творчості для баяна (кінець ХІХ – середина ХХ ст.)
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Виклад основного матеріалу. У музичній палітрі культурного життя України 
одне з чільних місць належить народній інструментальній музиці. Сучасний концерт-
ний баян за художнім потенціалом є одним з найяскравіших музичних інструментів у 
великій родині акустичних аналогів академічної музичної традиції. Музика для баяна 
є унікальною з історичного погляду. Як відомо, вона зародилася в надрах народно-
побутового середовища, звідки походить інструмент, який орієнтований на доступні 
вартості широкого вжитку. Досить несподіваним видається нинішнє стрімке досяг-
нення баяном високої художності й виникнення оригінального інструментального 
жанру. Для того, щоб з’ясувати неймовірне перетворення невибагливого знаряддя 
музик у концертний інструмент, звернімося до передумов його академізації та ви-
никнення баянної творчості.

З історія баянного мистецтва ми дізнаємося, що його попередниця гармонь мала 
дещо сумнівну репутацію внаслідок спотворень гармоністами традиційної народної 
пісні та розбещеної манери гри. В ХІХ – початку ХХ ст. музичними колами було не 
сприйнято і навіть засуджено гармонь як безперспективний інструмент. Про цю про-
блему пише М. Імханицький: «Гармоніка спричинила витіснення розвинених форм 
багатоголосного, поліфонічного за своєю сутністю, колективного музикування – як 
вокального, так і інструментального… можна зрозуміти обурення музикантів-профе-
сіоналів щодо поширення інструмента» [4, 38].

Хоч і негативні відгуки про гармоніку ніби не давали жодних підстав сподіватися 
на розвиток баянно-інструментального жанру, передусім композиторської творчості, 
та баянний феномен виявив неабияку адаптивну здатність у формуванні концертного 
репертуару. 

Початок 30-х років відзначається появою першого суто баянного твору вели-
кої форми (Сюїта Ф. Климетова). Але тяжіння до масової музичної культури й не 
достатній художній рівень стали наслідком нетривалого їх використання у виконав-
ській практиці. З’являються перші професійні твори для баяна в радянській період: 
концерти Ф. Рубцова (1937) та Т. Сотнікова (1938). Твори цього ж періоду німець-
кого композитора Г. Германа – «Сім нових п’єс», «Фантазія», «Сонатина». Вони 
засвідчили здатність баяна відтворювати музику у типових формах класичного ін-
струменталізму [3].

Л. Понікарова так писала про народних музик: «Жанр обробки для баяна ство-
рювали в основному самі виконавці, тому в них переважала демонстрація віртуозних 
здібностей в одноголосних варіаційних пасажах, орнаментально-фігураційне варію-
вання мелодичної лінії, її виклад паралельними терціями, бурдонне звучання як в ме-
лодії, так і в супроводі, метричні зміни, ладовий контраст і т. д.» [8, 91]. На цій основі 
можна стверджувати, що в надрах баянного виконавства визріли плідні паростки ін-
дивідуальної композиторської думки, простежилися перші ініціативи баяністів, спря-
мовані на створення обробок народних мелодій.

Наприкінці ХІХ ст. з’являються перші п’єси для гармоніки на основі популярних 
жанрів – вальсу, польки, мазурки, маршу тощо. Для прикладу, твори М. Білобородо-
ва – «Полька-фантазія», «Полювання»; І. Телєтова – «Мазурка». Перші невибагливі 
п’єси гармонно-кустарницької творчості з’являються у доробку інших відомих музи-
кантів – В. Варшавського, А. Авакова, С. Чернецького та ін.

Незважаючи на початок зародження авторства, можливості розвитку творчості 
гармоністів все ж таки були обмежені, через недосконалість самого інструмента. Різ-
новисотний звук при стисканні-розтисканні міху, незначний діапазон, а головне, діа-
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тонічний стрій робили їх непридатними для озвучення творів на основі хроматичного 
звукоряду. Отже – несумісними з композиторською творчістю.

Говорячи про баян, Г. Пахомов зауважує: «Хроматичні гармоніки носять у нас 
зазвичай назву «баянів», за кордоном – «акордеонів». Існують «готові» і «виборні» 
баяни. «Готовими» називаються баяни, у яких акомпанемент в лівій руці подається 
у вигляді штампованих, нерухомо встановлених акордів: мажорних і мінорних триз-
вуків і септаккордів. Виборними – баяни, у яких ... клавіатура лівої руки побудована 
за принципом правої, але тільки для більш низьких октав, згідно з вимогами акомпа-
нементу ... тільки цей вид хроматичних гармонік може вважатися музичним інстру-
ментом у строгому, художньому сенсі цього слова, тому що тільки на них можливе 
виконання навіть найскладніших і досконалих музичних творів без спотворень думки 
їх авторів» [7, 51–56]. Як наслідок, нову сходинку у становленні оригінальної музики 
позначила поява наступника гармоні – баяна, з повним набором мажорно-мінорних 
акордів та домінант-септакордів на лівій клавіатурі.

Активізувалася виконавська майстерність баяністів початку ХХ ст. (О. Боков, 
П. Гвоздєв, І. Паницький, Я. Орландський-Титаренко, М. Рамша та ін.), які продемон-
стрували баян як потенційний концертний інструмент. Водночас, їхнє виконавство 
надихало авторів того часу до створення музики у новому жанрі [3].

Становлення баянного мистецтва відбувалося за сприятливого для народних ін-
струментів мистецького явища першої третини ХХ ст., яке утворилося на грунті кон-
цертно-інструментальної культури як в Росії, так і в Україні. Тут варто відзначити 
виконавців-віртуозів на струнно-щипкових народних інструментах – Б. Трояновсько-
го, О. Доброхотова (балалайка), В. Комаренка, Г. Любимова (домра), Г. Хоткевича, 
В. Ємеця (бандура). Віртуозна гра цих митців стала проявом нового музикування на 
невибагливих інструментах того часу.

У 30-х рр. розпочалася концертна діяльність неперевершеного інтерпретатора на-
родних пісень та автора народних обробок і популярних мелодій Івана Паницького. 
Вагома роль в академізації баянного виконавства належить Павлу Гвоздєву, який під 
час сольного концерту (1935 р.) зумів виконати складні твори музичної класики, а 
зокрема – «Чакону» Й. С. Баха, «Пасакалію» Г. Генделя та ін., які стали проривом 
входження баяна в сферу класичного мистецтва.

Піднесення рівня баянного виконавства спостерігаємо і в Україні. Період 20-х – 
30-х років постає відомими колективами, серед яких – Перший український ансамбль 
баяністів ім. Комсомолу (керівник Я. Штогаренко, 1926), тріо баяністів «БАХ» (1927), 
оркестр С. Чапкія, Великий оркестр гармоністів (1928). Цей період, сприяв появі но-
вого грона баяністів (М. Горенка, А. Сичова, Г. Ягодкіна), які утверджували ідею під-
несення народно-інструментального виконавства, думонструючи своє мистецтво як 
перед слухацькою аудиторію, так і композиторами, спонукаючи їх до створення ори-
гінального репертуару для баяна [2].

Наприкінці 30-х рр. розпочинає свою яскраву концертну діяльність один із за-
сновників української ансамблевої баянної культури Микола Різоль. Його мистецька 
діяльність характеризує цілу епоху утвердження інструмента в академічній сфері, тут 
визначальним фактором стала його діяльність як композитора та виконавця. Він є 
автором «Концерту для баяна і симфонічного оркестру» (1957), «Фантазії на укра-
їнські теми» (1954), Варіації на тему української народної пісні Дощик»» (1962) та 
інших композицій [5]. Діяльність І. Паницького, як автора та виконавця, стала пріори-
тетом у компонуванні творчості у вигляді високохудожніх обробок народних пісень та 
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транскрипцій для баяна [1, 214]. Його твори – Вариації на теми російських народних 
пісень «Во саду ли, в огороде», «Среди долины ровные», «Светит месяц», «Ах вы, 
дружки», «Ой да ты, калинушка», «Полосонька» та ін. є актуальними у репертуарі 
відомих виконавців і сьогодні (В. Бондаренка, В. Грачова та ін.) й часто виконуються 
на конкурсних змаганнях серед баяністів-акордеоністів.

Варто наголосити на ще одному чиннику, пов’язаному з неабиякою популярністю 
баяна у 20-х – 30-х рр., який став основою стихійної професіоналізації музикантів 
(прагнення вдосконалити свою гру на престижному інструменті з широкими мож-
ливостями) з опосередкованим впливом і на написання оригінальної музики через 
підвищений запит зі сторони обдарованих виконавців [9]. З часом з’являються про-
фесійно-скомпоновані твори для баяна повоєнних років – М. Чайкіна (Соната h-moll 
для баяна), А. Холмінова (Ноктюрн, Скерцо), Ю. Шишакова (Соната № 2). 

На етапі становлення баянної творчості 50-х – 60-х рр. значною є роль С. Чапкія, 
автора численних народно-пісенних обробок для баяна (Фантазія на російські теми, 
Фантазія на словацькі теми), відомого педагога і розробника першої в Україні «Шко-
ли гри на виборному баяні» (К., 1978). Творчість С. Чапкія сприяла популяризації 
виборного баяна, а відтак переходу на досконалішу систему гри й відповідно іншу 
модель інструмента – готово-виборний баян.

Серед відомих музикантів заслуговує на увагу український композитор Є. Юце-
вич, автор оригінальних композицій для баяна (8 варіацій на народні теми, Шість п’єс 
на основі народних пісень, Фантазії на комсомольські теми, та ін.), доробок якого 
істотно підтвердив тенденцію піднесення художнього рівня баянного репертуару [6]. 
Панораму баянної творчості означеного періоду доповнює музика А. Мухи – компо-
зитора та музикознавця. Йому належить п’єси (полька «Спогад», 1949; Вальс, 1956), 
фантазія «Ой, гай, мати» (1958), «Болеро» для тріо баяністів (1960), «Характерний та-
нець» (1962), в яких простежується відповідність природно-мелодійного звукообразу 
української пісні. Зміцнення зв’язку між жанром та інструментом утвердило баянні 
обробки народних мелодій спорідненого з типовими моделями етно-інструменталіз-
му [5]. 

Важлива роль перших баянних творів пов’язана насамперед з пробудженням інди-
відуального авторства та інтеграційними прагненнями в напрямку естетично-спеціа-
лізованого мистецтва академічної традиції. Адаптація до неї стала необхідним етапом 
розвитку баянної творчості, осягнувши яку, цей інструментальний різновид поетапно 
спрямовувався розвиватися у напрямку камерного мистецтва.

Висновки. Отже, баянне мистецтво є унікальним прикладом швидкої зміни 
«культурного іміджу» інструмента, пройшов шлях від «символу» народних гулянь 
і клубної самодіяльності до образу «академічного» інструмента, придатного для ви-
конання репертуару світової музичної класики. Становлення композиторських тен-
денцій кінця ХІХ – середини ХХ ст. стало маргінальним у компонуванні оригінальної 
музики для баяна другої половини ХХ століття і до сьогодні як чинника утвердження 
інструмента в академічному виконавському мистецтві ХХІ століття.
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РЕПЕРТУАРНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОЧАТКОВИХ МИСТЕЦЬКИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХХ ПОЧАТКУ ХХІ 

СТОЛІТТЯ: БАЯННО-АКОРДЕОННИЙ АСПЕКТ1

Стаття розкриває репертуарні тенденції учня-баяніста (акордеоніста) початкових мис-
тецьких навальних закладів України на зламі століть. Оригінальний дидактичний матеріал 
покладений в основу «Дитячих альбомів для баяна або акордеона», скомпонованих В. Власо-
вим, М. Чембержі, О. Шмиковим, В. Салієм. Водночас, аналіз жанру «оброби народної пісні» 
пропонується на основі творчості В. Вірясової та І. Кобилкіна, як зразок розвитку технічної 
майстерності подаються етюди С. Титова, методичний матеріал охоплюють щоденні вправи 
акордеоніста, упорядковані В. Зайцевою. Серія цілісного педагогічного репертуару для баяна та 
акордеона представлена у низці видань, зокрема – «Сюїти для юних баяністів» та «Твори для 
готово-виборного баяна-акордеона. Зошит 1».

Ключові слова: баян, акордеон, творчість, репертуар, компонування.

Kmety O. Repertory trends of elementary art education in Ukraine late twentieth early twenty-
fi rst century: bayan-accordion aspect. The bayanist (accordionist) student’s repertory trends of 
elementary art education in Ukraine at the turn of the centuries are revealed in the article. The original 
didactic material was placed in the basis of «Children’s Album for bayan or accordion» composed 
by V. Vlasov, M. Chemberzhi, A. Shmykov, V. Salij. However, the «folk song fi tting» genre analysis is 
proposed on the V. Viryasova and I. Kobylkin creativity base, as a technical skill model the S. Titov 
sketches are submitted, the teaching materials are covered by daily accordionist V. Zaitseva exercises. 
The bayan and accordion holistic pedagogical repertoire series are presented in several publications, 
including – «Suite for young bayanists» and «Works for ready-elected bayan-accordion. Notebook 1».

Key words: bayan, accordion, creativity, repertoire, layout.

Кмети О. Репертуарные тенденции начальных музыкальных учебных заведений 
Украины конца ХХ начала XXI века: баянно-аккордеонной аспект. Статья раскрывает 
репертуарные тенденции ученика-баяниста (аккордеониста) начальных музыкальных учебных 
заведений Украины на рубеже веков. Оригинальный дидактический материал положен в основу 
«Детских альбомов для баяна или аккордеона», скомпонованных В. Власовым, М. Чембержы, 
О. Шмыковым, В. Салием. Одновременно, анализ жанра «обработать народной песни» предла-
гается на основе творчества В. Вирясовой и И. Кобылкина, как образец развития технического 
мастерства подаются этюды С. Титова, методический материал охватывают ежедневные 
упражнения аккордеониста, составлены В. Зайцевой. Серия целостного педагогического репер-
туара для баяна и аккордеона представлена в ряде изданий, в частности – «Сюиты для юных 
баянистов» и «Произведения для готово-выборного баяна-аккордеона. Тетрадь 1».

Ключевые слова: баян, аккордеон, творчество, репертуар, компоновки.

Постановка проблеми. Репертуар для початкових мистецьких навчальних закла-
дів постійно знаходиться на стадії оновлення, це пов’язано із плином часу, вимогами 
та систематичним пошуком нової композиторської хвилі. Сьогодні ми часто спосте-
рігаємо новинки репертуарної політики в процесі виконавських конкурсів Всеукраїн-
ського та міжнародного рівнів. Тут яскраво представлені твори як відомих маститів 
(В. Власова, А. Білошицького, В. Зубицького, Є. Дербенка, О. Доренського, Р. Бажилі-

© Кметі О. Репертуарні тенденції початкових мистецьких навчальних закладів України кінця ХХ 
початку ХХІ століття: баянно-акордеонний аспект
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на, І. Яшкевича та ін.) так і композиторів (С. Корчового, В. Мітіна, Л. Маліновського, 
В. Вірясової, Я. Олексіва, О. Тимошенка та ін.), твори яких активно входять у на-
вчальний та конкурсно-концертний репертуар.

Аналіз досліджень. Наукові пріоритети аналізу дитячого репертуару для баяна-
акордеона та композиторських тенденцій представлені у роботах М. Булди, А. Душ-
ного [5], Я. Олексіва, З. Стельмащука, А. Сташевського, Ю. Чумака, А. Шамігова, 
В. Шафети та ін. Питання компонування музики для баяна-акордеона висвітлюють 
матеріали науково-практичної конференції «Творчість для народних інструментів 
композиторів України та зарубіжжя» (Львів, 2006; Дрогобич, 2011, 2013).

Проблеми дитячого репертуару для баяна-акордеона представлено в різноманітній 
навчальній та навчально-репертуарній літературі різних років, зокрема: самоучителях 
російських видань – «Самоучитель гри на баяні» А. Басурманова (М., 1975), Е. Ага-
фонова, П. Лондонова, Ю. Соловьова (М., 1980), «Самоучитель гри на акордеоні» 
М. Двілянського (М., 1990), В. Лушнікова (М., 1991), Є. Желнової (М., 2005), «Юний 
акордеоніст. Ч. 1, 2» Г. Бойцовой (М., 2007) та ін.; нотній літературі Українських ви-
давництв – «Українські народні пісні» та «100 українських народних пісень і танців» 
в опрацюванні М. Різоля (К., 1971, 1972, 1988, 1991, 1993), «Популярні мелодії для 
баяна або акордеона. Вип. 1» (К., 1988), «Баян 1-3 класи ДМШ. Вип. 1, 2, 3» (К., 1995), 
П. Серотюк «Баян (готово-виборний). 1, 2, 3, 4, 5 клас» (Тернопіль, 2007 – 2010) та ін.

Наша мета полягає у висвітленні дидактичного баянно-акордеонного матеріалу, 
скомпонованого композиторами на зламі ХХ – ХХІ століть.

Виклад основного матеріалу. Початок становлення Незалежності України став 
пріоритетним у творчих колах, мистецьких осередках, навчальній діяльності, дав но-
вий стимул до формування як самої методики викладання баяна-акордеона у ДМШ, 
так і новому пошуку талановитих композиторів-баяністів-практиків. В той час дер-
жавне нотодрукування практично не випускало продукції, її основу становили окремі 
видавництва, які працювали здебільшого на замовлення автора-композитора. Відпо-
відно, даний період позначився на інструментарії, який, з одного боку, був у невідпо-
відному стані, з іншого – коштів придбати нові не було, а це приводило до недостат-
ньої конкурентноспроможності учнів того періоду брати участь у виконавських кон-
курсах, де інструмент завжди відіграє вагому роль. Тут проблеми торкнулися і самої 
методики викладання, оскільки вона у ДМШ базувалася, в основному, на звичайному 
готовому баяні, виборних або не було, або виборною системою викладачі практично 
не володіли. Відповідно до цього навчальний репертуар компонувався в цілому та 
індивідуально до учня зокрема.

Сьогодні світ баянно-акордеонного мистецтва початкової ланки навчання перебу-
ває у постійній модернізації у галузі репертуарної політики й методики викладання. 
На противагу 90-х років минулого століття, сьогодні ми оперуємо досить широким 
спектром сучасного репертуару: збірниками для готового та виборного баяну-акор-
деону; оригінальним дитячим репертуаром (для соло та різноманітних ансамблів) 
тощо. Цьому послужила активна нотно-видавнича діяльність Тернопільського видав-
ництва «Навчальна книга – Богдан» та ряд видавництв Дрогобича («Посвіт», «Коло», 
«Швидкодрук»), Львова («ТеРус»), Вінниці («Нова книга»), Києва («Музична Украї-
на», «Acco-opus», «Мелосвіт») та ін.

Нашу увагу привертає жанр «обробки», який у в кінці 90-х років ХХ століття пред-
ставив Іван Кобилкін, Старобільський (Луганська обл.) поет та композитор у збірнику 
«Тече річка невеличка» (К., 1998). Автор пропонує обробки українських народних 
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пісень («Женчичок-бренчичок», «Ой, на горі сніг біленький», «Ой, волошки, волош-
ки», «Дощик», «На березу дуб похилився», «Ой, Марічко», «Ой, єсть в лісі калина», 
«Цвіте терен», «Пасла дівка лебеді», «Тече річка невеличка», «Ти до мене не ходи», «З 
тої гори високої», «Ой, хмариться – дощ буде») для баяна або акордеона за принципом 
поступового ускладнення нотного матеріалу [19]. На основі народного мелосу, автор 
доносить до учня-виконавця мелодійність народної пісні у поєднанні із варіаційним 
супроводом, дрібною та крупною технікою, підголосковою поліфонією тощо.

Дніпропетровська композиторка та виконавиця Валентина Вірясова пропонує 
учневі-баяністові обробки народних пісень «Їхав козак містом», «Ой, лопнув обру», 
«Казав мені батько», «Ой ти, Галю, Галю молодая», «Ой у вишневому садочку» [21]. 
У композиціях авторка спрямовує учня до використання сучасних прийомів гри, зо-
крема, рикошет, тремоло міхом, глісандо, удари по корпусу. Водночас, В. Вірясова 
дані прийоми поєднує із різними видами техніки, що в цілому розкриває характер та 
образ твору у новому стильовому співвідношенні.

Наступна збірка В. Вірясової «Концертні п’єси для баяна» [1] містить оригіналь-
ні твори для готово-виборного баяна – «Баладу», «Одну пісню» (з присвятою пам’яті 
композитора В. Івасюка) та Сюїту (І ч. «Метушня», ІІ ч. «Спогади», ІІІ ч. «Улюблений 
танець», IV ч. «Шалений світ»). Дані твори пройшли апробацію на різноманітних вико-
навських конкурсах (ім. М. Різоля, ім. І. Вимера «Золота троянда», «Perpetuum mobile») 
як учнями ДМШ, так і студентами музично-педагогічних факультетів ВНЗ, що свідчить 
про стильові контрасти композитора, які вдало поєднують як учні-початківці, так і сту-
денти, і тим самим цей репертуар стрімко входить в русло оригінальної музики. В. Ві-
рясова підкреслює регістрову палітру готово-виборного баяна (акордеона), використо-
вує прийоми вібратто, глісандо по трьох рядах, кластер, міхове тремоло, удари рукою 
по корпусу та клавіатурі, поштовхи ногою, поліритмічні малюнки тощо. Від виконавця 
вимагається вільне володіння інструментом, виконавською вправністю, сучасним сти-
лем інтерпретації художнього образу музичного твору.

Репертуарний доробок для дітей завжди актуальний у композиторському світі, 
зокрема – це створення дитячих циклів, а відтак написання цілих «Дитячих альбо-
мів» [5, 258]. До написання «Дитячих альбомів» активно долучилися корифеї баянної 
творчості В. Власов [2; 3], В. Дикусаров [4], К. Мясков [6], В. Подгорний [7], М. Чем-
бержі [22], А. Онуфрієнко, В. Шлюбик, Е. Мантулєв [5, 259] та ін.

Нашу увагу привертає «Дитячий альбом» [2] відомого композитора, баяніста, за-
сновника джазової школи гри на баяні Віктора Власова. Автор, починаючи з азів осво-
єння гри на готово-виборному баяні, проводить репертуарну лінію до творів великої 
форми та естрадно-джазової музики. Це активно спостерігається у «Альбомі першо-
класника» («Машина приїхала», «Швидка допомога», «Гуцульський танець», та ін.), 
поступово автор торкається теми дитячих казок у розділ «В гостях у казки» («Ріпка», 
«Дюймовочка», «Три ведмеді», «Теремок», «Колобок», та ін.), плавно переходить до 
творів великої форми у розділі «Камерні п’єси» (Сонитина F-, D-, C-dur), звертається 
до народних мотивів у розділі «Народні мелодії» (Парафраз на тему української на-
родної пісні «Ой, ходила дівчина бережком», Варіації на тему української народної 
пісні «Подоляночка» та ін.) й виводить концепцію естрадного мистецтва у розділі 
«Естрадно-джазові п’єси» («Німе кіно», «Улюблений мультик», «Давай посвінлуєм», 
«Степ», «Диско» та ін.).

Творчість В. Власова для дітей є надзвичайно багатогранною, його альбом нео-
дноразово перевидавався різними видавництвами України та Росії як цілісно, так і по 
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розділах, завжди отримуючи нову виконавську редакцію і залишаючись актуальним у 
навчальному та конкурсно-фестивальному просторі сьогодення.

У кінці 70-х років ХХ ст. В. Власов створює свій перший «Дитячий альбом» [3], 
який об’єднав цикл п’єс для готово-виборного баяна і постав чинник до написання 
серії творів для дітей, які увійшли у п’яти частинний альбом вже у 90-х роках. Автор 
пропонує 14 п’єс («Полечка», «Шарманка», «Українська танцювальна», «Колискова», 
«Вальс», «Сопілка», «Веснянка», «Гілочка багульника», «Полька», «Човник», «Ку-
рочка ряба», «Дощик», «Старовинна серенада»», «Клавесин»), до яких одночасно до-
дається 14 етюдів. Це поєднання, дає змогу одночасно працювати над розвитком тех-
ніки чи виконавського прийому, який, відтак, використовується в тій чи іншій п’єсі. 

Актуальним є «Дитячий альбом» композитора, громадського діяча та вченого Ми-
хайла Чембержі «Музичні картинки» [22]. Автор пропонує концепцію розвитку уяви 
художнього образу за принципом «грати – малювати», тобто, після того, як учень 
виконає на баяні (акордеоні) ту чи іншу частину циклу, він повинен свої емоції, пере-
житі в процесі творчого піднесення, через малювання викласти на папері. Компози-
тор пропонує легкі для дитячого сприйняття п’єски «Підстрибцем», «Курочка ряба», 
«Вишиванка», «Бадьоро ходою крізь ліс, що шумить», «Сперечальники», «Коник», 
«Годинник», «Сумні струни бандури», «Швидкий зайчик», «Моя конячка» та ін., які 
сприяють розкриттю внутрішнього світу дитини через мистецтво спілкування музич-
ною грою та мистецтвом малювання.

«Альбом для дітей та юнацтва» українського композитора та виконавця, який сьо-
годні живе і працює у Франції, Олександра Шмикова [9, 171] з року в рік стає попу-
лярним в рамках конкурсних прослуховувань «Perpetuum mobile» (Дрогобич). Сюди 
входять п’єси «Качелі», «Мрії», «Світанок», «Мікаель», «Трійка», «Весняний дощ», 
«Одинокість», «Брат розової пантери», «Танець ангелів», «Балет маріонеток», «Рекс – 
мій милий друг», «Посмішка Оксани» [23], які, з одного боку, можуть виконуватися як 
окремі композиції, з іншого – вони компонуються по декілька частин і виконуються у 
формі сюїти. Частини альбому ніби не пов’язані між собою, але водночас вони розви-
вають дитячу фантазію та образне мислення, відкривають філософський задум автора 
по відношенню до дитячого сприйняття музики. 

Цікавою та своєчасною є серія видань із восьми випусків «Сюїти для юних бая-
ністів» (2005 – 2006 рр.) упорядкованих відомим методистом Петром Серотюком та 
виданих «Навчальною книгою – Богдан» у м. Тернопіль [10; 11; 12; 13; 14; 15; 19; 
17]. Твори спрямовані на допомогу викладачам початкових та середніх навчальних за-
кладів з метою опанування творів великої форми як необхідної складової конкурсних 
програм. Тут представлені компонування композиторів різних епох Й.С. Баха, Р. Шу-
мана, П. Чайковського, С. Франка, Л. Торбьорна, Х. Валпола, Ю. Ганцера, Ю. Шамо, 
К. Ольчака, С. Скотта та сюїти відомих баяністів-практиків А. Рєпнікова («Незвичай-
ні події»: І ч. «Кавалерійська», ІІ ч. «Кицьчине горе», ІІІ ч. «В школу»), В. Зубицького 
(«Враження»: І ч. «Збудженість», ІІ ч. «Замріяність», ІІІ ч. «Нервозність», IV ч. «Та-
нець», V ч. «Вічний рух»), Є. Дербенк («Країнами світу»: І ч. «Австрія. Тирольська 
пісня», ІІ ч. «Індія. На слонах», ІІІ с. «Іспанія. Свято», IV ч. «Греця. Сиртакі», V ч. 
«Бразилія. Карнавал»), В. Мітіна (Дитяча сюїта № 1: І ч. «Маленький ковбой», ІІ ч. 
«Сумно», ІІІ ч. «Наввипередки»), О. Шмикова, В. Семенова (Сюїта № 1: І ч. «Наодин-
ці», ІІ ч. «Старовинний танець», ІІІ ч. «Чарівна скринька», IV ч. «Каблучка», V ч. «Фі-
нал «А ну, наздожени»»), В. Дикусарова, С. Коняєва (Танцювальна сюїта: І ч. Полька, 
ІІ ч. Вальс, ІІІ ч. Танець), П. Трояна (Мала сюїта: І ч. «Мелодія», ІІ ч. «Алегрето», ІІІ 
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ч. «Токатина»), А. Білошицького (Пори року: І ч. «Весна», ІІ ч. «Літо», ІІІ ч. «Осінь», 
IV ч. «Зима»), А. Гайденка («Балканський триптих»). Твори розкривають сутність 
специфіки сучасного готово-виборного баяна, його можливості, повний спектр вико-
навських прийомів й конкурентноспроможність на рівні відомих академічних інстру-
ментів, серед яких фортепіано та скрипка. 

Збірник «Твори для готово-виборного баяна. Вип. 1» із серії «Педагогічна бібліо-
тека баяніста», упорядкований Андрієм Душним, адресований як учням початкових 
мистецьких навальних закладів, так і студентам педагогічних університетів, довузів-
ською підготовкою яких є музична освіта в обсязі ДМШ [18, 3]. У збірнику представ-
лені поліфонічні п’єси (Й. С. Бах.: Прелюдія № 8 F-dur із циклу «12 маленьких прелю-
дій»; Прелюдія № 5 E-dur із циклу «6 маленьких прелюдій»; Інвенція № 8 із циклу «12 
двоголосих інвенцій»), твори великої форми класичного спрямування (В.А. Моцарт. 
Сонатина C-dur, IV ч.; Й. Гайдн. Соната-партита F-dur, I ч.) та оригінальна музика 
(В. Власов. Сонатина F-dur та «Диско»; І. Миськів. «Думка і коломийки»). Упорядник 
пропонує аплікатуру відповідно до п’ятипальцевої системи гри на баяні, в окремих 
творах використовує міхові прийоми, подає короткі анотації до творів та відомості 
про композиторів, які виступають вагомим чинником усвідомлення епохи написання 
того чи іншого твору (зокрема класичного спрямування).

«Дитячий альбом баяніста (акордеоніста)», написаний молодим композитором 
Дрогобича, науковцем Володимиром Салієм [8], поєднує в собі поезію та художні 
ілюстрації з нотним матеріалом, що, в свою чергу, дає можливість широкого розкрит-
тя музичного образу твору та стимулює учня до уявного сприйняття музики через 
емоційний компонент музикування. Альбом включає окремі п’єси «Сонячний вальс», 
«Прогулянка», «Смуток», «Наввипередки», «Вальс осені», «Танок», «Роздум», 
«Полька-витинанка», «На відпочинку», «Танець осіннього листя», «На ковзанах», 
«Веселий поні», які за необхідності компонуються у сюїтні цикли або виконуються 
як окремі художні твори.

Окремої уваги заслуговує робота над розвитком техніки баяніста-акордеоніста на 
прикладі різноманітних гам, вправ та етюдів, які є пріоритетом формування виконав-
ської вправності як учня, так і студента.

Відтак, українським композитором-практиком Сергієм Титовим написано 50 
етюдів для баяна на різні види техніки [20]. Автор скрупульозно підійшов до основ 
формування виконавської майстерності баяніста на різних етапах навчання. Він звер-
тається до розвитку гамоподібних рухів та формування пасажної техніки, розвитку 
техніки лівої руки баяніста (готова система), гри подвійними нотами, октавами, тріо-
лями, репетицій, елементу поліфонії, поліритмії та групето.

Настільними щоденними методичними рекомендаціями для викладачів ДМШ 
й музичних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 
стали «Щоденні вправи учня-акордеоніста» [24], укладені викладачем-методистом 
Вірою Зайцевою. Автор на основі вправ видатних піаністів Ш. Ганона, О. Гнєсіної, 
А. Корто, Є. Тимакіна, К. Таузіг здійснила перекладення 60 вправ для акордеону. 

Перша частина складається із вправ на досягнення моторики та незалежності 
пальців з рівномірним розвитком. Друга – спрямована на підготовку пальців до тех-
нічної гри, поступово прискорюючи темп. До третьої входять вправи для подолання 
найвищої технічної складності із максимальною свободою рухового апарату виконав-
ця (зап’ястка, ліктя, плеча). Окремої уваги привертають виконання трелі, терцій, гам 
терціями на legato, секст, октав. На основі методики О. Гнєсіної приводиться приклад 
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на 7 вправах, яким чином досягнути досконалого legato, принципи А. Корто викла-
дені у 13 вправах для п’яти пальців, виконавські прийоми Є. Тамакіна спрямовані на 
поєднання трьох звуків.

Висновки. Репертуарна політика баянно-акордеонної ланки початкових мистець-
ких навчальних закладів на зламі століть є досить широкою. Серед хвилі композито-
рів, твори яких систематично внесені у репертуар ДМШ, ми виділяємо В. Власова, 
М. Чембержі та О. Шмикова, водночас цей контингент поповнюється маловідомими 
митцями В. Вірясовою, І. Кобилкіним та В. Салієм. Вагомий дидактичний матеріал 
становлять компонування нової нотної літератури, яка охоплює сюїтні цикли різних 
епох та стилів на основі творчості композиторів України та зарубіжжя. Методичне 
забезпечення будується на різноманітних щоденних вправах у класі акордеону та ори-
гінальній п’ятипальцевій аплікатурі баяніста, які виступають чинниками формування 
виконавської вправності учня-початківця.

Таким чином, проаналізований нотний матеріал баяніста-акордеоністів ДМШ 
становить невід’ємну частину цілісного нотозабезпечення, яке сформоване протягом 
другої половини ХХ століття з проекцією на композиторську техніку ХХІ століття. 
Виявлення нових зразків творчості служить першочерговим завданням внесення їх до 
репертуару різних етапів навчання з метою розширення різноплановості, різножан-
ровості та сучасної інтерпретації музичного матеріалу в контексті соціокультурного 
фактора сьогодення.
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м. Хмельницький

ІМПРОВІЗАЦІЯ, ЯК РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ФАНТАЗІЇ
(ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДЖАЗОВОГО ВИКОНАВСТВА)1

Істинно велике часто народжується «не за правилами» А. Шнітке

В статті розглянуто принципи становлення та розвитку імпровізації. Також запропонован0 
та проаналізовано догми для оволодіння системою навиків імпровізації.

Ключові слова: імпровізація, творчість, джаз, виконавець.

Kolosovsky O. Improvisation as the creative imagination development (through the jazz 
performance prism). The article deals with the formation and development of improvisation principles. 
The dogmas for mastering the improvisation system skills are proposed and analyzed. 

Key words: improvisation, creativity, jazz, performer.

Колосовская О. Импровизация, как развитие творческой фантазии (через призму джазово-
го исполнительства). В статье рассмотрены принципы становления и развития импровизации. 
Также предложены и проанализированы догмы для овладения системой навыков импровизации. 

Ключевые слова: импровизация, творчество, джаз, исполнитель.

Постановка проблеми. Імпровізаційність як форма вираження творчості присутня 
в різних видах діяльності, на кшталт театральної, образотворчої, музичної чи оратор-
ської. Саме вид імпровізації надає можливість виконавцю розкритись в повній мірі. В 
сьогоденні все менше музикантів володіють поняттям та навиками імпровізації, цим 
самим припиняючи розвиватись як творча особистість.

Аналіз досліджень. Питання імпровізації на фортепіано розглядає практичний курс 
І. Бриля [1], на бас-гітарі та контрабасі Ч. Шера [11], цілій школі джазової імпровізації 
на саксофоні присвятив свою працю О. Осєйчук [5]. Нашу увагу привертають збірники 
статей та узагальнюючі праці [6; 9; 10], в яких окреслюється становлення джазу та джа-
зове життя зі сторони історичного аспекту дослідження.

Так, в напрямку акторської майстерності можна зустріти наступну думку: «…скіль-
ки б разів актор не виконував одну і ту ж роль, він завжди знаходить нові нюанси для 
своєї гри. <…> Все, що робиться при цьому, приходить цілком з області творчої під-
свідомості і є несподіваним. Це чиста форма імпровізації» [3, 169–170]. Створення та 
реалізація імпровізації відбувається одночасно і здійснюються однією особою-імпрові-
затором. Такий вид діяльності прийнято називати імпровізаційним мистецтвом [9, 82].

Мета статті полягає у визначенні принципів становлення та розвитку імпровізації 
та розкритті їх сутності.

Виклад основного матеріалу. Творчість як психічна діяльність інтегрує в собі піз-
навальні процеси зокрема мислення, котре базується на пошуках чогось нового на під-
ґрунті вже набутих знань. Оволодіння навиками імпровізації приводить до розвитку 
творчої майстерності і є ознакою зрілості виконавця. Слід зауважити, що творче мис-
лення ґрунтується на інтелектуальній активності та особливому ставленні до творчості 
як до цінності [2]. Для досягнення поставленої мети потрібно абстрагуватись та зану-
ритись у творчій процес, результатом якого буде мистецький продукт.
© Колосовська О. Імпровізація, як розвиток творчої фантазії (через призму джазового виконавства)
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Визначним фактором творчого мислення є фантазія. Адже музикант без фантазії чи 
то пак уяви – «прісний» музикант, граючий лише ноти, бо тільки вона, фантазія, малює 
гарні картини, що є стимулом до вивчення та виконання твору. З точки зору тлумачен-
ня, фантазія (з грец. phantasie – уява, вигадка) – це здатність людської свідомості до 
внутрішнього бачення предметів дійсності та створення на цій основі художніх явищ 
[12, 286].

Так, творча уява малює оригінальні образи і у взаємозв’язку з творчим мислен-
ням являє собою основу людської творчості. Сам процес уяви відбувається за рахунок 
прийомів таких, як: загострення – підкреслювання деяких характерних властивостей 
об’єкту; гіперболізація, цей прийом характеризується збільшенням предмету, також 
може змінюватись кількість окремих частин; літота, на противагу попередньому при-
йому, характеризується зменшенням даного в образі реального об’єкту; типізація – 
це створення та виділення суттєвого і втілення його в новому образі. Завдяки такому 
уявному прийому образ поєднує в собі риси, притаманні різним об’єктам (поширений 
приклад створення художнього образу); схематизація – згладжування відмінностей, 
натомість риси схожості виступають чітко (цей спосіб відіграє суттєву роль у науко-
вій творчості); аглютинація – синтез різних не об’єднаних якостей, частин, деталей. 
В залежності від кількості синтезованих елементів виникають образи різного ступеня 
складності (такий прийом притаманний казковій творчості); аналогія, коли образ буду-
ється на прикладі реального, існуючого образу, і має деяку схожість з ним [4; 7].

Для того, щоб політ фантазії чи уяви відбувався з легкістю, потрібно мати гарну 
«опору» для відштовхування. Цією опорою може бути виконавська практика, відвід-
ування різноманітних концертів та читання художньої літератури. «…У виконавському 
мистецтві творчу фантазію зможе проявити той, хто володіє більшим досвідом, знає 
більше різнохарактерної музики, більшу кількість музичних творів» [8, 31].

Варто зауважити, що на противагу фантазії композитора, завдяки якій власне і від-
бувається творіння чогось особливого, фантазія виконавця займає чи не тотожне місце. 
Адже саме виконавцю потрібно читати поміж «лінійок» для того, щоб структуралізува-
ти образи та передати повну картину виконуваного твору, а в деяких випадках і проду-
кувати щось своє. Саме вигадування або імпровізація дає можливість виконавцю краще 
проявити себе, своє бачення та розуміння твору, відкрити на загал свою творчу натуру.

Імпровізація (від. лат. improvisus – непередбачений, несподіваний) – метод творчос-
ті, передбачає створення твору в процесі вільного фантазування, експромтом. Також ви-
окремлюються різновиди, а саме: вокальна чи інструментальна, тональна чи атональна, 
сольна чи ансамблева [10]. Музична імпровізація – історично найдавніший тип музику-
вання. Імпровізація була поширена за часів великих композиторів Й. Баха, Г. Генделя, 
В. Моцарта, Ф. Шопена та ін. (у своїх творіння мали цілі розділи для імпровізування, 
які проявлялися у каденціях чи прелюдіях). Водночас, з часом митці почали відходи-
ти від цієї традиції, імпровізація витіснялась написанням та виконанням саме нотного 
тексту композиторами і згодом майже відійшла. В сучасному виконавстві імпровізація 
як особливий елемент здебільшого збереглась в джазі, оскільки вона є основою джазо-
вих стандартів.

В імпровізації провідна роль належить саме практиці. Адже ми не замислюємось 
над процесом мовлення, бо у нашому арсеналі є набутий з часом словниковий запас. 
Теж саме і з музикою – чим більше вивчено, опрацьовано, переграно музичного матері-
алу, тим більше накопичується в пам’яті музичних моментів, особливостей, фактур та 
прийомів, що в подальшому стануть у пригоді при спробі імпровізувати. Виникає так 
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звана взаємозалежність: лише якомога більше граючи, можна навчитись імпровізувати, 
а імпровізуючи, можна вдосконалювати свою творчу майстерність.

Робота над імпровізацією повинна починатись з вивчення тематичного матеріалу: 
мелодики, гармонічної основи. Також, імпровізатор повинен знати форму твору, то-
нальний план, усі модуляції чи відхилення в інші тональності, секвенції. Це допоможе 
розвиткові вільної імпровізації. 

Джазова імпровізація за необхідності повинна інстинктивно поділятись музикантом 
на невеликі, але закінчені семантичні утворення (фрази, речення). Кожна мінімальна 
закінчена інтонаційно-змістовна одиниця імпровізатора (музична синтагма) будується 
на основі попереднього інтуїтивного знання, а цій побудові передує етап планування, 
в якому відбувається процес кодування семантики музичної мови. Таким чином, етап 
планування не усвідомлюється імпровізатором і майже зливається з актом втілення му-
зичної думки. Швидкість проходження етапу планування музичної синтагми забезпе-
чується досконалим володінням комунікативних навиків та високою інструментальною 
технікою [9, 167]. 

Запропоновані нами догми допоможуть при оволодінні системою навиків імпрові-
зації. Отже, варто:

1. Накопичувати музичний досвід. Слід грати різну за стилем та жанром музику. 
Американський піаніст та виконавець Уолтер Бішоп наголошував: «Я намагаюсь ви-
тягти найкраще з будь-якої музики, яку слухаю або вивчаю» [6, 186]. На нашу думку, 
основа імпровізації – це слуховий та гральний досвід, який є фундаментом для комуні-
кативно-творчої діяльності.

2. Слухати та аналізувати. Варто слухати, насолоджуватись, розшифровувати, 
відчути та проаналізувати почуту музику. Для прикладу, Ігор Бриль, народний артист 
Росії, видатний піаніст та композитор радить: «Аналізуючи соло, необхідно намагатися 
знайти мотив, простежити розвиток, знайти кульмінацію твору, звернути увагу на за-
соби для досягнення кульмінації…» [1, 51]. Тому потрібно вслухатись у виконання, 
почути головну ноту, тип ритмічного малюнку, початок та кінець фрази, з’ясувати, яким 
саме чином відбувається розвиток та власне сама імпровізація.

3. Необхідно попередньо внутрішньо почути те, що має бути відтворено. З цього 
приводу Кей Віндінг, американський тромбоніст, віртуоз 50-х – 60-х років ХХ ст. акцен-
тував: «Ви повинні грати те, що ви чуєте» [6, 250]. На цьому тлі відбувається співдіяння 
свідомого та підсвідомого. Потрібно подумки вигадати та записати у голові власний 
фрагмент і тільки тоді миттєво відтворити зафіксований в розумі текст з притаманним 
живим духом музики [9, 85].

4. Підбирати по слуху та транспонувати (для вільного володіння не лише інстру-
ментом, але й власними музичними думками). Навчання імпровізувати передбачає син-
тез та розвиток слухових і зорових якостей, що зумовлюються миттєвим реагуванням 
на передчуття та відтворення музичних уявлень у живому звуці. «Згадайте будь-яку 
музичну ідею, а потім спробуйте заспівати її та / або відтворити на інструменті», саме 
так радить робити Чак Шер в своїй книзі «Імпровізація на бас-гітарі і контрабасі» [11, 
170]. Також, взявши для початку фразу (потім і речення), транспонувати в різні тональ-
ності. Для кращого розвитку слухових уявлень варто проспівати фразу, потім зіграти. В 
подальшому використовувати чергування співу та гри.

5. Спираючись на гармонічну основу, вигадати щось власне, або «гармонізувати 
власні думки, взявши основну ноту і прикрасивши її» [11, 154]. При цьому можна ви-
користати: мелізматику, хроматичні утворення, акцентування, гліссандо, вжити інтер-
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вали, арпеджіо, різноманітні штрихи та ін. Відтак, «Опершись на основні тони акордів, 
спробуйте скласти імпровізовану мелодію, але при цьому не намагайтесь відразу грати 
в складній ритмічній структурі» [5, 104].

6. Навчитись імпровізувати спочатку для себе (наприклад в класі), а потім для 
слухачів. Відомо, що гра при наявності публіки дещо сковує виконавця. Втім, якщо 
експромт вдається, – це вагомий стимул для продовження у тому ж напрямку. Власне 
практика приводить до покращення майстерності імпровізації, також «гра дуже стиму-
лює до складання музики» [6, 368].

7. Спробувати колективну імпровізацію. Саме колективна імпровізація є найви-
щою ланкою музичної творчості. Адже саме тут проявляються усі набуті інтерпретацій-
но-художні якості у виконавській концепції імпровізації. «…Усі музиканти ансамблю 
повинні говорити однією мовою, в цьому сенсі виразовим засобам має бути притаманна 
стилістична єдність та цілісність» [9, 88].

Висновки. Таким чином, розвиток творчих здібностей у процесі імпровізації, спри-
яє вдосконаленню слухових, зорових уявлень, розвитку відчуття ритму, вільному воло-
дінню інструментом та власне досягненню невимушеної поведінки виконавця на сцені. 
Також прослуховування різноманітної музики надає більшої обізнаності у різних її на-
прямках, стилях та формах і допомагає у розширенні музичного кругозору.

Звісно, імпровізація є природнім середовищем для джазу, але зовсім не є преро-
гативою джазу. В якому б напрямку не спеціалізувався музикант, вміння імпровізува-
ти повинно стати невід’ємною частиною його професійної діяльності [9, 207]. Варто 
пам’ятати, що творчість – це створення чогось нового, корисного продукту. Імпровізу-
вати – значить приймати рішення швидко та оперативно, а фантазія – це велике джерело 
ідей. Оволодівши імпровізацією, можна розширити горизонт своєї творчої фантазії.
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КОНЦЕРТ ДЛЯ БАЯНА С ОРКЕСТРОМ В ТВОРЧЕСТВЕ 
КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ И УКРАИНЫ 1960 – 80-х ГОДОВ1

Лебедев А., Концерт для баяна с оркестром в творчестве композиторов России и Украины 
1960 – 80-х годов. В статье анализируются проблемы развития жанра концерта для баяна с орке-
стром на материале сочинений К. Мяскова, А. Репникова, И. Шамо. Среди основных тенденций вы-
делены усиление психологизма, полистилевая направленность, множественные образно-стилевые 
параллели с творчеством Д. Шостаковича. 

Ключевые слова: баян, концерт, Мясков, Репников, Шамо.

Lebedev A. Accordion and orchestra concert in russian and ukrainian composers’ creation in 
1960 – 80th. The development problems of concerto genre for accordion and orchestra on K. Myaskov, 
A. Repnikov, I. Shamo works are analyzed in the article. Psychology, polystylistics, multiple imagery and 
stylistic parallels with the D. Shostakovich creativity are selected among the main trends.

Key words: accordion, concerto, Myaskov, Repnikov, Shamo.

У статті аналізуються проблеми розвитку жанру концерту для баяна з оркестром на 
матеріалі творів К. Мяскова, А. Репнікова, І. Шамо. Серед основних тенденцій виділені посилення 
психологізму, полістилева спрямованість, множинні образно-стильові паралелі з творчістю Д. Шо-
стаковича.

Ключові слова: баян, концерт, Мясков, Репніков, Шамо.

Актуальность работы и анализ исследований. Данный этап развития жанра кон-
церта для баяна с оркестром совпал по времени с весьма сложным и неоднозначным 
периодом развития всей отечественной музыки. Этот период, как и всю вторую полови-
ну XX века, многие исследователи называют «эпохой стилей», которая характеризуется 
множественностью подходов к решению проблем образно-художественного наполнения 
музыки и ее семантических средств. 

Исследователи выделяют несколько этапов развития отечественной музыки в ука-
занное тридцатилетие. Г. Григорьева указывает на три этапа стилевой эволюции музыки 
1960–80-х годов: 1960-е годы – «стилевое размежевание»; рубеж 1960 – 1970-х – «встреч-
ное движение»; 1980-е – стадия активных стилевых взаимодействий и формирование новой 
моностилистики [1]. Многообразие стилевых тенденций в этот период свидетельствует о 
беспрецедентно высоком накале композиторской мысли, стремлении выйти из «мифоло-
гического универсума» (термин М. Воробьева) социалистической реальности, открыть но-
вые границы искусства. На первый план выдвигается тематика, связанная с конфликтными 
взаимоотношениями индивида и окружающего мира. Как отмечает А. Демченко, «поиск 
конкретно-индивидуализированных форм воплощения подобной проблематики приводил 
композиторов чаще всего к жанру инструментального концерта, где уже сам по себе фак-
турный принцип организации материала дает естественные возможности для отчетливой 
дифференциации личностного начала и образа внешней действительности» [2, 246].

Целью данной статьи является рассмотрение основных тенденций развития жанра кон-
церта для баяна с оркестром в музыке композиторов России и Украины 1960–80-х годов.

© Лебедев А. Концерт для баяна с оркестром в творчестве композиторов России и Украины 1960 
– 80-х годов
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Изложение основного материала. В 1960-е годы баянный концерт для многих ком-
позиторов становится творческой лабораторией, в которой каждый из них проводит свои 
эксперименты с формой, тембром, оркестровыми составами. Они не были столь ради-
кальными, как у ведущих композиторов того времени, находившихся на острие тенден-
ций, но основные тенденции проявились в них достаточно отчетливо. В образном строе 
сочинений происходит поворот к индивидуализации музыкального языка, отчетливо про-
является стремление к камерности. Вторая волна советского авангарда, особенно ярко за-
вившая о себе в 1960-е годы, непосредственно не затронула баянный концерт (как, впро-
чем, и всю баянную музыку), но отразилась на нем в опосредованном виде и несколько 
позже, закрепившись как устойчивые элементы в рамках традиции. Сам авангард к тому 
времени заметно поубавил степень своей «радикальности», «встроившись в традицию» 
(С. Савенко).

Основные векторы, наметившиеся на начальном этапе развития, продолжают разви-
ваться, но существенно корректируются под влиянием стилевой демократизации и боль-
шей открытости актуальным тенденциям. В концертах, продолжающих лирико-эпиче-
ское направление, происходит отказ от ориентации на традиционный эпос и существенно 
переосмысливает лирика. Словно в противовес общим тенденциям к усложнению музы-
кального языка в концертах данного направления усиливается народно-инструменталь-
ное начало, появляется стремление авторов подчеркнуть национальную самобытность 
и инструментальные корни. Эпическое наделяется субъективизмом, трансформируется 
в интерес к русской музыкальной архаике и все чаще связывается с неофольклорными 
тенденциями (подробнее об этом см. 4). 

В произведениях лирико-драматического спектра обостряется драматическое на-
чало, которое в ряде случаев смыкается с модусом напряженного психологизма. Среди 
сочинений данной группы можно выделить два новых направления. Первое связано с соб-
ственно психологизмом и ориентацией на внутренний контраст. Для второго характерным 
становится драматизм, трактуемый в русле романтической приподнятости, обостренной 
эмоциональности при существенной поляризации образной сферы.

В числе произведений первого направления необходимо упомянуть концерты А. Реп-
никова (Концерт-поэма, 1966; №3, 1977), Б. Кравченко (1966, изд – 1973), К. Мяскова (№2, 
1973), И. Шамо (1984). Ко вторым относятся произведения Н. Чайкина (№2, 1972, изд. 
– 1975), В. Золотарева (1972, 1974), а также гораздо менее популярные – В. Еремина (№1, 
1967; №2, 1969, изд. – 1979), С. Коняева (№ 2, 1978), А. Рыбникова (прим. 1970) и Концерт 
для баяна с оркестром народных инструментов В. Аверкина (изд. – 1977).

Предпосылки к появлению нового типа баянного концерта обнаруживаются уже в 
Концерте № 1 К. Мяскова. В нем впервые открыто заявили о себе элементы сквозной 
драматургии, наметилась тенденция превращения трехчастного концерта в одночаст-
ную поэму, о чем свидетельствует единство тематического строя и активное использова-
ние принципа attacca. Во Втором концерте существенно заострились основные черты 
авторского стиля. Сочинение знаменует новый этап творчества композитора – этап, на 
котором главными становятся субъективно-личное высказывание, экспрессия, внутрен-
няя свобода. 

Второй концерт К. Мяскова представляет собой одночастную композицию. Разделы 
цикла объединены идеей большой симфонической поэмы, в которой ведущая роль при-
надлежит солисту. При этом неповторимая индивидуализация, связанная с использовани-
ем тембровых ресурсов баяна, расширяет территориальное поле поэмности, наделяя ее 
новыми дополнительными штрихами. Как указывает В. Кузнецов, «способствуют един-
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ству формы и три каденции солиста, после которых всегда следует эпизод» [3, 69]. Форму 
концерта можно классифицировать как усложненную одночастную (термин Г. Демешко). 
Почти в каждом из разделов сонатного цикла (за исключением экспозиции) присутствует 
эпизод. Для каждого эпизода свойственно выраженное жанровое начало: первый – марш, 
второй – скерцо и третий – танец. Каждый эпизод знаменует новый виток развития ос-
новных тем.

Наряду со стремлением к одночастной композиции, в произведениях «психологи-
ческого» направления намечается тенденция появления ненормативных форм. Одним 
из примеров тому является Концерт И. Шамо. Композитор полностью отказывается от 
традиционной концертной трехчастности, в результате чего целое складывается как свя-
занная динамическая последовательность четырех самостоятельных частей. В трактовке 
цикла сплетаются признаки различных жанров – двухчастного полифонического цикла 
и барочной сюиты. Каждой части цикла предпослано название: I – Прелюдия, II – Фуга, 
III – Ария, IV – Токката. 

Таким образом композитор нарушает привычную последовательность «быстро – мед-
ленно – быстро» и за основу берет семантику барочных форм. Первая часть написана в 
свободной двухчастной форме, вторая и третья – в трехчастной, четвертая представляет 
собой сонатную форму. Такой подход к решению композиционного контура концерта в 
качестве основных драматургических узлов выдвигает фугу и финал. Контрапункт при 
этом становится средством углубления музыкально-драматического конфликта, а актив-
но-наступательный характер токкаты способствует преодолению внутреннего психо-
логического контраста. Подобная двуцентровая драматургия демонстрирует весьма не-
обычное решение проблемы каденции: вместо свободного игрового эпизода автор пред-
лагает фугу, тем самым смещая жанровую направленность концерта из сферы игрового 
в сторону симфонического. Активное проникновение в концерт полифонических форм в 
1960–80-е годы наблюдается и в ряде других сочинений. Примерами являются Концерт-
сюита № 2 В. Еремина, концертные симфонии В. Золотарева и другие сочинения.

Но не только форма становится проводником новых тенденций. Наиболее ярко опора 
на внутренний психологизм проступает в структуре тематизма. Одним из первых, кто 
кардинально переосмыслил природу баянного тематизма и сделал решительный шаг в 
сторону от традиционной романсовости и лиризма, стал А. Репников. В творчестве ком-
позитора наглядно прослеживаются традиции Д. Шостаковича, которые он по-своему 
продолжает с опорой на характерные баянные приемы. Драматически заостренный, вре-
менами до крайности напряженный (особенно в Концерте № 3) характер музыки соеди-
няется со свойственной для стиля А. Репникова свободой интонационного развертыва-
ния, сиюминутной непосредственностью смены образов-состояний. Во многом именно 
поэтому на первый план выходит импровизационность тематизма.

Творческий метод А. Репникова определяется интуитивным стремлением переда-
вать процессуальность явлений действительности, запечатлевать музыкальные объекты 
в процессе их постоянного обновления, непрерывного развития. Линеарная гибкость 
тематизма, активная вариантность основывается на цепном, непрерывном процессе по-
лимелодических и полиритмических изменений первоначального материала. Автор от-
казывается от какой бы то ни было жанровой определенности, обращаясь к обобщенному 
отображению идеи движения как такового. Линеарная гибкость, энергия мелодических 
конструкций формирует тип темообразования, который можно охарактеризовать как «ак-
тивное тематическое продвижение» (термин В. Бобровского). Едва появившись, тема сра-
зу начинает видоизменяться, образовывая разнообразные интонационные ответвления. 
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Одним из примеров подобного развития является главная партия первой части Концерта 
№ 3. В весьма подвижной музыкальной ткани идет процесс постоянного интонационного 
прорастания, вариантного изменения исходных частиц музыкального «вещества». В про-
цессе непрестанного рождения и истаивания тематизма, нанизывания вариантноподоб-
ных ритмо-комплексов то и дело всплывают интонации главной партии первой части, как 
бы «сами собой» просачивающиеся сквозь хитросплетения фактуры. 

В русле обозначенных традиций находится и Второй концерт К. Мяскова. Главная 
партия, построенная на изломанных кварто-секундовых интонациях, сразу же погружа-
ет в атмосферу борьбы, полного драматизма движения, постоянного стремления вперед. 
Изложенная октавами в сопровождении аккордов, тема становится центральным тема-
тическим зерном всего концерта (см. Пример № 25). Весьма показательна жанровая 
трансформация основных тем, которые на каждой волне развития получают совершенно 
иное освещение. Важнейшими узлами этой драматургической нити являются эпизоды. В 
первом эпизоде (Marciale) тема из порывистой, стремительной превращается в гротеск-
ный марш, в котором все что звучало до этого словно проходит через кривое зеркало. 
Непрерывный остинатный ритм в партии низких струнных сообщает музыке напряжен-
ную неопределенность. Невольно возникают ассоциации с прокофьевскими маршами и 
зловещими скерцо Д. Шостаковича (см. Пример № 26).

Второй эпизод (Allegro scherzando) также построен на интонациях главной партии. 
Тема лишается своего развернутого интонационного контура, сужаясь до начального 
зерна, основанного на восходящем движении восьмых. Примечательно, что в ней почти 
нивелируется «негативная» сторона. Композитор на время отказывается от взятого ранее 
курса на дальнейшее углубление конфликта, подчеркивая то, что так типично для класси-
ческого скерцо, а именно – игровое начало. В новой жанровой ипостаси тема сохраняет 
динамизм и устремленность вперед, при этом облекается в легкую, прозрачную фактуру 
как у солиста, так и в оркестре (см. Пример № 27).

Третий эпизод (Allegro vivace) представляет собой танец, характер и жанровая основа 
которого угадываются мгновенно. Причем аналогии возникают отнюдь не с украински-
ми или русскими танцами, а с танцами народов Кавказа, а именно лезгинкой. Острый, 
синкопированный ритм, повторяющиеся мелодические фигуры погружают в стихию 
стремительного движения, темпераментной пляски. Интонационную основу составляет 
тема главной партии, от которой композитор оставляет лишь начальный мотив. Вычле-
нение мотива и многократное его повторение, подчеркиваемое постоянно смещающейся 
сильной долей становится основой фактурного варьирования, орнаментального расцве-
чивания и образования новых тематических вариантов (см. Пример № 28). Необходимо 
отметить устойчивый интерес композитора к национальной музыке. Цикл композитора 
«Пятнадцать концертных пьес в форме танцев народов СССР» для баяна стал весьма по-
пулярным в концертном репертуаре баянистов в 1960-е годы.

Подобный жанровый уклон с приоритетом танцевальности весьма типичен для фи-
налов баянных концертов на различных этапах развития. В данном концерте третий эпи-
зод и следующая за ним кода выступают в роли своеобразного финала этой многофаз-
ной композиции. Столь последовательное развитие исходных интонаций, их подлинно 
симфоническое переосмысление становится основой сквозной драматургии концерта, 
цементирует все составляющие формы, свидетельствуют о качественно новой ступени 
развития жанра.

Финалы концертов А. Репникова также актуализируют обобщенную идею активного 
движения. В данном случае принципы perpetuum mobile служат эквивалентом драматур-
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гии развития и осуществляют прихотливый узор на канве сложной трехчастной формы. 
Состав тематизма начинает тяготеть к открытым интонационно-ритмическим структурам 
и при этом предельно насыщается энергией процессуальности. В характере тем еще более 
заостряется дробность с ориентацией на малообъемный звукоряд, в результате чего воз-
никают ассоциации с календарными песнями и элементами языческого празднества. Это 
особенно усиливается в Финале Третьего концерта, в котором данные приметы тематизма 
подчеркиваются средствами оркестровки и приемами организации сольной фактуры. 

Особенно заостряются элементы психологизма при проникновении в концерт полифо-
нических форм. Наиболее ярко это представлено в Концерте И. Шамо. Здесь мы не видим 
того многообразия тем, их неожиданных переплетений, импровизационности, которые так 
присущи стилю А. Репникова и отчасти К. Мяскова. Тематизм в произведении И. Шамо 
четко структурирован и выстроен в соответствии с логикой полифонических форм.

На уровне музыкального синтаксиса наблюдается четко структурированный тематизм 
и линеарная ясность. Характерными чертами стиля становятся классическая расчленен-
ность интонационных сфер, наличие прочных формообразующих арок, подчиненность 
всех элементов музыкального синтаксиса магистральной идее произведения. Характер 
музыки отличается собранностью, концентрированностью эмоционального выражения, 
глубоким, рефлексивным погружением в мир авторской философии, которая в свою оче-
редь базируется на внутренней устойчивости чувства. Напряженная драматургия концер-
та И. Шамо, множественные стилевые и символические ассоциации маскируются под 
простотой барочных форм и их неожиданной компоновкой.

В этой связи вновь нельзя не отметить общность музыкального языка Концерта 
И. Шамо с музыкой Д. Шостаковича. В Концерте И. Шамо наглядно проступает един-
ство эмоционального и рационального начал. Сочетание интеллектуализма и напряжен-
ной эмоциональности, «примат мысли над всеми другими проявлениями человеческого 
духа» (Г. Нейгауз) делают музыку концерта примером углубленного, детализированного 
и психологически обогащенного высказывания.

Исходный тематический комплекс как своеобразная сверхтема цикла (ее компоненты 
пронизывают материал всех частей) многокомпонентен. Его первое образование соче-
тает в себе стремительное поступенное восхождение с последующим возвратом вниз; 
второе представляет собой тяжелое, напряженное, полное драматизма движение четвер-
тями. Третья тема представляет собой очертания замкнутого круга, становится символом 
предопределенности и обреченности.

Вышеперечисленные композиционные единицы четко структурированы и в первой 
части образуют целые фазы развития. Претерпевая различные видоизменения, «мотив 
бичевания» то появляется в виде нисходящих последований, то обрастает дополнитель-
ными подголосками, в то время как угрюмая поступь второй темы приобретает мелодиче-
ские очертания, варьируется в партии солиста. Фуга обрамлена частями гомофонно-гар-
монического склада, основанными на частично видоизмененных интонациях прелюдии. 
Первый обрамляющий эпизод исполняется оркестром, второй – солистом и оркестром, 
фуга же полностью исполняется соло баяна. В ней четко обозначены следующие разделы: 
экспозиция, интермедия, разработка, динамическая реприза, переходящая в коду. На пер-
вый план выходит вторая тема, приобретающая здесь несколько исповедальный характер. 
По мере развития темы, в общей фактуре начинают преобладать более мелкие длитель-
ности, на первый план выходит остинатность интермедий. Стремясь пробиться сквозь 
толщу линеарных напластований, тема начинает звучать все настойчивее и приобретает 
характер проповеди, что окончательно сближает ее с музыкальной лексикой Д. Шоста-
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ковича. Все это создает крайне напряженный характер высказывания, неустойчивость 
репризного раздела Фуги и ее предельно драматичное завершение.

Драматургическая линия второй части выстраивается как бы по нарастающей: от за-
таенной тревоги в первом оркестровом эпизоде до трагической развязки в заключитель-
ном монологе солиста. Пророческое значение первого трехтакта (восходящее движение 
маркатированных шестнадцатых) становится ясным только в конце, с их очередным по-
явлением в самый напряженный момент развития, когда «исход» уже предрешен.

Две темы Токкаты (Allegro molto) – финала цикла – являются дальнейшим переос-
мыслением начальных интонаций. Если в главной партии преломляется интонационная 
фигура вращения, основанная на второй теме первой части, то в побочной – мотив «би-
чевания» в виде стремительных восходящих последовательностей. Судя по тому, что в 
репризе формы побочная партия отсутствует, итог мыслится автором в темных, трагичес-
ких тонах и вместе с тем как некое смысловое многоточие, предполагающее дальнейший 
поиск духовного содержания, объединяющей идеи.

Наличие в Концерте И. Шамо многоэлементной (термин В. Бобровского) драматур-
гии, ориентация на глубоко внутренний психологический контраст, отсутствие жанровых 
обобщений, исключающее какую бы то ни было декоративную изобразительность, акту-
ализируют интеллектуально-логический слой восприятия. Концертное «соревнование» 
обретает сложное многоуровневое воплощение, выходя за пределы концертно-соревно-
вательного контекста. 

Можно утверждать, что на втором этапе развитие жанра протекает в условиях сти-
левого плюрализма. Несмотря на то, что основные тенденции того времени отразились 
на баянном концерте как бы в снятом виде, начинается процесс жанрового расслоения, 
когда в недрах двух магистральных направлений образуются новые образно-стилевые 
пласты. Развитие жанра, также как и в начальный период, во многом определется идеей 
преемственности, но стилевым ориентиром становится творчество отечественных ком-
позиторов XX века. 

Выводы. Усиление психологизма в жанре баянного концерта стало отражением 
«апокалиптически спрессованного времени» (С. Савенко), желанием композиторов от-
рефлексировать то, что было создано предыдущими поколениями. Развитие упомянутых 
традиций представляется весьма естественным, поскольку общезначимость и емкость 
исходной концертно-игровой модели, ее всеобъемлющий характер были далеко не ис-
черпаны и находились на этапе глубинного освоения. Баянный концерт, пусть и с некото-
рым опозданием, продолжал впитывать эстетику прошедших десятилетий, ассимилируя 
и преломляя то лучшее, что было создано отечественной музыкальной культурой. 
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ОНТОГЕНЕЗ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ 
ГАЛИЧИНИ ДОБИ РЕФОРМАТОРСТВА ТА ПРОСВІТНИЦТВА 

В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ1

У статті висвітлюється осмислення традицій, культурної та музично-педагогічої спадщи-
ни Галичини ХVI – ХVIІ століть з історичним дискурсом у вивчення історії, теорії та практики 
національної музичної педагогіки.

Ключові слова: спадщина, традиції, музична педагогіка, тезаурус.

Marchenko Y., login L. The ontogeny of Galicia musical and pedagogical opinion during the 
reformation and enlightenment era in the historical discourse. The article deals with the understanding 
of Galicia traditions, culture and music-pedagogical heritage in XVI – XVII centuries with the historical 
discourse in studying of the history and national musical pedagogy theory and practice.

Key words: heritage, tradition, music pedagogy, thesaurus.

Марченко Е., Логин Л. Онтогенез музыкально-педагогической мысли Галичины периода 
реформаторства и просвещения в историческом дискурсе. В статье освещается осмысления 
традиций, культурного и музыкально-педагогического наследия Галичины ХVI – ХVIІ веков с ис-
торическим дискурсом в изучение истории, теории и практики национальной музыкальной пе-
дагогики.

Ключевые слова: наследие, традиции, музыкальная педагогика, тезаурус.

Постановка проблеми. На сучасному етапі, коли ми починаємо розуміти потре-
бу в розбудові української державності, особливо необхідними є об’єктивні знання 
про багатовікову історію українського народу. Прагнення до духовного та культурного 
оновлення нашого суспільства вимагає нового і, звичайно, значно глибшого осмислен-
ня національної історичної минувшини. У цьому контексті доцільним є дослідження 
традицій музичної педагогіки минулого – вагомої складової національного виховання 
учнівської молоді. Повертаючи до життя забуті чи заборонені при тоталітарному ре-
жимі імена та праці, ми не тільки по-новому відтворюємо національну скарбницю, іс-
торію народу, а відроджуємо цим самим нашу національну свідомість, руйнуємо старі 
стереотипні погляди й переконання.

Усвідомлюючи історію становлення та розвитку музичного виховання та ін-
ших напрямків естетичного виховання, слід констатувати, що багатовікові тра-
диції української музичної педагогіки в силу об’єктивних обставин тільки в наш 
час стали предметом поширеного наукового вивчення. Багатство музичних джерел 
та пам’яток минулих років стали досяжними для дослідження. Виявлення про-
відних ідей, теоретичних засад та практичних навичок уможливлює перспективу 
включення раціональних елементів у практику музичного виховання сьогочасної 
української школи. Адже відомо, яка важлива роль у вихованні дитини належить 
саме музиці, яку педагоги минулих років вважали наймогутнішим знаряддям про-
будження дитячої душі.

© Марченко Є, Логін Л. Онтогенез музично-педагогічної думки галичини доби реформаторства та 
просвітництва в історичному дискурсі
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Вивчення досвіду окремих регіонів у залученні учнів до музичного мистецтва, 
формування високих духовних запитів і музичних смаків є приорітетним в націо-
нальній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті. В ній, зокрема, підкрес-
лено, що у справі відновлення почуття національної гідності величезне значення 
має висвітлення правдивої історії культури та освіти нашого народу, повернення до 
культурних надбань, відкриття замовчуваних сторінок нашої спадщини. Неабияку 
вагу тут має викладання історії української культури, народознавства, повернення 
імен видатних українських вчених, художників, композиторів, культурних діячів 
тощо.

Аналіз дослідження. Питання, пов’язані з вивченням становлення та розвитку му-
зичного виховання в західних областях України, останнім часом стали предметом їх 
уважного та науково-обгрунтованого вивчення. Відомі праці з історії музичної куль-
тури Галичини пов’язані з постановкою та вирішенням, головним чином, мистецтвоз-
навчих питань. Ю. Булка, Й. Волинський, С. Грица, М. Загайкевич, Я. Ісаєвич, Л. Ки-
яновська, Л. Коссак-Баб’юк, С. Людкевич, Ю. Ясиновський та ін. в своїх наукових 
доробках висвітлили шляхи розвитку професійного музичного мистецтва в Галичині, 
визначили його місце в історії української культури.

Про музично-просвітницьку діяльність композиторів, педагогів, громадських ді-
ячів Галичини та їх внесок в теорію та практику музичного виховання та шкільництва 
йдеться у працях І. Бермес, Є. Марченка, С. Процика, І. Фрайта та ін. Подальше озна-
йомлення, висвітлення та вивчення цього питання обумовило актуальність написання 
статті.

Мета статті полягає у висвітленні пріоритетів історичних аспектів музично-педа-
гогічної думки Галичини доби реформаторства та просвітництва.

Виклад матеріалу. Бурхливі події ХVІ ст., пов’язані з Реформацією та Ренесансом 
в Європі, сколихнули чимало українських земель, які були під владою Польщі, в основ-
ному на західних околицях (Галичина, Волинь), а також внутрішні обставини (опо-
лячення шляхетських родів) вплинули на подальший розвиток української культури. 
Традиції строчного співу української православної церкви опинились у жахливім за-
непаді. Її представники в Польщі втратили рівноправність з римо-католиками [11, 14].

Б. Кудрик прийшов до висновку, що «Із-за такого жахливого стану речі годі було 
нашим православним, якраз в ім’я ратунку своєї рідної Церкви, не подумати про бодай 
частинне повернення нашої церковної музики на нову всесвітню струю» [11]. Саме 
тому на початку другої половини ХVІ ст. в Україні вводиться п’ятилінійно-тактовану 
нотацію, яка називалась київським знаменем.

Попередній строчний спів складався з поділу хорових голосів на «путники, верш-
ники і нижники, не беручи до уваги звукову колористику типово середньовічним ла-
дом, так із введенням київської нотації приходить на Україну новітній поділ голосів на 
дискант, альт, тенор і бас» [11].

Цей новий хоровий спів називався «партесним пінієм». Головними розсадника-
ми цього співу стали ставропігійські братства з їх школами та монастирські школи. В 
братських школах учили хорового співу вже від першого класу, а в Києві та Луцьку за-
вівся звичай відбувати години співу в суботу, як пробу до недільної Служби Божої. Ре-
пертуар партесного співу на початках свого становлення обмежувався гармонізацією 
різних старих напівів. Самостійні композиції з’явилися на початку ХVІІІ ст. і назива-
лись мотетами, чи «мотетово писаними». Мотети з того часу називались концертами, і 
ця назва залишалася аж до Березовського, Бортнянського, Веделя.
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У 1632 році Петро Могила, ставши митрополитом у Києві, заснував Академію. 
Вона стала культурним прибіжищем і світилом всієї України, одною з найважливіших 
твердинь музичної культури – партесного співу, який зберігся до кінця ХVІІІ століття.

У Львові партесний спів був введений у 1586 р. вчителем ставропігійської школи 
Рузкевичем. Його шкільний хор вже в цей час співав на 4 голоси. Каталог книг цього 
братства 1601 р. засвідчив про існування музично-теоретичного твору Шпангенберга 
«Questiones Musicae», виданого у Кракові 1584 р. На думку дослідників, залишається 
невідомим, чи цей та інші підручники були в користувані вчителів та учнів. Невдовзі, 
1604 р. диригент Львівського хору Ставропигії Теодор Сидорович гармонізував напіви 
на 4 та більше голосів. Партитури львівського хору, як подають джерела, нараховували 
по 4, 5, 6, 8 голосів [11, 17].

Братство в Луцьку в 1624 році зобов’язувало ігумена братського манастиря дбати 
про хоровий спів. Воно у 1627 році мало у своєму користуванні дві партесні книги на 
5 голосів, три – на 6 та ще декілька на 8 голосів.

Але, як зауважує Б. Кудрик, «всі ті ноти пропали безслідно. А тим більший жаль, 
що маємо письменний доказ високого стану тодішньої музичної культури, – доказ пи-
саний людиною Заходу! Німецький подорожник по Україні ХVІІ ст., пастор Гербіній, 
у книзі «Religiosae Kyovienses Cryptae sive Kyovia subterranea», виданій в Єні 1675 р., 
пише про цей наш партесний спів слова високої похвали: «всі миряни співають разом 
з кліром, і при цьому так гармонійно й благовійно, що мені, в захопленні від почутого, 
думалося, що я в Єрусалимі, бачу там образи і дух первісної християнської церкви. 
Зворушений простотою руського богослужіння, я, за прикладом св. Амвросія та Ав-
густина, просльозився і прославив Сина Божого словами: «Сповнені небеса і земля 
величі слави Твоєї!» [11, 108].

В кінці пожвавлюється музично-теоретичний рух на Україні, з’являються імена 
українського духовного композитора Івана Календи та теоретика Миколи Дилецького. 
Про Івана Коленду (Коленда) даних не збереглося. На перше місце виходить постать 
Миколи Дилецького, який народився у Києві коло 1630 року. В Вильні, як сам про себе 
у своїй праці каже, студіював контрапункт під Заморевичем, опісля під Мєльчевським, 
студіював твори як «римських», так і «православних» авторів і робив виписки з різних 
теоретичних творів. На основі цих виписок склав він свою «Граматику пінія мусикій-
скаго» (1677) в Вільні, видавши її опісля в Смоленську. Через рік пізніше він писав поль-
ською мовою скорочення цієї «Граматики», а прибувши 1678 року до Москви, переклав 
цю скорочену працю на церковнослов’янську мову під заголовком «Идеа граматикы 
мусикійськой» з присвятою своєму протекторові Григорієві Строгакову. [11, 19].

Однак, слід відзначити, що діяльність М. Дилецького була пов’язана не тільки 
з Вільно, Смоленськом, Києвом, Москвою та Петербургом, але і з Львовом. Саме у 
Львові був зроблений львівський варіант рукопису «Граматики мусикійської», який 
став першим посібником з музичного виховання українською мовою та містить у собі 
авторський текст трактату, в той час як всі інші є перекладами та переробками [14, 17].

Дослідник спадщини М. Дилецького О. Цалай-Якименко вважає Миколу Дилець-
кого одним із «піонерів музичної культури свого часу» [16, 112]. Він добре знав прин-
ципи вітчизняного церковного співу, водночас західно-європейські правила компози-
ції. Це відобразилося в музиці М. Дилецького: він створив незвичний бароковий стиль, 
який поєднав обидві традиції.

Фундаментальна праця М. Дилецького «Граматика музикальна» – перший теоре-
тичний і практичний посібник для композиторів, теоретиків і вчителів співу на теренах 
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української землі, у якому узагальнено основні засади нового поліфонічного строгого 
стилю, його виражальні прийоми, правила сольмізації. Надаючи особливого значення 
музиці в духовному житті, М. Дилецький акцентував, що «Мусикія єсть… пеніє, иже 
серце человеческая возбуждает или до увеселения или до жалости» [16, 112].

Педагог-реформатор, який сформувався на принципах Києво-Могилянської освіт-
ньої системи, що цілеспрямовано генерувала митця, здатного підносити кульутрний 
рівень суспільства і народу, він підсумував традиції братських шкіл, розробив нові ме-
тоди музичного виховання. Національна музично-педагогічна система, започаткована 
М. Дилецьким, базувалася на монолітності загальної та спеціальної музичної освіти. І, 
як наголошує О. Цалай-Якименко: «за всеохопністю, масштабами, значущістю і ціліс-
ністю музично-освітньої, педагогічної та композиторської діяльності М. Дилецькому 
немає рівних ані серед його сучасників, ані серед наступних поколінь музикантів у 
Східній Слов’янщині, до сьогодні включно» [16, 30–31].

Таким чином, Київська Русь, що географічно розташована в центрі Європи, не мо-
гла залишитись осторонь культурних впливів розвинутої Візантії, позаяк християнство 
було одним із головних джерел розвою національної культури. Засвоєння церковних 
співочих традицій та методів навчання і виховання творчо переосмислювалося на 
українському грунті, набувало самобутніх рис. Такий підхід сприяв збагаченню куль-
турних та освітніх надбань. 

Християнська релігія як панівна форма суспільної свідомості об’єднала в собі од-
накові за сутністю та значимістю уявлення про навколишній світ і місце людини в ньо-
му. У тісному зв’язку, як підкреслює І. Бермес, з «трансцендентним світоглядом» вона 
відіграла важливу роль у формуванні естетичного сприйняття в хоровому церковному 
мистецтві, у здатності впливати на людські почуття. У своїх витоках церковний спів 
виконував не тільки сакрально-літургійні функції, а й став музично-естетичним фено-
меном з властивими йому методами та прийомами музичного виховання.

На шкільне музичне виховання великий вплив мав дитячий фольклор, який ще з 
язичницької доби. Діти брали участь у весняних, літніх та зимових обрядових святах 
(весняні хороводи, гаївки, щедрівки, коляди, тощо). Це сприяло засвоєнню нами мело-
дійної побудови пісень та їх ладової і ритмічної структури [1, 78].

Архівно-археологічні матеріали засвідчують, що починаючи ХІІ ст., на Русі вже 
практикувалось домашнє навчання гри на музичних інструментах  ̶  сопілках, домбрах, 
дитячих гуслах. Загальні завдання по навчанню та вихованню покладались на общинні 
та монастирські школи. Якщо общинні школи давали тільки елементарні знання, то 
монастирські ставили перед собою мету  ̶  дати юнакам початкову освіту. Характерною 
особливістю монастирських шкіл було те, що вони були «внутрішніми» школами, і в 
них мали можливість навчатись тільки ті, хто в майбутньому хотів присвятити себе 
богослужінню. Вже в монастирських школах при навчанні церковного співу почали 
використовувати богослужбові півчі рукописи, які відповідали тогочасній музичній 
писемності та теоретичним можливостям [1, 87].

В кінці ХІІ століття на західноукраїнських землях школи працювали при монас-
тирях в Галичині, Перемишлі, Луцьку, Володимирі на Волині, Белзі, Чернені, Ратно, 
Теребовлі та інших містах. Однак обмежити становлення музичного виховання лише 
діяльністю монастирських шкіл, на нашу думку, невірно. По-перше, не всі мали мож-
ливість навчати своїх дітей в монастирських школах, де панував строгий, аскетичний 
зміст виховання. По-друге, відсутність в місті монастиря ще не було ознакою відсут-
ності школи.
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На західноукраїнських землях діяли також школи, які перебували під патронатом 
міських громад. Працювали вони в приміщеннях церков, проте їм не належали і утри-
мувались за рахунок міщан, і в першу чергу, ремісників та вельмож. Але поза церквою 
вони не існували. В основному навчання проводились по церковних рукописних книж-
ках і повинно було відповідати вимогам церкви у питаннях навчання та релігійно-мо-
рального виховання учнів.

У Галицько-Волинському князівстві громади утримували не тільки школу, а й учи-
теля. Офіційно він називався дяком. У випадку, якщо дяк займався винятково вчитель-
ською працею, його називали світським дяком. Існувала також своєрідна практика об-
рання вчителя. В першу чергу він повинен був володіти добрими знаннями та гарним 
голосом, бути дотепним. Ось як описано цей процес в журналі «Киевская старина»: 
«Кандидат у вчителі виходив на дзвіницю, а громада знизу задавала йому питання. 
Якщо кандидат швидко і дотепно давав відповіді, то з ним громада (община) укладала 
«ряд» (угода – Є.М. і Л.Л.) і він брався за навчання дітей» [3, 456].

Негативною рисою розвитку музичного виховання цього періоду є прояв перших 
ознак відчуження від народних форм музичного мистецтва, до чого прагнула церковна 
влада. Яскравим прикладом цього є народні музики, які користувалися попитом та 
пошаною серед «простолюдинів» та заборонялися церквою і панівною владою. Адже 
репертуарна політика народних музик передбачала наявність найціннішої, найдорож-
чої перлини українського культурного багатства – народної пісні.

Таким чином, робимо висновок, що в епоху Київської Русі відбулося зародження 
певних форм музично-естетичного виховання дітей. В процесі свого розвитку ці фор-
ми набували обрисів виховного фактору, який відповідав інтересам існуючого держав-
ного устрою.

В подальшому, в період розвитку феодально-кріпосницьких відносин, центрами 
розвитку та формування музичної культури українського народу стали Київщина, Пе-
реяславщина, а також Волинь, Поділля і Галичина [1, 16]. Саме тут, на основі традицій 
давньо руської культури, йшов подальший розвиток музичного навчання і виховання.

Пов’язано це, в першу чергу, як висвітлено нами в попередньо опрацьованому ма-
теріалі, з церковним співом. Центрами розвитку греко-слов’янського, а в подальшому 
виключно слов’янського церковного співу були Київ, Львів, Володимир на Волині, Пе-
ремишль та інші міста, в яких працювали відомі діячі церковної музики, майстри її 
навчання та виконання.

В цей час виникає потреба у створенні відповідних шкіл, навчальних посібників. 
Виникнення рукописів музично-педагогічного призначення сягає ХV століття, назива-
лись вони азбуками. В перших нотних азбуках записувалось тільки партія для одного, 
головного голосу. Всі інші вивчались на слух за ініціативою «дидаскалів, бакалаврів, 
реєнтів, доместиків у школах» [2, 12], що засвідчує їх високу для того часу музичну 
професійність. Більша частина підручників належала духовним та світським домести-
кам, півчим. Спочатку текст подавався грецькою мовою, який поступово замінювався 
близькою народу слов’янською мовою.

Так, у Львові епіскоп Арсеній по вказівці патріарха Єремії навчав грецькому 
«осьмигласію» в тривіальній школі, яка в ХVІ ст. була перейменована в кафедральну і 
яка довгий час залишалась єдиним середнім навчальним закладом в місті. Відомо, що 
в кафедральних школах вивчали сім вільних наук – граматику, риторику, діалектику, 
арифметику, геометрію, астрономію, музику. Музику та церковний спів у школах цього 
типу вчив кантор [6, 139].
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В кінці ХVІ ст. особливих успіхів в музичному вихованні було досягнуто в школах 
Львова, Луцька. Інші галицькі міста, які ставили перед собою мету розквіту хорового 
мистецтва, запрошували вчителів з відомих центрів музично-хорового навчання. Му-
зичне навчання церковного співу відбувалося під впливом системи «осьмигласія», яка 
прийшла на зміну монодійному співу. Це було реформою у розвитку музичної культу-
ри народу, коли вперше в школах запроваджувалось навчання дітей багатоголосному 
співу. Цікаво, що школи почали відкриватись не тільки при церквах, але і при домах 
священиків та дяків [2, 45].

Прийоми засвоєння навчального матеріалу існуючих нотних азбук важко дава-
лось учням при вивченні пісне співів. Музичні теоретики були в пошуках нових форм 
викладу пісенного здобутку. Таким відкриттям стала винайдена Іваном Шайдурою 
близько 1550 року система «кіноварних помєт», як знайшла розповсюдженнях в шко-
лах «Червоної Русі», як тоді називались західноукраїнські землі. Ось як описує роботу 
за цією системою М. Бражніков: «Важко було зустріти азбуку, в якій значне місце не 
відводилося б місце системі «кіноварних помєт». За помєтою, таким чином, ніби за-
кріплювалось висотне значення. Але сам звукоряд продовжував залежати від строки з 
її умовністю та можливістю висотних коливань. Початкову висотну точку при початку 
співу подавав регент хору, його керівник. Від неї обирались висотні рівні окремих зна-
мен: «мало вище строки», «по строці», «не нижче не вище строки» і т.д. [5, 89–90].

В школах цією важкою процедурою займались вчителі (дяки), які постійно прагну 
вдосконалювати систему «помєт», народжуючи нові прийоми навчання співу, приді-
ляючи належну увагу художньому змісту хорового твору. Такий різнобій в кінцевому 
результаті привів до великої плутанини, і це, як вказував А. Вахнянин, «викликало в 
кінці ХVІ ст. помітний занепад у навчанні церковного співу» [7, 5]. 

Майже до кінця ХVІ ст. в шкільному музичному вихованні користувались руко-
писними підручниками написаними в традиціях руської народноцерковної музики з 
використанням староруської музичної писемності – крюків, тобто безлінійної системи 
запису нот. Відзначимо тут послідовників І. Шайдури, братів Саву та Василя Рогових, 
згадка про яких стосується 1587 року, коли вони служили дяками у школах. В написа-
них ними підручниках, окрім теоретичного матеріалу, згадується також о півчих дяках 
та піддячих, про те, що співали не тільки в церквах, але і народних гуляннях. Вони ви-
магали, щоб «учень мав чистий голос, вмів співати по нотних та ненотних книжках», 
щоби співаки не рухали зайво тілом, не чинили непотрібної міміки, не кричали без 
тями». Теоретичні поради музичних просвітителів, як зазначив П. Бажанський, зали-
шили свій слід в музичному виховані Галичини. [2, 5].

З початком ХVІІ в західній частині Української Держави почалося значне пожвав-
лення в музичному житті, пов’язане з проникненням нових течій та напрямків розвитку 
у музично-теоретичній думці Заходу. При цьому особливо відчувався вплив чехів, які, 
на думку М. Василенко, першими серед слов’ян почали друк нотолінійних азбук [6, 44].

Саме в Червеній Русі відбулося перше знайомство з лінійною системою навчання 
дітей співу. Ця подія сталася 1580 року у Львівській Ставропигії. В шкільне навчання 
воно вперше було введене Теодором Сидоровичем у 1604 році. 1624 року вчити дітей 
багатоголосному співу за лінійною системою почали в школі Луцького монастиря. Так, 
П. Бажанський нагадує, що в монастирських школах в 1627 році вже були збірники для 
п’яти, шести та вісьми «гласов» [2, 50].

В подальшому навчання нотолінійному співу почало просуватися на схід держави. 
Так, в 1650 році цей прийом музичного виховання був вже відомий у Києві, а в 1652 
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році – в Москві. В цьому ж році з Києва до Москви відбули одинадцять вчителів музи-
ки та співу, серед яких були і галичани – Теодор Тернопільський, визначний гармоні-
затор напівів, та Андрій Бережанський. Цей факт засвідчує про тісні взаємозв’язки в 
питаннях розвитку музичного виховання заходу та сходу держави.

Отже, в музичній роботі з дітьми знаменний спів в кінці ХVІІІ ст. почав поступово 
здавати свої позиції і відтискатись більш сучасним і прогресивним – нотолінійним. 
Слід відзначити двох вчителів-теоретиків, які особливо були причетні до оновлення 
системи навчання співу. Олександр Мезенський та Тихон Мокар’євський протягом 
1660–1670 років написали практичні посібники, в основі яких лежала п’ятилінійна 
система [14, 4]. Підручники називались двознамениками та довгий час були в шкіль-
ному користуванні. 

Перевагу їх було доведено подальшим розвитком музичного виховання. Вони 
об’єднали в собі досвід буття музичного виховання минулих років з сучасною теорію 
і навчання співу. Майже до ХVІІІ ст. двознаменниками користувались у Перемищлі, 
Львові, Снятині, Коломиї, Кутах, Теребові, Тисмениці, Станіславі, Богородчанах, Тер-
нополі, Бережанах, Бучачі, Самборі, Дрогобичі, Стрию і навіть в багатьох селах.

Вже в середині ХVІІ ст. в Україні складається школа нового багатоголосного спі-
ву. Постать Миколи Дилецького постає тут настільки, як визначив Б.Кудрик, «виїмко-
вою», що його теоретичний твір «Граматика пенія мусикійскаго» (1677 р.) є одинокою 
збереженою пам’яткою нашої музичної культури цієї доби. М. Дилецький був теорети-
ком-реформатором. Його прогресивні гуманістичні ідеї мали значний вплив на музич-
но-теоретичну думку й практику аж до кінця ХVІІІ ст. Згідно традицій античної есте-
тики, для М. Дилецького центральне значення в музиці належало співзалежності між 
змістом тексту і виразністю в музиці. В одному з розділів своєї музично-теоретичної 
праці «Граматика пенія мусикійскаго» (1675 р.), що присвячена навчанню дітей спі-
вам, Дилецький визначив важливі дидактичні принципи – наочність, послідовність, за-
цікавленість, емоційна чутливість. Новим і вірним для того часу було визначення ним 
співу живим дійовим мистецтвом, що «сердца человеческие возбуждает», викликаючи 
у людини радість або сум. Він називає музику другою філософією. Цим Дилецький, 
у противагу старим схоластичним поглядом церковників на музику, підкреслює емо-
ційну сутність та зв’язок музики із життям. Керуючими критеріями у методах музич-
ного виховання були жива практика, слуховий досвід, художньо-естетичне відчуття. В 
музичних творах самого М. Дилецького простежується жива народнопісенна основа, 
характерна для творчості багатьох українських композиторів.

Окремий інтерес являє собою праця цього ж автора, посібник для навчання музики 
– «Способ до заправи дітей». Викладена тут система музичного виховання ґрунтується 
на власному педагогічному досвіді та орієнтує вчителя на розвиток внутрішнього слу-
ху учня, на виховання образного мислення, збереження його голосу, досягнення чистої 
інтонації. Слід зазначити, що в «Способі до заправи дітей», як і в окремих розділах 
«Граматики пенія мусикійскаго», М. Дилецький неодноразово звертає увагу вчителя 
на високу відповідальність вчителя перед суспільством за якість навчання, що тісно 
переплітається із низкою засад, притаманних діяльності братських шкіл та їх гуманіс-
тичним ідеям.

В другій половині ХVІ ст. в українському шкільництві відбувалися значні зміни. 
Під впливом західних течій – гуманізму, реформації та єзуїтської школи, пробуджува-
лись прагнення до вищого рівня освіти. Коли тогочасні українські діячі розмірковува-
ли над причинами занепаду української культури й держави, то початок лиха вбачали 
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в тому, що не було де вчити дітей. Ці ідеї стали початком виникнення братських шкіл, 
які взяли на себе обов’язки захисника національних інтересів. У діяльності цих нав-
чальних закладів гуманістичні ідеї освіти й виховання одержали помітний розвиток і 
практичне втілення.

Перші братства виникли в Галичині, яка раніше від усіх українських земель, ще у 
ХІV столітті, опинилася під гнітом польських панів. Саме тому вони утворювались як 
осередки боротьби проти полонізації та окатоличування [14, 15]. Серед поставлених 
ними завдань, одним із них було прагнення розвинути національну музичну культуру.

Засоби боротьби братства бачили в створенні братських шкіл з відповідним 
змістом їх діяльності. Визнаними освітніми центрами, які відрізнялися найбільш 
високим рівнем викладання, були Львів, Луцьк, Володимир-Волинський, Київ, Ост-
рог [1, 6]. 

Першу школу було відкрито на кошти князя К. Острозького у Турові (1572 р.), 
далі – у Володимиру-Волинському (1577 р.), Острозі (1580 р.). В 70-х роках ХVІ ст. 
активізувала свою діяльність братська школа при Львівський Ставропигії (1586 р.). 
«Не бути другому світському училищу у Львові, крім училища братського, і тільки 
в нім учити дітей божественному і Святому Пісанію і пінію, также словесному і гре-
ческому язику», – вказував константинопольський патріарх Ієремія у 1588 році, за-
тверджуючи Статут Львівського братства». Проте до цього був більш ранній документ, 
що підтверджував виникнення школи. Аргументованим доказом цього є статут школи 
цього братства «Порядок шкільний» (1586 р.), який в майбутньому був запозичений 
багатьма братськими школами і містив в собі не тільки гумано-демократичне начало, 
але й багато давав цінного в педагогічному відношенні [14, 27].

В статуті підкреслювалось, що школа повинна покласти початок зміни злоби на 
добрі наміри. Приходити в школу повинні усі – і багаті, і бідні. Учитель мусить вчити 
і любити всіх дітей однаково. Кожний повинен вчитися по своїх силах, але спрямову-
вати ці сили на старанність в оволодінні знаннями і моральними нормами поведінки, 
проявлення честі, поваги, чистоти і цнотливості. Результатом виховання повинна бути 
вченість і цнотливість школяра.

В цьому ж статуті викладено педагогічні вимоги до вчителя. Він мав бути «побож-
ний, скромний, не гнівливий, не чародій, не сміхун, не байкар, не прихильний єресі, а 
підмога благочестя, що являє собою образ добра у всьому». Для вчителя всі учні моли 
бути рівні, діти багатих і «сироти вбогі», і ті, що «по вулицях ходять поживи просити» 
[14, 83].

«На первей научившися складов літер, потом к грамматике учат, при том же цер-
ковному чину учат: читанію, співанію…», говориться у статуті Львівської братської 
школи [14, 88]. При цьому викладання музики (музичної грамоти та церковно-хоровго 
співу) поряд з основними науками займало належне місце. «Братства, закладаючи шко-
ли, відразу запровадили в них церковний спів як самостійний та один з обов’язкових 
предметів викладання», – писав невідомий автор статті «О влиянии южноруских 
церковных братств на церковное пение в России» (Православный собеседник. – 1864. 
– Кн. 3). Так, викладання співу зазвичай доручалось вчителеві, який одночасно був 
керівником хору. Інструкція Львівського братства 1586 року, наприклад, зобов’язувала 
вчителя Ф.Рузкевича підбирати півчих і дбати про їх матеріальне забезпечення, керу-
вати хором під час відправ, наглядати за порядком у школі та у церкві. Учні, що були 
співаками хору, отримували певну платню, харчі, одяг. У Луцьку хор і його регент були 
на повному утриманні братства.
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Велика увага приділялася збереженню виконавського стилю в музиці, акапельній 
природі інтонування старовинних піснеспівів та відповідних місцевих співочих обря-
дів. Наприклад, віднайдені матеріали ставропігійської школи при Успенській церкві у 
Львові свідчать про чітку організацію навчання співу. Учитель-дидаскал мав бути сам 
зразком для учнів, поважати їх та вчити сумлінно. На заняттях спочатку засвоювали 
новий матеріал, повторювали «вчорашню науку». Належна увага приділялася самос-
тійній роботі вихованців [14, 80].

На особливу увагу заслуговує той факт, що саме в братських школах зароджу-
валось та розвивалось в подальшому мистецтво нового стилю – багатоголосого хо-
рового співу. Тут, у братських школах, а пізніше в колегіумах, зростання музичної 
грамотності та освіти підготувало проведення реформи музики православної церк-
ви й переходу від одноголосного монодичного знаменного співу та пов’язаної з ним 
безлінійної крюкової нотації на «київське знам’я», п’ятилінійне нотне письмо (в 
ключах «до»), вперше застосоване в Україні. Характерною особливістю братських 
шкіл була їх спрямованість на масове музичне виховання. Раціональна методика 
навчання дозволяла залучати до хорового співу всіх учнів початкових класів. При-
чому вже в той час намітились елементи диференціації та послідовності в навчанні. 
Адже перший етап проходили ті учні, хто прагнув стати керівником хору або вчите-
лем співу, а другий – ті учні, які обмежувались участю у хоровому співі – виконавці, 
хористи.

В кінці ХVІ століття, крім згаданих, виникли братські школи в Рогатині (1589 р.), 
Городку (1591 р.), Перемишлі і Комарно (1592 р.), Белзі (1594 р.), Люблині (1596 р.), 
Кам’янець-Подільську і Галичині (кінець ХVІ ст.). На початку ХVІІ ст. відкриваються 
подібні шкільні установи у Замості, Холмі та ін. містах [1, 10].

Спираючись на історичні пам’ятки та праці вітчизняних вчених, можна зробити 
висновок, що музичне виховання в братських школах за змістом мало гуманістичну 
направленість. Вчителі братських шкіл, переслідуючи мету масового музичного ви-
ховання дітей простих людей, постійно шукали різні способи і прийоми, найефектив-
ніших у процесі навчання, щоб викладений матеріал був доступний і зрозумілий дітям. 
Прийоми навчання і музичного виховання, вироблені в братських школах, панували до 
того часу, поки їм на зміну не прийшли досконаліші форми музичної освіти, а статути 
Львівської та Луцької братських шкіл свідчать про поширення в Україні засад педаго-
гіки гуманізму [8, 166].

Братства, захищаючи свою національну культуру засобами освіти, протиставили 
католицькому богослужінню новий багато голосовий хоровий спів з багатою гармоні-
зацією, імпровізацією і великою різноманітністю форм. Музика незмінно фігурувала 
в статутах братських шкіл разом з іншими основними науками. Співові почали приді-
ляти увагу з перших років навчання. Про відношення до якості навчання можна судити 
по одному з статутів, де вказано, що для науки шкільної, для церковних проповідей 
і церковного співу вона має утримувати людей вчених, духовних і світських. Аналіз 
діяльності братських шкіл свідчить про гуманістичний характер і народність педаго-
гічної думки, що лежала в основі їх роботи, подальший розвиток педагогічних та му-
зичних традицій, зв’язок навчання та виховання життям.

На утриманні братств була також значна частина монастирських, парафіяльних та 
приходських шкіл, в яких відчувався вплив ідеологічних та педагогічних ідей релі-
гійно-просвітницьких організацій. В них, як і в братських школах, учні оволодівали 
мистецтвом хорового співу і основами нотної грамоти. Головними посібниками по її 
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вивченню були рукописні та друковані ірмологіони / майже в народній транскрипції – 
«Ірмолой», «Ярмолой», «Єрмолой» [13, 7].

Нотні ірмологіони відображають активний процес не тільки розвитку професій-
ного музичного мистецтва, але й музичного виховання на Україні, зокрема Галичи-
ни у ХVІ – ХVІІІ століттях, їх широкий взаємозв’язок з народнопісенними джерела-
ми. Всі нотні ірмологіони написані київською нотацією, яка є праобразом сучасної 
п’ятилінійної. Цей факт залишається дуже важливим, тому що прочитати нотний текст 
не викликало багато труднощів (властивість крюкових збірників). Найбільш характер-
ною рисою збірників була наявність у їхньому змісті святкового пісенного матеріалу.

Перший друкований ірмологіон у східних слов’ян, знову ж таки, був створений в 
Східній Галичині. Це стало реальністю у 1670 році при Львівській церкві св. Юра, за 
припущенням М. Дешиця, хоча архівні дані підтверджують дату 1700 року. Автором 
ірмологіону був Осип Городецький [10, 50].

Повна назва праці мала такий заголовок: «Ірмолой си єсть Осмигласникѣ, от старѣ 
рукописаных экземплярей исправленный, благочыныаго же ради пѣнія церковного 
трудолюбіємѣ іконовѣ общежительныя обителя святого великомученика Христова 
Георгія, в катедрѣ Єпископской ЛЬвовской новотипамѣ изданный Року Божія 1700, м 
[іся] ца Октоврія, Вѣ 9 день». На початку Ірмологіона стоїть передмова Осипа Сколь-
ського, ігумена Св.-Юрського монастиря, в якій було відзначено, що православно-ка-
толицька Церква досіль не мала друкованих нотних книг, а писані виказували неточ-
ности в наспівах, тому, отже, виходить перша друкована книга напівів» [11, 22]. Але 
головна суть полягала в тому, що ірмологіони міцно увійшли в практику шкільного 
музичного виховання не тільки західної частини України, а й розійшлися по східних 
землях держави. Так, в архівах Києва, Москви, Петербурга і по сьогоднішній день збе-
рігаються як рукописні так і друковані ірмологіони.

На багатьох ірмологіонах їх власниками робились маргінальні записи. Власниками 
ірмологіонів, як засвідчують маргіналії на листах цих збірників, були музиканти прак-
тики-керівники (регенти) хорів, півчі (які часто були вчителями, бакалаврами, вчителя-
ми). Наприклад, в одному із ірмологіонів був зроблений наступний запис: «Сєй Ірмо-
лой я, Василій Скалацький, на той час бивший дідаскал лежайский, продажем власну 
працу рук своїх рабу божию Лукашеві, названому Думі, обивателя града Перемишля 
з Засяна котрий купил за злотих двенадасят монет з лічби польской у граді Лежайску. 
Даю теди помеленому Лукашеві моц люб самому заживати, люб тиж іншому кому 
хотіти продати яко власноє. Василій Скалацкій» [10, 249].

Використаня ірломогіонів при навчанню дітей співали в школі підтверджують 
наступні маргінальні записи: «Року 1686, місяця септеврія, дня 20 ми нижче на мє-
лованія, зазначаємо тім писанім нашим, кому того відати буде потребю, их младенци 
іменем Лукаш, по прозвіску Дума, продал ірмолой сєй власний Іванові Кульчицько-
му, дідолкалу гологорскому… Діялося в Гологорах у школі» [13, 186]. Запис «Ірмолой 
шкільний» знаходимо в іншому рукописі, зробленого учнем четвертого класу Іваном 
Хаджаєм [13, 47].

Серед керівників-регентів хорів, а разом з тим, вчителів співу і вже в цей час гри на 
музичних інструментах, були здібні та досвідчені педагоги. Серед диригентів, керів-
ників шкільними хорами та вчителів музики слід назвати Миколу Кручка, який визна-
чався своєю педагогічною працею в місті Тернополі. Він, крім виконання учнями три-
голосних та семиголосних хорових творів, вводив в дитячі хорові колективи дорослих 
виконавців. У місті Варяжі (біля Сокаля) у 1749 році вчив дітей триголосному співу 
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регент Федір Волинюк, а в Снятині 1753 року навчав дітей та шкільну молодь триго-
лосному та семиголосному співу сліпий регент Остахій Коропчуп. Подібною працею 
займався у 1766 році у Бродах регент з Бердичева Михайло Морозюк [13, 62]. 

Слід відзначити, що у процесі музичного виховання в усіх типах шкіл здійснюва-
лось також знайомство з основами західноєвропейської музичної теорії та практики. 
Це засвідчує наявність в бібліотеці Львівського братства багатьох музично-теоретич-
них трактатів закордонних авторів – Йогана Шпангенберга, Генриха Фабера, Георга 
Листеніуса, Андре Орнитопархуса-Вогальзанда [11, 112].

Є всі підстави вважати, що в питаннях розвитку загальної освіченості народу особ-
ливо важливе місце належало музичному вихованню дітей. Слід підкреслити при цьо-
му значимість функціонування перерахованих нами типів шкіл – братських, монастир-
ських, парафіяльних, приходських – в більшості яких навчання хорового співу про-
водилось на високому рівні. Безсумнівно, що ведуча роль по змісту та рівню навчання 
належала братським школам як середнім начальним закладам, і в загальній системі 
гуманітарних знань, давали досить добрі музичні знання, які не поступалися своїм 
рівнем учням шкіл Західної Європи. Культивування багатоголосного співу а capella 
ще раз підтверджує, що шкільне навчання музики та співу зародилось під впливом 
церковних та народнопісенних традицій, у боротьбі українського народу проти націо-
нального гноблення.

Цікавою та своєрідною формою розвитку музичного виховання в західноукраїн-
ських містах ХVІІ – ХVІІІ ст. були музичні цехи. Тоді як братства та братські, мо-
настирські, парафіяльні, приходські школи засновувались при церквах та їх приходах, 
та крім просвітницьких завдань вели боротьбу проти полонізації та чужоземного на-
сильства, ремісничі цехи, головним чином, організовували з метою пропаганди свого 
ремесла та прав. Музичні цехи діяли в багатьох містах Західної України: Львові, Ро-
гатині, Острозі, Кам’янці-Подільському, в місті Степані на Волині [15, 32–34], в Під-
гайцях, Перемишлі, Самборі, Дрогобичі [14, 7], Дубно [6, 44].

Опрацьовані нами матеріали дозволили розкрити також діяльність лірницьких це-
хів [64] – об’єднання бідних, в основному сліпих людей, у яких іншого багатства крім 
пісні не було. При цехах існували школи навчання гри на лірах та співу. В репертуа-
рі «безродних сиріт» були народні пісні, твори світського та церковного змісту. Вони 
були яскравими виразниками сьогодення та майбутнього свого краю, висміювали по-
рочні явища, розповідали в піснях правду про життя українського народу. Причому, 
лірником міг стати кожний здоровий хлопчина, присвятивши себе цій праці. Тому не 
дивно, що серед лірників-галичан були цілком здорові музиканти. 

Навчання у лірників тривало від трьох до п’яти років, в залежності від рівня за-
своєння знань. А першому році навчання учень займався співом та лірницькою мовою. 
Починаючи з другого року навчання заняття вже проводились з музичним інструмен-
том. При закінченні «курсу» науки, вчитель збирав усіх лірників школи і учні складали 
іспит. Склавши всі екзамени учень діставав звання діючого лірника. На навчання дітей 
приймали у віці від 9 до 30 років. «Як має хлопець 12 літ, тоди саме добрий, як має 25 
літ, то можися ще учити, понад 30 років вже застарий», говорилось у статуті школи 
лірницького цеху.

Перші відомості про школи лірників з’явились в праці К.Студинського у «Словарі 
лірників» та стосуються школи в Заліщаках (Тернопільщина) початку ХVІІІ ст. [15, 
91]. В цей час найбільш вагомих успіхів досягли лірницькі школи в Олеську з вчителем 
Могаловським, в Мостах Великих з вчителем Яцком Бідюком, у Дрогобичі і Стрию 
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(вчитель Михайло Стецько), в Миколаєві, Тисьмениці (коло Станіслава) з вчителем 
Онуфрієм Краснопольським.

У перерахованих школах одночасно навчалось до 50-ти учнів. Керував школою 
«війт», який обирався громадою школи і повинен був слідкувати за порядком та дисци-
пліною учнів, «їх послушанієм». Вчитель (війт) був суворий по відношенню до учнів 
та вимогливий. Учні звертались до нього «господар», «дядько» або «пан господар» 
[15, 10].

Діяли школи з меншою кількістю учнів. Слід перерахувати лірницькі школи в Бу-
тинах (коло Жовкви) з вчителем Марком Чоботом, у Вимачі (біля Брод) з вчителем 
Селеком Капником, у Фразі (біля Рогатина) – вчитель Гринько Дудь, у Лозовій (біля 
Тернополя) – учитель Мацько Бродський.

Цікаво, що в деяких школах, таких як у Великих Мостах, Тисмениці, Фразі учнів 
навчали виготовляти ліри, а їх інструменти користувались попитом не тільки на захід-
ноукраїнських землях, але в Молдавії та Болгарії.

Всупереч розвитку культури та освіти українського народу з врахуванням націо-
нальних особливостей (в першу чергу використання української мови) виступала ка-
толицька церква. На прикладі діяльності ієзуїтських шкіл ми доводимо їх експансій ну 
політику по відношенню до українських верств населення Галичини за часів польсько-
го панування. Ієзуїтські школи були більшою частиною закритими навчальними закла-
дами, в яких учні, на декілька років відорвані від суспільного життя та сім’ї, знаходи-
лись під постійним наглядом та впливом вчителів-ієзуїтів [4, 90]. Така шкільна система 
використовувалася для посилення впливу католицької церкви на українське населення, 
в першу чергу, дітей. До шкіл, які проповідували ієзуїтські методи навчання, слід від-
нести піярські, бернардинські та василіанські, сітка яких була досить широкою. Так, з 
«Матеріалів до історії галицько-руського шкільництва» Й. Левицького ми знаємо, що 
«молодь ходила в школи ієзуїтські в Самборі, Станіславі, Барі, Кам’янці-Подільському, 
Львові, Острозі, Луцьку, Тернополі, пілрські – в Золочеві, бернардинські – у Збаражі, 
василіанські – у Дрогобичі, Бучачі, Гошові. Вчились в тих школах богословію, логі-
ці, метофізиці, математиці, фізиці, латинській граматиці, риториці, філософії. Слід 
відзначити, що згадки про навчання співам в «Матеріалах…» М. Ловицького немає. 
Залишається тільки припустити, навчання церковному співу проводились, можливо, 
на уроках богослов’я або в позаурочний час. Адже музичне виховання повинно було 
відповідати вимогам католицької церкви, а весь мовний матеріал виконуватись тільки 
латинською мовою. Все це стало результатом ігнорування ієзуїтськими навчальними 
установами рідної мови українців. Все, що було близьким народу, сприймалось ре-
акційним, шкідливим для встановлення католицизму, в тому числі діяльність шкіл. 
І. Франко справедливо вважав, «що реакція католицька охопила всю Польщу та від-
дала у ній все виховання публічне в руки їєзуїтів» [4, 27].

Висновки. Насадження схоластично-ієзуїтських методів навчання в дусі фанатиз-
му та прислужництва пануючому устрою залишило негативний слід у розвитку загаль-
них тенденцій освітнього рівня народу. Подальші еволюційні процеси у музичному ви-
хованні учнівської молоді проходили в складних соціально-економічних умовах. Але 
навіть в умовах використання релігійних форм музичного виховання були досягнуті 
успіхи у розвитку своєї національної культури та освіти. Старі церковно-пісенні тра-
диції, любов до хорового співу та народної пісні в кінцевому результаті навіть в умовах 
церковності, за висловом Б. Асаф’єва, привели до «секуляризації» – рішучого поворо-
ту до світського характеру його розвитку.
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В історії еволюції музичного виховання окреслений період вирізняється культуро-
творчими процесами, які мають чітку національну спрямованість, народжувались за-
сади виховання, спрямовані на усвідомлення власної національної приналежності, ша-
нування та збереження культурних традицій та цінностей, привносились неповторні 
риси своєрідної духовності та гуманності, що ґрунтувалися на синтезі західноєвропей-
ської та східнослов’янської цивілізацій.
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СИНКРЕТИЗМ МУЗИКИ І ТАНЦЮ 
В БАЛЕТНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ1

У статті розглядається питання єдності та взаємозв’язку музики і танцю в балетних вис-
тавах, відстежується процес їх еволюційного розвитку від простих форм у вигляді інтермедій 
та дивертисментів до великих самостійних сценічних побудов, які є зразком складного синтезу 
танцювально-музичної драматургії.

Ключові слова: танцювальне мистецтво, балет, музика, хореографія.

Nastyuk О. Music and dance syncretism in ballet choreography. The issue of music-dance unity 
and interconnectedness in ballet performances is considered in the article, it is traced their evolutionary 
development process from simple forms as interludes and divertissements to the big independent stage 
constructions that are the models of dance and musical drama complex fusion.

Keywords: art dance, ballet, music and choreography.

Настюк О. Синкретизм музыки и танца в балетной хореографии. В статье рассматри-
вается вопрос единства и взаимосвязи музыки и танца в балетных спектаклях, исследуется 
процесс их эволюционного развития от простых форм в виде интермедий и дивертисментов до 
крупных самостоятельных сценических постановок, являющихся образцом сложного синтеза 
танцевально-музыкальной драматургии.

Ключевые слова: танцевальное искусство, балет, музыка, хореография.

Актуальність проблеми. Різноманітні види мистецтва XX – XXI століття знаменні 
проявом багатства видів і форм, що мають тенденцію до синтезу. Танцювальне мис-
тецтво є синкретичним у самій своїй основі, яка розвивається і підсилюється в балеті 
– вищій формі хореографічного мистецтва. Балет відображає частину світу через осо-
бливий і неповторний художній «ключ», він об’єднує в собі кілька видів художньо-есте-
тичної творчості, центром яких є хореографія. Включаючи в себе різні види мистецтва, 
балет споріднюється з ними, об’єднуючи, синтезуючи, підкорюючи хореографічному 
образу. Хореографічний образ – це втілення життєвого змісту (настрою, почуття, ста-
ну, дії, проникнених думкою), що знаходить прояв у виразових рухах людини. Зачатки 
образної виразовості властиві людській пластиці в реальному житті. В цих так званих 
пластичних інтонаціях коріняться основи образної природи танцювального мистецтва. 
Воно базується на тому, що характерно-виразові мотиви, по-перше, відбираються з 
многоти реальних життєвих рухів, по-друге, узагальнюються і загострюються у своїй 
характерності та виразовості, по- третє, організуються за законами ритму та симетрії, 
орнаментального візерунку, декоративної цілісності. 

Аналіз досліджень. Виникнення танцю було б неможливим, якби на допомогу 
пластиці не приходила музика. Вона підсилює виразовість танцювальної пластики та 
надає їй емоційну і ритмічну основу [3, 5]. Питання співвідношення музики і танцю 
неодноразово ставало предметом вивчення хореографів, композиторів, мистецтвознав-
ців. Б. Асаф’єв, В. Красовська, В. Холопова, М. Друскін, Л. Блок, С. Катонова ретель-
но досліджували історію і розвиток танцювальної хореографії, зробивши неоціненний 
внесок в науку мистецтвознавства. Темі музично-хореографічних досліджень присвя-
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чено праці Г. Безуглої, П. Карпа, М. Валукіна, В. Ванслова, С. Слонімського, В. Пасю-
тінської, наших вітчизняних науковців О. Голдрича, Д. Шарикова, Ю. Станішевського, 
Т. Молчанової, Л. Волошиної, які розширюють та доповнюють базу науково-теоретич-
них пошуків у хореології як мистецтвознавчій науці.

Метою даної роботи є спроба відстежити еволюційний процес історичного розви-
тку балету від часу його виникнення.

Завдання полягає в уніфікації окремих ліній єдності та взаємовпливу танцю і му-
зики в цій складній мистецькій формі хореографії, опираючись на думку видатних 
дослідників, мистецтвознавців, хореографів різних історичних періодів. 

Виклад основного матеріалу. В історії виникнення та розвитку танцю довго-
тривалою була стадія поєднання руху та звуку на рівні елементарного зв’язку. «Син-
кретизм руху та звуку закладений в самій природі пластичного мистецтва. Одномір-
ність і рівномірність визначаються тут єдиною для руху та звуку дією в часі. Будь-
який жест є ритмічним. Тим самим він є музикальним. Це – рудиментарна основа 
зв’язку пластики та музики у їх першоелементах», пише В. Богданов-Березовський 
[2, 35]. Перші танці давнини були далекими від того, що в наш час називають цим 
словом. Вони мали зовсім інше значення. Різноманітними рухами і жестами лю-
дина передавала свій настрій, свій душевний стан, вони супроводжували її життя 
та побут. У танцювальному фольклорі деяких південно-африканських племен, які 
зберегли найдавніші традиції, і зараз є танці, що виконуються тільки під ритм удар-
них інструментів [7, 155]. Але ритм ударних – це також музика, її вагома частина, 
і ударні інструменти – це музичні інструменти. Адже танців без звукоритмічного 
супроводу не буває [3, 7]. 

Минуло багато історичних епох, перш ніж з примітивних пластичних рухів люди-
ни виник один із найскладніших видів мистецтва – балетний спектакль. Це особливий 
вид театрального мистецтва: краса танцю, виразність пантоміми, змістовність драма-
тичного сюжету поєднуються в ньому з музикою [6, 4]. Історія балету налічує декілька 
століть. Як самостійний жанр він почав формуватися в Європі в ХV – XVI ст. Це були 
пишні придворні театральні вистави, в яких на основі історичного або міфологічно-
го (античного) сюжету вільно поєднувалися декламація, співи, танці, інструментальні 
п’єси.

Балет розвивався паралельно з оперою, хоча самостійного значення ще не мав, а 
був лише невід’ємною частиною оперного спектаклю. Це були інтермедії або дивертис-
менти, які включалися в театральну дію і виконувалися оперними або драматичними 
акторами. Нерідко в їх постановках брали участь король і його вельможі [6, 10].

Аристократичне середовище, однак, не могло сприяти розвитку хореографії: танці 
були сковані етикетом, рухи, сюжет і образи – стилізовані, позбавлені життєвої безпо-
середньості. Але з появою у XVII ст. в деяких країнах Європи (зокрема в Парижі у 1637 
р.) перших загальнодоступних театрів, оперні та балетні вистави отримали нових гля-
дачів, естетичні смаки яких починали диктувати дещо інші вимоги до таких постановок 
(менш пов’язані з вимогами придворної естетики). Виникала потреба в нових авторах, 
які б задовольняли потреби нового часу. Першим великим музикантом, творцем фран-
цузької національної оперної школи, який пов’язав свою творчість також і з мистецтвом 
хореографії, став Жан-Батист Люллі. Він наблизив танцювальну музику до її народних 
витоків, звільнивши від бундючної надмірності, вдихнув у неї безпосередність і жва-
вість. Художній досвід Люллі перейняли музиканти інших країн, у тому числі і великий 
композитор Англії XVII ст. – Генрі Персел.
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В середині ХVIII ст. в багатьох мистецьких жанрах відбувався процес оновлення та 
розвитку. В балетному мистецтві також визрівала потреба в докорінних перетвореннях. 
Великим реформатором балету став Жан-Жорж Новер, у широко відомих «Листах про 
танець» якого (1760 р.) вперше були сформульовані принципи і завдання класичного 
балету. Новер критикував його механічну умовність і пусту розважальну беззмістов-
ність, наголошуючи на тому, що балет повинен мати сюжет і будуватися на драматургії. 
Водночас він палко пропагував пантоміму як основу дієвого танцю, стверджуючи, що 
лише «жест, породжений почуттям, є правдивим і виразним. Жест… є другим органом 
мовлення, даним людині природою. Але почути його можна лише тоді, коли говорити 
йому наказує душа» [8].

В процесі історичного розвитку викристалізовувався і вдосконалювався цей особ-
ливий і неповторний художньо-виразовий ключ, закладений Ж.-Ж. Новером, через який 
балет відображає емоційно-образну сферу людського світосприйняття. Завдяки відсут-
ності мови у прямому зображенні подій, пластична виразовість рухів людського тіла 
розвивається в специфічну танцювально-хореографічну мову, здатну втілити стани, 
важкодоступні слову, або й недоступні взагалі. Відсутність слова дає можливість роз-
витку умовної лірико-емоційної та загально-поетичної мови танцю [3, 12]. Видатний 
хореограф М. Фокін писав: «Іноді танець може висловити те, що слово сказати безсиле» 
[14, 214].

Наскільки органічним є відображення душевного світу людини пластичною мовою 
танцю, настільки ж глибинною є спорідненість балету з музикою. «Музика – це душа 
танцю», – стверджує С. Катонова [6, 8]. Образна природа цих мистецтв багато в чому 
аналогічна. Музика опирається на виразовість інтонацій людської мови, хореографія – 
на виразність рухів людського тіла. Ні те, ні інше мистецтво при цьому не відтворюють, 
на відміну від драматичного театру, конкретних побутових інтонацій і рухів, а викорис-
товують лише сам принцип вираження почуття і змісту в інтонаційному відтворенні та 
в пластичному русі. Спільність образної природи створює можливість для музики та 
хореографії органічно поєднуватися в єдиній художній цілісності [3, 17]. 

Значення музики в народженні хореографічного твору відзначали багато видатних 
хореографів. Навіть найпростіший танець не існує без музики, яка дає йому емоційну та 
ритмічну основу. «Між музикою і танцем… існує тісний зв’язок, а тому балетмейстер 
безсумнівно осягне для себе істотну користь, якщо буде знайомий з цим мистецтвом 
практично: це завжди дозволить йому ясніше висловлювати композитору свій задум…
Музика для танцю – це те ж саме, що слова для музики. Вдалий вибір мотивів такий же 
важливий для танцю, як підбір слів і зворотів для красномовства… Добре написана му-
зика повинна живописати, повинна говорити… Відгукуючись на неї, танець стає ніби 
відлунням, що слухняно повторює за нею те, що вона промовляє», – писав Ж. Новер в 
своїх «Листах про танець» [8]. 

Коли ми говоримо сьогодні про необхідність вираження музики в танці, ми вима-
гаємо співпадіння образного строю, стилю музики і танцю, структури музичної мови і 
музичного малюнку, структури форми, відповідності темпу, метроритму. Однак це не 
означає, що потрібно «відтанцювати» кожну ноту, кожну долю такту, що в пластиці 
необхідно точно відтворити ритмічний малюнок мелодії [11, 113]. Хоча ще Ж. Новер 
стверджував: «танець подібний до музики, а танцівники до музикантів… У нас також 
є і октави, і цілі, і половинки, і четверті, і шістнадцяті, і тридцять другі, і шістдесять 
четверті. Нам також доводиться відраховувати такти і дотримуватися розміру; поєднані 
всі разом, ця невелика кількість па і невелика кількість нот відкривають шлях до без-



ISSN 2308-4855   155

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Íàñòþê Î. Ñèíêðåòèçì ìóçèêè ± òàíöþ â áàëåòí±é õîðåîãðàô±±

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

..

лічі різних поєднань і пасажів. Вони… є джерелом безконечної різноманітності» [8, 
238–239].

На важливості для балетмейстера бути обізнаним не тільки в законах хореографії, 
але й у сфері законів музичної драматургії, музичних жанрів і форм, наголошував і 
російський хореограф І. Смірнов. Він акцентував на тому, що це є досить вагомим для 
побудови структури танцю, номера, композиції вистави, розподілу смислових акцентів, 
кульмінації, для бачення нового характерного твору в цілому і в окремих його частинах. 
Балетмейстер повинен знати, як вибудовується в музиці проста дво- і тричастинна фор-
ми, рондо, варіації, сонатне алегро. Знати, наприклад, що в три частинній формі, третій 
розділ (реприза) повторює за тематичним матеріалом перший, а в рондо багаторазове 
повернення до головної теми переплітається епізодами різного змісту і характеру. Ба-
летмейстеру необхідно враховувати, що в сонатному алегро (це складна тричастинна 
форма) перший розділ – експозиція – вибудуваний на співставленні двох контрастних 
тем, які в середньому розділі – розробці розвиваються, а в третьому – репризі – знову 
повертаються до початкового вигляду. Все це може підказати балетмейстеру цікаві хо-
реографічні вирішення, дасть можливість розмовляти з композитором однією мовою. 
Не менш важливим є знання поліфонічного (багатоголосного) письма. Канони, фуги, 
поліфонічні варіації і просто підголоски, що характерні для народної музики, – це бага-
тий матеріал для фантазії балетмейстера [11, 118]. 

Та належить пам’ятати, що в хореографії є свої специфічні засоби виразовості, 
своя мова, свої композиційні прийоми. І якщо, наприклад, від виконавців симфонії або 
романсу вимагається точного дотримання тексту, природньо відчутого і продуманого 
інтерпретаторами, то пластичне прочитання музики дає більший простір фантазії. Тан-
цювальне її вираження вимагає, насамперед, образного бачення, осмислення характеру, 
стилю. І якщо визначення характеру і стилю музики у сприйнятті слухача, зазвичай, 
точні й визначені, то образне бачення – у всіх різне. Звідси – різне прочитання однієї й 
тієї ж музики, різна інтерпретація, звідси – різні сценічні вирішення одного й того ж му-
зично-хореографічного твору. Одне і те ж «Лебедине озеро» П. Чайковського, та ж сама 
«Весна священна» і «Жар-птиця» І.Стравінського та багато інших творів з’являються та 
існують в різних хореографічних варіантах. Це закономірно. Головне, щоб не було роз-
біжностей між стилем музичної і танцювальної мови, не було спотворення емоційного 
і смислового змісту музики [11, 118]. 

Значення музики в балетній виставі, насамперед, змістовне. Зазвичай композитор 
пише музику на готове лібрето, або в процесі спільної роботи з балетмейстером і сцена-
ристом. Образам, які містяться в літературному першоджерелі та сценарії, він дає в му-
зиці нове життя. Балетна музика змальовує почуття, стани, характери героїв, розкриває 
ситуації і розвиток дії, нерідко містить в собі лейтмотиви, які виявляють багатообразні 
відносини, що виникають між героями [3, 17]. «Танцювальна музика…повинна являти 
собою своєрідну програму, що підсилює і передбачає рухи і гру кожного танцівника» – 
писав Ж.-Ж. Новер [8, 127].

Балетмейстер ставить виставу, опираючись не тільки на драматичну канву сцена-
рію, але, насамперед, на музику, яка перевтілила та емоційно і змістовно збагатила цю 
канву. І це істотно впливає як на особливості вирішення тих чи інших окремих епізодів, 
так і на характер та форми драматургії танцювально-сценічної дії. Адже вона визнача-
ється драматургією і сценарію, і музики, відображає та поєднує в собі їх риси.

Під музичною драматургією ми маємо на увазі ті принципи відображення життє-
вих конфліктів, процесів, подій, які властиві інструментальній, симфонічній музиці. 
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В основі музичної драматургії завжди лежать емоційно-виразові теми. В їх співвідно-
шенні, контрасті, розвитку, розробці втілюються драматичні конфлікти та ідеї, наро-
джені реальним життям. Користуючись формами симфонічного розвитку, музика може 
передавати процес поступового наростання якогось стану, співставляти різні якості, 
зображати перетворення одних в інші, виявляти взаємозв’язок різного і відмінність 
подібного. Музика може розкривати підготовку нової якості або стану в процесі роз-
витку (поступове визрівання теми в розвитку іншої теми або в розробці), може виявляти 
контрасти, загострені до протилежності, показувати єдність і боротьбу протилежностей 
(в деталях і крупних співвідношеннях), об’єднувати протилежності у вищому синтезі, 
підсумовувати розрізнене, підводити підсумки процесів розвитку. Так завдяки логіці 
музичного розвитку і формотворення, образно значуща емоція переходить в ідею, а в 
симфонічній драматургії розкриваються вагомі життєві відносини [3, 17]. 

Цікавим прикладом в балеті є широко розповсюджене поняття «симфонічний та-
нець», що базується на спорідненості деяких танцювальних форм з формами симфо-
нічного розвитку музики. Говорячи про симфонічний танець, переважно мають на увазі 
розгорнуті масові хореографічні композиції за участю солістів, корифеїв і кордебалету, 
побудовані не на основі побутової подібності чи прямого зображення життєвих явищ, а 
нібито по аналогії з композицією і формами розвитку симфонічної музики. Класичними 
прикладами такого роду вважалися танці вілліс з «Жизелі», тіней з «Баядерки», дріад з 
«Дон Кіхота», нереїд із «Сплячої красуні», лебедів з «Лебединого озера», а також сцени, 
типу гран-па з «Пахіти» чи «Корсара». Великим майстром симфонічного танцю був 
М. Петіпа. Все, що робилося до нього, вело до його досягнень, а все наступне – опира-
лося на них [3, 21]. 

Як відомо, великий російський композитор П.Чайковський створював свої бале-
ти «Спляча красуня» та «Лускунчик» в тісному творчому контакті з балетмейстером 
М. Петіпа, виконуючи всі його вимоги, викладені в композиційному плані [11,c.116]. 
Композитор А. Петров – автор балетів «Створення світу», «Берег надії» підкреслював, 
що, починаючи з Чайковського, в хореографічному мистецтві утверджуються принципи 
і закони симфонічного розвитку музичних образів. І з часом все частіше симфонічні 
твори ставали основою балетного видовища. Видатний російський хореограф М.Фокін 
надавав великого значення процесу спільної роботи композитора і балетмейстера, 
«коли два художники разом творять смисл кожного моменту музики. Звичайно, для цьо-
го потрібне взаєморозуміння, щоб один одного запалювали своєю фантазією. Тоді два 
світи: світ пластичних уявлень і світ звукових образів поступово зближуються, допоки 
не зіллються в одне єдине ціле» [14, 257]. Це стосується як малих форм, так і велико-
масштабних хореографічних творів.

Б. Асаф’єв розглядав балетну музику як музику театральну, призначену бути ком-
понентом сценічного видовища. В числі небагатьох музикантів він визнавав за балетом 
своєрідне право перетворювати музику на «служницю» хореографічної дії, зовсім не 
применшуючи при цьому великої значимості музики. Процес пластико-танцювального 
формотворення Асаф’єв розглядав нарівні та паралельно з процесом формотворення 
музичного, визнаючи за кожним видом мистецтва право на естетичну самобутність. 
Однак, в паралельності цих процесів дослідник бачив корені нерозв’язних протиріч 
між музикою і хореографією в балетній виставі, протиріч, які в той же час є джерелом 
життєздатності обох мистецтв: «…Успіхи, що трапляються, – знахідка єдності складо-
вих елементів опери чи балету – лише уявні, ніби пійманий уві сні птах… В них, в цих 
знахідках, вся приваба – у вкрай нестійкій рівновазі непоєднуваного, а не в досягнутій 
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солідарності. Абсолютної ж єдності елементів в опері та балеті не буває, як не буває 
perpetuum mobile…» [5, 242].

Кожен період розвитку балетного театру висував перед композиторами та балетмей-
стерами свої художні завдання, які були пов’язані з постановкою, засобами виразовості, 
професійністю і досконалістю їх втілення. Кожне покоління митців, продовжуючи та 
збагачуючи традиції попередників, намагалося по-своєму розв’язати актуальні пробле-
ми, знаходити нові оригінальні музично-сценічні форми, які були б співзвучні сучас-
ності [12, 238].

Висновки. Аналізуючи зв’язок музики і танцю в їх вищій формі мистецького поєд-
нання – балеті, ми можемо відстежити, що, знаходячись у полі зору науковців, музикоз-
навців, композиторів, хореографів, цей процес і на сучасному етапі не вичерпує себе, 
відкриваючи нові можливості для пошуків, досліджень та експериментів, для плідної 
співпраці митців у створенні нових високохудожніх зразків.
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УДК 78.071.1:787 
Олена НІКОЛЕНКО,

м. Львів

КОМПОЗИЦІЙНО-СТИЛЬОВА СПЕЦИФІКА КОНЦЕРТУ 
М. ДРЕМЛЮГИ ДЛЯ БАНДУРИ З ОРКЕСТРОМ1

У статті аргументовані характеристики Концерту для бандури з симфонічним оркестром 
Миколи Дремлюги з позицій стильових установок, компаративних співставлень традицій та осо-
бливостей трактування сонатного циклу. Констатовані засади синтезування ознак академічного 
музичного мистецтва, принципів академічного виконавства, суто бандурного та етно-інструмен-
тального музикування загалом.

Ключові слова: Концерт, академізація бандурного мистецтва, виконавський репертуар, народ-
но-інструментальне музикування.

Nicolenko О. The compositional and stylistic specifi c of M. Dremlyuga concert for bandura and 
orchestra. The characteristics of Mykola Dremlyuga’s Concerto for bandura with the Symphony Orchestra 
from the style settings positions, comparative traditions mapping and the sonata cycle interpretations 
features are argued in the article. It is ascertained the basis of academic musical art synthesizing signs, the 
academic performance principles, only bandura and etnoinstrumental music playing in general. 

Key words: Concert, bandura art academization, performing repertoire, folk instrumental music 
playing.

Николенко Е. Композиционно-стилевой специфики концерта М. Дремлюга для бандуры с 
оркестром. В статье аргументированы характеристики Концерта для бандуры с симфоничес-
ким оркестром Николая Дремлюги с позиций стилевых установок, компаративных сопоставлений 
традиций и особенностей трактовки сонатного цикла. Констатированы основы синтезирования 
признаков академического музыкального искусства, принципов академического исполнительства, 
чисто бандурного и этно-инструментального музицирования целом.

Ключевые слова: Концерт, академизация бандурного искусства, исполнительский репертуар, 
народно-инструментальное музицирование.

Актуальність дослідження. Позиції народних інструментів у контексті академічно-
го музичного мистецтва – виконавства, педагогіки та композиторської творчості у ХХ 
столітті зумовили активність еволюційних процесів у кожному з названих напрямків. У 
створенні виконавського концертного та дидактичного репертуару поетапно відбувається 
опанування масштабних форм, у числі який вершинним досягненням постають сонатно-
симфонічні цикли: сонати, концертні поемні композиції, концерти з камерним, симфо-
нічним, народним оркестрами. Окрему лінію в цьому процесі творить бандурний репер-
туар, який засадничо відрізнявся домінуванням вокально-інструментальних сольних та 
ансамблевих жанрів та форм. 

Інструментальний репертуар, традиційно ужитковий, принагідний і малочисельний 
на початках академізації (1920-ті – 1960-ті рр.) компенсується шляхом створення перекла-
дів й оригінального академічного музичного мистецтва малих та середніх форм (програм-
на мініатюра, сюїта, варіації, рапсодії-в’язанки, поеми тощо). З розбудовою бандурної 
фахової академічної музичної освіти в Україні насущною необхідністю стає опанування 
великої групи нових жанрів, зокрема циклічних сонатних форм. А у наш час ці твори ста-
новлять важливу та істотну частину бандурного виконавського репертуару сучасності та 
є невід’ємною складовою інструментального музичного мистецтва України.
© Ніколенко О. Композиційно-стильова специфіка концерту М. Дремлюги для бандури з оркестром
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Аналіз досліджень. Сонатність у бандурній творчості є свідченням опанування най-
вищих форм академічного інструменталізму. Сформована порівняно пізно, ця жанрова 
сфера практично не містить прикладів камерного музикування та дидактичної спрямо-
ваності. Її представляють композиції, що постали для потреб високотехнічної концертної 
практики та в процесі новаторських експериментальних пошуків. Звідси – нетиповість 
сонатних циклів, тяжіння до поемності, наскрізних драматургічних та інтонаційних 
взаємозв’язків, технічна складність, тяжіння до експериментування у галузі форми, тема-
тичної роботи, тембральності, виразовості у творах А. Коломійця, М. Дремлюги, В. Зу-
бицького. «Оригінальні твори композиторів К. Мяскова, М. Дремлюги, А. Коломійця та 
інших періоду становлення академічного статусу бандури (50-60 рр. ХХ ст.) [...] запозичу-
вали традиційні фортепіанні форми викладу романтичної музики і з’явилися необхідним 
ланцюгом в процесі становлення «нового» професійного обличчя бандурної творчості: 
зосередження на концертно-сонатних жанрах, які концентрують у професійних колах 
уявлення про академічну композиторську майстерність» [2, 77].

Жанр концерту (концертино) є свідченням високого композиторського професіона-
лізму та виконавської віртуозності, а трактування бандури як солюючого інструмента в 
композиціях з оркестром свідчить про його впевнене утвердження в галузі академічного 
інструментального виконавства. «Ще у 1920-ті роки тодішній народний комісар освіти, 
активний борець за українську культуру Микола Скрипник пропонував ввести бандуру 
до складу симфонічного оркестру, маючи на увазі досягнення тим самим подвійного 
ефекту: створення української симфонічної музики, що відрізнялася б від симфонізму 
інших країн, і за рахунок цього збагачення не тільки національної, але й усієї світової му-
зичної культури... Думка про можливість поєднання старовинного народного інструмента 
і усталених для професійної музики жанрів виявилася дуже плідною, хоча її реалізацію 
було відкладено на декілька десятиліть» [4, 29]. У 1954 р. Г. Таранов написав тричастин-
ний подвійний концерт для бандури, балалайки і симфонічного оркестру у 3 частинах. 
Згодом – Д. Пшеничний створив одночастинний концерт-фантазію для бандури з оркест-
ром (1957), М. Сільванський – концерт у трьох частинах для бандури соло, А. Мація-
ка – концерт для бандури з оркестром. Швидке вигасання популярності названих творів 
зумовлене загальноакадемічною підготовкою названих митців, котрі не були в достатній 
мірі обізнані з технічним та виразовим потенціалом інструмента, вкрай необхідним для 
досягнення переконливого мистецького вирішення у концертному жанрі. Отже, реальне 
формування самобутнього концертного репертуару припадає на 1970-1980-ті роки, коли 
свій внесок у даний жанр здійснили В. Тилик (два концерти 1976,1986), К. Мясков (три 
концертино для бандури з оркестром народних інструментів, 1976, 1987) та М. Дремлюга 
(концерт для бандури з симфонічним оркестром (1987). 

Неординарність позиції Миколи Дремлюги (1917–1998) у наведеному переліку 
визначається тим, що він став одним з перших фахових композиторів, який планомірно 
опановував провідні форми академічного музикування для бандури в тісній співпраці з 
виконавцями-практиками. Його масштабний доробок (у т.ч. бандурний) стабільно фігу-
рує у наукових працях різного спрямування. Такими є істотні дослідження у галузі істо-
рії фахової освіти Оксани Дубас («Становлення і розвиток професійної бандурної осві-
ти в Україні (ХVIІ − перша половина ХХ ст.)», К., 2008); присвячені творчій діяльності 
окремих визначних митців: праця Івана Панасюка («Творча діяльність С. В. Баштана в 
контексті становлення київської школи академічного бандурного виконавства», К., 2008 
[5]); статті та дисертація Олександра Олексієнка («Творчість Миколи Дремлюги і процес 
становлення бандурного репертуару», К., 2003 [4]). Сонатні жанри для бандури вивчала 
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Н. Морозевич [2; 3]. Однак в них відсутні характеристики його Концерту для бандури 
з симфонічним оркестром з позицій стильових установок, компаративних співставлень 
традицій та особливостей трактування сонатного циклу, чому присвячено дану роботу. 

Відтак, метою нашої статті є аналіз музикознавчо-виконавського аспекту та компози-
ційно-стильової специфіки концерту для бандури з оркестром М. Дремлюги.

Виклад основного матеріалу. До створення бандурного концерту М. Дремлюга на-
був ґрунтовний досвід у цьому жанрі в інших інструментальних сферах: у його доробку 
– 8 концертів для різних інструментів (в т.ч. для фортепіано, труби, скрипки, гобоя) із 
симфонічним оркестром. Іншим важливим аспектом оригінальної позиції у царині ін-
струментальної музики стала добра обізнаність митця у галузі української фольклорис-
тики, що виявилося особливо принадним для роботи над бандурним репертуаром. І що 
найголовніше – доробок для бандури був орієнтований на конкретний виконавський по-
тенціал інструменталіста-віртуоза, наділеного неабияким творчим хистом. 

Співпраця композитора з С. Баштаном розпочалася з 1957 року і тривала до останніх 
років життя митця, залишивши найбільший порівняно з іншими композиторами обсяг 
творів для бандури. «Еволюція бандури – від простого, народного, акомпануючого інстру-
мента до принципово нового, професійно-академічного, сольно-віртуозного – органічно 
поєдналась з багатьма паралельними і взаємозумовленими процесами: вдосконаленням 
конструкції інструмента, систематизацією професійної музичної освіти, створенням оригі-
нального репертуару, в т. ч. сольно-інструментального (якого до цього майже не існувало), 
розширенням географії бандурного мистецтва в Україні, появою нової генерації концерт-
них виконавців, виходом українських бандуристів на світові мистецькі терени» [5, 13]. 

Для розвитку бандурного виконавства поява творів М. Дремлюги мала велике зна-
чення. Склавши основу педагогічного та концертного репертуару, вони стали важливим 
чинником формування школи академічного бандурного виконавства. 

Композитор послідовно розкривав виразові та віртуозні можливості бандури. У його 
доробку твори різних жанрів та різних рівнів складності. Це програмні мініатюри й кон-
цертні п’єси («Баркарола», «Марш», «Танець», «Лірична пісня», Пасакалія, «Елегія», 
Рондо, «Дума», Капричіо), три сюїти, «Поема-рапсодія» для бандури з фортепіано, три 
сонати (№ 1 e-moll у 4 ч., № 2 D-dur у 3 ч., № 3 G-dur у 2 ч.) та вищезгаданий Концерт.

Створення Миколою Дремлюгою Концерту для бандури із симфонічним оркестром 
стало визначною подією в розвитку української музичної культури. Його поява мала ве-
лике значення у світі бандурного мистецтва, завдяки поєднанню яскраво мелодичного 
тематизму, композиційно завершеної форми наділеної якісно новим рівнем художніх і 
технічно-виконавських проблем.

Концерт для бандури з симфонічним оркестром М. Дремлюги – яскравий за образним 
змістом, нетрадиційний двохчастинний цикл (І ч. – Allegro moderato, ІІ ч. – Allegro), що є 
зразком лірико-епічного типу симфонізму. Це засвідчує близькість його власних мистець-
ких позицій до стильових орієнтирів його наставника у класі композиції – Л. Ревуцького. 

У творі експоновано дві музично-інтонаційні сфери, які тісно пов’язані з українським 
народнопісенним мелосом: у першій частині концерту переважає героїко-лірична образ-
ність, у другій – лірико-танцювальна. 

Перша частина має сонатну форму із невеликим акордовим вступом оркестру, в якому 
вчуваються інтонації козацьких пісень. Він побудований на інтонації етнохарактерного 
звороту (низхідного тетрахорду) з прохідним хроматизмом. Колористичній і, водночас, 
нейтральній гармонізації притаманні відхилення до побічних тризвуків та їх ладові 
трансформації: 
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t53 – DD→VII4
3 – III5

3 – VIпон.III - t5
3 – S5

3 – III5
3 – D11

6→III5
3 – t5

3
Головна партія (ц. 1, Allegro moderato, e-moll з IV# та VI# ступенями), яка поєднує 

риси емоційної декламації та думної заплачки, викладена у простій тричастинній формі зі 
скороченою репризою та почерговим експонуванням теми солістом і оркестром. 

Початково вона експонується солістом (її будова 6+6 тт.). Це активна, експресивна, 
напориста за характером тема, поєднує риси емоційної декламації та думної заплачки. 
Активізація та внутрішня динаміка підкреслюються пунктирами (як у партії соліста, так 
і в оркестрі), альтерацією ступенів (з IV# та VI# ступені у високому регістрі та VII# - в 
низькому), октавним дублюваннями мелодії та акцентуваннями окремих фраз. Водночас 
ця тема наділена низкою фольклорних ознак: розташування альтерованих ступенів за взі-
рцем кобзарських «жалів», повторність тріольних та шіснадцяткових остинатних зворо-
тів, що перекидає лінію тяглості від кобзарських перегр-імпровізацій.

Протягом усього викладу зберігається домінування партії соліста на тлі ритмізованої 
акордово-тонічної педалі оркестру.

У її середньому розділі тема проводиться почергово в оркестрі (a-moll, IV# та VI# у 
перемінних метрах 5/4 та 4/4) та в a-moll (з IV# та VI# ступенями), F-dur та H-dur у соліс-
та. Йому притаманний декламаційно-епічний характер. Виклад його основного матеріалу 
опирається на діалог оркестру та соліста Ефект бурдонних квінт і рівномірне чергування 
шістнадцятих тривалостей у середньому регістрі створюють фон для розвитку мелодії дум-
ного характеру в притаманному для на ціональної ладо-інтонаційної сфери з елементами гу-
цульського а-moll та двічі гармонічного F-dur. Вищеназвані характеристики, як і варіантний 
тип музичного розвитку, підкреслюють зв’язок з традиціями народно-інструментального 
музикування, кобзарською традицією. Ця тема доповнює першу тему головної партії своїм 
епічним началом, проте зберігає її тривожність і драматичну схвильованість.

Скорочена реприза містить модуляційний перехід-зв’язку з основної в домінантову 
тональність (тональність побічної партії). Побічна партія (ц. 3, h-moll, p, 3/4) переносить 
у зовсім іншу образну сферу ідилічних образів природи, витонченої журливої лірики. 
Вона має лірично-пісенний характер та синтезує жанрові ознаки ліричних веснянок-зак-
личок і викликає яскраві асоціації з веснянковою темою з Симфонії № 2 Л. Ревуцького. 
Водночас ці риси доповнено жанровою опорою на баркаролу, що зумовлено хвилеподіб-
ним супроводом. 

Тема базується на пентахорді із подальшим розширенням діапазо ну в процесі варіа-
ційного розвитку і почергово експонується оркестром та бандурою. У крайніх розділах 
вона викладена в дуетній фактурі. Середній розділ (4-та цифра) містить похідний конт-
раст. У ньому домінує партія соліста, яка не просто експонується, а бурхливо розвиваєть-
ся, творячи локальну кульмінацію експозиції. 

У репризному проведенні теми з’являється типово романтична акордова пульсація у 
партії бандури, що матиме в подальшому наскрізне значення.

Розробка стисла і динамічна, знаменується вторгненням матеріалу головної партії 
(ц. 6, G-dur, f). Вона чітко членується на два контрастні розділи. У першому матеріал 
головної партії почергово поводиться в наступних тональностях:

G-dur – A-dur – D-dur – A-dur – d-moll – a-moll – e-moll – C-dur – c-moll – e-moll.
Другий розділ розробки – віртуозна каденція бандури соло в межах домінантового 

предикту до репризи, який містить подальший стрімкий висхідний рух шістнадцятими 
та їх секстолями до кульмінаційної трелі. У цьому епізоді композитор широко послуго-
вується засобами варіантної перегармонізації, притаманної народно-інструментальному 
виконавству. 
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У репризі теми експозиції викладені в основній тональності: головна партія викону-
ється почергово оркестром та солістом з динамічним переходом-пасажем, на який накла-
дається побічна партія. Реприза (ц. 8, e-moll) відкривається дуже компактним викладом 
першого розділу головної партії (7 тт.) в оркестрі, тема середнього розділу (cis-moll, 4 + 
4 + 2 тт. зв’язки-переходу) − викладена солістом. Зв’язуючий розділ у соліста не лише 
розростається до 5 тактів, але й накладається на подальше експонування побічної партії в 
оркестрі (e-moll, mf, 3/4), поступаючись місцем оркестровому звучанню. 

У темі домінує оркестрове звучання і лише в репризному проведенні її тричастинної 
форми у віртуозному розвиненому викладі бандура виконує тему приховано-поліфоніч-
ного голосу з м’яким пластичним дублюванням оркестру. Широкий розвиток підводить 
до невеликого сольного каденційного розділу (11 тт.) та генеральної коди-кульмінації 
(ц. 12, ff, e-moll, 3/4), яка розпочинається в партії оркестру на фоні бандури в основній 
тональності, а згодом, насичуючись кульмінаційною патетикою, звучить у соліста. 

Матеріал оркестрової коди виростає з початкової поспівки побічної партії. Завдяки октав-
ним акордовим дублюванням та ритмічній спрощеності, а також тріольній акордовій бандур-
ній пульсації на переможному ff, вона набуває патетичного та пристрасного характеру. За-
ключне співзвуччя збагачує тонічну педаль (e-moll), бітональним комплексом (e-moll – G-dur.) 

Друга частина (Allegro) – танцювально-жанровий фінал вносить образний і темповий 
контраст. Вона більш рухлива і колористично-грайлива, з елементами танцювальності. 
Цей розділ має форму подвійних варіацій з рисами тричастинності. Він також починаєть-
ся акордовим вступом – восьмитактовою акордовою темою з колористичним співставлен-
ням далеких тональностей, яка задає жанр, ритм, характер і тип руху. 

Основна тема (ц. 3, 9 т., E-dur, 4/4, f) експонується бандурою (оркестр долучається до 
метрично мірного акомпаненту-гармонізації). Це – весільна пісня «Вибирала мати», яка 
надалі розвивається за принципом варіацій на soprano-ostinato. 

Так, перша варіація – у C-dur, її виклад близький до експозиційного з невеликим фак-
турним розвитком. Після п’ятитактової віртуозної переклички (ц. 14) у соліста виклада-
ється друга варіація – у fi s-moll, де тема завуальована у акордових репетиціях-tremolando. 

У наступній варіації проведення теми доручається оркестру (A-dur, mf), після чого 
тема дублюється солістом (E-dur з розщепленим ІІІ ступенем, p), діалогічно в оркестрі та 
соліста у вигляді лірико-пісенної імпровізації. 

Чергова імпровізаційна зв’язка підводить до центрального розділу форми (від ц. 16, 
Meno mosso). Він має розробковий характер завдяки мінливому тональному плану та 
постійній зміні домінанти виконавців: бандури (D-dur – fi s moll – cis-moll) та оркестру 
(A-dur – fi s-moll – h-moll – D-dur). Однак, у ньому також присутня варіаційність. В основу 
цієї побудови покладено нову підкреслено просту, лірично-пісенну тему. Її виклад біто-
нальний, у гармонізації рівною мірою присутні ознаки D-dur та h-moll. Перша варіація в 
оркестрі викладена в a-moll, друга – (тут домінує соліст) повертає до бітональності (D-dur 
–h-moll), наступні – обидві оркестрові – відповідно у E-dur та F-dur. Подібний прийом 
яскраво засвідчує риси етнічного колективного музикування з яскравими тонально-ладо-
вими та інтонаційними контрастами при зміні танцювальних «колін».

Репризний розділ вводиться зв’язкою домінантового забарвлення до E-dur – одно-
іменного ладу до основної тональності концерту, у ньому знову використовується вели-
котерцеве співставлення тонік: E-dur (оркестр) – C-dur (оркестр) – E-dur (бандура). А у 
подальшому викладі низки варіацій чергуються провідні ролі соліста та оркестру.

Кода фіналу (ц. 20) включає тематичні ремінісценції – побічну партію з І ч., видо-
змінену ладово і ритмічно, та тему вступу з попередньої частини (E-dur, ff) в ущільненій 
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фактурі. Вона присвячена типовому концертуванню – грі-змаганню соліста й оркестру з 
почерговою демонстрацією технічних і тембральних можливостей.

Концерт М. Дремлюги для бандури із симфоні чним оркестром є прикладом синтезу-
вання засад академічного виконавства, суто бандурного та етно-інструментального музи-
кування загалом. Цей твір був обов’язковим на Міжнародному конкурсі ім. Г. Хоткевича 
(2001). «За типом композиції та деякими іншими стильовими ознаками концерт близький 
до третьої сонати, що виявляється у двофазності композиції з помірно швидкою першою 
частиною та ще більш віртуозним фіналом, речитативності мелодики у солюючого ін-
струмента, різноманітності прийомів виконавської техніки, виразній національній основі 
музики» [4, 29–33].

Маючи двочастинну композицію, твір є наближеним до романтичних зразків вільно 
трактованого сонатного циклу. Стислість форми компенсується багатотемністю, бага-
торівневим контрастом індивідуалізованих розділів. Натомість відсутність драматизму, 
конфліктності тем, заміна їх контрастом, взаємодоповненням фольклорно-ліричного та 
епічного начал, картинність та колористика, наявність обрамлень, засвідчують ознаки лі-
рико-драматичного симфонізму.

З погляду взаємодії виконавських партій, можемо віднести цей твір до типу паритет-
них концертів, для якого характер ні високий рівень розвитку сольної й оркестрової партій 
та конфліктний характер музичної драматургії. Відсутність у першій частині принципу 
подвійної композиції (оркестру і соліста), що був у класиків одним із головних факто-
рів прояву принципу концертування як зма гання, сповна компенсується симфонізацією 
музичного розвитку обох партій тема тичними «перегуками» соліста й оркестру, їх вза-
ємопроникненням.

Висновки. Досліджуваний концерт – доволі складний для виконання твір, містить в 
собі низку інтонаційних, гармонічних, фактурних та інших труднощів. Заслуговує уваги 
й обізнаність автора у технічних і виразових можливостях інструмента, тобто у зручності 
застосування різноманітних виконавських прийомів, притаманних фактурному викладу 
бандури: гра на верхньому ряді, акордові пасажі, дрібна техніка (тріолі, квінтолі, сексто-
лі). При цьому композитор грунтувався на вивченні можливостей інструмента, не тільки 
враховуючи вже існуючі прийоми, а й відкриваючи шлях до формування нових видів тех-
ніки, що зумовлене специфікою драматургії твору, яскравими змінами та трансформацією 
образів. 
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УДК 793.3:792.82(091)
Олександр ПЛАХОТНЮК

м. Львів

ДЖАЗ ТАНЕЦЬ НА АКАДЕМІЧНІЙ БАЛЕТНІЙ СЦЕНІ: 
ГЕНЕЗИС ТА ПЕРСОНАЛІЇ1

У статті розглядається джаз-танець у контексті академічного балетного театру, як скла-
дова частина сучасного хореографічного мистецтва кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. 

Ключові слова: джаз-танець, академічний балетний театр, контемпорарі джаз-танець, 
Ролан Петі, Моріс Бежар, Джордж Баланчин, Дмитро Брянцев, Михайло Лавровський, Василь 
Тихомиров, Лев Лащилін

Plakhotnyuk О. Jazz dance on the academic ballet stage: genesis and personalities. The article 
deals with jazz dance in the context of academic ballet theatre, as a modern choreographic art integral 
part of the late twentieth century and the beginning of the XXI century.

Key words: jazz dance, academic ballet, contemporary jazz dance, Roland Petit, Maurice Bejart, 
George Balanchine, Dmytro Bryantsev, Michailo Lavrovskiy, Vasyl’ Tikhomirov, Lev Lashchylin.

Плахотнюк А. Джаз-танец на академической балетной сцене: генезис и персоналии. В 
статье рассматривается джаз-танец в контексте академического балетного театра как сос-
тавная часть современного хореографического искусства конца ХХ века – начала XXI века.

Ключевые слова: джаз-танец, академический балетный театр, контемпорари джаз-танець, 
Ролан Пети, Морис Бежар, Джордж Баланчин, Дмитрий Брянцев, Михаил Лавровский, Василий 
Тихомиров, Лев Лащилин.

Постановка проблеми. Джаз-танець за своїм змістом – синкретичне мистецтво, що 
об’єднує у собі музику (реальне виконання «живий звук», або фонограма, інколи спів, 
пісня або шумові ефекти) та хореографію (танець, жест, пантоміма, міміка), а також 
акторську і режисерсько-балетмейстерську майстерність, художні аспекти (декорації, 
костюми, освітлення), драматургію (драматична дія, мізансцени), літературу (літера-
турний твір, слово – сценарій, назва балету, лібрето, театральна програма), на даний 
час активно долучаються новинки науково-технічного прогресу (відео-інсталяції, кіно-
кадри, відео-проекції, технічні ефекти).

В контексті розвитку і становлення вітчизняного сучасного мистецтва та намагання за-
лучення до світової спільноти митців є важливим розуміння першоджерел зародження джа-
зу, всіх його жанрово-стилістичних формах втіленнях художнього образу. Саме тут джаз-
танець виступає – як один з носіїв сучасної культури і є засобом естетичного сприйняття 
широкого спектру, його специфіка визначається багатобічним впливом на формування ху-
дожньо-мистецького сприйняття і формування культурно-мистецького рівня людини.

Аналіз досліджень. Наукова думка у галузі джазового мистецтва на сьогодні на-
лічує велику кількість досліджень з історії, теорії та практики, в яких розкриті питання 
виражальних засобів, формування культурних і мистецьких цінностей джазу, розгляну-
то його на рівні функціювання, сприйняття, змістовності тощо. Теоретичною базою є 
дослідження музикознавців, мистецтвознавців з питань джазового мистецтва: 

 узагальнюючі наукові напрацювання з історії формування джазового музичного 
мистецтва представлено у працях Е. Волинського, Л. Кияновської, В. Конен, Р. Косаче-
вої, Ю. Панасьє, В. Сафранського;

© Плахотнюк О. Джаз танець на академічній балетній сцені: генезис та персоналії
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 особливості мистецтвознавчих питань дослідження джазової музики розробля-
лись та розглянуті у працях О. Воронавева, С. Капелюшок, О. Капелюшок-Войченко, 
О. Коверза, М. Матюхіна, О. Сторокова, О. Шевченко, С. Шулін;

 дослідження з історії розвитку, формування та характеристики сучасного хорео-
графічного мистецтва Н. Горбатової, І. Лепши, О. Ноги, М. Пастернакова, Ю. Станішев-
ського, В. Туркевич, Є. Уварова, С. Худекова;

 базовими для висвітлення теми, що розглядається, стали дослідження з питань 
становлення джаз-танцю як одного з стилів сучасного хореографічного мистецтва, його 
функції, вивчення виконавських і балетмейстерських шкіл, що проводили Т. Васильева, 
О. Володіна, О. Дініц, В. Нікітіна, В. Пасютинської, Д. Шарикова, Н. Шереметьєвскої, 
В. Шубаріна.

Мета статті полягає у проведенні аналізу використання джаз-танцю у постановоч-
ній роботів балетмейстерів академічного балетного театру у період ХХ ст. – початку 
ХХІ ст.

Виклад основного матеріалу. Сучасне хореографічне мистецтво, за твердженням 
В. А. Шубаріна, з кінця ХХ ст. початку ХХІ ст. розвивається у трьох напрямках: 1) су-
часний балет, 2) джаз-балет, 3) танець в сучасних популярних ритмах [4, 22]. Ці ключові 
напрямки розвитку хореографії основані на новому підході до позицій і положень люд-
ського тіла, пластики, ритму, трактування і осмислення хореографії як виду мистецтва. 
Цілий ряд провідних балетмейстері світу звертаються саме до хореографії джаз-танцю 
для втілення своїх творчих задумів.

Ще в середині ХХ ст. джаз танець яскраво представлений у балеті «Червоний мак» 
(рос. «Красный мак»). Це балет в 3-х діях, на музику Рейнгольда Глієра, хореографія, 
лібрето Михайла Курилко прем’єра відбулася 14 червня 1927 року в Великому теа-
трі Союзу РСР, (друга редакція – 1948 р., третя – 1957 р., четверта – 2010 р.) [5, 84 
– 88]. Тут вперше на балетній сцені у рамках класичного балету представлений танець 
«Яблучко», танець, що був популярний серед одеських моряків з елементами чечітки 
(теп-танцю). Асаф Мессерер виконав тут дивертисментний номер зі стрічкою власної 
постановки. В цьому балеті, вирішуючи проблематику представлення буржуазії балет-
мейстери звертаються до джаз-танцю, оскільки на той час у Радянському Союзі джаз 
вважався буржуазним видом мистецтва. Під час сцен у палаці начальника порту, ошатні 
дами танцюють з офіцерами джазовий танець чарльстон, а також вальс-бостон. Завдяки 
цьому художньому прийому глядачі мали можливість побачити і ознайомитись з джазо-
вою хореографією 20 років ХХ ст., що була популярна в Америці і Європі. У 1955 році 
чехословацьке телебачення знімає фільм-балет «Красный мак», режисер-постановник 
Павло Блюменфельд [7].

Ролан Петі (1924–2011 рр.) – французький танцівник і хореограф, один з визнаних 
класиків сучасного балету XX століття, його постановки, де використано джаз-танець: 
«Американець в Парижі», «Яйце всмятку», «Кіно-перлина», «Пожирачка діамантів», «Пінк 
Флойд Балет», «Балабиль», «Балет електронів», «Зізі в ревю Ролана Петі», «Зізі я тебе ко-
хаю». З іменем Ролана Петі пов’язане нове виключно прогресивне починання для сучасно-
го балету Франції, він вивів його в авангард світової хореографії, активно відображає жит-
тєві проблеми, настрої, мотиви, відчуває силу до сильних почуттів і смак до романтизму, до 
всього того, що хвилює його сучасників. Як балетмейстер він не боявся експериментувати з 
новими для балету напрямами сучасного хореографічного мистецтва [3].

«Американець в Парижі» (фран. Un Amétricain à Paris), музика Дж. Грешвіна, 
прем’єра відбулась 29 грудня 1944 року у Парижі, театр Сари Бернард [3, 160]. Перший 
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балет Ролана Петі в жанрі балетної комедії з джазовими ритмами, з гострими зама-
льовками побуту. Балет зображував простодушність юначих захоплень Петі «американ-
ським стилем», характерне для військового часу, він під час окупації німцями Парижу, 
ухитрявся слухати по радіо ритми Америки, переглядати американське кіно і як наслі-
док, його юнацьке захоплення джазом відобразилось в цілому ряді балетів, театральних 
постановках у мюзиклах, і музичних ревю [3, 19]. 

«Яйце всмятку» (фран. L’Oeuf à la Coque), сценарій Р. Петі, музика М. Тирьє, 
оформлення С. Лепрі, прем’єра відбулась 16 лютого 1949 року у Лондоні, театр Прин-
ца [3, 162]. Цей балет – жартівливе наслідування мюзик-холу. Дія розвертається у 
просторій кухні, де команда кухарів підготовлювали велику пічку для варки, при цьо-
му постійно пустують, в цей час стайка курочок-дівчат, зігнана в коло, є своєї участі. 
Коли остання з них входила у піч, вона відкладала яйце. Кухарчуки опускали його в 
котел, звідти появлялась рідкісна екзотична птаха. Вона проходжала і дразнила куха-
рів, але не дозволяла себе торкатись, та врешті-решт звертала увагу на повара (Петі), 
вступала з ним у екстравагантний дуетний танець. Балет вражав хореографічною ви-
думкою і динамічністю, в чому відіграли роль жартівливо-несамовиті ритми музики 
Моріса Тирьє [3, 64].

Наступне звернення Роланна Петі до джазового танцю є у балеті «Пожирачка діа-
мантів» (фран. La Croqueuse de doamants), сценарій Р. Петі і А. Адама, музика Ж.-М. Да-
маза, оформлення Ж. Вакевича, прем’єра відбулась 25 вересня 1950 року у Парижі, те-
атр «Мариньї» [3, 162]. Балет створений дня чергового парижському сезону 1950 року, 
тут він задумав зовсім незвичним шляхом показати талант балерини Рене Жанмер (Зізі) 
і свою захопленість джазом. В цьому балеті Ролан і Рене виконували головні партії та 
ще й дебютували якості виконавців шансоньє. Музична партитура балету була написана 
молодим композитором Жаном-Мишелем Дамазом, поєднувала свого роду комедійний 
мюзикл, де динамічні джазові танцювальні ритми поєднувались з естрадними піснями. 
Оформлення вистави займався Ж. Вакевич. Тут Петі вперше звертається до жанру мю-
зиклу [3, 61–62].

«Кіно-перлина» (фран. Ciné-bijou), сценарій Ж.-П. Креді, музика П Пті, декорації 
А. Борейпейра, костюми Р. Гро, прем’єра відбулась 17 березня 1953 року у Парижі театр 
Імперії [3, 162]. Пародійний балет був створений після знайомством Петі з Голівудом 
під час зйомки у фільмі Дені Кея «Ганс-Християн Андерсон», з його продукцією, ажі-
отажем, що царював довкола кіностудій, все відображено в «Кіно-перлині». Музика до 
балету несла в собі інтонації джазових ритмів. Сюжет балету простий: дівчинка і хлоп-
чик, сидячи у кіно, уявляють себе героями фільму – спокусницею-вамп і гангстером, 
поки не вмикається світло і вони розходяться кожен у свою сторону [3, 65]. 

«Пінк Флойд Балет» (фран. Pink Floyd Ballet), музикальна імпровізація «Пінк Флой-
да», прем’єра відбулась 14 січня 1973 року у Парижі, Палац спорту [3, 166]. Цей балет 
– танцювальна імпровізація, із захопленням виконувався всією трупою під музичний 
супровід британської групи «Пінк Флойд» (англ. Pink Floyd), яка розміщувалась на 
підвищенні у глибині сцени. Новаторство, та ще й при участі популярної поп-групи, 
привернуло увагу глядача, а особливо молоді [3, 146]. Варто зазначити ще балет Рола-
на Петі, де прослідковано звернення до джазу, це «Балабиль» (фран. Ballabile), музика 
Є. Шабриє, оформлення А. Клаве, прем’єра відбулась 5 травня 1950 року у Лондоні, 
театр «Ковент-Гарден» [3, 140].

У творчості французького хореографа Ролана Петі тісно закріплені контакти балету 
з «легким жанром» мюзиклу, це пов’язано з переходом Рене Жанмер (провідної тан-
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цівниці балетної трупа Петі, дружини, її творчий псевдонім Зізі Жанмер) переважно 
у вокальний репертуар. Ролана запрошують ставити вистави у «Казино де Парі», де 
виступає його дружина Зізі Жанмер [3, 137]. Тут такі балетно-вокальні твори, як: Ревю 
«Зізі в ревю Ролана Петі» (фран. «Zizi dans revue dr Roland Petit»), прем’єра відбулась 
1 лютого 1970 року у Парижі «Казино де Парі»; Ревю «Зізі я тебе кохаю» (фран. «Zizi 
je t’aime»), прем’єра відбулась у лютому 1972 року у Парижі «Казино де Парі» [3, 165]. 
Ще один з музично-хореографічних торів Ролана Петі ревю «Балет електронів» (фран. 
«Ballets des electrons»), музика Р. Корню, прем’єра відбулась 10 липня 1960 року у Па-
рижі, театри на Елісейських полях [3, 164]. 

Учні Ралана Петі також звертались у свої балетних постановках до джаз-танцю як 
основного лейтмотиву хореографічних творів. Наприклад, Моріс Бежар (фран. Maurice-
Jean Berger), (1927–2007 рр.) у власних постановках використовував джаз-танець, про 
що згадує у мемуарах «Мить в житті іншого» [2]. Здійснюючи постановки балетів 
для фестивалю на честь Ле Корбюзьє у Марселі, він зазначає: «Фестиваль авангарду 
зобов’язує! Я стараюсь. На сам перед, істинний авангард – у тому, щоб виступити з 
чимось строго класичним, я ставлю па-де-де, строгіше немає куди вже, на музику Аль-
біноні (альбіноні під відкритим небом – це чудово). Буде ще два балети, в яких я перемі-
шаю танцівників і скульптури, що будуть рухатись! Тектора на джазову музику Джерри 
Малигана, де скульптура Марти Пан, вирізана із тикового дерева, поглинає одного із 
танцівників. Тектона – балет, що полюбився мені надовго, ми будемо виконувати його 
часто… двадцять років по тому я поновлю його, щоб показати в Нью-Йорку, майже не 
міняючи хореографію» [2, 70–71].

«Чи не все одно?» (рос. «Не все ли равно?» англ. «Who cares?») балет Джорджа Ба-
ланчина, прем’єра в відбулась 7 лютого 1970 році, на сцені «Лінкольн-центра» у Нью-
Йорку [6, 59]. Передісторія балету така. Ще в 1937 році композитор Джордж Грешвін 
запросив балетмейстера Джорджа Баланчина у Голівуд для спільної праці над балетом, 
який мав називатись «Goldwyn Follies». Та під час роботи композитор помирає. Лише 
після тридцяти років Баланчин поставив на музику Гершвіна балет з назвою «Чи не все 
одно?», за основу взято шістнадцять пісень Гершвіна, що були написані в період 1924 
– 1931 років. Вибір хореографа впав на ті пісні, що особливо гостро передавали спе-
цифічну атмосферу Монхеттена. Аранжування пісень для балету зробив Херши Кей. 
Балет був також поставлений у Новосибірському театрі опери і балету, Росія (2008 р.), 
Естонському театрі опери та балету (2011 р.) [1, 16–20]. 

«Ньюйоркець» –балет на музику Джордж Грешвіна, хореографія Леоніда М’ясіна 
[1, 20]. Леонід М’ясіна (рос. Леонид Мясин; фран. Léonide Massine), хореограф, ба-
летмейстер і балетний танцівник, кіноактор; автор понад 70 балетних постановок [6, 
143–144]. Балет «Ньюйоркець» був витриманий у американських традиціях сучасного 
мистецтва на джазову музику Дж. Грешвіна. 

«Порги и Бесс» (англ. Porgy and Bess) балет у двох діях, музика Джорджа Гершві-
на, балетмейстер-постановник Михайло Лавровський, художник Мураз Мурванидзе, за 
мотивами однойменної опери, що була написана Дж. Гершвином за романом Дюбоза 
Хейворд «Поргі», прем’єра відбулась у 1935 році. Працюючи над балетом, Михайло 
Лавровський досягнув балансу між джазовим стилем і традиційним класичним тан-
цем. Це історія кохання каліки Поргі до чарівної дівчини Бесс. Створений Лавровським 
образ безногого каліки Поргі досконалий. Балетмейстер, жартуючи, подолав складну 
пластичну проблему – його герой, не задіявши ноги, танцює. У 1987 році знімається 
фільм-балет «Порги и Бесс» [1, 4–15]. 
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«Ковбої» – одноактний балет на музику Джорджа Гершвіна, «Рапсодії в стилі блюз», 
сценарій і хореографія Дмитра Брянцева, прем’єра відбулась у 1988 році у Московсько-
му академічному музикальному театрі імені К. Станіславського і В. Немировича-Дан-
ченка, у 1990 році балет був екранізований [1, 4–5]. Хореографічна фантазія розповідає 
про події в маленькому американському містечку періоду колонізації Заходу Америки. 

17 квітня 2013 року у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка відбулася прем’єра одноактного балету «Хореографічна фантазія «Sinfonia 
estravaganza», музика Львівського композитора Олександра Козаренка, хореографія 
Олександра Плахотнюка, Володимира Пантелеймонова, сценарій і сценічне оформлен-
ня О. Плахотнюка, другий прем’єрний показ відбувся в Одеській обласній філармонії 
20 квітня 2013 року, третій прем’єрний показ відбувся вже у вересні 2013 року у місті 
Варшава, Республіка Польща, в рамках Міжнародного фестивалю професійних театрів 
сучасного танцю. Виконував даний балет «Театр танцю Відлуння» Центру творчості 
дітей та юнацтва Галичини, м. Львів, художній керівник та головний балетмейстер 
О. Плахотнюк, головні сольні партії виконували солісти Роксолана Мокрій та Воло-
димир Пантелеймонов. За основу балету взято хореографічного лексику контемпорарі 
джаз-танець (англ. contemporary jazz dance).

Висновки. Специфіка джазового танцювального мистецтва розкривається через 
манеру відтворення та реалізації його самими авторами (балетмейстерами, постанов-
никами), виконавцями, тут джаз-танець і академічний балетний театр мають спільність 
у сприйнятті його глядачем, що підпорядковані музиці і танцю, художньому задуму, 
через індивідуальність його творців. 

Практика джазового танцю – це специфічна, універсальна форма знання певної со-
ціальної спільності, характер духовного ставлення людини до світу. Це спеціалізова-
ний досвід, який орієнтований на певні мистецькі потреби і творчі ролі охоплених ним 
суб’єктів. Це досвід, навантажений моральними, етичними та естетичними нормами й 
ідеалами, які транслюються і культивуються всередині світогляду митця. У своїй прак-
тиці на академічній балетній сцені джаз-танець використовували такі діячі хореогра-
фічного мистецтва, як Ролан Петі, Моріс Бежар, Джордж Баланчин, Дмитро Брянцев, 
Михайло Лавровський, Василь Тихомиров, Лев Лащилін.
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Анна ПОЛОСМАК, 
г. Минск, Беларусь

ПРОИЗВЕДЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ ХХ ВЕКА ДЛЯ 
ДОМРОВЫХ АНСАМБЛЕЙ: ЖАНРОВЫЕ ПОИСКИ1

В статье предпринята попытка изучения развития музыки для ансамблей различного 
состава с участием домры. В качестве материала были избраны сочинения белорусских авторов 
ХХ века. Метод «обобщения через жанр» примененный для систематизации материала, позволил 
проследить жанровую эволюцию музыки для ансамблей и выявить доминирующие жанры.

Ключевые слова: белорусские композиторы ХХ века, домра, ансамбль, жанр.

Полосмак А., Твори білоруських композиторів ХХ століття для домрових ансамблів: 
жанрові пошуки. Стаття присвячена вивченню розвитку музики для ансамблів різного складу 
за участю домри. В якості матеріалу були обрані твори білоруських авторів ХХ століття. 
Метод «узагальнення через жанр» використаний для систематизації матеріалу, дозволив прос-
тежити жанрову еволюцію музики для ансамблів і виявити домінуючі жанри. 

Ключові слова: білоруські композитори ХХ століття, домра, ансамбль, жанр.

Polosmak A. The Belarusian composers’ music works of the 20th century for the domra 
ensembles: genre searches. An attempt has been made to describe the process of the music for domra 
ensembles development. The Belarusian composers’ works of the 20th century were chosen as the 
material for this article. Applying the method of «generalization through the genre», we were able to 
organize the material to follow the evolution of the genre of music for ensembles and determine the 
dominant genres. 

Key words: Belarusian composers of the 20th century, domra ensembles, genre.

Постановка проблемы. Появление домры в Беларуси в начале ХХ века дало 
импульс для развития оркестровой, ансамблевой, а позднее сольной формы испол-
нительства и создало предпосылки к появлению профессиональных коллективов и 
солистов-виртуозов. Повышение исполнительского мастерства стимулировало ком-
позиторов к написанию музыки для домры, что вполне естественно, так как сопри-
сутствие композиторского и исполнительского начал является отличительной чертой 
создания произведений для этого инструмента. Домра оказалась востребованной в 
различных областях композиторского творчества: как оркестровый инструмент, как 
сольный концертный инструмент, а также как ансамблевый инструмент, тембр ко-
торого органично звучит в коллективах однородного и смешанного состава. Но наи-
более перспективной и характерной для домрового искусства Беларуси, по мнению 
исследователей, является именно ансамблевая форма исполнительства [16, 234].

Как и большинство сочинений белорусских авторов, ансамблевая музыка «ока-
залась рассеянной во множестве общественных и личных хранилищ, оставаясь для 
музыкантов-исполнителей скорее виртуальным, нежели реальным фактом нацио-
нальной музыкальной культуры» [13, 88–89]. Музыка для различных ансамблей с 
участием домры не привлекла и отдельного внимания исследователей, не смотря на 
тот факт, что разнообразие и объем репертуара, созданного к настоящему времени, 
свидетельствует об устойчивом интересе к таким коллективам нескольких поколе-
ний композиторов. Планомерное изучение истории этой жанровой сферы, тесно 
© Полосмак А. Произведения белорусских композиторов ХХ века для домровых ансамблей: 
жанровые поиски
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переплетенной с развитием национального композиторского процесса и домрового 
исполнительского искусства, является одной из задач современного отечественного 
искусствоведения.

Анализ исследований. Процесс разделения творческих интересов композиторов 
относительно различных инструментов на определенных этапах эволюции белорус-
ской народно-инструментальной музыки представлен в ряде статей И. Толкач [14; 15]. 

Вопросы написания музыки для ансамбля домр белорусскими авторами рассма-
триваются и в монографии доктора искусствоведения Н. Яконюк [16]. Однако автор 
подчеркивает что, такие инструменты «как домра начинают понемногу осваиваться 
лишь в 1950–1960-е гг.» [16, 153]. На диаграммах соотношения произведений создан-
ных для белорусских народных инструментов, предложенных автором, музыка для 
домры в 1925–1955 составляет 0%, в 1955–1975 – 11%, в 1975–2000 – 7% от их общего 
количества. Необходимо отметить, что Н. Яконюк выделяет ансамблевую музыку для 
всех народных инструментов, включая в данную группу и созданную для коллекти-
вов с участием домры (1925–1955 – 8%; 1955–1975 – 4%; 1975–2000 – 16%) [16, 154]. 
Материалы исследования позволили рассмотреть жанровые и стилистические осо-
бенности сочинений для инструмента в контексте общих закономерностей развития 
народно-инструментальной музыкальной культуры письменной традиции. 

Однако примененный Н. Яконюк и И. Толкач подход, необходимый для изучения 
музыки для народных инструментов как самостоятельной области композиторского 
творчества в Беларуси в целом, не позволяет проследить особенности создания про-
изведений именно для ансамблей с участием домры.

Интересные сведения о музыке белорусских авторов для секстета домр радио со-
держатся в публикациях посвященных истории формирования и деятельности этого 
уникального профессионального домрового коллектива [4, 10, 11]. 

В связи с тем, что ансамбль зачастую представлен соединением домры с одним 
или несколькими инструментальными партнерами возникает необходимость диф-
ференциации коллективов в зависимости от количества исполнителей. Данная ста-
тья посвящена музыке для ансамблей, состоящих из трех и более участников (трио, 
квартет, квинтет, секстет, септет и т.д.), и не рассматривает музыку, созданную для 
дуэта домры и фортепиано. Произведения для ансамблей с участием домры являются 
самостоятельной, исторически сложившейся, областью домровой музыки – структур-
ным элементом домрового искусства Беларуси, «в котором особенно ярко и отчетливо 
проявляются индивидуальные региональные отличия» [16, 151]. Эти отличия выра-
жаются в преобладании тех или иных жанров, в образно-эмоциональном содержании 
музыки и в инструментальной стилистике.

Цель статьи – проследить динамику развития музыки для ансамбля с участием 
домры в творчестве белорусских композиторов ХХ века и выявить доминирующие 
жанры.

Изложение основного материала. Произведения белорусских авторов для 
домры как ансамблевого инструмента появляются в начале 1930-х гг., причиной чему 
послужила организация первого профессионального коллектива – секстета домр при 
радиокомитете им. Совнаркома Беларуси. Благодаря исполнительскому мастерству 
музыкантов профессиональные композиторы (Н. Аладов, Г. Самохин, Н. Соколов-
ский, Е. Тикоцкий, А. Туренков, Н. Чуркин и др.), заинтересовавшись его необычны-
ми художественными свойствами, открывают этап формирования жанровой системы 
музыки для ансамбля. 
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Ее основой становятся инструментальные обработки белорусских тем и гармони-
зации, главным образом, фольклорных мелодий песенного жанра для секстета с со-
листом-вокалистом. Среди них «Бульба», «Ой, ды у нашым сяле», «Ой, у полi вярба», 
«У месяцы вераснi» и др. А. Туренкова, «Чарнушачка» Г. Самохина, «Рекрутская» 
Е. Тикоцкого, «Белорусская полька» Г. Лобанка. 

Нередко в программах и звукозаписях имена авторов обработок и гармонизаций 
не упоминались, что привело к мнению исследователей о единичности обращений 
белорусских композиторов к созданию сочинений для ансамбля домр [15, 131].

Характерной особенностью обработок и гармонизаций для домрового ансамбля, 
например, при сравнении с музыкой для цимбал и народного оркестра, становится 
равноправие двух основных образных сфер – моторики и лирики. Например, в ряде 
произведений Н. Чуркина для секстета представлены лирические образы, связанные с 
тематикой женской доли («Бярозка мая», «Ой, доля, моя доля»), шутливо-лирические 
(«Эх, ты, Ясю») и танцевальные («Козачка»). Инструментальные обработки созда-
вались на материале игровых, танцевальных и шуточных песен. Что закономерно, 
так как в белорусской традиционной инструментальной музыке приоритетное раз-
витие получили жанры «двигательной динамики» – танцевальные, шуточные, обход-
ные песни [16, 163]. Обработки лирических песен были представлены в основном 
в вокально-инструментальных композициях, преобладание которых было обуслов-
лено активным сотрудничеством коллектива с лучшими белорусскими вокалистами 
(Л. Александровской, Р. Млодек и др.).

Трактовка однотембрового домрового коллектива в качестве аккомпанирующе-
го инструмента характерна и для сочинений в жанре массовой песни, определен-
ной ступенью развития которого стала Музыкально-литературная радиопостановка 
«Про красную армию» (скомбинированная из композиций Н. Аладова, В. Золотарева, 
И. Любана, С. Полонского, В. Ефимова) – синтетическое действо, где ансамбль сопро-
вождает уже не только солистов, но и хор [4, 4]. 

Процесс адаптации жанров, сложившихся в общеевропейской камерно-инстру-
ментальной музыке академической традиции, начинается с создания Н. Аладовым 
Скерцо (1932), и уже к концу 1930-х гг., по воспоминаниям участников секстета домр 
в его репертуар входит множество оригинальных инструментальных пьес [10, 64], 
которые, несмотря на отсутствие прямого цитирования, также ориентированы на тра-
диции вокального и инструментального фольклора. Так, характер тематизма средней 
лирико-психологической части Скерцо Н. Аладова близок интонационности народ-
ной песни «Ой, на моры», а крайние разделы представляют собой темброво-красоч-
ные бытовые зарисовки [2, 15–16].

Появляются и первые масштабные сочинения, как одночастной – Рапсо-
дия А. Туренкова (1934), так и циклической формы – три четырехчастные сюи-
ты А. Туренкова и «Сюита на темы белорусских народных песен» Г. Самохина. 
Отметим, что сложный жанр – сюита, представляющий собой, по определению 
Н. Яконюк, «венок народных песен и танцев», объединенных контрастным чере-
дованием-сопоставлением танцевальности, скерцозности, маршевости и лирики» 
[16, 166] также был основан на фольклорном материале. Наполнение классичес-
кой инструментальной формы национальным содержанием характерно в этот пе-
риод для музыки белорусских композиторов. При этом «от русской музыкальной 
традиции исходило отношение к национальному фольклору, как к тематической 
основе композиции» [9, 39].
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Создание музыки для секстета домр, в основном в жанре обработки не прекра-
щается и в военные годы. Среди произведений этого периода сочинения Н. Щеглова 
и обработки руководителя коллектива И. Рыбкина (на тему украинской песни «Бiла 
жинка чiловiка», и белорусских «На вулiцы мокра», «Што за месяц», «Крыжачок», «А 
у полi вярба») [3; 5; 6; 7; 8; 15]. В условиях оккупации особое значение приобрели 
песни, исполняемые на белорусском языке, и такие разновидности инструментально-
го жанра как попурри и сюиты, основанные на фольклорном материале. 

В период второй половины 1940-х – середины 1950-х гг. продолжается форми-
рование жанровой системы музыки для ансамбля домр, основу которой все еще сос-
тавляют инструментальные, вокально-инструментальные обработки и сюиты, зало-
жившие основу дальнейшего развития циклических жанров. В этом жанре в первые 
послевоенные годы написаны три сюиты Г. Пукста, две сюиты Д. Каминского и три 
сюиты Н. Чуркина для секстета. В результате активного авторского поиска на сме-
ну четырехчастной «сюите-венку» приходит пятичастная разновидность жанра, где, 
вместо изначально заложенного контраста, появляется возможность разнообразить 
близкие образы с помощью исполнительских средств (П. Подковыров). 

Освоение композиторами художественно-выразительных возможностей коллек-
тива ведется и в направлении поиска новых красок за счет сочетания тембров (напри-
мер, с деревянными духовыми инструментами в «Жніўнай сюіте» С. Полонского), и 
по линии обогащения образности, благодаря обращению к темам мужественного и 
торжественно-волевого характера. Так, в сюите П. Подковырова «Белорусские танце-
вальные миниатюры» героический финал («Василя-Василек», где звучат украинские 
попевки) противопоставлен медленной и величавой первой части-увертюре и танце-
вальным второй, третей и четвертой частям [2, 15]. 

Продолжается и процесс адаптации академических жанров, как простых – экс-
промт («Белорусская картинка» Д. Лукаса), так и более сложных по способу работы 
с материалом – фантазия (Е. Тикоцкий, Г. Вагнер) и увертюра (Л. Абелиович, Н. Ала-
дов). На смену вариационному принципу развития материала приходят приемы сим-
фонизации. Одновременно начинаются эксперименты по разнообразию форм работы 
с фольклорным первоисточником. Так, в Увертюре Л. Абелиовича взятые за основу 
два танца («Козачка» и «Янка-Шостак») значительно видоизменяются, а в эпизоде 
перед репризой даже «создается ощущение легкой джазовости, что не разрушает це-
лостности стиля произведения» [2, 16–17].

Несмотря на преобладающее использование белорусского фольклорного тематиз-
ма, в область авторских интересов попадает и фольклор других народов: создаются 
обработки русских, украинских, грузинских, армянских, азербайджанских, таджикс-
ких, литовских и польских мелодий (Вагнер Г. «Оберек» и «Фантазия на польские 
народные темы»). 

Начиная со второй половины 1950-х гг. в творчестве Н. Аладова, Р. Бутвиловского, 
Д. Каминского, Л. Смелковского и М. Шнейдермана для секстета домр продолжается 
развитие освоенных на предыдущем этапе инструментальных – обработка, скерцо, 
фантазия, сюита, а также вокально-инструментальных жанров с их стремлением к 
циклизации. С введением в коллектив баяна и арфы, инструментов, обладающих ши-
роким звуковым объемом и способностью выполнять различные функции (мелоди-
ческие, гармонические, басовые, педальные, фигурационные и полифонические), бе-
лорусские композиторы вновь обращаются к написанию увертюры (Л. Смелковский, 
Д Каминский) – жанра, требующего разработки материала в стиле симфонических 
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произведений, и созданию первого интермеццо, с характерной для него красочностью 
(Д. Каминский). 

Большинство работ 1960-х – начала 1970-х гг. сохраняют ориентацию на фольк-
лорную тематику и образность, где в русле обшей концепции «гры» преломляются 
озорство, шутливость, наблюдается и склонность к изобразительной яркости. Напри-
мер, в сюите Р. Бутвиловского для камерно-инструментального ансамбля через ком-
плекс исполнительских средств рисуется красочная картина народного праздника, а 
в сборнике «Юмореска» Л. Шлег представлены не традиционные обработоки, а ав-
торская музыка на шуточные белорусские народные тексты («А мой мілы захварэў», 
«У нашым сяле свадзьба будзе», «Го-го-го каза», «А ў цемным лесе сава кугіча», «Ой 
ты, гарны Сымоне»). 

С последовательным усилением академических тенденций в домровом искусстве, 
развитием исполнительского мастерства домристов и культуры звукоизвлечения по-
являются камерные ансамбли малых составов, практику сочинения музыки для ко-
торых открывает программная миниатюра М. Шнейдермана в жанре музыкального 
портрета «Три друга» для трех домр с фортепиано (1965), где партия каждого испол-
нителя рисует свой характерный образ. 

В конце 1960-х гг. в музыке для квартета отражается «линия смешения жанров» 
проявляющаяся в «экстраполяция сонатности», распространяемой на другие жанры 

[9, 61]. Родоначальник этой линии в Беларуси Н. Аладов, продолжая практику соз-
дания сонат для трех и четырех исполнителей, пишет сонату для двух домр и двух 
баянов op.149-a. Произведение впервые прозвучало в исполнении А. Холщенкова, 
В. Мартыненко, В. Савицкого и Г. Мандруса [1].

Характеризуя период второй половины 1970-х – начала 1990-х гг., на который при-
ходится наивысший пик творческой активности белорусских композиторов, можно 
отметить окончание формирования и начало становления жанровой системы ансам-
блевой музыки. Тембр инструмента привлекает внимание авторов нового поколения 
(Э. Казачков, Н. Литвин, Л. Шлег и др.). Среди них следует отдельно отметить домри-
ста-исполнителя с ярким композиторским дарованием, руководителя секстета домр 
Белорусского радио – Л. Смелковского, который благодаря практическим знаниям 
смог наиболее полно раскрыть специфику инструмента в своем творчестве.

В исследуемый период авторы в основном не обращаются к жанру инструмен-
тальной обработки, что обусловлено, во-первых, накопленностью достаточного их 
количества, а во-вторых интересом к иным простым жанровым образованиям, сфор-
мированным в академической музыке, как уже освоенным – скерцо, фантазия, так 
и адаптируемым впервые – концертная пьеса, парафраз, песня без слов, юмореска. 
Тем не менее интерес к вокально-инструментальным гармонизациям не угасает, что 
не в последнюю очередь связано с продолжением сотрудничества камерно-инстру-
ментального ансамбля с вокалистами и хором. В то же время идет процесс развития 
циклических жанров – сюиты (Н. Литвин, Э. Казачков, О. Чиркун) и вокально-ин-
струментального цикла (песен и романсов – Л. Смелковский).

В сфере музыки для камерного ансамбля малых составов, представленных ду-
этом, трио и квартетами, продолжается процесс активного поиска новых красок за 
счет сочетания тембров. Сочетания инструментов, нетрадиционные для профес-
сионального композиторского творчества в области народно-инструментальной 
музыки, свидетельствуют о проникновении в профессиональную музыку харак-
терных для аутентичного фольклора принципов вариативности. Произведения для 
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дуэта домр, фортепиано и ударных создаются в жанре концертной пьесы (А. Друкт 
«Балбатухі», В. Курьян «На скрыжаванні»), для голоса, домры и гитары – цикла ро-
мансов (М. Морозова «Пять романсов на слова А. Кольцова»), для домры и гитары 
– фантазии (А. Шпенев «Фантазия на темы Яна Френкеля»). Произведения в ансам-
блевом жанре отражают и характерное для этого периода равноправное бытование 
трех- и четырехструнной домры («Белорусская полька» для двух домр и фортепиано 
Л. Шлег (1986)).

Появление сочинений в эстрадном жанре (А. Шпенев, А. Друкт, В. Курьян) и их 
закрепление в репертуаре домристов, по мнению Л. Таировой, происходит под вли-
янием творчества российского музыканта А. Цыганкова и концертной деятельности 
белорусского домриста Н. Марецкого [12, 40]. Для трактовки домрового ансамбля ха-
рактерна концертность, под влиянием которой изменяются не только сами жанры, за 
счет преобладания импровизационных или подчеркнуто театрально-игровых черт, но 
и отношения инструментов участников коллектива, где каждый предстает как пер-
сонаж со своим характером и собственной линией поведения. Нередко их игра ассо-
циируется со звучанием нескольких одновременно импровизирующих инструментов.

В силу того что в это время белорусские авторы нередко обращаются к синтети-
ческим жанрам, в творчестве А. Глебова представлено сочинение, где домра в рамках 
одной композиции звучит с солистами, хором, цимбалами и симфоническим оркес-
тром (оратория «Запрашэнне у краіну маленства»).

Необходимо отметить, что с середины 1990-х гг. наблюдается тенденция к умень-
шению количества сочинений для ансамбля домр, что связано с окончанием творчес-
кого пути Камерно-инструментального ансамбля Национальной телерадиокомпании 
Беларусь – уникального по инструментальному составу и выразительным качествам 
коллектива, предоставлявшего композиторам возможность идеального исполнения 
произведения для самой широкой аудитории. 

В период с начала 1990-х гг. до настоящего времени происходит дальнейшее рас-
ширение палитры жанровой системы музыки для ансамбля за счет освоения белорус-
скими авторами простых моторно-пластических жанров – каприччио (Э. Казачков), 
и лирических – колыбельная (Н. Литвин), элегия (Э. Казачков). Продолжается обо-
гащение жанровой палитры за счет первичных танцевальных жанров музыки городс-
кого быта – танго (В. Барановский), а также развитие обработки (А. Клеванец), скер-
цо (Л. Гутин), экспромта (В. Кузнецов), концертной пьесы (А. Безенсон), фантазии 
(Н. Устинова), танцевальной (В. Савчик), лирической (Э. Казачков) и картинно-про-
граммной сюиты (А. Шпенев).

В рамках аккустических экспериментов в сочинениях для ансамбля смешанного 
состава продолжается поиск нетрадиционных сочетаний тембров: домра, фортепиано 
и блокфлейта (В. Савчик «Танцы народов мира»), домра, флейта и баян (В. Баранов-
ский «Старадаўняе танга»), ансамбль домр с аккордеоном (Каприччио Э. Казачкова). 

В начале ХХ века «принципы концертирующего стиля» привлекают белорусских 
композиторов и как способ музыкального мышления, и как метод музыкальной дра-
матургии, и как перспектива дальнейших поисков новых выразительных средств». 
Этот процесс привел к возникновению жанровых гибридов, что нашло отражение в 
концерте для трех исполнителей [9, 58]. В концерте С.В. Носко для домры, скрипки 
и фортепиано (2003) концертность подчеркнута усилением соревновательного нача-
ла, обилием каденций каждого участника ансамбля, демонстрирующего возможности 
своего инструмента. 
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Одним из значительных произведений последнего десятилетия стал триптих для 
двух домр прим, альта, фортепиано и ударных А. Шпенева («Свет надежды», «Воз-
вращение», «Без названия»), созданный в результате сотрудничества автора с профес-
сором академии музыки Г. Осмоловской.

Выводы. Изучение музыки белорусских композиторов для ансамбля домр во всем 
разнообразии представленных в ней жанров и их разновидностей позволяет про-
следить динамику жанрового содержания. Так, на этапе формирования музыки для 
ансамбля, в 1930-е – середине 1940-х гг. композиторы отдавали предпочтение про-
стым жанрам (обработка, гармонизация, массовая песня, скерцо, рапсодия) и слож-
ному жанру сюиты, написанным преимущественно для однотембрового домрового 
коллектива; с середины 1940-х до середины 1950-х появляются экспромт, фантазия и 
увертюра; с середины 1950-х до середины 1970-х с появлением камерных домровых 
коллективов из новых жанров, адаптированных для ансамбля, появляются интермец-
цо, програмная инструментальная миниатюра и соната. С середины 1970-х до начала 
1990-х на этапе становления жанровой системы пишутся концертные пьесы, параф-
раз, песня без слов, юмореска, вокально-инструментальные циклы. В 1990-е – 2000-е 
– элегия, каприччио, концерт. 

Следовательно, жанровый поиск белорусских авторов в области музыки для ан-
самбля с участием домры проходил путем апробации канонических жанровых образ-
цов, сложившихся в академической музыке уже к концу XIX столетия. Параллельно 
происходила адаптация первичных бытовых жанров, как сельского, так и городского 
фольклора (танцевальной, романсово-песенной музыки). В этом процессе одни жан-
ры выступали как сквозные, сохраняя свое значение на протяжении всего пути (ми-
ниатюра, сюита), другие на время замирали, чтобы потом возродиться (обработка), 
третьи же оставались в единичных образцах (соната, концерт). 

Для творчества белорусских композиторов в ансамблевом жанре характерно раз-
нообразие инструментального состава с тенденцией к его расширению. В произве-
дениях просматривается подход к тембровому наполнению как к драматургическому 
принципу (на основе единства и противопоставления). Переосмысление выразитель-
ных возможностей инструментов и характер их звучания обуславливал и поиск новых 
образов. В расширенных составах (от секстета и шире) при обязательном участии 
группы домр в партитуру композиций могли одновременно или последовательно 
включаться баян, арфа, цимбалы, деревянные духовые (флейта, гобой) и ударные 
инструменты. В трио, квартетах и квинтетах представлены в разнообразных комби-
нациях с одной или несколькими домрами (или их оркестровыми разновидностями) 
струнные (гитара, скрипка, цимбалы), духовые (флейта, блокфлейта), ударные ин-
струменты, а также баян, аккордеон или фортепиано, что обусловило множествен-
ность творческих решений. 

Следует обратить внимание также на факт активного использования белорусского 
фольклора при создании произведений для ансамбля, так как это может символизиро-
вать восприятие композиторами домры в качестве инструмента органично вошедшего 
в белорусскую культуру. 
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НАУКОВО-МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ «ЛЬВІВСЬКА БАЯННА 
ШКОЛА» ТА ЙОГО ПРОЕКЦІЯ НА БАЯННО-АКОРДЕОННЕ 

МУЗИКУВАННЯ ВОЛИНІ1

Стаття присвячена розкриттю творчо-виконавського потенціалу Волинських баяністів-
акордеоністів, ансамблів та оркестрів народних інструментів й ансамблів баяністів в контексті 
науково-мистецького проекту «Львівська баянна школа». Проводиться лінія компонування вико-
навських програм низки учасників, визначаються пріоритетні педагоги регіону, доводиться роль 
Луцьких виконавців, педагогів, композиторів, диригентів тощо в соціокультурному аспекті функ-
ціонування баянно-акордеонного мистецтва України.

Ключові слова: баян, акордеон, конкурс, проект, виконавство, програми.

Suvorov V. Sci-Art project «Lviv bayan school» and its projection on the Volhyn’ bayan-accordion 
music. This article is devoted to executive creative potential disclosure of Volyn accordionists, folk 
instruments ensembles and orchestras and accordionists ensembles in the scientifi c and artistic project 
«Lviv bayan school» context. The layout application member range line is performing, the priority region 
teachers are determined, the Lutsk performers, teachers, composers, conductors role is proved in social 
and cultural aspects of bayan-accordion art functioning in Ukraine.

Key words: bayan, accordion, competition, design, performance, application.

Суворов В. Научно-искусствоведческий проэкт «Львовская баянных школа» и его проек-
ция на баянно-аккордеонное музицирование Волыни. Статья посвящена раскрытию творчес-
ки-исполнительского потенциала Волынских баянистов-аккордеонистов, ансамблей и оркестров 
народных инструментов а также ансамблей баянистов в контексте научно-искусствоведческого 
проэкта «Львовская баянных школа». Проводится линия компоновки исполнительских программ 
ряда участников, определяются приоритетные педагоги региона, приводится пример роли Луц-
ких исполнителей, педагогов, композиторов, дирижеров и т.д. в социокультурном аспекте функ-
ционирования баянно-аккордеонного искусства Украины.

Ключевые слова: баян, аккордеон, конкурс, проект, исполнение, программы.

Постановка проблеми. Науково-мистецьких проект «Львівська баянна школа», який 
заснований у 2005 році з ініціативи та ідеї його сподвижника кандидата педагогічних 
наук Андрія Івановича Душного сьогодні відомий як у мистецьких колах України, так і 
близького та далекого зарубіжжя. Саме Львівщина а точніше Дрогобич (Дрогобицький 
державний педагогічний університет імені Івана Франка), виступив тим плацдармом, 
який об’єднав науковців та педагогів, всі ланки навчання гри на баяні-акордеоні у про-
фесійному, аматорському й педагогічному аспектах, виконавців-солістів та ансамблі і ор-
кестри народних інструментів як із різних куточків України, так і країн СНД та Європи.

Невід’ємним компонентом проекту постає участь баяністів-акордеоністів Волині, 
зокрема Луцька. Саме тут активно функціонує ряд мистецьких навчальних закладів (Ін-
ститут мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 
училище культури і мистецтв, педагогічний коледж, низка ДМШ і ДШМ), які готують 
кваліфікованих педагогів та виконавців, котрі у подальшому стають композиторами, 
диригентами, мистецькими діячами. 

© Суворов В. Науково-мистецький проект «Львівська баянна школа» та його проекція на баянно-
акордеонне музикування волині
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Аналіз досліджень. Діяльність науково-мистецького проекту «Львівська баянна 
школа», яка проявляється у організації та проведенні конференцій, конкурсів, нотодру-
куванні, тощо активно висвітлюється у наукових колах знаними фахівцями В. Баликом, 
В. Власовим, В. Голубничим, М. Давидовим, А. Душним, В. Зубицьким, М. Імханиць-
ким [4; 5], Є. Івановим, Г. Падалкою, А. Семешком, А. Сташевським та ін., які система-
тично подають відгуки про діяльність, котрі знаходяться в координаційній раді проекту 
і частково друкуються у матеріалах конференції та наукових збірниках. Окремі розвідки 
А. Боженського, О. Сергієнко, Р. Кундиса, В. Шафети, Б. Пица та ін. віддзеркалюють 
систематизацію процесу діяльності феномену. Результати отримують широкий резо-
нанс як у ЗМІ, так і в інтернет-ресурсах [1; 11; 14], телеефірах місцевого та обласного 
ТБ й Національної радіокомпанії України. Проект уніфікований у довідниках «Львів-
ська школа баянно-акордеонного мистецтва» [2] та «Баянно-акордеонне мистецтво 
України на зламі ХХ– ХХІ століть» [6]. 

Мета статті – уніфікувати діяльність науково-мистецького проекту «Львівська ба-
янна школа» з проекцією на баянно-акордеонне музикування Волині у сольному, ан-
самблевому та оркестровому мистецтві.

Виклад основного матеріалу. Науково-творчі пріоритети проекту «Львівська баян-
на школа» за визначенням діяльності останніх років та функціонування школи в цілому 
сконцентровані в основі його складових: 

 дослідженні спадщини видатних представників, випускників школи та її регіо-
нальних представництв Україні та зарубіжжя; 

 науково-дослідницька робота в контексті основних важелів школи та методоло-
гічних аспектів; 

 педагогічних принципах виховання музиканта – високопрофесійного індивідуу-
ма сучасного мистецького світу; 

 виконавських стереотипах; композиторських тенденціях та структурних аспектах 
компонування репертуару; 

 організаційній діяльності як основи творчо-виконавських та наукових дискусій; 
тощо.

На Львівщині із 2005 року засновується низка виконавських конкурсів, які стають 
домінуючою трансформацією поетапного виховання музиканта. Так, восени 2005 р. на 
базі ДМШ м. Старий Самбір засновується тоді регіональний [6, 203], а сьогодні широ-
ковідомий Всеукраїнський відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки При-
карпаття», який з 2010 року проводиться на базі Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка [2, 
97]. Із 2008 року в ньому беруть участь і представники Луцька (Таблиця 1).

Таблиця 1. Конкурс «Візерунки Прикарпаття»

Роки Фамілія та ім’я 
учасника

Катего-
рія Місце Навчальний заклад Викладач

2008 Ілясов Андрій ДМШ ІІ Луцька ДМШ № 1 О. Удот
2011 Андрощук Арсен ДМШ ІІ Луцька ДМШ № 1 Ф. Щегельський

2012
Андрощук Арсен ДМШ І Луцька ДМШ № 1 Ф. Щегельський
Арестович Іван ДМШ І Луцька ДМШ № 1 Ф. Щегельський

2013 Андрощук Арсен ДМШ ІІ Луцька ДМШ № 1 Ф. Щегельський

Із наведених результатів (Таблиця 1.) можемо констатувати приємлевий високий рі-
вень учнів ДМШ № 1 м. Луцька, взявши за основу їхні творчі здобутки. 
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Разове проведення міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «Акорди Льво-
ва» (2006) у Львівській ДМА ім. М. Лисенка [2, 98–99] сприяло поетапності відроджен-
ня виконавських традицій Львівської школи та виявленню ряду обдарованих виконав-
ців і провідних педагогів Волині (Таблиця 2), які у подальшому проявили себе і на 
інших творчих змаганнях України.

Таблиця 2. Конкурс «Акорди Львова»
Фамілія та ім’я 

учасника Категорія Місце Навчальний заклад Викладач

Липчук Олександр ДМШ І Луцька ДМШ № 1 В. Гусар
Тарнавський Ярослав ДМШ ІІІ Луцька ДМШ № 3 Т. Жилюк
Рокош Владислав Конц. вик. ІІІ Луцький педколедж -

Новим словом у виконавстві, а точніше його проекція на сольне та колективне му-
зикування, дала гарні плоди на Всеукраїнському конкурсі виконавців на народних ін-
струментах імені Анатолія Онуфрієнка, який започаткований та проводиться на базі 
Дрогобицького ДМУ ім. В. Барвінського. Тут, паралельно сольним прослуховуванням, 
активно розвивається ансамблево-оркестрове мистецтво (Таблиця 3.). Новизною кон-
курсу стала номінація «викладачі початкових та вищих мистецьких навчальних закла-
дів», які мають можливість демонструвати свій виконавський рівень у сольному та ан-
самблевому музикуванні [8]. 

Таблиця 3. Конкурс імені Анатолія Онуфрієнка

Роки Фамілія та ім’я учасника Категорія Місце Навчальний 
заклад Викладач

2007

Липчук Олександр ДМШ ІІ Луцька ДМШ 
№ 1 В. Гусар

Ілясов Андрій ДМШ Диплом Луцька ДМШ 
№ 1 О. Удот

Рокош Владислав Викл. Гран-
Прі

Луцький пед-
коледж -

Дует: Рокош Владислав – 
Суворов Василь

Ансамблі 
викл.

І Луцький пед-
коледж

-Удод Оксана у дуеті з 
(М. Ольховським із м. Сам-

бір, Львівської обл.)
ІІ Луцька ДМШ 

№ 1

2012

Воробей Андрій ДМШ ІІІ Луцька ДМШ 
№ 1 В. Гусар

Квартет НІ: Тупайло Надія, 
Костенко Олександр, Музи-
чук Тимофій, Козачук Олег

ВНЗ І-ІІ 
р.а. І Волинське 

УКіМ

Л. Зуєнко, 
В. Гро-
мадський

За результатами прослуховувань, Гран-Прі у викладацькій номінації отримав пред-
ставник Луцького педагогічного коледжу Владислав Рокош, сьогодні – завідувач відді-
лу народних інструментів цього ВНЗ, знаний баяніст та педагог, лауреат низки Всеу-
країнських та міжнародних конкурсів. Його програма включала: Органну фантазію та 
фугу a-moll Й.С. Баха; І-ІІ чч. з, «Карпатської сюїти» В. Зубицького; «Рондо-капричіо-
зо» Ф. Мендельсона; «Їхав козак за Дунай» в обр. В. Грідіна [8, 36].
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Водночас, Вл. Рокош проявив себе і як ансамбліст (у подальшому Таблиця 4. і як 
керівник колективу), спільно із автором статі здобув І-у премію у номінації «ансамблі 
баяністів-акордеоністів» (Таблиця 3.) [6, 201]. До програми дуету входили: Концерт для 
клавіру з оркестром d-moll Й.С. Баха; І ч. «Маленької нічної серенади» В.А. Моцарта; 
«Святковий хоровод» В. Грідіна; «Старий мотив» та «Жарт» Є. Дербенка [8, 37].

Потужним мистецьким форумом, яким став міжнародний конкурс баяністів-акорде-
оністів «Perpetuum mobile» у Дрогобичі [15, 3–11] глобалізовано участь та низку блис-
кучих перемог (Таблиця 4.) Волинських баяністів та акордеоністів й творчих колективів 
регіону. Пропаганда виконавства у поєднанні із педагогічною майстерністю виокреми-
ла ряд провідних мистецьких шкіл (початкової, середньої та вищої ланки навчання), 
педагоги яких активно готують учнів як до творчого музикування так і на його основі 
демонструють вагомий результати на «Perpetuum mobile».

Таблиця 4. Конкурс «Perpetuum mobile»

Роки
Фамілія та ім’я 
учасника / колек-

тиву

Катего-
рія Місце Навчальний заклад Викладач / 

керівник

2008
Ілясов Андрій ДМШ ІІІ Луцька ДМШ № 1 О. Удот

Рокош Владислав ВНЗ 
ІІІ-IV р.а. ІІ ІКіМ Луганського НПУ 

ім. Т. Шевченка А. Сташевський

2009
Лігоцький Олександр

ВНЗ 
І-IІ р.а.

Гран-
Прі

Волинське УКіМ
Ф. Щегельський

Матюк Олександр ІІ А. Рихлюк
Канашук Остап ІІІ В. Громадський

2010

Жовклий Владислав
ДМШ

Диплом
Луцька ДМШ № 3 Т. Жилюк

Стецюк Антон І
Воронка Роман ВНЗ 

І-IІ р.а.
ІІ

Волинське УКіМ В. Милогород-
ськаЛипчук Олександр І

Мазурок Вікторія ВНЗ 
ІІІ-IV р.а.

ІІІ ІМ Волинського НУ 
імені Лесі Українки П. Шиманський

Габрильчук Алла ІІ

Дудай Михайло
ВНЗ І-IІ 
р.а (естр.) ІІІ Луцький педколедж Вл. Рокош

Ансамбль народних 
інструментів АНІ ІІ ІМ Волинського НУ 

імені Лесі Українки
П. Шиманський,

А. Рихлюк

2011

Жовклий Владислав ДМШ ІІ Луцька ДМШ № 3 Т. Жилюк

Липчук Олександр ВНЗ І-IІ 
р.а

Гран-
Прі Волинське УКіМ В. Милогород-

ська
Дудай Михайло Диплом Луцький педколедж Вл. Рокош

Ансамбль народних 
інструментів АНІ ІІ ІМ Волинського НУ 

імені Лесі Українки П. Шиманський

ОНІ ОНІ ІІІ Волинське УКіМ Л. Зуєнко

2012

Хомич Анна
ДМШ

Гран-
Прі Луцька ДМШ № 3

Т. Жилюк

Жовклий Владислав І А. Марценюк

Дудай Михайло ВНЗ 
ІІІ-IV р.а. ІІ ІМ Волинського НУ 

імені Лесі Українки П. Шиманський
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2013

Андрощук Арсен

ДМШ

І
Луцька ДМШ № 1 Ф. Щегельський

Арестович Іван І

Жовклий Владислав Гран-
Прі Луцька ДМШ № 3 А. Марценюка

Ансамбль баяністів-
акордеоністів

ОНІ / Ан-
самблі ІІІ Луцький педколедж Вл. Рокош

Взявши за основу конкурс «Perpetuum mobile» в контекст нашого дослідження, хо-
чемо зробити декілька акцентів на виконавцях, проаналізувати розвиток виконавських 
тенденцій краю та діяльність педагогів. Отже, як ми бачимо із Таблиці 4., чотири рази 
володарями «Гран-Прі» були представники Волині, що свідчить про визнання Волин-
ської баянної школи в соціокультурні сьогодення. 

О. Ліготський (сьогодні студент НМАУ ім. П. Чайковського) представив конкурсу 
програму, яка включала «Прелюдію та фугу із клавірної сонати» Й.С. Баха, «Сона-
ту f-moll» Д. Скарлаті, «Сонату пам’яті Вл. Золотарьова» О. Нагаєва, «Преамбулу 
і токату» Б. Преча [9, 23]. Виконавська манера Олександра відображала володіння 
повним спектром можливостей сучасного баяна. Його інтерпретація програми стала 
уособленням досконалості виконавства, яка притаманна зрілому професійному музи-
кантові.

О. Липчук (сьогодні також студент НМАУ ім. П. Чайковського) активно розвивався 
як виконавець на різних конкурсах в рамках проекту «Львівська баянна школа», двічі 
він брав участь у конкурсі «Perpetuum mobile», де доводив свою майстерність виконав-
ця та професійність. Його програма: Прелюдія та фуга gis-moll (з ІІ т. ДТК) Й.С. Баха; 
Соната F-dur Д. Скарлаті; Концертна партита № 2 в стилі джазової імпровізації В. Зу-
бицького; «Циганський барон» Б. Мирончука [12, 42]. Витонченість музиканта про-
явилась у його стильовій інтерпретації класичної музики із проекцією на оригінальну 
баянну творчість композиторів-сучасників. 

Особистість юної акордеоністки А. Хомич заворожує манерою подачі та сценічним 
артистизмом. Вона ніби живе кожною нотою, яку подає на інструменті, переживаючи 
її у емоційному співвідношенні та художньому образі. Конкурсна програма виконавиці 
включала: Токату та фугу d-moll Д. Бартона; Концертний диптих Ю. Шамо; П’єсу в сти-
лі кантрі на тему української народної пісні «Ой, там на горі» А. Марценюка [13, 36].

Творча стежина Вл. Жовклого на початковому етапі була спрямована на вдоскона-
лення акордеонного мистецтва, у якому він має різні здобутки на «Perpetuum mobile» 
(Таблиця 4.). Але визнання його як виконавця прийшло у 2013 році, коли Владислав 
представив конкурсу програму на готово-виборному баяні «Юпітер». Його прогрма 
складалася із творів: Прелюдія та фуга c-moll (з І т. ДТК) Й.С. Баха; І ч. Сюїти для 
баяна В. Власова; Концертної п’єси на тему «Очи чёрные» А. Марценюка [15, 41]. 
Юний музикант практично у річний термін оволодів грою як на самому баяні та ви-
борнй клавіатурі, так і опанував класичний та сучасний реперутар баяніста як запо-
руку професійного зросту. В даний час Вл. Жовклий – учень Донецької ССМШ-І для 
обдарованих дітей, де шліфує своє виконавство у відомого педагога та композитора 
Артема Нижника.

Сьогодні в Україні широко відомі імена виконавців А. Стецюка (Донецька ДМА 
ім. С. Прокоф’єва) та Р. Воронки (НМАУ ім. П. Чайковського), які здобули низку пере-
мог на конкурсах в Україні, Білорусі, Італії, Болгарії, стали утвердженням традиції на-
ціональної виконавської школи.
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Окремої уваги заслуговують виконавські колективи регіону. Оркестр народних 
інструментів Волинського ДУКіМ ім. І. Стравінського під батутом Людмили Зуєнко 
вперше брав участь у конкурсному змаганні за всю свою історію функціонування. Його 
перемога стала визначальною у мистецькому середовищі закладу та Волині. Його про-
грама включала: Увертюру до опери «Чорноморці» М. Лисенка; Українську сюїту у 4-х 
чч. З. Дашака; «Ватру» А. Матвійчука; І ч. із «Гуцульського триптиху» М. Скорика; 
«Севдану» Г. Златєва [12, 63].

Ансамбль баяністів-акордеоністів Луцького педагогічного коледжу під керуванням 
Вл. Рокоша вже мав у своєму архіві перемогу на Всеукраїнському конкурсі «Бурштинові 
нотки» (Рівне, 2012). У Дрогобичі колектив представив програму із творів А. Циганкова 
(«Тустеп»), М. Різоля («Чардаш»), Л. Андерсона («Дрібничка»), обробку Б. Лятошин-
ського в концертній транскрипції М. Різоля «Реве та стогне Дніпр широкий» [13, 70]. 
Учасниками ансамблю є студенти та викладачі училища, які пропагують виконавське 
мистецтво гри на баяні-акордеоні в регіоні, що являє собою невід’єму складову педаго-
гічної роботи та виховання підростаючого покоління на власному прикладі.

Ансамбль народних інструментів ІМ Східноєвропейського НУ імені Лесі Українки 
під керівництвом досвідченого педагога й доцента закладу Петра Шиманського неод-
норазово ставав переможцем конкурсу «Perpetuum mobile», систематично тримаючи 
другу позицію. До складу колективу входять: баян, гітара, скрипка, скрипка-альт, флей-
та, ударні, к/б. Оскільки ансамбль є навчальною основою формування виконавської ко-
лективної вправності студентів то його склад часто коректується відповідно до цього 
підбирається репертуар, який включає твори В. Власова («Кроки», «Старий мерседес», 
«Босса нова», «Бассо остінато»), Г. Міллера («Серенада сонячного світла» з к/ф «Се-
ренада сонячної долини»), В. Новікова (Французька балада), Р. Гальяно («Танго для 
Клод»), А. П’яцолли («Мілонга»), Д. Крамера – В. Біщук (Фантазія на тему «У лісі, лісі 
темному»), «Жарт Баха» з репертуару «Терем-квартету» [10, 31; 12, 63].

Окремої уваги заслуговує цілий ряд провідних педагогів: Феофан Григорович Ще-
гельський, Валентина Йосипівна Милогородська, Тетяна Іванівна Жилюк, Анатолій Са-
фонович Марценюк, Оксана Олексївна Удод, Владислав Йосипович Рокош та ін.

Заслужений працівник культури України Ф. Щегельський, знаний в мистецьких 
колах педагог-методист, який виховав цілу плеяду блискучих музикантів. Серед них: 
відомий композитор, диригент, керівник міжнародного мистецького проекту «Нова му-
зика в України» Володимир Рунчак; доцент НМАУ ім. П. Чайковського Андрій Дубій; 
кандидат мистецтвознавства, доцент Східноєвропейського НУ ім. Лесі Украни Петро 
Шиманський, та ін. [6, 175]. В. Милогородська – провідний викладач-баяніст Луцька, 
представниця Львівської баянної школи, серед її випускників: викладач Одеської НМА 
ім. А. Нєжданової Сергій Брикайло; аспірант Львівської НМА ім. М. Лисенка Богдан 
Кисляк, та ін. [7]. А. Марценюк – педагог-методист та композитор, представник Львів-
ської баянної школи, серед учнів – лауреат міжнародних конкурсів, баяніст-віртуоз 
Юрій Кіпень [2, 24]. Тут доречно процитувати академіка М. Давидова: «Луцьк може 
претендувати на свою власну баянну школу, адже чимало ваших студентів – лауреати 
престижних конкурсів, багато працюють викладачами у вищих навчальних закладах» 
[7].

До складу журі конкурсів входять відомі педагоги, науковці, композитори, дириген-
ти, виконавці, мистецькі діячі: М. Давидов, А. Семешко, П. Фенюк, В. Рунчак, А. Дубій, 
В. Зубицький (Київ), В. Власов, В. Мурза, Г. Коч (Одеса), Є. Іванов (Суми), А. Сташев-
ський (Луганськ), А. Нижник, Б. Мирончук (Донецьк), С. Карась, Я. Олексів (Львів), 
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Ю. Чумак, В. Чумак, С. Максимов, А. Душний (Дрогобич), С. Барвік-Карпатський (Му-
качево); М. Сєврюков, О. Маляров, Т. Антіпов (Білорусь); В. Балик (Хорватія); Є. Мон-
дравські (Польща); М. Імханицький, В. Голобничий, Л. Варавіна, В. Грачов, В. Бонда-
ренко, Є. Суслов (Росія). Їхні справедливі оцінювання фаховості виконавців свідчать 
про те, що низка учасників Волині підтвердили свої звання «лауреатів» на інших між-
народних конкурсах в Україні (Луцьк, Донецьк, Київ, Кіровоград), Білорусі (Гомель, 
Мінськ), Італії (Ланчіано), Польщі (Перемишль, Санок), Росії (Ростов) [8; 9; 10; 12; 
13; 15], а це – свідчення високопрофесійної підготовки учнів та студентів, поетапність 
розвитку виконавської майстерності музиканта-інструменталіста. Результат – безза-
перечний успіх, досягнення ейфорії, впевненості у власних можливостях, майбутній 
вибір учня у продовженні навчання у ВНЗ, а студента – у шліфуванні виконавської май-
стерності й прагненні досконалості, творчого розвитку та утвердження власного «я» у 
мистецькому колі.

Висновки. Таким чином, науково-мистецький проект «Львівська баянна школа» 
став каталізатором подальшого розвитку баянно-акордеонного мистецтва у Західній 
Україні, привабивши сотні виконавців, педагогів, науковців. Він створив для них від-
чутні імпульси й мотивацію вдосконалення своєї професійної майстерності, допоміг 
побачити подальшу перспективу [3, 56]. Вагома роль баяністів-акордеоністів та творчих 
колективів за їх участю Волині в цьому контексті постає потужним чинником збере-
ження та функціонування баяна та акордеона у регіоні, його діяльності на теренах на-
ціонального масштабу, що сприяє до подальших наукових спостережень за розвитком 
та пропагандою Волинської виконавської баянно-акордеонної школи.
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УДК 78.082:787.1(450)
Игорь ТЕУТУ,

г. Киев

КАПРИС 24 Н. ПАГАНИНИ В ТРАНСКРИПЦИИ В. ЛУЦЭ. 
К ВОПРОСУ СИНТЕЗА СТИЛЕЙ В ЦИМБАЛЬНЫХ ТРАНСКРИПЦИЯХ1

Дана розвідка виявляє найбільш суттєві відмінності з точки зору синтезу стилів у вільних об-
робках та авторських редакціях для цимбалів. Розкриті основні принципи стильових взаємовідносин 
на прикладі Каприса 24 в транскрипції для цимбалів В. Луце. Разом з тим, виявлені особливості 
його індивідуально-стильової манери транскрипторської інтерпретації. 

Ключові слова: цимбали, транскрипція, синтез стилів, індивідуально-стильові манери 
транскрипторської інтерпретації, Каприс 24 Н. Паганіні, В. Луце, репертуар цимбаліста. 

Teutu I. Paganini Caprise 24 in V. Lutse transcriptione. The synthesis problem of dulcimer’s styles 
transcriptione. In this exploration it is revealed the most signifi cant differences in terms of styles in free 
treatments and author’s edition for dulcimer. The basic stylistic relationships principles on Paganini 
Caprices 24 example in V. Lutse transcription for dulcimer are disclosed in the article. His individual 
stylistic mannerisms of transcriptional interpretation peculiarities are demonstrated.

Key words: dulcimer, transcription, styles synthesis, individual stylistic manners of transcriptional 
interpretation, N. Paganini Caprice 24, V. Lutse, dulcimer repertoire.

Теуту И. Каприс 24 Н. Паганини в транскрипции В. Луцэ. К вопросу синтеза стилей в цим-
бальных транскрипциях. Данное исследование выявляет наиболее существенные отличия с точ-
ки зрения синтеза стилей в свободных обработках и авторских редакциях для цимбал. В статье 
раскрыты основные принципы стилевых взаимоотношений на примере Каприса 24 Н. Паганини в 
транскрипции для цимбал В. Луцэ. Вместе с тем выявлены особенности его индивидуально-стиле-
вой манеры транскрипторской интерпретации. 

Ключевые слова: цимбалы, транскрипция, синтез стилей, индивидуально-стилевые манеры 
транскрипторской интерпретации, Каприс 24 Н. Паганини, В. Луцэ, репертуар цимбалиста.

Актуальность проблемы. Исследуя феномен транскрипции в цимбальном испол-
нительстве в плоскости культурно-стилистических взаимосвязей, сосредоточим вни-
мание на процессе становления стилевого диалога. Именно благодаря этому мы имеем 
возможность исследовать переход произведения-первоисточника в новую художествен-
ную форму существования. В транскрипциях, как в зафиксированных интерпретациях, 
возникает вопрос стилевых взаимоотношений автора и интерпретатора-транскриптора, 
проблемы субъективного и объективного прочтения первоисточника, более свободного 
или более строгого с точки зрения стилистической интерпретации нотного текста. 

Несмотря на то, что термин «стиль» в теории музыки и музыкальной практике встре-
чается крайне часто, единого подхода к его пониманию и целостной теории музыкаль-
ного стиля на сегодняшний день не существует, а диапазон научных размышлений по 
этому поводу довольно широкий. Всё это свидетельствует о многогранности и важнос-
ти данного музыкального явления с одной стороны, и необычайной его сложности и 
противоречивость, с другой. 

Не углубляясь в полемику исследователей, в рамках данной статьи, под «стилем» 
будем понимать весомый творческий фактор, который имеет своё материально-конкрет-
ное выражение в характерном, исключительно для него предназначенном комплексе 
© Теуту И. Каприс 24 Н. Паганини в транскрипции В. Луцэ. К вопросу синтеза стилей в 
цимбальных транскрипциях
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средств; определённой «разработке» и развитии соответствующего фактурного строя и 
тематизма, которые в совокупности отображают своеобразие музыки той или иной эпо-
хи, направления, композитора. 

Одним из основных признаков стиля является его оригинальность и самобытность. 
Автор произведения-первоисточника, как правило, оригинален и по форме, и по содер-
жанию. Транскриптору намного сложнее, поскольку ему необходимо интерпретировать 
исходный материал таким образом, чтобы реализовать свою индивидуальную потреб-
ность в оригинальности сотворческого мышления и не потерять интонационной и идей-
но-образной связи с первоисточником. 

Вместе с тем, не следует забывать, что не всякая оригинальность и самобытность мо-
жет называться стилем. Так, на рубеже 18-19 столетий эстетика ощущала необходимость 
в разделении стиля и манеры. Одним из первых это сделал Й. Гёте.

По его мнению, стиль – наивысшая ступень развития искусства; такая оригинальная 
художественная форма, которая находится на глубине оригинальности содержания: «стиль 
– покоится на глубинных предпосылках познания, и по самой сути вещей, поскольку нам 
дано его распознавать в видимых и осязаемых образах»[3, 95]. «Манера» – более низкая 
ступень искусства; вместе с тем и она может достигать высокого эстетического совершен-
ства за счёт того, что интерпретатор «находит свой собственный лад, создаёт собственный 
язык, чтобы по-своему передать то, что восприняла его душа» [3, 93–94]. 

Анализ исследований. Среди учёных, которые рассматривали транскрипции с 
точки зрения синтеза стилей, следует отметить Н. Прокину, В. Руденко, А. Меркулова, 
М. Борисенко, Б. Бородина, О. Ушакову и других. 

Рассматривая вопросы стилевого языка транскрипций Н. Прокина [6] сосредотачи-
вает внимание на содержании стиля первоисточника и нового авторского стиля транс-
криптора, рассматривая их через призму «диалектики исходного и воздействующего 
стилей первоисточника» [6, 4–5], что во время творческого взаимодействия приводит 
к определённому результату – синтезу стилевых компонентов в транскрипции. Именно 
вопрос синтеза стилей, она считает основным вопросом, при помощи которого можно 
понять художественную закономерность произведения и осмыслить его художествен-
ную суть. «В транскрипциях перед нами оказывается одновременное сочетание обоих 
стилей – исходного и преобразующего – в непосредственном синтезе одного с другим на 
протяжении целостного произведения» [6, 9], считает она. 

Среди исследований посвященных синтезу стилей в транскрипциях также следует 
отметить взгляды А. Меркулова. В своих работах о творчестве Грига [4] и Чайковского 
[5] он анализирует транскрипции с позиции взаимодействия стилей оригинала и обра-
ботки на всех уровнях средств музыкального языка, а именно: фактуры, мелодии, гар-
монии, лада, ритма, динамики, агогики. При этом, считает он, необходимо учитывать 
эстетические потребности общества того или иного периода, культурные тенденции, 
которые действуют в то или иное время, концертную практику и точки зрения исполни-
телей и исследователей современности и прошлых лет.

Также нельзя оставить без внимания размышления А. Меркулова относительно 
транскрипций Григом произведений Моцарта. Он сосредотачивает внимание на гри-
говском переосмыслении стиля Моцарта, в результате которого происходит не просто 
диалог авторских стилей, а диалог соответствующих эпох – классицизма и романтизма, 
который возникают в результате обработки. 

М. Борисенко [1], рассматривая жанр транскрипции с позиции индивидуального 
композиторского стиля, акцентирует внимание на качественно новой стилевой трактовке 
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произведения, которая в свою очередь является своеобразным «уточнением – интерпре-
тацией» [1, 3] содержания первоисточника и формируется на базе «чужой» композиции. 

При рассмотрении стилистического аспекта феномена фортепианной транскрипции, 
с точки зрения предложенного им универсального метода трансформации, Б. Бородин 
[2] делает попытку исследования специфики трансформации образной сферы произве-
дения, которая происходит в результате стилистических взаимодействий. 

Также он пытается определить принципы взаимодействия стиля произведения-пер-
воисточника и стиля интерпретатора-транскриптора. Вместе с тем, акцентирует вни-
мание на том, что когда транскрипцию и ее объект разделяет значительный временной 
период, то стилистическая и образная трансформации становятся неизбежными. Таким 
образом, даже в том случае, когда намерения автора транскрипции направлены на сохра-
нение стиля произведения-первоисточника, но он разделён с ним эпохой, на его деятель-
ность обязательно нанесёт свой отпечаток время.

Проанализировав мысли ученых относительно стилевого взаимодействия в транск-
рипциях, следует отметить, что основной особенностью (с точки зрения синтеза стилей), 
отличающей свободные обработки от авторских редакций в цимбальном исполнитель-
стве является то, что последние, как правило, остаются в рамках исходного стиля. То 
есть, им в большей мере присущи черты начального стиля произведения-первоисточ-
ника, а признаки стиля интерпретатора-транскриптора проявляются исключительно в 
переинтонировании исходного материала новыми темброво-инструментальными сред-
ствами. Кроме того, появление элементов стилевого взаимодействия в авторских редак-
циях связано с временной отдалённостью между созданием произведения-первоисточ-
ника и его транскрипции. 

Цель статьи – определить основные стилевые особенности и взаимодействие сти-
лей в авторских редакциях и свободных обработках для цимбал и, на примере Каприса 
24 Н. Паганини в транскрипции В. Луцэ, сформулировать особенности стилевого диа-
лога в транскрипциях для цимбал и индивидуально-стилевые манеры транскрипторской 
интерпретации. 

Изложение основного материала. Работая над свободной обработкой, интерпрета-
тор неизбежно находится в пределах двух стилей. В процессе работы в полной мере про-
являются признаки начального стиля произведения и его собственная индивидуально-
стилевая манера транскрипторской интерпретации. В результате такой работы создаётся 
полноценное художественное произведение, которое имеет признаки итогового стиля, 
производного от взаимодействия двух предшествующих стилей и собственной индиви-
дуально-стилевой манеры транскриптора. 

Вместе с этим, и авторские редакции, и свободные обработки объединяет то, что в 
любом случае происходит новое стилистическое прочтение оригинала через поиск наи-
более адекватных средств цимбальной выразительности. Этот «набор» стилистически-
оправданных средств цимбальной выразительности, который характерен для творческой 
манеры транскриптора смело можно назвать индивидуально-стилевой манерой транск-
рипторской интерпретации. 

Индивидуально-стилевая манера – это совокупность выразительных средств транск-
рипторского языка, которая выделяет отдельно взятого транскриптора среди других и 
базируется на взаимосвязи и взаимозависимости выразительных средств произведе-
ния-первоисточника, звуковыразительных возможностей нового темброво-инструмен-
тального источника и творческого мышления и мировоззрения транскриптора. Именно 
индивидуально-стилевая манера является фактором реализации возможного выбора, на 
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который транскриптор имеет право и которым всегда может воспользоваться для дости-
жения цели создания транскрипции. 

Осмысление индивидуально-стилевых манер, использованных в современных цим-
бальных транскрипциях, является актуальным в нескольких плоскостях. В широком 
смысле (в масштабе национального цимбаловедения), такие исследования важны тем, 
что определяют роль отдельного транскриптора и его вклад в современное академичес-
кое цимбальное искусство; в более узком смысле (методике транскрибирования для 
цимбал) изучение и понимание индивидуально-стилевых манер даёт возможность рас-
крыть потенциал конкретных методов транскрибирования, конкретизируя их в отдельно 
взятом произведении и обогатить репертуар цимбалиста новыми качественными произ-
ведениями.

Определённая мера проявления творческой индивидуальности в такой деятельности, 
свойственна каждому транскриптору, но заметной и значимой такая индивидуальность 
становится лишь когда она проявляется через совершенное и богатое звучание инстру-
мента и оригинальное использование новых средств его художественно-образного во-
площения. 

В самом общем виде индивидуально-стилевые манеры транскрипторской интерпре-
тации можно разделить на три группы, которые являются довольно условными и связа-
ны с работой над содержательной и образной сферами произведения первоисточника. 

Первый тип можно определить как моностилизацию, суть, которой заключатся в рас-
шифровке и переосмыслении транскриптором стилевых и жанровых признаков произ-
ведения-первоисточника. Главный смысловой акцент тут ставится на темброво-инстру-
ментальной интерпретации произведения (в нашем случае на цимбальной выразитель-
ности), то есть на перенесении его в новые условия музыкальной звучности. При рас-
шифровке интонационно-стилевых особенностей произведения транскриптор, делает 
акцент на основоположном значении их для содержательной интерпретации.

Второй тип – прямая стилизация. Данная индивидуально-стилевая манера отлича-
ется смещением акцента с интонационно-стилевой интерпретации на выбор конкрет-
ных транскрипторских приёмов, необходимых для озвучивания текста первоисточника 
в изначально выбранной транскриптором манере; то есть происходит переключение со 
смысловой интерпретации на образную.

Третий тип – полистилизация, – присущая творческому эстетизму транскриптора 
и составляет значимый компонент для стилевых интерпретаций первоисточника, во-
площая как образную, так и смысловую интерпретации. Данная манера сочетает нераз-
рывное единство стиля – целостность и индивидуальность. Вместе с этим, эти качества 
приобретают ещё одну черту – синтез – с одной стороны, особенностей первоисточника, 
которые являются «естественными» для данного произведения и «чуждыми», которые 
характерны для индивидуальности транскриптора, его эпохи и темброво-инструмен-
тальных особенностей цимбал, с другой. В таком контексте индивидуально-стилевая 
манера тяготеет к стилю и в наивысшей своей точке воспринимается как индивидуаль-
ный транскрипторский стиль.

Таким образом, транскриптор имеет возможность «нанести» на первоисточник свою 
индивидуально-стилевую манеру и принципы мышления, что в конечном итоге даёт воз-
можность существовать безграничному количеству версий одного и того же произведе-
ния в разных вариантах разных транскрипторов.

Стили и индивидуально-стилевые манеры транскрипторской интерпретации целе-
сообразно рассмотреть на примере Каприса № 24 Н. Паганини в интерпретации для 
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цимбал виртуозного молдавского цимбалиста, транскриптора и талантливого педагога 
В. Луцэ. Данную транскрипцию можно смело отнести к высокохудожественным произ-
ведениям концертного репертуара цимбалиста. Это яркий пример свободной обработки 
для цимбал скрипичного произведения, в котором максимально нашли своё отражение 
характерные черты произведения-первоисточника и технические, виртуозные, колорис-
тические, диапазонные возможности цимбал. 

Данная транскрипция, показательно отображает присущую современному цим-
бальному исполнительству экспрессию музыкального языка и идеи художественного 
синтеза. Эти идеи реализованы через принципы культурно-стилевого диалога и даже 
полилога на всех уровнях (заимствованное – собственное, профессиональное – фоль-
клорное, утонченное – массированное, прошлое – современное), а также углубление ху-
дожественных традиций и композиционных техник; переосмысление и приобщение их 
к новой художественно-исполнительской целесообразности. Примером этому, прежде 
всего, является рельефное воплощение разных историко-стилевых плоскостей – клас-
сического скрипичного произведения в форме вариаций, виртуозно переплетающегося 
с собственно цимбальной рапсодийностью в сочетании с танцевальностью молдавско-
румынской архаики. 

Исходный интонационный материал и его конечный результат, не смотря на интона-
ционную схожесть, имеют весьма чётко выраженные стилистические отличия, которые 
являются результатом специфики транскрипторской интерпретации произведения-пер-
воисточника, свойственной не только разным тембровым условиям звучания (скрипка – 
цимбалы), но и разным историко-культурным периодам и национальным исполнительс-
ким школам.

Цимбалы, как колоритный инструмент, демонстрируют оптимальную возможность 
для полноценной художественно-стилевой интерпретации интонационного полотна. 
Вместе с тем, работа над транскрипциями скрипичных произведений представляет со-
бой сложную задачу. Но, несмотря на это, разнообразие музыкальной палитры исполь-
зованной В. Луцэ, а именно: интонационно-ладовые, метроритмические, темброво-ди-
намические контрасты, которые, с одной стороны подчёркивают разные оттенки много-
гранности главного образа каприса и филигранное мастерство Н. Паганини, а с другой 
стороны, национальный колорит и исполнительскую самобытность цимбал. 

В звуковой палитре каприса использованы разнообразные исполнительские средства 
обогащения исходного тематизма, которые можно условно разделить на две группы: 
профессиональные исполнительски-виртуозные средства (звукоизвлечение, динамика 
звучания, темп, ритм, агогика, артикуляция) и собственно цимбальные или аутентиче-
ские приемы, которые непосредственно связаны с характером звукоизвлечения на цим-
балах, – окраской звука: его высотой, ритмической и динамической сторонами.

Интонационная основа интерпретируется автором именно при помощи последних 
средств, через раскрытие свойственной молдавско-румынской архаике рапсодийности, 
танцевальности, импровизационности звучания. Этот эффект достигается В. Луцэ пу-
тём «рационализации» инструмента, как в звуковом отношении, – через компактность и 
«исполнительское удобство» изложения материала), так и в техническом отношении, – 
через расширение пассажно-диапазонных возможностей цимбал (максимальное исполь-
зование полного диапазона, который значительно больше по сравнению со скрипкой и 
даёт больше возможностей для тембрового прочтения исходного материала. Благодаря 
использованию почти всех возможных способов звукоизвлечения и цимбальных штри-
хов достигается максимализм виртуозности в стиле Н. Паганини. 
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Основная черта изложения музыкального материала и переосмысления исходного 
тематизма – постепенное усложнение ритмической (достигается благодаря введению 
свободной импровизационной техники и усложнения ритмических рисунков) и фактур-
ной (достигается благодаря постепенному усложнению фактуры путём расширения диа-
пазона звучания первоисточника, добавления разнообразных импровизационных подго-
лосков, удвоения нот и использования арпеджированных аккордов) структур, от лёгкой 
«прозрачности» звучания в начальных вариациях, почти без изменений интонационно-
мелодической логики Н. Паганини, до экспрессивного самобытного звучания цимбал с 
явным «всплеском» внутренней энергии в «коде».

Основная задача усложнения фактуры произведения, по сравнению с первоисточ-
ником, которую решает транскриптор, обусловлена двойственной функцией тематизма, 
который одновременно выступает в роли мелодии и в роли скрытого голосоведения в 
аккомпанементе, что проявляется через метроритмические и мелодико-фактурные осо-
бенности цимбального изложения. 

Анализируя вариации, можно смело утверждать, что В. Луцэ весьма искусно со-
четает «приспособление» интонационной сферы первоисточника к новым темброво-
интонационным условиям звучания, оставляя без изменений стабильные компоненты 
исходного стиля – форму и мелодию. Вместе с тем, транскриптор довольно свободно 
использует сменные компоненты, особенно фактуру, стилизуя её и насыщая новым коло-
ритом звучания, что в свою очередь накладывает отпечаток стиля автора транскрипции. 

Например, в вариациях 5, 7, 9, 10 В. Луцэ оставляет фактуру без изменений, и перело-
жение нотного текста заключается исключительно в новом тембровом прочтении творчес-
кого замысла Н. Паганини. Вместе с тем, В. Луцэ очень удачно оформляет нотный текст 
подходящими штрихами, динамикой, удобной для исполнения аппликатурой, что в свою 
очередь является важным и существенным художественным контекстом интерпретатор-
ской работы, поскольку значение авторских лиг, штриховых обозначений – это важная де-
таль авторского замысла, способ исполнительского артикулированя мелодической линии.

Интересной с точки зрения переосмысления скрипичных штрихов является вариа-
ция 9, в оригинальном изложении которой тема проводится при помощи комбинирован-
ных штрихов: штриха «стаккато» и штриха «пиццикато», который исполняет функцию 
своеобразного «опевания» темы. Имитации скрипичных штрихов В. Луцэ достигается 
при помощи аппликатуры, а кроме этого, для достижения «остроты» скрипичного стак-
като в сочетании с пиццикато, автор предлагает использовать другую обмотку палочек. 

Несмотря на лаконичность в выборе деталей, фактура в версии В. Луцэ достаточно 
объёмна и рельефна. Каждый новый способ переложения, вступает в определённый диа-
лог с первоисточником, оставаясь самостоятельным средством выразительности. Вме-
сте с тем, как уже говорилось ранее, в произведении просматривается национальный 
молдавско-румынский колорит, который достигается непрямым цитированием в вари-
ации 8 национальных молдавских аккомпанементов и фактурных фигураций народных 
танцев в импровизационной манере «parlando rubato». 

Это единственная вариация, в которой В. Луцэ значительно изменяет исходный ма-
териал, сохраняя при этом образность авторского замысла, как уникального в данном 
произведении. Используя этот прием, транскриптор, добивается необычайного тембро-
во-интонационного колорита, при помощи которого достигается своеобразная – кон-
текстная «полифония» стилей, логично сочетанная с авторской. 

В процессе анализа транскрипции В. Луцэ, с точки зрения паритета двух стилей 
(оригинала и транскрипции), просматривается своеобразная художественно-вырази-
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тельная концепция интерпретатора со свойственными ему интерпретационно-стилевы-
ми подходами. Таким образом, кристализуется индивидуально-стилевая манера транс-
крипторской интерпретации, тяготеющая к интерпретаторско-транскрипторскому сти-
лю, которому свойственно стремление минимальными вторжениями в первоисточник 
достичь максимальной выразительности каждой отдельно взятой вариации при помощи 
новой образности и темброво-фонического звучания цимбал. 

В. Луцэ создал стиль, синтезирующий элементы аутентичности цимбального ис-
полнительства с академичностью европейской традиции. Также следует отметить, что 
Н. Паганини и В. Луцэ, каждый в своей эпохе, воплощают в себе характерный тип ис-
полнителя-композитора со свойственным ему инструментализмом.

Выводы. Подводя итоги сказанному, отметим, что важным моментом в делении 
цимбальных транскрипций на авторские редакции и свободные обработки является до-
минирование либо стиля автора произведения-первоисточника (авторские редакции), 
либо стиля интерпретатора-транскриптора (свободные обработки). Вместе с тем, и в 
авторских редакциях, и в свободных обработках присутствует определённое стилис-
тическое взаимодействие, которое в определённой мере связанно с временной близо-
стью (вероятно стилистическое «отклонение» в сторону интерпретатора-транскрипто-
ра), либо временной отдалённостью (вероятна стилистическая «модуляция» в сторону 
интерпретатора-транскриптора) между созданием произведения-первоисточника и его 
транскрипцией. 

Вместе с тем, индивидуально-стилевая манера присуща каждому транскриптору, 
который использует её не для «виртуозного блеска», а для воплощения собственного 
видения и изложения художественного содержания, заложенного в первоисточнике как 
диалектическую связь формы и содержания. В. Луцэ предложена стилистическая мо-
дель транскрипторской интерпретации (полистилизация, которая синтезирует элементы 
народной аутентичности цимбального исполнительства с академической европейской 
традицией).

Перспективным направлением дальнейших поисков в этом направлении является 
выявление креативных аспектов индивидуально-стилевых манер транскрипторской ин-
терпретации, как специфической составляющей современного авторского творчества, 
направленного на новое прочтения произведений прошлых эпох в современном пере-
осмыслении новыми средствами цимбальной выразительности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Борисенко М. Жанр транскрипції в системі індивідуального композиторського стилю : дис. 

… канд. мистецт. : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / М. Борисенко. – Х., 2004. – 195 с.
2. Бородин Б. Феномен фортепианной транскрипции: опыт комплексного исследования : авто-

реф. дис. ... д-ра искусств. : спец. 17.00.02 «Музыкальное искусство» / Б. Бородин. – М, 2006. – 44 с.
3. Гете И. Об искусстве / И. Гете. – М., 1975. – 632 с.
4. Меркулов А. Клавирные сочинения Моцарта в обработке Грига (К вопросу о романтиче-

ском стиле интерпретации) / А. Меркулов // Исполнитель и музыкальное произведение : сб. науч. 
трудов МГК. – М., 1989. – С. 17–35.

5. Меркулов А. Обработки Чайковским клавирной музыки Моцарта: стилистические аспекты 
переинтонирования / А. Меркулов // Из истории музыкальной жизни России (XVIII–XIX вв.) : сб. 
науч. тр. МГК. – М., 1990. – С. 68–84.

6. Прокина Н. Фортепианная транскрипция. Проблемы теории и истории жанра: автореф. 
дисс. … канд. искусств. : спец. 17.00.02 «Музыкальное искусство» / Н. Прокина. – М., 1988. – 21 с.

Статтю подано до редакції 26.02.2014 р.



192   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 8, 2014

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Лідія ФЕДОРОНЬКО,

м. Дрогобич

ДО ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПОЕЗІЙ Т. ШЕВЧЕНКА В 
УКРАЇНСЬКОМУ ПІСЕННОМУ ФОЛЬКЛОРІ1

У статті простежено способи побутування поезій Шевченка в українському пісенному фоль-
клорі, формування пісенних парадигм шляхом варіантного розщеплення, внаслідок чого розширю-
ється уявлення про адаптаційний процес авторських зразків у народній творчості. Відмітною 
особливістю поетичної творчості Т. Шевченка, серед інших, є генетична близькість з народною 
піснею, що зумовлює активне входження багатьох творів поета у народний музичний побут.

Ключові слова: Тарас Шевченко, пісенний фольклор, Західна Україна, народномузичний по-
бут, пісенний варіант.

Fedoron’ko L. To the problem of T. Shevchenko’s poetry adaptation in Ukrainian song folklore. 
The ways of functioning of Shevchenko’s poetry in the Ukraine music’s folklore, forming of the song 
paradigms within variative splitting, which extends the image of authors’ patterns adoptive process in the 
folklore are observed in this article. The distinctive point in T. Shevchenko’s poetry is genetically closiness 
to folk song, which stipulates active entry of many wrintings into folk music tradition.

Key words: Taras Shevchenko, song folklore, Western Ukraine, folkmusic tradition, song variant. 

Федоронько Л. К проблеме адаптации поэзий Т. Шевченко в украинском песенном фоль-
клоре. В статье прослежены способы бытования поэзий Шевченко в украинском песенном 
фольклоре, формирования песенных парадигм путем вариантного расщепления, в результате 
чего расширяется представление об адаптационном процессе авторских образцов в народном 
творчестве. Отличительной особенностью поэтического творчества Т. Шевченко среди других 
является генетическая близость с народной песней, которая предопределяет активное вхожде-
ние многих произведений поэта в народный музыкальный быт. 

Ключевые слова: Тарас Шевченко, песенный фольклор, Западная Украина, народномузыкальный 
быт, песенный вариант.

Актуальність проблеми. В українській пісенній культурі значну групу пісень ста-
новлять зразки, початково створені як авторські, які у класифікації жанрової системи 
часто дефініціюються як пісні літературного походження. Серед численнної кількості 
таких пісень особливе місце займають твори на слова Тараса Шевченка. Не кажучи вже 
про порівняно з іншими авторами найбільшу кількість адаптованих поетичних зразків 
[1, 130], простежуються різні рівні і способи входження текстів Т. Шевченка у народний 
музичний побут. 

Відношення поета до фольклору розкриті в численних публікаціях, що висвітлю-
ють його виняткові знання народної пісенності, починаючи від репертуару рідного села, 
всотаного «з молоком матері», які постійно поповнювались впродовж всього життя. 
Важливо, що значна частина процесу спілкування поета з носіями традиції відбувалась 
у природніх умовах. Т. Шевченко сам мав чудовий голос, тонке відчуття народної вико-
навської манери, він часто виконував пісні різних жанрів. Так само «виспівував» поет і 
свої тексти, перш ніж зафіксувати їх на письмі, що свідчить, наскільки органічним було 
для нього народнопісенне мислення. Іван Франко так описував своє сприйняття поезій 
Т. Шевченка – «були се немов народні пісні, та проте щось зовсім від них відмінне, на-
скрізь індивідуальне» [16, 89].
© Федоронько Л. До проблеми адаптації поезій Т. Шевченка в українському пісенному фольклорі
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Аналіз досліджень. Література, присвячена висвітленню заявленої проблеми, роз-
зосереджена в часі. Так, серед перших праць, в яких розглядається тісний зв’язок на-
родної пісенності і творчості Шевченка, слід згадати дослідження Ф. Колесси [4] та 
С. Людкевича [5]. Генетичну основу поетичної системи Шевченка обидва вчені виво-
дять з ритму і форми строфи української народної пісні. Цією ознакою, зокрема, С. Люд-
кевич пояснює і надзвичайну популярність поезій Шевченка в народі, їх здатність до 
фольклоризації: «Поезія Шевченка....повна логічної простоти і симетрії, мелодійних 
повторювань, рефренів, відзвуків, за всякими психологічними правилами врізується в 
пам’ять та в почування людської істоти,...промощує собі дорогу до людського організму 
не лише очима, ....але й слухом» [5, 236].

Особливо активне зацікавлення науковців пісенним фольклором на слова Т. Шев-
ченка назріло в другій половині ХХ ст. Першим, хто підсумував та узагальнив стан 
дослідження цих пісень на той час, був О. Правдюк, який опублікував збірник з 76 піс-
нями та їх варіантами [8], а згодом і монографію «Т.Г. Шевченко і музичний фольклор 
України» [12]. 

У 70-х роках була здійснена Шевченківська фольклорна експедиція Київського уні-
верситету в західні області України, результати якої засвідчили присутність в народній 
пісенності регіону чималої кількості шевченкових поезій. За словами керівника експе-
диції, М. Дубини, «знайомлячись з новими фольклористичними записами, пересвідчує-
мось, що не було та й немає жодного куточка в Галичині, на Буковині, Волині, Закарпат-
ті, де б твори Т. Шевченка не сприймалися як слова найріднішого і найавторитетнішого 
порадника. ... «Кобзар» Шевченка давно став і своєрідним народним пісенником і кни-
гою мудрості» [2, 80]. Ця думка знайшла своє підтвердження наявністю варіантів пісень 
на слова Шевченка майже в кожному з регіональних збірників, які були опубліковані в 
другій половині, і особливо в останній чверті минулого століття [6; 7; 10; 11; 14]. 

Виявлення особливостей рецепції поетичних текстів Шевченка в народнопісенному 
середовищі західноукраїнського регіону та механізмів поєднання їх з мелодіями стало 
метою даної статті. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що в Західній Україні знайомство з по-
езіями Шевченка почалося з середини ХІХ ст., яке відразу позначилося відчутним 
зростанням інтересу до них і широким визнанням [3, 38–40]. Поширення Шевчен-
кових творів відбувалось не тільки шляхом публікування в журналах і пресі, але й 
способом переписування їх від руки, «саморобними книжечками» [3, 43]. Показовим 
прикладом може слугувати рукописний зшиток львівського семінариста І. Рудницько-
го з переписаними від руки поезіями Т. Шевченка і з припискою вкінці: «Прочитай і 
передай іншому» [3, 43]. Таким способом ці поезії ставали доступними найширшому 
загалові суспільства.

Від кінця ХІХ ст. важливим чинником популяризації шевченкових поезій слугувала 
діяльність Наукового товариства імені Шевченка і товариства «Просвіта». Для поши-
рення творів Т. Шевченка особливо велике значення мала робота останнього, не без 
участі якого в селах створювались хори, народні театри, в їх репертуарах знаходились 
пісенні твори з текстами поета, а також його п’єси з музичними номерами. Тексти цих 
пісень входили в народний музичний побут і поступово ставали органічною частиною 
репертуарів локальних середовищ.

Цікаві спостереження про особливості створення пісень на авторські тексти, в тім 
Т. Шевченка, а також про самих творців містяться в збірнику пісень Тернопільщини, 
де автор передмови, С. Стельмащук, зауважує, що виконавці-любителі «підбирали для 
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озвучення найбільш співні та найближчі за будовою й характером до народних пісень 
тексти [11, 27]. 

Більш докладно він описує побутування пісень на слова Шевченка в с. Скородинці 
Тернопільської області [13], виокремивши чотири форми засвоєння середовищем твор-
чості поета. Так, першою формою є сприйняття творів М. Лисенка, Д. Роздольського, 
Ф. Колесси та інших композиторів у виконанні сільським хором, в період 30-х років ХХ 
ст. До зразків цієї групи автор зачислює «Думи мої», «Заповіт», «Реве та стогне Дніпр 
широкий». До другої групи пісень він відносить твори, написані диригентом місцевого 
хору, фактично аматором, який не мав спеціальної освіти – закінчив 7 класів, а музичної 
грамоти навчився самотужки. Написані ним пісні вивчалися з хором, а відтак входили у 
музичний побут села. Третя група пісень творилася звичайними мешканцями села. Як 
приклад автор наводить процес створення пісні на поезію «Ой люді, люлі, моя дитино» 
двома мешканцями села в 1939 році, які пасли коней, читали Кобзаря і їм сподобалась 
названа поезія, що й стимулювало виникнення мелодії в той момент [13, 40; 14, 77–78]. 
Тип мелодії, романсовий з вальсовим метроритмом, відображає уподобання тогочасно-
го молодого покоління села (з коментаря можна зрозуміти, що це були молоді люди). 
Невідомо, чи автори мелодії попередньо чули цю поезію у вигляді пісні, чи потреба 
виконати її з мелодією виникла на інтуїтивному рівні. Тому що пісня «Ой люлі, люлі, 
моя дитино» поширена в різних регіонах України, про що свідчить публікація в збір-
нику О. Правдюка трьох варіантів: один варіант – передрук, другий – з Київської обл., 
третій – з Черкаської обл. [8, 180–181]. Всі вони мають різні мелодії: перший – в стилі 
протяжного багатоголосся, другий і третій – в романсовому ритмо-інтонаційному стилі. 

До зразків невідомого походження Стельмащук відносить пісню «Гамалія [14, 74–
75], локальний варіант якої містить ритмо-інтонаційні звороти стрілецьких [15, 411], 
повстанських пісень [9, № 385] та ознаки місцевого гуртового парубоцького співу 
[13, 40] (інший варіант цієї парадигми, записаний на Полтавщині і опублікований в 
збірнику Правдюка [8, 117–118], як і варіант з Тернопільщини, має характер парубоць-
кої пісні, однак в стилі степового гуртового співу).

Подібний до описаного С. Стельмащуком, процес фольклоризації шевченкових по-
езій відбувався в цілому західному регіоні України. Відповідно до зазначених форм за-
своєння творчості поета поступово зникало усвідомлення авторства текстів, які розчи-
нялись у колективній пісенності. Стельмащук відзначає, що старше покоління пам’ятає, 
хто автор текстів, а молодше вже вважає їх народними [14, 41].

Вірші Т. Шевченка побутують в народному середовищі за іманентними законами 
традиційного фольклору. Одним з прикладів може слугувати поезія «Ой три шляхи ши-
рокії», яка набула чи не найбільшого поширення по всій Україні [12, 159]. В західному 
регіоні ця пісенна парадигма існує в багатьох варіантах, співставлення яких дає карти-
ну засвоєння шевченкового тексту народнопісенним середовищем. Для порівняльного 
аналізу ми використали шість варіантів пісні з різних районів Бойківщини – сіл Мша-
нець [6, № 93] та Галівки Старосамбірського району [6, № 166], Плав’є Сколівського 
району [там само, № 378], бойківського Підгір’я [9, № 284], а також два варіанти з 
Буковини – Заставнівського району [10, 213–214] та Кіцманського району [8, 149]. Ха-
рактерною рисою всіх варіантів є майже повне співпадіння тексту як з оригіналом, так і 
між собою і, відповідно, спільна форма вірша 446 та дворядкова форма строфи. 

Натомість, музичні інтерпретації шевченкового тексту мають свої локальні вер-
сії. Так, у Мшанці один з варіантів музичного втілення поезії Шевченка генетично 
пов’язаний з питомою для західної частини Бойківщини ритмо-інтонаційною структу-
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рою, яка використовується в баладах [6, № 93]. Структурно тотожним до нього є варіант 
з Галівки [6, № 166]. 

Характерниими ознаками мелодичної моделі варіанту з Плав’є [6, № 378] виступа-
ють трійковий (хореїчний) ритм і гармонічне функційне мислення, які відносять її до 
зразків нового типу народномузичного мислення.

Варіант з Гаїв (бойківське Підгір’я) [9, № 284] вирізняється проведенням в кожній з 
чотирьох частин ритмо-мелодичної структури одного ритмічного ряду десцендентного 
характеру, і контрастним виокремленням третьої фрази в метро-ритмічному та ладо-ін-
тонаційному плані (a a1 b a), що надає їй значення кульмінаційної. Зазначені особливос-
ті притаманні наспівам новішої формації значного територіального обсягу. 

Ще виразніше композиційне зіставлення присутнє у варіантах з Буковини (abca1), 
мелодичні моделі яких мають спільну основу, незважаючи на одноголосний виклад од-
ного [10, 413] і двоголосний іншого [8, 149, вар. 6]. 

Таким чином, пісенна парадигма «Ой три шляхи широкії» в західних теренах 
України має спільну семантичну основу у всіх варіантах та структурну тотожність і 
синонімічне різночитання в їх мелодичних моделях. 

Пісня із текстом Т. Шевченка «Нащо мені чорні брови» відома нам у двох варіантах 
– з Бойківщини [15, 335] і Поділля [14, 76]. Локальний стиль виявляється в бойківсько-
му зразку, насамперед, у мовній лексиці – очи плачут, нима(нема), динь (день), чуджії, 
тощо. Вербальний текст в загальному збігається з оригіналом, за винятком кількох про-
пущених строф, що не впливає на образний ряд тексту. У подільському варіанті вико-
ристано тільки три початкові строфи поезії, внаслідок чого зміщується образний акцент 
на долю молодої людини. Музична інтерпретація обох варіантів лежить в романсовій 
площині, незважаючи на різне мелодико-ритмічне оформлення. 

Тотожними за семантикою і структурними особливостями виявляються два варі-
анти парадигми «За байраком байрак», яких об’єднує один ареал побутування (західне 
Поділля) [7, № 1582; 11, 514]. Тексти обох варіантів повністю співпадають з оригіналь-
ним віршем Т. Шевченка. Структурно тотожними виявляються мелодичні варіанти па-
радигми, з якими на одному рівні знаходиться і варіант, записаний О. Правдюком у 
Києві [8, 144–145]. Двом зразкам властивий маршовий характер, якого надають, крім 
метру, легкі пунктирні інтонації, притаманні історичним, козацьким та іншим пісням, 
що у пісенному фольклорі інтуїтивно асоціюються з «чоловічим» репертуаром. Однак 
ця маршовість не є бравурною чи яскравою, вона «затьмарена» помірним темпом і мі-
норною барвою. Варіант із Золочівського району [6, № 1581] виконаний без пунктирів, 
у багатоголосному оформленні, темпове позначення доповнене транскриптором термі-
нами характеру виконання – наспівно (cantabile), невимушено (commodo). 

В західній частині України побутують й інші пісні, основою яких є цілісні поезії 
Т. Шевченка – «Тече вода в синє море», «Плавай, плавай, лебедонько», «Вітер з гаєм 
розмовляє», «Ой чого ти почорніло», «За думою дума роєм вилітає», «Косар», «Ой одна 
я одна», «Ой не п’ються пива, меди» і багато інших. Для всіх цих пісень характерна до-
сить висока точність співпадіння з текстами поета. 

Іншу групу утворюють пісні, в яких використано поєднання уривків з різних творів 
Шевченка та вільні переспіви його поезій. Дослідження таких зразків складніше за по-
передні, воно вимагає глибшого порівняння творчості поета і великого масиву народної 
пісенності різних жанрів. Зокрема, симбіоз уривків з «Катерини» та поезії «У неділю 
не гуляла» присутній у пісні «Єсть на світі воля» [7, № 337], записаної в Золочівському 
районі на Львівщині з мелодією в стилі народного романсу з двоголосним викладом. 
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Справжнім переспівом шевченкового тексту є пісня, записана нами у с. Медвежа на 
Дрогобиччині:

Ой із ранку до полудня сонечко не гріє,
По долині край тополі жито половіє.
Половіє, половіє і колос нагнувся,
А до Галі козаченько й досі не вернувся.
Рости, рости, тополенько, гіллям на долину,
Кохав козак дівчиноньку, як мати дитину.
Кохав козак та й покинув, де ж то ти, козаче,
І не бачиш і не чуєш, як дівчина плаче.
Плаче гірко слізоньками, свічечкою тає,
Нарікає свою неньку, а за що, не знає.
Десь ти мене моя мамо у чужих купила,
Чом ти мене у криниці малу не втопила.
Мабуть мене, моя мамо, в церкву не водила,
Та у Бога щастя-долі мені не просила.
Чи ти мене моя мамо в барвінку купала,
Купаючи, проклинала, щоб долі не мала.
Коментар інформантки про те, що «цю пісню співають на мелодію “Тополі”», по-

силює асоціативний зв’язок тексту з однойменною поемою Шевченка.
Зразок вільного відношення до поезії Шевченка демонструє наступна пісня:
Ой у лузі та ще й при березі зацвіла калина
Породила молода дівчина козацького сина
А як вона його породила в зеленій діброві
Та й не дала йому ні щастя ні долі.
Було ж мені, рідна мати, тих брів не давати,
Було ж мені, рідна мати, щастя й долю дати [9, № 336].
Семантика цього народнопісенного твору близька до уривка з поеми «Сова», що як 

пісенний варіант опублікований у збірнику О. Правдюка [8, 121].
Застосування окремих семантичних блоків та мотивів у творенні нових варіантів 

є одним з поширених прийомів у класичному фольклорі, і в цьому процесі також при-
сутні тексти Шевченка. Підтвердженням сказаного слугує використання у варіанті стрі-
лецької пісні «Коло млина яворина», який побутує у с. Медвежа, строфи з пісні на слова 
Шевченка «Через балку летить галка» («Батько добрий, батько добрий, а мати лихая // 
Не пускає в сад гуляти, каже молодая»). 

Пісням з Шевченковими текстами притаманна різна жанрова ідентифікація і 
найчастіше її маркером виступає мелодія. Вербальий текст може в окремих випад-
ках тільки «підтвердити правило». Найбільше пісень репрезентують сферу народ-
нопісенної лірики. Але зустрічаються мелодії маршові, вони поєднуються з героїч-
ними текстами історичної тематики і, відповідно, дозволяють трактувати пісню як 
історичну, козацьку тощо (вже згаданий варіант «Гамалія»). Пісні з мелодіями, що 
в конкретному середовищі асоціюються з баладним жанром, отримують епічний 
відтінок. Існують випадки, коли жанрова приналежність пісні з текстом поета зу-
мовлена функцією, насамперед, обрядовою. Так, західноподільський варіант «Пла-
вай, плавай, лебедонько [11, 519] виконує функцію гаївки. Мелодія варіанту має всі 
структурні та ритмоінтонаційні прикмети цього жанру, типові для середовища, в 
якому записаний варіант. 
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Висновки. Отже, функціонування пісень на слова Т. Шевченка в західноукраїн-
ському пісенному фольклорі свідчить про існування активного і повноцінного процесу 
адаптації поезій поета в народномузичному побуті. Дана проблематика вимагає про-
довження дослідження, адже у фольклорному середовищі знаходиться в обігу значна 
у варіантному відношенні кількість пісень на слова поета. Їх систематизація і наукові 
спостереження над побутуванням, на нашу думку, ще попереду.
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УДК 793.33 
Денис ШАРИКОВ,

м. Львів

CТИЛІСТИКА БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ: 
ІСТОРІЯ, ФОРМИ І ТЕХНІКИ1

У статі вісвітлюється витоки бального танцю, розвиток його у спортивних змаганнях. Про-
аналізовано наукові праці видатних науковців у галузі бального танцю та визначено найхарактерні-
ші риси, форми, стилістику та техніки бальних танців. 

Ключові слова: бальна хореографія, бальний танець, бал, придворний танець, хореографічний 
стиль, балетмейстер, танцювальні форми, балет.

Sharykov D. The ballroom choreography stylistics: history, forms and techniques. The ballroom 
dance origins, its development in sports are analyzed in the article. The prominent researchers’ scientifi c 
papers in the ballroom dance fi eld are analysed and the most characteristic ballroom dancing features, 
shape, style and technique are defi ned.

Key words: ballroom choreography, ballroom dance, ball, court dance, choreographic style, a 
choreographer, a dance form, ballet.

Шариков Д. Стилистика бальной хореографии: история, формы и техники. В статье 
поданы истоки бального танца, развитие его в спортивных соревнованиях. Проанализированы 
научные труды выдающихся ученых в области бального танца и определены характерные черты, 
формы, стилистику и техники бальных танцев.

Ключевые слова: бальная хореография, бальный танец, бал, придворный танец, хореографичес-
кий стиль, балетмейстер, танцевальные формы, балет.

Постановка проблеми. Проблема, якій присвячене дослідження, є цікавим саме че-
рез те, що до сих пір у незалежній Україні мистецтвознавцями не визначений генезис, 
формально-технічний розвиток, естетика і стилістика бальної хореографії як окремого 
виду хореографічної культури. Хореографічне мистецтво є унікальним феноменом зобра-
жального і конкретно-чуттєвого вираження змістової реальності. Щоб краще зрозуміти 
особливості і головне філософію і теорію мистецтва танцю і балету, треба проаналізувати 
його сутність, зрозуміти його витоки, формування, естетику, та формально-технічні кри-
терії репрезентації. 

Аналіз досліджень. Науково-методичні видання з бальної хореографі останньої 
чверті ХХ – початку XXI століття представлені роботами Л. Браїловської, П. Буттомера, 
Є. Деніцема, Д. Єрмакова, О. Іванікової, А. Муром, Г. Регаццоні, А. Росі, А. Маджоні.

П. Буттомер у праці «Навчаємося танцювати: клубні, латиноамериканські, європей-
ські танці» проаналізував теорію і генезис клубних, латиноамериканських, європейських 
танців. Виклав характер, манеру, динаміку, орієнтовний музичний супровід і танцюваль-
ну техніку. Ілюстрував і описав танцювальні вправи танців – самба-реггі, аргентинського 
танго, ламбади, меренги, сальси, кантрі, самби, ча-ча-ча, румби, пасадоблю, джайву, валь-
су, танго, віденського вальсу, фокстроту, квікстепу [2]. 

Мур Алекс у роботі «Бальні танці» проводить лінію аналізу теорії європейських стан-
дартних танців бальної хореографії. Виклав танцювальну техніку та записав методику 
виконання техніки, вправ, фігур і комбінацій – фокстроту, танго, квікстепу, віденського 
вальсу [5]. 
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Г. Регаццоні, А. Росі, А. Маджоні у праці «Бальні танці», «Латино-американські тан-
ці», проаналізували та визначили методику виконання техніки, вправ, фігур і комбінацій 
фокстроту, танго, квікстепу, віденського вальсу, ча-ча-ча, самби, румби, пасадоблю, джай-
ву. Надалі великий перелік ілюстрацій і малюнків виконання вправ, фігур вищевказаних 
танців [6].

Мета статті – визначити витоки і розвиток бального танцю від придворних балів 
XVI−XIX століть, а також конкурсних змагань у ХХ столітті. 

Виклад основного матеріалу. Бал (від лат. ballare – танцювати; і фр. Bal – танцю-
вальне свято) − великий танцювальний вечір. У Європі традиція світських балів форму-
ється в XIV столітті у Франції, Бургундії, Тоскані, Мілані, Венеції, Неаполі, Угорщині, 
Чехії, Німеччині, Австрії, Данії, Швеції, Англії й Шотландії, Кастилії й Арагоні і незаба-
ром бали стають невід’ємною частиною придворних свят. У XV−XVII століттях манери, 
правила поведінки і весь танцювальний етикет піддавалися суворій регламентації. На ве-
чорах були присутні головні церемоніймейстери балу, які вказували, кому належить від-
крити бал, хто і з ким має танцювати, а також вони стежили за поведінкою і рухами тих, 
хто танцює. Відступ від правил був недопустимим. Бальні танці − група різних парних 
танців, деякі з яких мають народні джерела.

У XVI столітті італійські та французькі танцмейстери створили техніку і геометрію 
танцю. Також вони звертали особливу, увагу на стиль виконання і манери тих, хто танцює. 
Від виконавця вимагалась величава постанова корпуса, повільна і граціозна, витончена і 
шляхетна, розмірена хода, рухи, манірні, детально розроблені взаємні вітання – переходи 
і реверанси. Дотримання всіх цих правил не тільки в танці, але й у побуті, вважалося озна-
кою благородного й аристократичного походження та високого суспільного становища. З 
величезного різноманіття як історико-побутових, так і народних танців у групу бальних 
потрапили танці, що характеризуються двома ознаками: усі бальні танці є парними: пару 
становлять чоловік і жінка. [4, 157−160]. 

Бальні танці XX століття закладалися на основі європейського танцю, який у 20 − 
40-х роках синтезувався з новою джазовою американською музично-танцювальною 
культурою. Переважна більшість сучасних бальних танців мають афро-американські, 
латиноамериканське «коріння», уже добре замасковані технічної обробкою європейської 
танцювальної школи. У 20 – 30-х роках у Великій Британії при королівському товаристві 
вчителів танців виникла спеціальна Рада з бальних танців. Англійські фахівці стандар-
тизували всі відомі до того часу танці − вальс, швидкий і повільний фокстрот, танго. Так 
виникли конкурсні танці, які розподілені на два напрямки − спортивний і соціальний та-
нець. У 30-ті −50-ті роки кількість бальних танців збільшилася за рахунок того, що до 
них додалося п’ять латиноамериканських танців (у такому порядку: самба, ча-ча-ча, рум-
ба, пасадобль, джайв) [7; 8; 11]. Нині з бально-спортивних танців проводяться змагання. 
Сформувалося кілька програм бального танцю: європейська – ST, латиноамериканська 
− LA, двоборство (десять танців), європейський і латиноамериканський сінквейн (трих-
вилинне шоу під оригінальну музику), європейський і латиноамериканський формейшн 
– F (змагання ансамблів з 8-мі пар). Аматорські чемпіонати світу проводяться під егідою 
«WDSF» (раніше «IDSF»), а професійні − під патронатом Світової танцювального ради. 
Найпрестижнішими у світі продовжують залишатись англійські конкурси, зокрема: Ін-
тернейшн і Блекпульський фестиваль. Ще одним напрямком конкурсного танцю є змаган-
ня змішаних пар Професіонал-аматор (Pro-Am), який найрозвиненіший в США і Канаді. 
У Сполучених Штатах Америки зберігається своєрідний національний варіант як деяких 
бальних танців, так і проведення змагань з них − American Smooth, American Rhythm. 
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Всі бально-спортивні танці є парними. Пару становлять кавалер і дама, танці з дотри-
манням точок контакту. У Європейській програмі цей контакт щільніший. Він зберігається 
впродовж усього танцю. У Латиноамериканській програмі контакт вільніший, найчастіше 
здійснюється завдяки сполученню рук, а іноді може як взагалі губитися, так і підсилювати-
ся завдяки натягу при виконанні фігур. Оскільки виконання бальних танців вимагає певних 
навичок і тренованості, їх популярність в суспільстві знизилася з плином часу. 

У Європейську програму (по-іншому Стандарт «ST») входять 5 танців: повільний (ан-
глійський) вальс (темп − 28−30 тактів за хвилину), танго (темп − 31−33 тактів за хвили-
ну), віденський вальс (темп − 58−60 тактів за хвилину), повільний фокстрот чи слоуфокс 
(темп − 28−30 тактів за хвилину) і квікстеп (швидкий фокстрот, темп − 50−52 такти за 
хвилину). Усі танці Європейської програми виконуються з просуванням по лінії танцю 
(по колу проти годинникової стрілки). Дами повинні бути вдягнені у бальні сукні від-
повідно до вимог. Кавалери повинні бути вдягнені у фраки чорного або темно-синього 
кольору з метеликом або краваткою. Сучасний танцювальний костюм європейської про-
грами відрізняється від повсякденного насамперед кроєм, одна з особливостей якого в 
тому, що плечі костюма партнера повинні залишатися рівними, коли руки піднімаються 
в боки на другу позицію. 

Латиноамериканська програма LA. У Латиноамериканську програму входять танці: 
самба (темп − 50−52 такти за хвилину), ча-ча-ча (темп − 30−32 такти за хвилину), румба 
(темп − 25−27 тактів за хвилину), пасодобль (темп − 60−62 такти за хвилину) і джайв 
(темп − 42−44 такти за хвилину). З латиноамериканських танців тільки самба і пасодобль 
танцюються з просуванням по лінії танцю. В інших танцях танцюристи більш-менш за-
лишаються на одному місці, хоча і в них можливе переміщення танцюристів на танцю-
вальному майданчику з поверненням до вихідної точки або без. Нині конкурсні сукні дам, 
звичайно, короткі, дуже відкриті й облягаючи. Сучасний конкурсний костюм кавалерів 
теж досить облягаючий, що підкреслює мужні лінії тіла. 

Європейскі стандартні танці. Повільний (англійський) вальс − бальний танець єв-
ропейської програми. Танцюється на 3/4 такта. Як зазвичай, на кожен такт припадає три 
кроки. При русі вперед перший крок найбільше визначає довжину переміщення за даний 
такт, другий − кут повороту, третій − допоміжний, зміна вільної ноги, тобто перенесення 
центру ваги тіла. Положення в парі для повільного вальсу таке ж, як в інших танцях Євро-
пейської програми: у нижній частині тіла відстань між партнером і партнеркою мінімаль-
на; вище партнерка створює шейп; завдання партнера − створити умови для партнерки, 
у яких вона може рухатися. Крім того, партнерка повинна бути зміщена вправо стосовно 
партнера для виконання кроку правою ногою [7]. За характеристикою руху повільний 
вальс − свінговий, м’який, гладкий, рушуючий по колу. За настроєм буває чуттєвий, ро-
мантичний, сумний, ліричний. Правильне використання протилежних рухів корпуса, у 
результаті яких тіло робить легкі мірні повороти, правильне розслаблення і випрямлення 
колін у поєднанні з підйомами й управління застосуванням коливань корпуса − усе це 
відіграє власну роль в створенні танцю з його безперервним плином ритмічних, плавних 
рухів. Елементи вальсу розглядаються у відповідних розділах, їх слід вивчити після того, 
як будуть засвоєні основні принципи. 

Віденський вальс (швидкий вальс) − бальний танець європейської програми. Аналогіч-
ний повільного вальсу, відрізняється кількістю тактів за хвилину, тобто темпом виконання. 
Віденський вальс виконується аналогічно повільного, але з більшою швидкістю [6, 107−108]. 

Квікстеп − швидкий фокстрот. Якщо термін «фокстрот» за однією з версій образний 
і в буквальному перекладі означає «крок лисиці», то термін «квікстеп» точніший, тобто 
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«швидкий крок». Дійсно, ідеться де про танець, який відповідно до його живого ритму 
вимагає від виконавця легкості, рухливості. Рух квікстепу швидкий, легкий, стрімкий. 
Музичний розмір: 4/4 такта. З’явився під час Першої світової війни (1914 − 1918 рр.) в 
передмісті Нью-Йорка і спочатку виконувався африканськими танцюристами. Одним з 
танців, що вплинув на розвиток квікстепу, був популярний чарльстон. У програму тан-
цювальних вечорів для любителів «справжнього» фокстроту почали включати квікстеп 
під назвою «quick-time-foxtrot», іноді «quick-time-steps» і, нарешті, коротко − «quickstep». 
Основні рухи − це прогресивні кроки, шассе, оберти та багато інших рухів, запозичених з 
фокстроту. Базовий рух для початківців − четвертні повороти. Але основною відмінністю 
від інших європейських танців є «стрибки», як у просуванні, коли пара ніби «стелиться 
по паркету», з обертами або без обертів, рухаючись чи на місці, з оригінальними кіками і 
складнішими рухами. Натуральний оберт є чудовою основою для інших фігур і повинен 
вивчатися перед натуральним пілотом. Прогресивне шассе і замковий крок вперед − ці дві 
фігури за популярністю поступаються лише вищезазначеним, і бажано вивчити їх у другу 
чергу. Серед зворотних обертів найкорисніший шассе-оберт. Він компактний і його легко 
виконувати, коли танці проходять у переповненому приміщенні. Квікстеп, можна було б 
назвати «танцем радості», тому що його основні фігури досить прості, а темп музики і 
характер танцю в цілому ніби запрошують до безтурботної інтерпретації його яскравого 
ритму. Новачки побачать, наскільки легко вивчити його основні кроки і наскільки вони 
відповідають музиці [6, 51−53]. 

Фокстрот чи слоуфокс – повільний фокстрот (англ. foxtrot, slowfox − лисий крок) − роз-
винений з 1910-х років ХХ століття у США з музичним розміром 4/4 такта. Після Першої 
світової війни загальне захоплення фокстротом перекинулось і на Європу. У Німеччині 
у 20-ті роки танцювальні оркестри поступово нарощували виконання під впливом джаз-
ритмів. Наслідком стала поява квікстепу (quikstep, «швидкий крок»), який розглядався 
як німецький різновид фокстроту. 1927 р. у Великій Британії був створений власний 
квиктайм фокстрот і чарльстон − швидкий різновид фокстроту, у якому були використа-
ні плоскі кроки з чарльстону. Повільно «засипаючий» танцювальний «слоуфокс» (англ. 
slowfox) був модний початку 1930-х рр. ХХ століття у США. Для фокстроту характерні 
довгі, ковзаючі і зовсім плавні кроки, які потребують невимушеності і стриманості рухів, 
для того, щоб надати танцю ледачий і неквапливий характер. Побудова фокстроту дозво-
ляє танцювати його тільки у великому і незаповненому танцзалі. Досвідчені танцюрис-
ти, які, безсумнівно, практикуються в одній з багатьох чудових танцювальних студій або 
громадських танцзалів по всій країні, виявлять, що цей танець, як ніякий інший, сприяє 
набуттю рівноваги й самовладання [2, 49].

Танго (іспан. tango) − старовинний аргентинський народний парний танець; бальний 
парний танець вільної композиції, що відрізняється яскравим і чітким ритмом. Спочатку 
набув розвитку і поширення в Аргентині, потім став популярним у всьому світі. Раніше 
танго був відомий як танго кріольйо (tango criollo). Нині існує багато танцювальних сти-
лів танго, серед них: аргентинське танго, уругвайське танго, бальне танго (бально-спор-
тивне європейського стандарту), фінське танго і старовинне танго. Аргентинське танго 
часто розглядається як «автентичне» танго, оскільки воно ближче до початку того, яке 
танцювали в Аргентині й Уругваї. Бальне танго − спортивний танець, який бере участь 
у програмах міжнародних конкурсів разом з фокстротом, віденським вальсом та іншими 
європейськими стандартними танцями. Різниця бального між бальним танго та арген-
тинським танго – це відсутність імпровізації. Усі рухи відповідають певним правилам, 
починаючи з положення голови, корпуса тіла і закінчуючи кроковими елементами. Також 
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бальне танго відрізняється ритмом мелодії, де наявні ударні інструменти, що додає йому 
чіткості. За характером звучання мелодія бального стилю танго може трохи нагадувати 
імперський марш [9]. 

Латиноамериканські танці. Румба (іспан. rumba) − кубинський парний танець; лати-
ноамериканський бальний танець. Музичний розмір 4/4 такта. Слід розрізняти бальну, ку-
бинську, африканську румбу. Хоча ці танці і мають спільне коріння, на даний момент вони 
є абсолютно різними за характером рухів і музикою. Роком створення танцю вважається 
1913-й. Румба − це танець африканських негрів, привезених на Кубу наприкінці XIX сто-
ліття. У танцю два джерела − іспанське і африканське: іспанські мелодії та африканські 
ритми. Відмітною особливістю румби є еротичні плавні рухи, сполучені з широкими кро-
ками. У Європі румба з’явилася завдяки ентузіазму і блискучим інтерпретаціям П’єра 
Лавелла − провідного англійського викладача латиноамериканських танців. Він відвідав 
Гавану в 1947 р. Отже, румба маючи 4/4 розмір, у рухах виконується лише 3 кроки. П’єр 
Лавелл представив справжню «кубинську румбу», яка після тривалих суперечок була офі-
ційно визнана і стандартизована в 1955 році. У сучасному танці багато з основних фігур 
несуть у собі стару історію спроби жінки домінувати над чоловіком за допомогою жіночої 
чарівності. Під час танцю завжди є елемент, коли партнерка «дратує» партнера, а потім 
тікає, чоловік спочатку спокушується, а потім партнерка його кидає і бажає іншого. На 
пристрасні еротичні рухи партнерки партнер через відповідні рухи відповідає бажанням 
володіти нею, намагається довести власну мужність через фізичне домінування, але, на 
жаль, зазвичай нічого не домагається [7]. 

Ча-ча-ча (іспан. сha-cha-cha) − латиноамериканський бальний танець кубинського по-
ходження. Музичний розмір − 4/4 такта. У 1952 році англійський викладач бальних танців 
П’єр Лавелл відвідав Кубу і побачив оригінальний і швидкий варіант танцювання румби 
з додатковими кроками, відповідними додатковим ударами у музиці, коли ритм задається 
ударами кастаньєт, барабанів, з трьома акцентованими «клацаннями». Повернувшись до 
Великої Британії, він почав викладати цей варіант як окремий новий танець. Ча-ча-ча 
було стандартизоване для міжнародного виконання у 1955 році [11].

Самба (порт. samba) − танець бразильського походження, один з п’яти танців латино-
американської програми бальних танців. Історія самби − це історія злиття африканських 
танців, які прийшли до Бразилії з рабами з Конго та Анголи, з іспанськими й португаль-
ськими танцями, привезеними із Західної Європи завойовниками Південної Америки. У 
XVI−XIX століттях португальці привозили з собою з Анголи, Гвінеї, Мозамбіку, Конго до 
Бразилію багато рабів, які привезли з Африки такі танці, як сatarete, еmbolada і batuque. 
Музика самби має характерний ритм, який створюється барабанами і маракасами, му-
зичний розмір − 2/4 такта. Походження назви samba невизначене, хоча Zambo означає − 
дитина від негра і місцевої (бразильської) жінки (мулатки). Самба була стандартизована 
для міжнародного виконання англійським викладачем бальних танців П’єром Лавеллом 
у 1956 році. Танець в існуючій сучасній формі все ще має фігури з різними ритмами, пе-
редаючи багатогранне походження танцю, наприклад рух бота фога (Boto Fogo). Стегна 
виводяться між рахунками, вага міститься попереду, більшість кроків робиться з носка. 
Ритми самби дуже популярні і легко видозмінюються, утворюючи нові танці − ламбаду, 
макарену. Справжній характер самби − це веселощі та флірт, загравання один з одним, що 
супроводжується непристойними рухами тазу з різними інтерпретаціями [8]. 

Джайв (анл. jive) – латиноамериканський бальний танець американського походжен-
ня. Музичний розмір − 4/4 такта. Слово Jive схоже на Південно-Африканська слово «Jev» 
− «зневажливо говорити». Також Jive має таке значення в негритянському сленгу − обман, 
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хитрість. Джайв − міжнародна версія джазового танцю свінг. Нині джайв виконують у 
двох стилістиках – латиноамериканський бальний і джазовий свінгований і дуже часто 
поєднують обидва в різних фігурах. Дуже сильний вплив на джайв справив такий танці 
як рок-н-рол. Джайв надто відрізняється за характером і технікою від інших танців ла-
тиноамериканської програми. За характером джайв ритмічний, свінгований, стрибучий, 
емоційний, веселий [6, 97].

Пасодобль (іспан. paso doble – два кроки) − латиноамериканський бальний танець 
іспанського походження. Створений у 1920 році, пасодобль був одним з багатьох іспан-
ських народних танців, пов’язаних з різними аспектами іспанського життя. Частково 
пасодобль заснований на бою биків. Танцюристи пасодоблю зображують тореро і його 
плащ, характер музики відповідає процесії перед коридою. Основна відмінність пасодо-
блю від інших танців − це позиція корпуса з високо піднятими грудьми, широкі й опущені 
плечі, жорстко фіксована головою, у деяких рухах нахилена вперед і вниз. На відміну 
від самби, ча-ча ча і румби, які багатьма педагогами бального танцю інтерпретуються як 
такі, де головну роль виконує партнерка, пасодобль − типово чоловічий танець, основний 
акцент у якому робиться на рухи партнера-тореодора, а партнерка, стандартно, просто 
рухається за ним, зображаючи його плащ. Після Другої світової війни (1939 − 1945 рр.) 
пасодобль був уключений до латиноамериканської програми бальних танців [6, 83].

Висновки. Бальна хореографія – це соціальний вид хореографічного мистецтва і 
культури сьогодення, сформований під впливом історичних і соціальних чинників худож-
ньої культури у галузі народного, історичного, академічного, бального і латиноамерикан-
ського танцю, що виявили в танці лише парне, або ансамблеве танцювання за принципом 
спортивних змагань. Також, джазові, латиноамериканські, рок і популярні тенденції у 
музичні субкультурі другої половини ХХ століття створили нові самобутні музично-тан-
цювальні форми, які утворили унікальні стилістичні різновиди технік бального танцю, 
цікаві зображально-виражальні засоби репрезентації художньої та соціальної форми в 
хореографічному мистецтві. 
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ДИСКУСІЯ ПРО ПЕРІОДИЗАЦІЮ ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКОЇ ШКОЛИ І 
ПЕДАГОГІКИ В ЖУРНАЛІ «СОВЕТСКАЯ ПЕДАГОГИКА» (1958−1959)1

В статті проаналізовано причини, зміст і результати дискусії про періодизацію історії ра-
дянської школи і педагогіки, яка розгорнулася в журналі «Советская педагогіка» у 1958–1959 рр. 
У ній передовсім взяли участь відомі історики освіти і педагогіки Н. Константінов, Ф. Корольов, 
Є. Голант, В. Струмінський, Ш. Ганелін і власне сама редакція журналу. Висвітлено погляди учасни-
ків дискусії на критерії і підходи до періодизації, охарактеризовано їх методологічні та ідеологічні 
підстави.

Ключові слова: дискусія, періодизація, історія, радянська школа і педагогіка.

Галив Н. Дискуссия о периодизации истории советской школы и педагогики в журнале «Со-
ветская педагогика» (1958−1959). В статье проанализированы причины, содержание и результаты 
дискуссии о периодизации истории советской школы и педагогики, развернувшейся в журнале «Со-
ветская педагогика» в 1958−1959 гг. В ней прежде всего приняли участие известные историки 
образования и педагогики Н. Константинов, Ф. Королев, Е. Голант, В. Струминский, Ш. Ганелин 
и собственно сама редакция журнала. Освещены взгляды участников дискуссии на критерии и 
подходы к периодизации, охарактеризованы их методологические и идеологические основания.

Ключевые слова: дискуссия, периодизация, история, советская школа и педагогика.

Haliv M. The discussion about the Soviet school and pedagogy periodization history in the «Soviet 
pedagogy» magazine (1958−1959). The Soviet school and pedagogy periodization history discussion’s 
causes, content and results, that unfolded in the «Soviet pedagogy» magazine (1958–1959) are analyzed in 
the article. It was attended by prominent education and pedagogy historians - N. Konstantinov, P. Korolev, 
Y. Holant, V. Struminsky, S. Ganelin and magazine editors. The discussion participants’ views on the criteria 
and approaches to periodization are shown, their methodological and ideological grounds are described.

Key words: discussion, periodization, the history, the Soviet school and pedagogy

Постановка проблеми. Періодизація історії школи і педагогічної думки, навіть пе-
дагогічної діяльності окремої персоналії, є закономірним результатом історико-педаго-
гічних досліджень. Важко уявити собі наукову працю з історії педагогіки, в якій не було 
б жодних періодизаційних конструкцій. Останні виконують функцію структурування іс-
торичної нарації, надають їй ефекту аналітичності й водночас синтезованої цілісності, 
когерентності. 

Формування періодизаційних параметрів історико-педагогічного наративу є еле-
ментом концептуалізації і залежить від філософсько-методологічних поглядів дослід-
ника. Так, учений може дотримуватися поглядів на історію як лінійний, циклічний чи 
коваріантний процес і це неодмінно позначиться на підходах до виокремлення тих чи 
інших періодів у контексті досліджуваної проблеми. Як наголошував польський історик 
Є. Топольський, «за кожною періодизацією стоїть певне розуміння історії» [11, 144]. Бо 
й справді, хтось вживає конвенційну періодизацію (століття, правління монархів і т.д.), 
хтось користується категоріями феодалізму, капіталізму, ще хтось – поняттями «розви-
© Галів М. Дискусія про періодизацію історії радянської школи і педагогіки в журналі «советская 
педагогика» (1958−1959)
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ток», «занепад». «Тому періодизація, − продовжував учений, − це такий елемент праці 
історика, що має основоположні наслідки для всього, що він робить, а також для суспіль-
ного сприйняття, зокрема і науковим середовищем. Зміна старої шаблонної періодизації 
може призвести до зміни поглядів на історію (чи певний фрагмент історії), а відтак до 
зміни історичних образів, породжених на раціями» [11, 145].

Власне ця думка яскраво ілюструється періодизаційними пошуками в радянській пе-
дагогічній історіографії. Запропоновані нею періодизаційні зразки справді впливали на 
зміну бачення образів історії в межах радянської історико-педагогічної науки. Перебува-
ючи під ідеологічним тиском, радянська історія педагогіки прагнула до уніфікації періо-
дизації історії школи і педагогічної думки, котра мала стати єдино правильною і майже 
незмінною схемою для наративізації будь-яких досліджень радянських авторів. Водночас 
визнаємо, що деякі дослідники радянської доби намагалися запропонувати власну версію 
періодизації історії школи і педагогіки, або принаймні спробувала внести корективи в 
існуючу. Така тенденція експлікувалася в роки «відлиги» – лібералізації суспільно-полі-
тичного життя СРСР 1950 – 1960-х рр., і знайшла своє відображення на сторінках першо-
значного радянського педагогічного журналу «Советская педагогіка».

Аналіз досліджень. У 1958–1959 рр. на його шпальтах розгорнулася дискусія про 
періодизацію радянської школи і педагогіки, в якій взяли участь відомі вчені Н. Констан-
тінов [6], Ф. Корольов [7], Є. Голант [2], В. Струмінський [10], Ш. Ганелін [1] і власне 
сама редакція журналу [9]. Відзначимо, що чимало матеріалів з приводу теми дискусії 
були надіслані до редакції «Советской педагогики», але не публікувалися. Звісно, ці дис-
кусійні статті не пройшли повз увагу інших істориків педагогіки і радянського, і нашого 
часу. Так, у 1976 р. узбецький історик педагогіки М. Назімов коротко охарактеризував 
згадану дискусію, відзначивши відсутність єдиної думки щодо періодизаційних критеріїв 
[8, 31−33]. Відомий український вчений Н. Гупан також зіслався на висунуті Н. Констан-
тіновим і В. Струмінським тези у своїй фундаментальній праці «Українська історіографія 
історії педагогіки» (2002) [4, 19]. Однак зміст дискусії, її ретельний аналіз жодного разу 
не ставали предметом окремого дослідження. 

Тож мета статті полягає в аналізі поглядів учасників дискусії на проблематику пері-
одизації історії радянської школи і педагогіки, які були висловлені на сторінках журналу 
«Советская педагогика».

Виклад матеріалу. Дискусія загалом стосувалася низки питань: про принципи і 
критерії періодизації; кількість періодів і їх часові грані; найменування періодів; зв’язок 
періодизації історії радянської школи і педагогіки з періодизацією історії суспільства в 
цілому.

Актуальність дискусії, на думку її учасників, зумовлювалася: 1) майже цілковитою 
не розробленістю питання періодизації в радянській історико-педагогічній літературі [6, 
101]; 2) доцільністю створення уніфікованої періодизації для практики викладання курсу 
історії педагогіки у вишах і проведення наукової роботи (на чому наполягав Є. Голант 
[2, 107]). Тут зауважимо, що для радянської педагогічної науки традиційним було пояс-
нювати необхідність осмислення будь-яких теоретичних проблем вимогами педагогіч-
ної практики чи практики наукових досліджень. Останнє чітко вказує на закоріненість 
моністичного розуміння розвитку науки з єдиною істиною, а відтак несприйняття плю-
ралістичних підходів та антиномій; 3) потребою перегляду періодизації, запозиченої зі 
сталінського «Короткого курсу історії ВКП(б)» й екстрапольованої на історію радянської 
школи і педагогіки. Так, Н. Константінов наголосив, що канонізація «Короткого курсу…» 
привела до розгляду періодизації історії партії як єдино можливої і для історії СРСР, і для 
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історії школи та педагогіки, а будь-яке відхилення від неї вважалося значною методоло-
гічною помилкою [6, 101]. Подібні міркування висловив і Ф. Корольов, який відзначив 
факт багаторічного механічного копіювання істориками педагогіки «короткокурсівської» 
періодизації і негативні наслідки цього процесу. Бо ж за цих умов зусилля дослідників 
«спрямовувалися не на творче опрацювання вказаного питання, а на обґрунтування недо-
пустимості будь-якого відходу, відступу від періодизації Короткого курсу історії партії, на 
доведення того, що ця періодизація має універсальний характер і всезагальне значення» 
[7, 107].

Особливо різко виступив проти залучення партійної періодизації до історико-педа-
гогічних досліджень проф. В. Струмінський. Вчений підкреслював, що історія школи і 
педагогіки та історія партії – це зовсім різні процеси, хоч і відбувалися в однакових умо-
вах. Як би не були пов’язані між собою обидві ці історії, притаманні їм закономірності 
є відмінними і вивчаються вони на різних матеріалах. «Втискуючи в готові формули ор-
ганізації і розвитку історії партії історію розвитку школи і педагогіки, автори, за росій-
ським прислів’ям, ставили віз попереду коня і, звичайно, серйозного наукового резуль-
тату отримати не могли. Постійно відчувалося, що конкретні історико-педагогічні факти 
не вкладаються в готову схему і що схема не охоплює всієї багатоманітності фактів» [10, 
113], − писав В. Струмінський.

Критикуючи запозичену з ідеолого-політичного трактату періодизацію, учені не оми-
нули увагою й періодизаційні підходи в «буржуазній історико-педагогічній літературі». 
Зокрема, Н. Константінов засудив поділи на давню, середньовічну та нову педагогіки, 
на час до і після народження Ісуса Христа, розкритикував цивілізаційно-періодизацій-
ний підхід американського вченого поч. ХХ ст. П. Монро [6, 101−103] (очевидно нічого 
«свіжічого» для критики в радянського професора не було). Відтак саме Н. Константінов 
порушив питання загальної схеми і конкретних критеріїв періодизації.

Роль загальної схеми історичного розвитку школи і педагогіки він, звісно, відводив 
формаційному підходу. Теорію про «закономірну зміну суспільно-економічних форма-
цій» (первіснообщинна, рабовласницька, феодальна, капіталістична і далі комуністична 
з першою фазою − соціалізмом) вчений декларував як «єдино правильну наукову основу 
для розв’язання питань про періодизацію». Водночас зауважив, що вона придатна для пе-
ріодизації всесвітньої історії школи і педагогіки [6, 104]. «Марксистсько-ленінське вчен-
ня про суспільно-економічні формації відкриває перед радянськими істориками педагогі-
ки найширші перспективи для успішної розробки історико-педагогічних матеріалів» [10, 
113], − услід повторював В. Струмінський, усе ж закидаючи радянським фахівцям недо-
статню увагу до історії західноєвропейської школи і педагогіки.

У контексті аналізу критеріїв періодизації історії власне радянської школи і педагогі-
ки учасники дискусії, на наш погляд, пропонували такі підходи:

1. «Укрупнення» періодів. Н. Константінов першим констатував спроби сучасних 
йому укладачів програми з історії педагогіки об’єднати надто подрібнені (через запози-
чення періодизації історії компартії) періоди, виокремивши такі: 1917 − 1920 рр., 1921 − 
1930 рр., 1930 − 1941 рр., 1941 – 1945 рр., з 1945 р. до сучасності. Загалом учений підтри-
мав такий підхід, по-суті, відзначивши його дидактичну придатність: така періодизація 
сприятиме більш правильному викладу історії радянської школи і педагогіки, чіткішому 
виявленню деяких педагогічних закономірностей [6, 105]. 

Натомість Ф. Корольов засудив схематичне укрупнення періодів, закидаючи йому не-
науковість, відсутність науково обґрунтованих підстав [7, 108]. Більш виважено ґенезу 
цього підходу охарактеризував В. Струмінський. На його думку, дрібність періодизації 
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на перших порах була неминучою: майже кожне педагогічне явище уявлялося настільки 
важливим і визначальним, що історики готові були мало не кожен рік перетворювати в 
період і найбільш незначні явища в історії школи та педагогіки розглядалися як «історич-
ні». З ходом часу, коли обрій істориків розширився, відбулися перегляд і переоцінка попе-
редніх висновків; явища, що здавалися істотними, виявилися другорядними і відступили 
перед більш важливими і загальними явищами [10, 114]. Загалом же підхід «укрупнення» 
періодизації у рамках дискусії був відкинутий. 

2. Збереження зв’язку з періодизацією радянського суспільства із подальшою 
прив’язкою до історії школи та педагогіки. З цим погоджувалися усі учасники дискусії. 
Н. Константінов при цьому підкреслював, що «історія радянської школи і педагогіки є 
частиною історії радянського суспільства і її періодизація повинна бути пов’язана із за-
гальним розвитком радянського суспільства, а тому треба враховувати й «керівну роль» 
компартії в розвитку цього ж суспільства [6, 105]. Ф. Корольов навіть зазначив, що будь-
який відрив історії радянської школи від історії радянського суспільства є «серйозним 
відступом від марксизму», проте таким же відступом уважав неврахування своєрідності 
розвитку школи і механічність «підгону» її історії до періодизації історії радянського сус-
пільства [7, 108].

У цьому ключі Н. Константінов запропонував поділити історію радянської школи і 
педагогіки на два періоди: 1) період переходу від капіталізму до соціалізму і побудова 
соціалізму; 2) період переходу від соціалізму до комунізму. Межею між ними він вважав 
1936 р. [6, 105]. По-суті, вчений поклав в основу періодизації історії радянської школи і 
педагогіки характерну для тогочасної радянської історіографії інтерпретацію історії ра-
дянського суспільства, в основі якої лежали ідеологічні постулати про побудову соціаліз-
му до сталінської конституції 1936 р. і перехід до побудови комунізму. Причому ці тези у 
той час вважалися «історичним фактом». 

Відзначимо, що Ф. Корольов, опонуючи Н. Константінову, погодився з тезою про 
детермінування розвитку школи «способом виробництва» (цілком у дусі марксистської 
парадигми про «економічний базис»), але поділ історії радянської школи і педагогіки на 
періоди побудови соціалізму і початок побудови комунізму вважав механістичним, таким, 
що не враховує специфічних особливостей розвитку власне школи і педагогіки [7, 109]. 

3. «Стрибковий» підхід, в основі якого лежить ідея про наявність часових відтинків 
радикально-революційного характеру. Таку інтерпретацію запропонував Ф. Корольов, 
який писав: «Основу періодизації треба шукати в тих якісних стрибках, які в дійсності 
(курсив наш. – М. Г.) мали місце в освіті і вихованні молодого покоління в нашій країні; 
переломні моменти, безсумніву, були пов’язані з певними етапами соціалістичного будів-
ництва, але далеко не завжди співпадали і не могли обов’язково співпадати у часі з тими 
чи іншими крупними політичними чи економічними подіями в країні» [7, 108]. Учений 
бачив чотири періоди розвитку радянської школи і педагогіки: 1) 1917 – 1918 рр. – за-
вершення загальнодемократичних і початок соціалістичних перетворень у сфері освіти; 
2) 1918 – 1936 рр. – соціалістичні перетворення школи і запровадження загальної почат-
кової освіти; 3) 1937 – 1952 рр. – підвищення ідейного і наукового рівня освіти, реалізація 
загальної семирічної освіти; 4) з 1953 р. – перехід від семирічної до загальної середньої 
освіти і реалізації політехнічного навчання [7, 109–110].

Ідею Ф. Корольова про «стрибкоподібні» періоди підтримали В. Струмінський і 
Ш. Ганелін. Перший погодився, що історія школи і педагогіки розвивається неперервно, 
але бувають моменти, коли все радикально змінюється, що й дає підстави говорити про 
початок нового періоду [10, 115]. Ш. Ганелін, який здебільшого виступав на боці Н. Кон-
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стантінова, також визнав правомірність такого підходу, акцентувавши на якості стрибків 
[1, 110].

Зауважимо, що «стрибковий» підхід насправді не розв’язав, а загострив питання кри-
теріїв, оскільки було не зрозуміло в якому саме аспекті сфери освіти і педагогіки шукати 
ці стрибки чи знову ж сформулювати їх на підставі тогочасних історичних описів суспіль-
ного розвитку. Це розуміли й учасники дискусії, а тому пропагували й інші, альтернативні 
або кумулятивні підходи.

4. Експлікація трансформацій змісту освіти. Цей підхід першим також запропонував 
Н. Константінов [6, 106], намагаючись показати, що його теза про «укрупнення» періодів 
продиктована не лише практично-дидактичними міркуваннями. З іншого боку, вчений 
прагнув наблизити до сфери освіти і педагогічної думки й інший запропонований ним 
підхід, пов’язаний з виокремленням періодів побудови соціалізму і переходу до побудови 
комунізму. Саме тому критерій змісту освіти він пропонує покласти в основу виокрем-
лення кількох етапів у межах кожного періоду. Подібним шляхом пішов і Е. Голант, який 
підтримував думки Н. Константінова, й, підкріплюючи свої погляди тезами В. Леніна, 
вказував на три компоненти змісту освіти: загальна освіта, політехнічна освіта і мораль-
но-політичне (комуністичне) виховання [2, 108]. 

Натомість Ш. Ганелін заявив про свою неприхильність до виведення періодизації зі 
змін у змісті освіти, оскільки «боротьба йшла не лише за зміст роботи школи» [1, 114]. 
Схожу позицію щодо цього підходу зайняла редакція журналу «Советская педагогика», 
відзначивши, що «такий критерій як зміст освіти можна ще прийняти в якості основи для 
членування історії школи і педагогіки за суспільно-економічними формаціями», але він 
не може слугувати для періодизації усієї 40-річної історії радянської школи. «Зміст осві-
ти хоч і змінювався, але зміни у своїй основі не були принциповими, вони мали за мету 
удосконалення і часткове розширення (в деяких випадках − скорочення) змісту освіти» 
[9, 124].

5. Синтезований підхід, який сформулював Є. Голант. У фундамент періодизації, за 
його пропозицією, слід закласти три показники: 1) «корінні соціалістичні перетворення», 
які істотно відбилися на розвитку школи; 2) розв’язання великих завдань у сфері загаль-
ної обов’язкової освіти; 3) серйозні зміни (але не «стрибки») в змісті освіти і вихован-
ня [2, 107]. Розуміючи, що звести ці критерії воєдино навряд чи вдасться, він пропонує 
перший з них покласти в основу періодів (як зробив Н. Константінов), а інші – в основу 
етапів, які необхідно виділити у рамках періодів. Саме такий підхід, на його думку, дасть 
змогу врахувати при укладанні періодизації історії радянської школи та педагогіки і сус-
пільноісторичну, й історико-педагогічну проблематику [2, 109−110].

Не будемо вдаватися до детального аналізу запропонованих учасниками дискусії хро-
нологічних рамок періодів і етапів історії радянської школи. Вони справді були різними й 
демонстрували авторське бачення вагомості тих чи інших історичних граней в минулому 
радянської освіти. Так, Н. Константінов і Ф. Корольов межею між деякими періодами 
вважали 1936 р. (Сталінська конституція і постанова «Про педологічні перекручення…») 
[6, 105; 7, 113–114], Є. Голант виділяв 1938 р. (початок третьої п’ятирічки) [2, 107–108], 
а Ш. Ганелін – 1939 р. (XVIII з’їзд компартії) [1, 114]. Історики педагогіки сперечалися й 
з приводу того, яким роком завершити перший період, або етап історії радянської школи: 
1918-м, 1920-м чи 1921-м. Наприклад, Ш. Ганелін 1920 рік вважав кінцем першого і по-
чатком другого етапів, оскільки в цьому році В. Ленін виголосив свою відому промову 
на ІІІ з’їзді комсомолу. «Навіть у тому випадку, якщо б в ці роки (1920 – 1921-й. – М.Г.) 
дійсно нічого не відбулося, а з’явилася б одна лише промова Леніна на ІІІ з’їзді комсо-
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молу, то й тоді це означало б суттєвий, якісний стрибок» [1, 113], − писав він. Як бачимо 
автор відверто прив’язує періодизацію історії радянської школи до політичних епізодів 
минулого та ідеологічних моментів трактування історії.

Різні погляди в дослідників викликало питання про виділення Великої Вітчизняної 
війни 1941 – 1945 рр. в окремий період історії школи. Н. Константінов так і не наважився 
дати власної відповіді на нього, а Ф. Корольов його зігнорував, стверджуючи, що навіть 
в умовах війни завдання перед школою істотно не змінилися і продовжувалася реаліза-
ція попередніх планів (хоч мали місце труднощі воєнного часу) [7, 109–110, 116]. За це 
він потрапив під нищівну критику Ш. Ганеліна, котрий вважав безперечною доцільність 
виокремлення років Великої Вітчизняної війни як окремого періоду в історії радянської 
школи, оскільки з’явилися «…нові закономірності в роботі школи, які витікали зі своєрід-
ної постановки всіх питань навчання і виховання, питань цілей, змісту навчальної роботи, 
методів навчання, активізації уроку, організації виховної роботи, трудового виховання, 
виховання дисципліни і т.д.» [1, 112].

Зрештою, редакція «Советской педагогики» в підсумковій статті повідомила про на-
раду істориків педагогіки, скликану НДІ теорії та історії педагогіки АПН РРФСР в грудні 
1958 р. На цьому засіданні було створено спеціальну комісію на чолі з Ф. Корольовим, по-
кликану підгодовувати проект положення про періодизацію радянської школи і педагогі-
ки. Зрештою комісія запропонувала таку періодизацію: 1) початок корінних перетворень 
школи і становлення радянської педагогіки (1917 − 1920); 2) боротьба за утвердження 
соціалістичної школи і марксистсько-ленінсько педагогіки (1921 − 1930); 3) здійснен-
ня загальної початкової і семирічної освіти, боротьба за міцне засвоєння основ наук, за 
повне відновлення в правах педагогіки (1931 − 1940); 4) школа і педагогіка в роки війни і 
в післявоєнні роки відновлення народної освіти, підготовка до запровадження десятиріч-
ної освіти (1941 − 1956); 5) нова система шкільної освіти, перебудова роботи загально-
освітньої політехнічної школи на основі поєднання навчання з виробничою працею і нові 
завдання педагогіки (1956 і далі) [9, 125−130].

У межах дискусії було сформульовано чимало критичних аргументів щодо різних по-
ложень й аспектів обговорюваних питань. Однак, два з них, на нашу думку, мали фунда-
ментальний, методологічний характер.

Перший з них висунув В. Струмінський, закинувши учасникам дискусії штучне відо-
кремлення розробки періодизації від самого процесу вивчення історії школи і педагогіки, 
внаслідок чого періодизаційні схеми передують дослідницькій практиці. Наукова періо-
дизація, переконував вчений, може виявитися тільки результатом попереднього ретель-
ного вивчення відповідних педагогічних фактів і явищ, праць попередніх дослідників. 
Звісно, В. Струмінський не відкидав можливості гіпотетичного конструювання попере-
дніх періодизаційних схем, однак зазначав, що в процесі дослідження вони можуть бути 
відкинуті і замінені іншими, більш адекватними. «Нерідко помітне в істориків педагогіки, 
які приступають до розробки того чи іншого питання, прагнення шляхом наперед винай-
деної періодизації полегшити свою працю повинно бути визнано методологічно помил-
ковим» [10, 112], − зрештою констатував учений.

Другий критичний аргумент є тісно пов’язаним з попередньою думкою і в найбільш 
експлікованому вигляді був висловлений редакцією журналу «Советская педагогіка». Її 
обурювали пропозиції учасників дискусії, «які створюють враження, що визначення пе-
ріодів і етапів в розвитку школи не залежать від об’єктивних факторів і педагогічних 
закономірностей» [9, 123−124]. Авторам періодизаційних схем закидалося те, що вони 
«виходять не із об’єктивних рис розвитку школи та педагогіки, а з довільно встановлюва-
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них критеріїв і не менше довільно намічених періодів й етапів» [9, 124]. Тож, лише дослі-
дження цих об’єктивних реалій, як і наголошував В. Струмінський (хоча подібні пасажі 
спостерігалися майже в усіх дискутантів), дасть змогу створити об’єктивну періодизацію 
історії школи і педагогіки.

Аналізуючи зміст дискусії, відзначимо декілька її слабких сторін, обумовлених як 
специфічними філософсько-методологічними поглядами її учасників, так і авторськими 
недопрацюваннями.

По-перше, критичні зауваги В. Струмінського дещо суперечливі. Виступаючи проти 
передування готових періодизаційних схем власне історико-педагічним дослідженням, 
він, звісно, не згадував, що радянська історична та історико-педагогічна науки отримали 
готову схему періодизації всесвітньої історії у вигляді вчення про п’ять суспільно-еконо-
мічних формацій. Перед істориками стояло завдання втисну певні факти в запропоновану 
марксистсько-ленінською методо-ідеологією схему «історичного розвитку». З цього при-
воду згадаємо про дискусію, яка відбувалася між українськими історичними школами 
Д. Багалія та М. Яворського у 1920 – 1930-х рр. Дореволюційні історики (у т.ч. Д. Багалій 
з однодумцями) обстоювали принцип передування фактів схемі, оскільки цими фактами 
були озброєні значно краще, ніж сучасні їм історики-марксисти. Останні ж (зокрема, шко-
ла М. Яворського) критикували цей підхід як «немарксистський» й наполягали на потребі 
писати історію відповідно до марксо-ленінських ідей, теорії класової боротьби, первин-
ності економічного щодо політичного і культурного життя тощо [5, 182]. 

Тож твердження В. Струмінського, з одного боку, суперечило методологічним практи-
кам радянської історико-педагогічної науки, але з іншого, спиралося на широко декларо-
ваний радянською гуманітаристикою декартівський принцип дослідження об’єктивного 
світу. На той час формаційна схема трактувалася як однозначно об’єктивна, науково дос-
товірна, а тому В. Струмінський, не помітивши неоднозначності, по-суті, у дусі дорево-
люційних істориків вимагав дотримання формули: «спочатку факти, потім періодизацій-
на схема».

Не виключено, що на позицію радянського вченого вплинула не до кінця осмислена 
ілюзорність первинності схеми. Безумовно, періодизація справді є одним із результатів 
дослідження (особливо конструювально-інтерпретаційних зусиль вченого). Однак дос-
лідник, репрезентуючи результати дослідження в наративі, окреслює періодизацію на 
його початку (або окремим підрозділом, або у назвах розділів і підрозділів). Робиться це, 
очевидно, з міркувань когерентності, холічності, зручності, стрункості і чіткості подання 
інформації, але саме такий спосіб створює враження первинності періодизаційної схеми.

По-друге, віра у здатність дослідника історії (у т.ч. й історії педагогіки) відтворити, 
реконструювати історичну реальність була характерною для радянської гуманітаристики, 
яка міцно засвоїла окремі ідеї критикованого нею позитивізму. Останні проявилися й у 
твердженнях радянських істориків педагогіки, які дискутували над проблемою періоди-
зації. Історичний процес сприймався ними як об’єктивно існуюча черга згрупованих у 
певні етапи подій, які мають свої внутрішні закономірності і при ретельному дослідженні 
можуть бути експліковані й визнані істинними. Саме тому в редакційній статті констату-
валося, що для «успішного розв’язання проблеми періодизації потрібно глибоко і всесто-
ронньо вивчити історію радянської школи і педагогіки та виявити специфічні особливості 
і закономірності їх розвитку як суспільних явищ (курсив наш. – М.Г.)» [9, 123].

Відтак, відсутність єдиної-істиної думки з питань періодизації вважалася наслідком 
недостатніх досліджень, навіть суб’єктивізму і догматизму радянських учених. По-суті, 
майже усі учасники дискусії редакцією «Советской педагогики» були обвинувачені в цих 
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гріхах, зокрема Є. Голант за свою ідею вважати промову Леніна на ІІІ з’їзді комсомо-
лу подією, яка начебто детермінувала якісний стрибок в розвитку школи і педагогіки [9, 
123−124].

Відзначимо, що для такої критики в редакції журналу були підстави, оскільки учасни-
ки дискусії, попри відстоювання ідеї про спроможність дослідника подати періодизацію 
історії радянської школи і педагогіки, яка відповідала б об’єктивній історичній дійсності, 
подекуди допускали думку про умовність періодизацій, їх авторський інтерпретаційний 
характер. Так про умовні грані періодизації писали Н. Константінов [6, 105] і Ф. Корольов 
[7, 116], що засвідчує усвідомлення (можливо імпліцитне й нечітко зрозуміле для самих 
авторів) сконструйованості, а не реконструйованості періодизаційних хвиль істориком. 
Особливо цю думку увиразнив В. Струмінський, пишучи: «Цілком зрозуміло, що процес 
розробки періодизації може продовжуватися до тих пір, поки не буде знайдено, нарешті, 
періодизації, яка на даному етапі задовольняє дослідників (курсив наш. – М. Г.) і дозво-
ляє науково пояснити досліджувані історико-педагогічні факти і події» [10, 112]. Згадка 
про тимчасовість періодизаційних конструкцій, які лише на певному етапі є актуальними, 
свідчать про некласичне розуміння наративності наукових текстів, превалювання автор-
ських інтерпретацій.

Однак в умовах неподільного панування марксистсько-ленінської методо-ідеології 
відмовитися від кореспондентності істини і віри в здатність правдиво відобразити іс-
торичну дійсність було неможливо. Той же В. Струмінський іще раз висловившись про 
перетворюваність і змінюваність періодизацій вченими-істориками [10, 114], усе ж заде-
кларував впевненість, що логічний, науковий аналіз дасть змогу констатувати радикальні 
повороти в минулому школи і педагогіки, констатувати нові періоди [10, 115]. Подібні 
суперечності (з одного боку, розуміння авторських потуг у конструюванні періодизацій, 
з іншого – переконаність у тому, що ця авторська аналітична побудова адекватно відоб-
ражає циклічну реальність) загалом були притаманні радянським історикам педагогіки 
того і пізнішого часу.

По-третє, попри те, що дискусія велася з приводу періодизації історії школи і пе-
дагогіки, власне періодизаційні аспекти розвитку педагогічної думки майже не обгово-
рювалися. Це можна пояснити лише тим, що педагогічна наука розглядалася у той час 
винятково як теоретичний сегмент діючої системи освіти, а відтак не привертала уваги 
дослідників як окремий об’єкт періодизаційних зусиль дослідників. Лише у статті Є. Го-
ланта згадано про періодизацію педагогічної теорії. Констатуючи її нерозробленість на-
віть у рамках групування матеріалу з курсу історії педагогіки і власне педагогіки, вчений 
все ж не прагнув створити спеціальну періодизацію радянської педагогіки, а намагався 
останню прищепити до запропонованої ним періодизації історії радянської школи. Свою 
позицію він обґрунтовував тим, що педагогічні ідеї «не тільки впливали на розвиток шко-
ли, але й були результатом узагальнення досвіду», а тому «недоцільно розкривати їх до 
виникнення цього досвіду, недоцільно дробити і виклад, оскільки в цьому випадку не 
зможуть бути показані єдність і взаємозв’язок основних ідей» [2, 111]. 

Загалом Є. Голант просто рекомендує погляди Н. Крупської розглядати після ідей 
В. Леніна про школу і виховання, тобто при характеристиці першого періоду історії ра-
дянської школи (побудова соціалізму), а ідеї А. Макаренка та М. Калініна на початку дру-
гого періоду (перехід від «соціалізму до комунізму») [2, 111], і це при тому, що педагогіч-
на система А. Макаренка, його ідеї й концепції формувалися в першому періоді.

По-четверте, усі запропоновані учасниками дискусії проекти періодизації історії ра-
дянської школи і педагогіки ґрунтувалися на історії лише однієї республіки – Російської. 



212   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 8, 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîãiêà

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

Історичні перипетії становлення радянської системи освіти в інших національних рес-
публіках Радянського Союзу здебільшого ігнорувалися. Так, Ф. Корольов кладе в осно-
ву граней періодизації й документи Наркомосу і Раднаркому РРФСР [7, 114−115]. Лише 
Н. Константінов відзначив, що в низці союзних республік періодизація повинна бути змі-
нена з урахуванням місцевих умов. Так, в Казахстані та інших республіках Середньої 
Азії, на його думку, необхідно встановити як хронологічну грань 1924 р. – рік національ-
но-політичного розмежування. Для Грузії початком історії радянської школи пропонував 
вважати січень 1921 р. (рік скинення влади меншовиків). Щодо республік Прибалтики 
вважав доцільним згадати про деякі спроби радянізації школи в 1918 р., згодом про школу 
в 1939 – 1941 рр. і після 1944 р. [6, 106]. Додамо, що подібні аргументи цілком стосуються 
й історії української школи і педагогіки радянської доби.

Висновки. Отже, дискусія про періодизацію історії радянської школи і педагогіки, яка 
точилася на сторінках журналу «Советская педагогика», була зумовлена назрілою необ-
хідністю переглянути періодизаційні історико-педагогічні конструкти попередньої (ста-
лінської) доби. Учасники дискусії різко розкритикували залучення періодизації історії 
компартії до історико-педагогічного дискурсу й запропонували низку підходів до форму-
вання періодизації історії радянської школи і педагогіки: «укрупнення» дрібніших періо-
дів; збереження зв’язку з періодизацією радянського суспільства; винайдення «стрибків» 
у розвитку школи та педагогіки; експлікація трансформацій змісту освіти; синтез існу-
ючих підходів. Дискусія учених з проблеми періодизації була сповнена позитивістично-
об’єктивістських та ідеологічних міркувань, а також відзначалася зосередженням уваги 
здебільшого на історії школи (але не педагогічної думки), причому переважно в централь-
ній республіці СРСР – Російській. Загалом вона прекрасно ілюструє методологічний рі-
вень історико-педагогічних рефлексій радянських учених кінця 1950-х рр.
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САМОПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З МАТЕМАТИКИ 
НА ЗАНЯТТЯХ У ГРУПАХ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ1

У статті розкрито методичні аспекти організації самопідготовки молодших школярів з ма-
тематики в умовах групи продовженого дня, висвітлено особливості організації роботи групи 
продовженого дня, виокремлено структурні компоненти самопідготовки на заняттях в групах 
продовженого дня.

Ключові слова: молодший школяр, група продовженого дня, самопідготовка, заняття за ін-
тересами, підготовча частина, основна частина, заключна частина, підсумок.

Zhyhaylo O., Didyk J. Elementary school pupils’ mathematic selfpreparation on Daycare classes. 
The methodological aspects of younger pupils’ selforganisation in mathematics on Daycare terms are 
revealed in the article, the Daycare organization’s peculiarities are clarifi ed, the selfpreparation’s 
structural components in the Daycare classes are determined.

Key words: junior high school student, Daycare, homework, class interest, preparatory part, the 
main part, the fi nal part , the result.

Жигайло О., Дидык Ю. Самоподготовка младших школьников по математике на заня-
тиях в группе продленного дня. В статье раскрыто методические аспекты организации само-
подготовки младших школьников по математике в условиях группы продленного дня , отражены 
особенности организации работы группы продленного дня , выделены структурные компоненты 
самоподготовки на занятиях в группах продленного дня.

Ключевые слова: младшие школьники, группа продленного дня, самоподготовка, занятия по 
интересам, подготовительная часть, основная часть, заключительная часть, итог.

Постановка проблеми. У зв’язку з більш раннім початком навчання дитини у 
школі (з 6 років) та постійною зайнятістю батьків, організація груп продовженого дня 
останнім часом знову набуває особливого значення. І це не дивно, адже заняття після 
уроків надають можливість молодшим школярам закріпити отримані знання, розвину-
ти свої творчі та інтелектуальні здібності, добре відпочити, поспілкуватися. Крім того, 
вчителю випадає слушна нагода більше дізнатися про своїх учнів, підвищити їхній рі-
вень успішності у навчанні, зміцнити фізичне та психічне здоров’я дітей. Учні під час 
групи продовженого дня мають можливість зайнятися самопідготовкою, що дає змогу 
зекономили їх час у дома на виконання домашнього завдання. На даний час у багатьох 
початкових школах існують групи продовженого дня, у деяких вони носять комплек-
тний характер, у сільських школах робота у групі продовженого дня взагалі відсутня. 
Саме тому дана проблема є актуальною у теорії та практиці педагогіки.

Аналіз досліджень. Організаційно-методичні особливості самопідготовки в умо-
вах групп продовженого дня вивчали ряд науковців, зокрема, А. Жалій, Н. Сокуренко, 
А. Бондар, В. Шурухіна, Е. Мінскін та інші.

Проблемі оптимізації процесу самопідготовки в групах продовженого дня присвя-
тили свої дослідження В. Черняєв, В. Амалін, А. Крапотів, Л. Шукевич. Серед низки 
вітчизняних робіт останніх років з проблеми організації самопідготовки в групах про-
© Жигайло О., Дідик Ю. Самопідготовка молодших школярів з математики на заняттях у групах 
продовженого дня
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довженого дня відомі роботи М. Голубенко, А. Борисенко, Е. Вільчковський, О. Дубо-
гай, Я. Шуль, А. Заїки, О. Співак, Л. Богуславської. Однак, недостатньо розкрито пи-
тання організації та методики проведення самопідготовки дітей на заняттях в групах 
продовженого дня.

Мета – обґрунтувати особливості актуалізації опорних знань молодших школярів з 
математики на заняттях в групах продовженого дня.

Виклад основного матеріалу. На початкових етапах навчання у школі учні від-
чувають вплив нових факторів, які вимагають і від них іншої регуляції фізіологічних 
систем. До таких факторів відноситься навчальне навантаження, довготривале пере-
бування у шкільному колективі, знижена рухова активність. Організм дитини 6–7 років 
характеризується процесами інтенсивного росту і недостатнім розвит ком таких важли-
вих для навчання систем, як центральна нервова та опорно-рухова, зорового і слухово-
го аналізаторів. Усе це зумо влює високу чутливість організму дитини до негативного 
впливу навколишнього середовища, у тому числі й до підвищеного нав чального на-
вантаження. Саме тому необхідно дитині дати можливість адаптуватися до навчального 
процесу, зміни режиму та до нових завдань, а саме до засвоєння навчального матеріалу. 
Ця мету найкраще реалізувати на заняттях в групах продовженого дня, використанням 
математичних творчих ігор та інтелектуальних ігрових занять.

Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати 
найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання, поєднання на-
вчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпе чує, враховуючи 
вікові особливості, їхній розумовий, мораль ний, естетичний, фізичний, духовний роз-
виток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості все-
бічного виявлення і розвитку індивідуальних, здібностей, запи тів та інтересів дітей [2].

Успішна робота продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспря-
мовано спланована робота, але й на скільки правильно організований у ній режим. Від 
раціонально го, з точки зору педагогічної і гігієнічної побудови, режиму за лежить під-
вищення успішності, збереження достатньої праце здатності і попередження втомлюва-
ності учнів. Дотримання упродовж тривалого часу правильного режиму сприяє зміц-
ненню здоров’я, створює життєрадісний настрій і підвищує працездатність школярів. 
Неухильне дотримання режиму ви ховує в учнів такі цінні якості як дисциплінованість, 
акуратність, організованість. Правильне чергування в режимі дня праці і відпочинку в 
свою чергу сприяє збереженню в дітей найвищої працездатності. 

Режим продовженого дня повинен розроблятися відповідно до віку дитини, вра-
ховувати індивідуальні особливості, інтереси та прихильність кожного учня. Важливо 
не лише забезпечити школярам належні умови та режим для навчання, але й актив но 
сприяти розвиткові ключових і предметних компетентностей особистості. Результатом 
такого процесу є сформованість всебічно розвиненої особистості, здатної жити і плідно 
працювати в сучасному світі [4].

Режим групи продовженого дня має поєднувати в собі гігієніч ні вимоги і педаго-
гічну ефективність, враховувати специфіку фі зичного виховання, а також їх вплив на 
здоров’я учнів. Досвід провідних учителів показує, що гігієнічно раціональною фор-
мою організації продовженого дня учнів є режим, який забезпечує ру хову активність, 
частково вільний від навчальних занять день у середині тижня, чергування занять, різ-
них за видами діяльності, перехід при перших проявах втоми від розумової праці на 
активний відпочинок. Такі умови продовженого дня сприяють збереженню високої та 
стійкої працездатності учнів.
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Орієнтуючись на рекомендовані режими і беручи до уваги місцеві умови (черговість 
проведення годин дозвілля і прогу лянок на території школи, час роботи загальношкіль-
них гуртків і секцій), вихователь розробляє режим конкретної групи про довженого дня, 
враховуючи пропозиції вчителів, побажання батьків [3]. 

Після уроків учням пропонується: перебувати на свіжому повітрі 30 – 60 хв.; обід 
– 30 хв.; прогулянки, ігри, суспільно корисна праця – 1,5 – 2 год.; полуденок – 10 хв.; 
самопідготовка – 1 – 1,5 год.; робота в гуртках, заняття за інтересами – 1 – 1,5 год. 
Режим дня є законом життя і діяльності всього педагогічно го та учнівського колекти-
вів школи. Психолого-педагогічне значення режиму полягає в тому, що він забезпечує 
чітку орга нізацію життя і діяльності педагогів і учнів, виробляє в них від повідний сте-
реотип, сприяє піднесенню якості всієї навчально-виховної роботи. Дбаючи про вико-
нання режиму, слід пам’ятати, що зайва регламентація діяльності вихованців стримує 
їх ініціативу й самодіяльність. Діти повинні мати час побути на самоті або в невеликому 
колі друзів. 

Підвищене навантаження протягом навчального року може приводити до накопи-
чення у дітей втоми, яка не знімається на віть після довготривалого нічного сну. Це, у 
свою чергу, приз водить до хронічної втоми або перевтоми учнів. Як результат — суттє-
ве зниження працездатності школяра та його розумової ак тивності.

Найбільш високий рівень працездатності у більшості здоро вих дітей 7–10 років 
припадає на ранкові години – з 9 до 11 го дини. До 12 години спостерігається поступо-
ве зниження розумо вої активності, особливо якісних її показників. Другий, порівняно 
менший, підйом працездатності спостерігається в проміжку 15–17 годин, після чого 
знову наступає її інтенсивний спад.

Денна динаміка учнів 6-річного віку суттєво відрізняється від характерних змін 
працездатності, властивих школярам 7–10 ро ків. Спад працездатності відмічається вже 
після 20–30 хвилин занять і триває до кінця робочого дня. Така реакція організму ма-
леньких школярів має двояке значення: з одного боку, вона є захисною реакцією голов-
ного мозку на можливу перевтому, а з іншого боку, втома, що розвивається при раціо-
нальному на вантаженні, сприяє вдосконаленню працездатності організму.

У той же час нинішня організація навчального процесу в школі не забезпечує на-
лежним чином біологічну потребу ор ганізму школяра рухатися. Скорочення об’єму 
рухів перш за все впливає на рухові функції і м’язову силу, викликає її послаблен ня, 
в результаті – порушується точність і координація складних рухових актів, необхідних 
під час формування навичок письма. Але надаючи великого значення підвищенню ру-
хової актив ності і покращенню фізичного виховання школярів, необхідно пам’ятати 
про функціональні можливості дітей різного віку. 

До слідження показують, що найбільш ефективні малі фізичні на вантаження: гім-
настика перед заняттями, фізкультхвилинки, ігри середньої рухливості у вільний час, 
спортивні години на свіжо му повітрі. Слід пам’ятати, що великі фізичні навантаження, 
які потребують довготривалого відновлення сил, краще розподіля ти на другу половину 
дня, після розумової праці, але не пізніше 18 години.

Таким чином, підвищення рухової активності в режимі про довженого дня, чергу-
вання розумових і фізичних навантажень – одні з головних заходів збереження й покра-
щення здоров’я школярів, що сприяють їхньому гармонійному розвитку. Основне місце 
в режимі продовженого дня займає навчальна діяльність. Вона складається з уроків, які 
проводяться в першій половині дня, самостійного приготування домашнього завдання 
та індивідуально-групових занять [6].
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Заняття, що проводяться вихователем у групі продовженого дня, дещо середнє між 
уроком, гуртковим заняттям, з одно го боку, і заходом, з іншого. Ця форма організаційної 
діяльності позбавлена таких властивостей, як суворість і обов’язковість ви мог уроку, 
однобічна направленість гурткового заняття, розрахо ваного на задоволення індивіду-
альних нахилів дитини, вузько-тематична обмеженість заходу. У той же час у своїй су-
купності загальнорозвиваючі заняття наближаються своєю послідовністю і системніс-
тю до уроків і гуртків, а задоволенням колективних інтересів — до заходів. Ця форма 
дозволяє здійснювати колективний і організований вибір видів діяльності під час відпо-
чинку, не п виключаючи й індивідуального вибору за інтересами. Педагогічний досвід 
роботи переконує, що всі елементи щоденного плану можна сконцентрувати по таких 
етапах, які можна щоденно конкретизувати різними видами діяльності. 

Одним з важливих моментів на заняттях у групах продовженого дня є самопідготов-
ка, яка сприяє не лише закріпленню вивченого на уроках, але й виховує в учнів само-
стійність працювати над виконанням домашнього завдання. 

Самопідготовка – одна з важливих форм організації навчаль ного процесу в групі 
продовженого дня. Це обов’язкові заняття школярів кожного дня, під час яких вони са-
мостійно виконують навчальні завдання у суворо визначений час. Самостійна навчаль-
на робота на цих заняттях сприяє виробленню навиків самоосві ти, самовиховання, а 
також всебічному розвиткові особистості. При цьому необхідно формувати в учнів по-
зитивне ставлення до навчання, стійкий інтерес до знань [2].

Зокрема мета самопідготовки така: поглиблювати вміння і навички учнів самостій-
но виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; 
раціонально використовувати свій час; вчити дітей самостійно працювати з підручни-
ком, довідковою літературою; виховувати акуратність, старанність, взаємодопомогу, 
товаришування та дисциплінованість. 

Структура самопідготовки учнів така:
Підготовча частина: приготування зошитів, підручників, необхідного приладдя. 

Уточнення домашніх завдань. Дозування часу по предметах. Проведення вправ, дидак-
тичних ігор для збудження інтересу до навчальних тем. 

Основна частина: повторення матеріалу, вивченого на уроці. Самостійне виконання 
домашніх завдань. Індивідуальна робота. Фізкультхвилинки. 

Заключна частина: відзначення найстаранніших учнів під час самопідготовки. 
Підсумок: вставка зошитів. 
За 10 хвилин до початку самопідготовки педагог разом із чер говим виводить учнів 

з приміщення, де виконуватимуться уроки. Протягом цього короткого терміну примі-
щення слід провітрити та по можливості зробити вологе прибирання. Вихователю в цей 
час доречно влаштувати дітям перерву, щоб задовольнити потре бу дитячого організму 
у русі.

Для того щоб заняття в групах продовженого дня пройшло успішно проходило з 
повною активізацією опорних знань з математики учнів необхідно підготувати матеріал 
для занять. Також треба подумати, як краще пояснити ді тям, оскільки для виконання 
деяких завдань у них виникає пот реба уявити себе в певній ситуації, яка допоможе їм 
краще загли битись у поданий матеріал.

Слід також обміркувати, що діти можуть виконати самостій но, без контролю ви-
хователя, а під час виконання яких завдань за ними необхідно наглядати. Крім того, 
необхідно пам’ятати при рівень розвитку й інтереси дітей. Ні в якому разі не можна 
просто розповідати. Діти повинні гратися, жартувати. Гра має бути захоплюючою, до-
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зволяти дізнатися нове про речі, які їх оточують Якщо вдається викликати бажання і 
потребу питати про причини появи речей, що нас оточують, то тим самим складаються 
передумови для прищеплення цікавості до науки і техніки.

Учням 1 класу домашніх завдань не задають, отже, час на са мостійне приготування 
уроків не виділяється. У цьому випадку вихователю слід пам’ятати, що друге підви-
щення працездатності дитини припадає на 15—17 годин. Тож саме в цей час необхідно 
проводити з першокласниками самостійну роботу або заняття за інтересами. Оскільки 
у шестирічних школярів самопідготовки у прямому значен ні немає. Цей час необхідно 
використати для проведення різно манітних дидактичних ігор й тренувальних вправ, що 
підготують дітей до самостійної навчальної роботи. Також у 1-му класі дуже актуальни-
ми є заняття за інтересами, а саме настільні ігри, виготовлення аплікації з геометричних 
фігур, сюжетно-рольові ігри. 

Висновки. Дуже важливо привчати школярів до регулярного приготу вання домаш-
нього завдання в умовах групи продовженого дня, навчити їх економити час і сили. Са-
мостійна робота учнів почат кових класів під час самопідготовки формує у них вміння 
вико ристовувати знання, отримані на уроці при виконанні домашньо го завдання.
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ФОРМУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ УМІНЬ 
ТА НАВИЧОК УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ1

У статті розкрито особливості вивчення геометричного матеріалу у початковому курсі ма-
тематики, розглянуто основні геометричні компетенції учнів, проаналізовано методичні підходи 
до формування вимірювальних умінь та навичок молодших школярів.

Ключові слова: геометричний матеріал, вимірювальні уміння та навички, геометрична ком-
петенція, креслярськими інструментами, довжина, площа, фігура. 

Zhyhaylo О., Kozak U. The measuring skills formation of primary school pupils while studying 
the geometric material. The geometric study features in the mathematics initial rate are disclosed, the 
basic students’ geometric competence is considered, the methodological approaches to measuring skills 
formation of younger pupils are analyzed. 

Key words: geometric material, measuring and skills, geometric competence, drawing instruments, 
length, area, shape.

Жигайло О., Козак У. Формирование измерительных умений и навыков учащихся 
начальных классов при изучении геометрического материала. В статье раскрыты особеннос-
ти изучения геометрического материала в начальном курсе математики, рассмотрены основные 
геометрические компетенции учащихся, проанализированы методические подходы к формирова-
нию измерительных умений и навыков младших школьников

Ключевые слова: геометрический материал, измерительные умения и навыки, геометричес-
кая компетенция, чертежными инструментами, длина, площадь, фигура.

Постановка проблеми. У початковій школі геометрія вивчається як пропедевтич-
ний курс. Метою оволодіння молодшими школярами елементами геометрії є підготов-
ка їх до вивчення систематичного курсу в основній школі, здатності використовувати 
набуті знання і вміння під час вивчення інших предметів та для вирішення життєвих 
задач. 

На основі аналізу наукових досліджень, спостережень за діяльністю людей встанов-
лено, що основу геометричної складової математичної компетентності складають умін-
ня орієнтуватися в просторі, вимірювальні і конструкторські вміння, здатність застосо-
вувати ці вміння у життєвих ситуаціях. Аналіз програми з математики для початкової 
школи показав, що учень початкової школи має опанувати такими предметними геоме-
тричними вміннями (компетенціями): визначати місцезнаходження об’єкта на площині 
і в просторі; розміщувати і переміщувати предмети на площині і в просторі; впізнавати 
навколишні предмети (об’єкти) за описом їх форми; впізнавати геометричні фігури за їх 
описом; визначати форму об’єкта; визначати вид фігури; описувати фігуру (визначати 
істотні ознаки); вибирати, класифікувати, впорядковувати фігури за заданими ознака-
ми; будувати фігури (відрізок, прямокутник, коло); конструювати нові фігури із відомих 
фігур; користуватися креслярськими інструментами (лінійка, циркуль, кутник); визна-
чати довжину, площу об’єкта; порівнювати предмети за розміром різними способами.
© Жигайло О., Козак У. Формування вимірювальних умінь та навичок учнів початкових класів під 
час вивчення геометричного матеріалу
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Визначені уміння є необхідною, але не достатньою умовою оволодіння предметною 
компетентністю по геометрії. Учневі потрібна також здатність мобілізувати ці вміння 
в потрібний момент. Якраз на формування вимірювальних умінь та навичок учнів в 
процесі вивчення геометричного матеріалу, на взаємозв’язок теорії і практики повинен 
бути спрямований сучасний освітній процес. 

Аналіз досліджень. На необхідності посилення практичної спрямованості в на-
вчанні математики особливо наголошувалося у роботах В. Сухомлинського: «Дуже 
важливе вміння вчителя правильно визначити ті «вузли» знання, від міцності яких за-
лежить розвиток мислення, розумових здібностей, уміння користуватись знаннями». 
Про зв’язок знань і практичної діяльності дуже добре висловився німецький педагог 
А. Дістервег. На необхідності формування вмінь і навичок, які повинні знайти безпо-
середнє застосування в різних видах практичної діяльності учнів, вказується в роботах 
Н. Менчинської, О. Савченко, А. Пишкало та інших.

Мета статті – обґрунтувати особливості формування вимірювальних умінь та нави-
чок учнів початкових класів під час вивчення геометричного матеріалу.

Виклад основного матеріалу. Геометричний зміст початкового курсу математики 
сприяє не тільки опануванню молодшими школярами математичною компетентністю, 
а ще й формуванню та перевірці елементів ключових компетентностей, наприклад: 
здатність критично мислити, знаходити різні способи для розв’язування учбової задачі, 
складати алгоритм виконання дій, аналізувати та відбирати потрібні для розв’язування 
задач дані чи інформацію, будувати зв’язні висловлювання з використанням математич-
ної термінології, працювати і взаємодіяти в групі чи команді тощо.

Розвиток сприйняття вимагає введення геометричного матеріалу, тому що сам гео-
метричний матеріал – це образи, це символи. Отже, друга складова – це мова. Дані образи 
й символи є моделлю реальних об’єктів. Реальні об’єкти можуть бути створені в ході 
моделюючої діяльності. Ці моделі представлені поняттями (сторона, кут, трикутник, мно-
гокутник), які природно діти намагаються вивчити якомога найкраще. А засобом опису 
моделей є мова. Тому на уроках спочатку вводимо моделі (геометричні образи). 

Третій компонент, розвиток уяви, закладається в безпосередній діяльності констру-
ювання. Однак мова й у цьому випадку є засобом розвитку учнів. При цьому творча 
фантазія дітей нічим не обмежена, зміст геометричної уяви діти формулюють опираю-
чись на науковий понятійний апарат і логічні прийоми сприймання мислення [2].

Навчальна діяльність для дітей молодшого шкільного віку є провідною, а моделю-
вання за допомогою знакової й символічної діяльності, є однією зі складових навчаль-
ної діяльності в сукупності з іншими інтелектуальними вміннями. Моделююча, знако-
во-символічна діяльність – це ті види діяльності, за допомогою яких учні розбудовують 
пам’ять, увагу, творчу уяву.

Виклад геометричного матеріалу проводиться в наочно-практичному плані. Працю-
ючи з геометричним матеріалом, діти знайомляться й використовують основні власти-
вості досліджуваних геометричних фігур. Завдання розташовуються в порядку усклад-
нення й поступового збагачення новими елементами конструкторського характеру.

При первісному уведенні основних геометричних понять (точка, лінія, площина) 
використовуються нестандартні способи: створення наочного образа за допомогою ма-
люнка на відомому дітям матеріалі, казкового сюжету з використанням казкових персо-
нажів, виконання нескладних спочатку практичних робіт.

Після введення однієї з найважливіших лінійних геометричних фігур – відрізка – 
передбачена серія завдань на конструювання з відрізків однакової й різної довжини. 
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Перші завдання спрямовані на виявлення рівних і нерівних відрізків, на вміння роз-
містити їх у порядку збільшення або зменшення. Далі відрізки використовуються для 
виготовлення силуетів різних об’єктів на площині.

Програмою передбачено ознайомити із плоскими фігурами: трикутником, прямокут-
ником, квадратом; з геометричними тілами: кубом, циліндром, кулею і їхніми елемента-
ми; розгортками геометричних тіл; із площиною; з колом і кругом, умінням виконувати 
креслення за допомогою циркуля; одержують виставу про центр, радіус, діаметр кола 
(круга), а також про півколо й кільце. Діти вчаться вирішувати завдання на знаходження 
периметра, площі й обсягу фігур; знайомляться й вчаться працювати з основними інстру-
ментами: лінійка, косинець, циркуль і ін. [5, 38] Передбачається знайомство з конструкці-
ями із шашок і кубиків, виконання креслення конструкцій, три їх виду: попереду, зверху, 
ліворуч. Діти вчаться писати графічні диктанти по клітинках і по координатних шкалах. 
У програмі враховуються вікові особливості дітей і матеріал представляється у формі 
цікавих завдань, казкових подорожей, дидактичних ігор, ігрових ситуацій [2]. 

Одним із основних завдань вивчення геометричного матеріалу – є завдання на-
вчити і виробити в учнів практичні уміння вимірювати і будувати геометричні фігури 
за допомогою креслярських і вимірювальних інструментів і без них, виміряти на око, 
креслити від руки. При цьому використовуються наочні посібники: це демонстраційні, 
загальнокласні посібники: геометричні фігури, виготовлені з кольорового картону або 
цупкого паперу, плакати із зображенням фігур, креслення на дошці, діафільми. Крім 
того корисні індивідуальні наочні посібники – роздатковий матеріал, як смужки паперу, 
палички різної довжини, вирізані з паперу фігури і частини фігур. Крім того, для окре-
мих тем – саморобні наочні посібники: рухома модель кута (малка), палетка, зразки 
одиниць вимірювання площі. У методиці формування геометричних уявлень важливо 
іти від «речі» до фігури (до її образу, а також навпаки, від образу до реальної речі). Це 
досягається систематичним використанням прийому матеріалізації геометричних обра-
зів. Наприклад, пряму лінію не тільки креслимо за допомогою лінійки, уявлення про неї 
дає і край – ребро лінійки, натягнута нитка, лінія згину аркуша паперу, лінія перетину 
двох площин. Абстрагуючись від конкретних властивостей матеріальних речей, учні 
оволодівають геометричними уявленнями.

Чільне місце в методиці відводиться прийому зіставлення і протиставлення геоме-
тричних фігур (круг – многокутник, коло – круг) плоских і просторових фігур (квадрат 
– куб; круг – куля та ін.). У процесі ознайомлення з геометричними фігурами вже в 1 
класі виконуються розумові операції аналізу і синтезу. Важливим завданням є аналіз 
фігури, в результаті чого виділяються її істотні та неістотні властивості. Наприклад, для 
трикутника неістотним є його розміщення на площині, розміри сторін, а істотним – три 
сторони-кути (вершини); для прямокутника – істотним – чотири кути і всі кути прямі. 
Все інше неістотне.

Завдання вчителя: не можна недооцінювати геометричний матеріал, слід викону-
вати вправи з підручника, звертати увагу на прищеплення вимірювальних навичок, не 
можна обмежуватись формальними означеннями. Вчитель повинен враховувати те, що 
в процесі означення одне поняття (наприклад, «квадрат») вводиться через інше, більш 
широке («прямокутник»), яке в свою чергу можна означити через ще ширше («парале-
лограм», «чотирикутник», «многокутник»). Такий ланцюг означень не може бути не-
скінченним. Є поняття для яких не можна вказати наближений ряд.

Загальним методичним прийомом, який забезпечує міцні геометричні знання, є фор-
мування просторових уявлень шляхом безпосереднього сприймання учнями конкрет-



ISSN 2308-4855   221

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Æèãàéëî Î., Êîçàê Ó. Ôîðìóâàííÿ âèì±ðþâàëüíèõ óì±íü òà íàâè÷îê...

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

них речей, матеріальних моделей геометричних образів. У 1 класі просторові уявлення 
формуються при вивченні відношення взаємного положення предметів, що відповіда-
ють словам «вище», «нижче», «праворуч», «між», «поза», «попереду». У 2-3-му класах 
уявлення про одну фігуру формуються з опорою на іншу. Наприклад, опираючись на 
загальні уявлення про трикутник, можна дістати уявлення про прямокутний трикутник.

Під час навчання в початкових класах в учнів слід сформувати початкові уявлення 
про точність побудови і вимірювання. У 1 класі будують і вимірюють відрізки з допо-
могою лінійки з точністю до 1см. У 2 – 4-му класах для побудов використовують нові 
інструменти: циркуль, косинець.

До початку навчання в школі діти виділяють, як правило, без помилок лінійну про-
тяжність предмета. Вони правильно встановлюють відношення: довше – коротше, шир-
ше – вужче, далі – ближче. Через вимірювання значно уточнюється поняття величини, 
відстані, вдосконалюється окомір, утворюється зв’язок між просторовими та кількіс-
ними уявленнями, розвивається здатність оперувати просторовими величинами в уяві.

Найважливішим при ознайомленні з довжиною на уроках математики є принцип 
нерозривної єдності між вимірюванням і лічбою. Вивчення мір діти розпочинають із 
першого класу. Упродовж чотирьох років вони поступово ознайомлюються з метрич-
ною системою мір довжини, площі й об’єму.

Одночасно з накопиченням цих знань у молодших школярів формуються вимірю-
вальні навички у двох напрямках: з одного боку, інструментальне вимірювання за допо-
могою найпростішого приладдя (лінійка, метрова стрічка, рулетка), а з іншого – вимі-
рювання на око із визначенням довжини, наведеної у числі одиниць тієї чи іншої з мір. 
(Останньому напряму роботи в школі майже не приділяють уваги.) 

Велике значен ня для розвитку просторових уявлень має правильно орга нізована ви-
мірювальна практика, у процесі якої встановлю ються зв’язки між вимірюванням, по-
будовою й обчисленням. Важливим також є розв’язання текстових задач, пов’язаних з 
уявленнями про відстані, розміщення об’єктів, їхній рух у часі, і переведення просторо-
вих умов задачі на наочне зо браження на рисунку.

Розвиток вимірювальної діяльності учнів розпочинається з навчання дітей виділя-
ти, аналізувати й розрізняти елементарні просторові й кількісні ознаки та відношен-
ня В предметах, наприклад таких, як величина, довжи на, віддаленість, кількість тощо. 
Шляхом безпосереднього сприйняття діти пізнають, що означає довший – коротший, 
широкий – вужчий, вищий – нижчий, більший – менший, багато – мало тощо.

Аналізують просторові відношення діти не лише на уро ках математики, а й – навіть 
здебільшого – на уроках обра зотворчого мистецтва й трудового навчання. Ураховуючи 
це, батьки – помічники у навчанні молодших школярів, у своїй роботі з дитиною мають 
демонструвати застосування вимірю вальних навичок та урізноманітнювати форми ро-
боти [3]. У практиці розрізнення просторових і кількісних відно шень у дітей виникають 
просторові уявлення про величину та її розбиття на частини, кількісні уявлення про 
число.

Наступний етап – це об’єднання, синтез просторових і кількісних уявлень у процесі 
вивчення систем метричних мір. Тут важливо навчити дитину переводити кількісні від-
ношення в просторові (наприклад коли необхідно побудувати відрізок або прямокутник 
за числовими даними) і просторо ві в кількісні (наприклад при вимірюванні або визна-
ченні на око довжини відрізка).

Таким чином у дітей мають поступово утворюватися по чаткові поняття про гео-
метричні величини при вивченні до вжини відрізка, площі й об’єму. З іншого боку, на 
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цій самій основі починається і розвиток навичок вимірювання за допо могою найпрос-
тішого приладдя (що знаходить застосування на уроках трудового навчання) й на око 
(що застосовується на уроках образотворчого мистецтва).

Далі йде етап поєднання вимірювання, побудови й розра хунку в ході найпростішо-
го креслення (відрізка, прямокут ника, квадрата). Геометричне креслення є тією прак-
тичною діяльністю, що потребує просторових і кількісних уявлень і разом із тим сама 
формує його в дії [6].

Наступний етап – вивчення правил обчислення значень геометричних величин. 
Щоб підійти до визначення довжини відрізка, площі чи об’єму через обчислення, учні 
початкової школи мають пройти весь зазначений шлях здобуття знань про довжину та 
формування навичок її вимірювання. Обчислення на вищих щаблях навчання набуває 
все більшої самостій ності. Та передчасне відокремлення його від вимірювання на по-
чатку навчання призводить до формалізму в знаннях ді тей і відриву кількісних уявлень 
від просторових. У подальшому формуються зв’язки між просторовими, кількісними й 
часовими уявленнями. 

Висновки. Отже, у початковій школі перші зв’язки в цьому напрямі утворюються 
в учнів у проце сі розв’язання текстових математичних задач на рух. У ході розв’язання 
цих задач учні отримують деякі відомості про такі синтетичні просторові поняття, як 
швидкість, відстань і визначення їх через час.
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Оксана ЖИГАЙЛО, 
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ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ПІД 
ЧАС ВИВЧЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ З МАТЕМАТИКИ1

У статті розглянуто основні підходи до формування понятійного апарату у першокласників 
під час вивчення до числового періоду, визначено зміст основних категоріальних одиниць понятій-
ного апарату, описано роль термінології у вивченні математики першокласниками.

Ключові слова: поняття, обсяг поняття, зміст поняття, контекстуальні означення, кон-
кретні поняття, абстрактні поняття, молодший школяр, початкова школа.

Zhyhaylo О., Tsimko Z. The formation of fi rst-graders’ conceptual apparatus during math 
preparatory period study. The main approaches to the formation of fi rst-graders’ conceptual apparatus 
during the number study period are considered, the categorical units basic content of conceptual 
apparatus is specifi ed, the terminology role in the fi rst graders mathematics study is described.

Key words: concept, the concept scope, the concepts meaning, contextual defi nition, specifi c 
concepts, abstract concepts, junior pupil, elementary school.

Жыгайло О., Цимко З. Формирование понятийного аппарата первоклассников во вре-
мя изучения подготовительного периода с математики. В статье рассмотрены основные 
подходы к формированию понятийного аппарата у первоклассников при изучении подготовитель-
ного периода, определено содержание основных категориальных единиц понятийного аппарата, 
описано роль терминологии в изучении математики первоклассниками.

Ключевые слова: понятие, объем понятия, содержание понятия, контекстуальные определе-
ния, конкретные понятия, абстрактные понятия, младший школьник, начальная школа.

Постановка проблеми. Пізнання людиною навколишньої дійсності починається з 
відчуттів і сприймань. Знання про суттєві властивості об’єктів досягається на вищому 
ступені пізнання за допомогою мислення. За допомогою розумової операції аналізу лю-
дина розкладає об’єкт дослідження на складові елементи і вивчає кожен з них окремо 
як частину цілого. За допомогою синтезу ми, навпаки, об’єднуємо частини або окремі 
властивості розглядуваного об’єкта в єдине ціле. Поняття – це форма наукового пізнан-
ня, яка відображає об’єкти в їх загальних, суттєвих ознаках і закріплює ці знання про 
об’єкти в спеціальних термінах, символах або знаках.

Перейшовши від розгляду конкретних об’єктів до їх логічних образів – абстрак-
цій, людина змогла оперувати не окремими предметами, а цілими класами їх. А 
головне, змогла оперувати і такими об’єктами, які в своєму конкретному вияві або 
були недоступні їй, або взагалі не існували. Отже, вона змогла діставати пізнавальні 
результати, які неможливо мати через операції з самими реальними предметами. 
Уявлення завжди виникають на основі практичної діяльності людини з реально іс-
нуючими об’єктами, а поняття можуть формуватися способом розвитку наукового 
знання. Кожна людина засвоює поняття в процесі свого індивідуального пізнання 
дійсності.

Аналіз досліджень. На необхідності формування понять у початкових класах на-
голошують вітчизняні та зарубіжні науковці. Ця проблема привертала увагу багатьох 
© Жигайло О., Цімко З. Формування понятійного апарату першокласників під час вивчення під-
готовчого періоду з математики
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видатних представників педагогічної науки: О. Герда, Я. Коменського, Й. Песталоцці, 
К. Ушинського, В. Сухомлинського. Вона була предметом спеціального дослідження 
М. Бабія, С. Васильєва, Г. Ковальової, Л. Кудояр, О. Усової та інших науковців.

У теорії навчання існують наукові напрями, які збагачують прогресивний досвід 
формування понять в учнів початкових класів, зокрема: способи поєднання слова вчи-
теля і наочності (Л. Занков, Г. Костюк); місце аналізу і синтезу в процесі формування 
понять (Д. Богоявленський, Н. Менчинська); роль порівняння, абстрагування та уза-
гальнення (П. Гальперін, Д. Ельконін, Т. Кагальняк, В. Онищук, В. Паламарчук, О. Сав-
ченко, Н. Тализіна); логічні прийоми формування математичних понять, означення 
математичних понять (М. Богданович, О. Митник); теорія змістового узагальнення 
(В. Давидов і Д. Ельконін); теорія навчання школярів на підвищеному рівні складності 
(Л. Занков); теорія розвивального навчання (О. Дусавицький, І. Якиманська); концепція 
формування і розвитку загальнодидактичних умінь і навичок (В. Паламарчук, О. Сав-
ченко) та інших.

Значну увагу процесу засвоєння понять приділяли у своїх дослідженнях науковці-
математики: О. Хінчин, І. Тесленко, О. Пишкало, М. Богданович, З. Слєпкань, Л. Дрозд, 
Н. Менчинська, М. Бантова, Г. Саранцев та інших. Однак проблема формування почат-
кових математичних понять та уявлень молодших школярів під час вивчення дочисло-
вого періоду досліджена недостатньо.

Мета статті – дослідити формування початкових математичних понять та уявлень 
молодших школярів під час вивчення підготовчого періоду.

Виклад основного матеріалу. У математиці як науці і як навчальному предметі 
розглядають різні об’єкти: числа, фігури, вирази, рівняння. Усе це математичні поняття. 
З великою кількістю математичних понять ознайомлюються школярі вже в початковій 
школі. Лічачи реальні предмети, круги, трикутники, квадрати, учні вже з перших уроків 
ознайомлюються з поняттям натурального числа і простіших геометричних фігур, по-
няттями «більше», «менше», «дорівнює». У подальшому навчанні вводяться поняття 
дій: «додавання», «віднімання», «множення», «ділення», «арифметична дія». Матема-
тичними поняттями виступають компоненти і результати арифметичних дій, таблиці 
дій. З розширенням множини чисел учні ознайомлюються з поняттями розряду і класу, 
дробового числа. Немало математичних понять запроваджується у зв’язку з пропедев-
тикою алгебри і геометрії.

Поняття – це думка, передана словом або словосполученням, де узагальнюються 
такі ознаки предмета або групи предметів, які дають змогу виділити його серед інших 
предметів [3]. За змістом ознак поняття поділяються на конкретні та абстрактні. Кон-
кретні поняття відображають предмет у сукупності його ознак. Цим поняттям відпові-
дають певні конкретні предмети («підручник», «цифра 3», «кулька», «м’яч», «школа»).

Абстрактні поняття відображають ознаку предмета, яка відділяється подумки від 
предмета і сама виступає як предмет мислення («хоробрість», «рівність», «довжина», 
«куля», «циліндр»). Поняття виражається словом, словосполученням. Слово має свій 
зміст (смисл) і значення [4]. А також воно має свій обсяг. 

Зміст поняття – це сукупність відображених у ньому істотних ознак предметів. Об-
сяг поняття – це множина предметів, кожному з яких належать ознаки, що відносяться 
до змісту поняття. Наприклад, обсяг поняття «одноцифрові натуральні числа» склада-
ється з дев’яти чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; обсяг поняття «просте число» нескінченна 
множина простих чисел натурального ряду; обсяг поняття «квадрат» – множина всіх 
прямокутників, у яких рівні сторони.
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За обсягом математичні поняття поділяються на одиничні і загальні [2]. Якщо в об-
сяг поняття входить тільки один предмет, воно називається одиничним. Приклади оди-
ничних понять: найменше двоцифрове число; цифра 5.

Загальні поняття відображають ознаки певної множини предметів. Обсяг таких по-
нять завжди буде більшим від обсягу одного елемента. Приклади загальних понять: 
множина двоцифрових чисел, число, плоска фігура, коло, многокутник, трикутник, 
висловлення.

Між змістом та обсягом поняття існує залежність: чим менший обсяг поняття, тим 
більший його зміст. Наприклад, поняття «квадрат» має менший обсяг, ніж обсяг по-
няття «прямокутник», бо кожний квадрат – це прямокутник, але не кожний прямокут-
ник є квадрат. Тому поняття «квадрат» має більший зміст, ніж поняття «прямокутник»: 
квадрат має всі властивості прямокутника та деякі інші (у квадрата всі сторони рівні, 
діагоналі взаємно перпендикулярні).

У процесі мислення кожне поняття не існує окремо, а вступає в певні зв’язки 
і відношення з іншими поняттями. У математиці важливою формою зв’язку є родо-
во-видова залежність. Розглянемо поняття «квадрат» і «прямокутник». Обсяг поняття 
«квадрат» є частиною обсягу поняття «прямокутник». Тому перше називають видовим, 
а друге – родовим.

У родово-видових відношеннях слід розрізняти поняття найближчого роду і наступ-
ні родові ступені. Наприклад, для виду «квадрат» найближчим родом буде рід «прямо-
кутник», для прямокутника найближчим родом буде рід «паралелограм», для «парале-
лограма» – «чотирикутник», для «чотирикутника» – «многокутник», а для «многокут-
ника» – «плоска фігура».

У початкових класах вперше кожне поняття вводиться наочно, шляхом споглядання 
конкретних предметів чи практичного оперування (наприклад, при лічбі їх). Вчитель 
спирається на знання і досвід дітей, які вони набули ще в дошкільному віці. Ознайом-
лення з математичними поняттями фіксується за допомогою терміна або терміна і сим-
вола.

Така методика роботи над математичними поняттями в початковій школі зовсім не 
засвідчує про невикористання різних видів означень. Означити поняття – це перелічити 
всі істотні ознаки об’єктів, що входять у дане поняття. Словесне позначення поняття на-
зивається терміном. Наприклад, «число», «трикутник», «коло», «рівняння» – терміни. 
У навчанні молодших школярів особливий інтерес серед неявних означень становлять 
контекстуальні та остенсивні означення.

Будь-який уривок з тексту, будь-який контекст, у якому трапляється поняття, що нас 
цікавить, є, у деякому розумінні, неявним його означенням. Контекст ставить поняття у 
зв’язок з іншими поняттями і тим самим розкриває його зміст. 

Наприклад, вживаючи в роботі з дітьми такі вислови, як: «знайти значення виразу», 
«порівняти значення виразів», «прочитати вирази, які є сумами», «прочитати вирази, а 
потім прочитати рівняння», ми розкриваємо поняття «математичний вираз» як запису, 
що складається з чисел чи змінних і знаків дій.

Майже всі означення, з якими ми зустрічаємося у повсякденному житті – це кон-
текстуальні означення. Почувши невідоме слово, ми намагаємося самі встановити його 
значення на підставі усього сказаного. Подібне має місце і в навчанні молодших шко-
лярів. Багато загальних математичних понять у початковій школі означаються через 
контекст. Це, зокрема, такі поняття, як: «великий – малий», «будь-який», «кожний», 
«один», «багато», «більше-менше», «число», «арифметична дія», «рівняння», «задача». 
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Контекстуальні означення залишаються здебільшого неповними і нестійкими. Вони 
застосовуються у зв’язку з непідготовленістю молодшого школяра до засвоєння повно-
го і тим більш наукового означення.

Остенсивні означення – це означення шляхом демонстрації. Вони нагадують зви-
чайні контекстуальні означення, але контекстом тут є не уривок якогось тексту, а ситуа-
ція, в якій опиняється об’єкт, позначений поняттям. Учитель показує квадрат (рисунок 
чи паперову модель) і говорить: «Дивись – це квадрат». Це – типове остенсивне озна-
чення [1].

У початкових класах остенсивні означення застосовуються при розгляді таких по-
нять, як: «червоний (білий, чорний) колір», «лівий – правий», «зліва направо», «цифра», 
«попереднє і наступне число», «знаки арифметичних дій», «знаки порівняння», «три-
кутник», «чотирикутник», «куб», «куля» тощо.

На основі засвоєння остенсивним шляхом значень слів є можливість вводити в 
словник дитини уже вербальне значення нових слів і словосполучень.

Остенсивні означення,і тільки вони, пов’язують слово з речами. Без них мова – 
лише словесне мереживо, яке не має об’єктивного, предметного змісту.

Зауважимо, що в початкових класах допустимі означення на зразок: «словом 
«п’ятикутник» ми будемо означати многокутник з п’ятьма сторонами». Це так зване 
«номінальне означення».

У початкових класах багато математичних понять спочатку засвоюються поверхово, 
розпливчасто. При першому ознайомленні школярі дізнаються тільки про деякі власти-
вості понять, дуже вузько уявляють їх обсяг. І це закономірно. Не всі поняття легко за-
своїти. Але безперечно, що розуміння і своєчасне використання вчителем тих чи інших 
видів означень математичних понять – одна з умов формування в учнів міцніших знань 
про ці поняття.

Складовою частиною ознайомлення дітей з поняттями у першому класі та осно-
вою підвищення теоретичного рівня навчання математики в молодших школярів є 
робота над розширенням математичного словника дітей. Вступаючи в перший клас, 
діти вже володіють необхідними для спілкування словами і системою граматичних 
форм, що дозволяє їм висловлювати свої думки. В процесі навчання словниковий 
запас учнів збагачується, розширюється. Вчитель привчає їх до чіткого, правиль-
ного формування своїх думок, повних відповідей на запитання. Однак інтенсивне 
розширення словникового запасу учнів йде переважно в напрямку побутової мови; 
терміни, означення, найменування математичного змісту закріплюються в мові 
учнів недостатньо.

Причину цього розкрити неважко, якщо словниковий запас учня збагачується і на 
уроці, і в кіно, і вдома, і на вулиці, до для розширення математичного словника лиша-
ється тільки урок – 45 хвилин на день, а його майже єдиним джерелом є вчитель. Про-
те і цей час використовується не завжди ефективно. На уроці мова вчителя молодших 
класів недостатньо насичена математичною термінологією. У формулював завдань і 
відповідей, в процесі аналізу, виконання практичних вправ і під час розв’язання задач 
ще мало вживаються такі терміни, як наступне чи попереднє число, ряд чисел, плюс, 
мінус, компонент, результат, розряд, доданки, математичний вираз, формула, величина, 
змінна величина, залежність, зростає, спадає, властивість, фігура, многокутник, еле-
менти фігури, замкнена крива, незамкнена крива, поза, лежить на, протилежні сторони, 
суміжні сторони, вертикальні прямі, горизонтальні прямі тощо. Іноді вчителі замість 
доступних дітям математичних термінів вживають не зовсім вдалі побутові синоніми, 
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наприклад, «з кута на кут» (замість по діагоналі), «коса лінія» (замість похила пряма), 
«рівна» (замість пряма).

Слід зауважити також, що діюча програма не роз’яснює вчителі важливості збага-
чення математичної мови молодших школярів, а в стабільних підручниках з арифме-
тики характер формулювання завдань спонукає учнів до використання математичної 
термінології.

Бідність математичного словника учнів створює додаткові труднощі в процесі ово-
лодіння знаннями з математики. Особливо помітним це стало в середніх класах, коли 
учень приступає до вивчення геометрії та алгебри. Він немов потрапляє в невідомий 
світ, довго перебуває в мало знайомому мовному оточенні.

Значний крок у розв’язанні проблеми збагачення математичної мови учнів зроблено 
в новій програмі з математики для 1 – 4 класів. Орієнтуючись на підвищення теоре-
тичного рівня навчання, розуміння загальних принципів та законів, які лежать в основі 
вивчення математичних фактів, програма надає важливого значення засвоєнню термі-
нології, математичної символіки.

Висновки. Існує багато джерел про те, як правильно і поступово закладати в учнів 
ті чи інші математичні уявлення й поняття, але слід відзначити, що кожен учень – це 
індивідуальність, до якої, безперечно, потрібно підібрати індивідуальний підхід для 
ефективного засвоєння матеріалу. Тому, на наш погляд, найбільша роль у засвоєнні ма-
тематичного матеріалу учнями початкової школи відводиться саме учителю. Саме він 
повинен підібрати цей індивідуальний підхід до кожного учня зокрема і всіх разом для 
максимально точного засвоєння певної системи знань.
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ПІДВИЩЕННЯ ЗНАНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ 
МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ1

В статті розкрито особливості мотивації навчальної діяльності на уроках математики в 
початковій школі. Проаналізовано взаємозв’язок пізнавальної мотивації, мотивації досягнення 
успіху, престижу, уникнення невдач як засобів підвищення знань учнів з математики. Описано 
методичні аспекти формування стійкої мотивації навчальної діяльності в початковій школі.

Ключові слова: мотивація навчальної діяльності, пізнавальна мотивація, мотивація досяг-
нення успіху, престижу, уникнення невдач, молодший школяр, початкова школа.

Zielinska L. The increasing of younger pupils’ knowledge by motivating learning activities. The 
motivating learning activities features in mathematics lessons in elementary school are considered in 
the article. The cognitive motivation, motivation to achieve success, prestige, avoid failure relationships 
as a means of increasing pupils’ knowledge of mathematics is analysed. We described the sustained 
motivation methodological aspects of learning activities in elementary school.

Key words: motivation of learning activities, cognitive motivation, motivation to achieve success, 
prestige, avoid failures, junior pupil, elementary school.

Зелинская Л. Повышение знаний младших школьников путем мотивации учебной де-
ятельности. В статье раскрыты особенности мотивации учебной деятельности на уроках 
математики в начальной школе. Проанализирована взаимосвязь познавательной мотивации, 
мотивации достижения успеха, престижа, избегания неудач как средства повышения знаний 
учащихся по математике. Описаны методические аспекты формирования устойчивой мотива-
ции учебной деятельности в начальной школе. 

Ключевые слова: мотивация учебной деятельности, познавательная мотивация, мотива-
ция достижения успеха, престижа, избегания неудач, младший школьник, начальная школа.

Постановка проблеми. Головна мета школи на сучасному етапі – створення умов 
для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, форму-
вання покоління, здатного навчатися упродовж життя. Тому завданнями у початковій 
школі має бути підготовка дітей до систематично та цілеспрямованого навчання у 
старших вікових періодах, формування позитивної мотивації навчання, забезпечення 
морально-духовної зрілості особистості.

В перші півроку відвідування дитиною школи формується особливе новоутворення 
цього віку – мотивація навчальної діяльності, і в цей період дуже важливо, щоб вона була 
позитивною, спрямованою на досягнення, що здебільшого залежить від вчителя [1].

В сучасних умовах навчання необхідно прищеплювати учням любов, бажання, 
інтерес до вивчення математики. Саме розвиток в учнів стійкого інтересу до дано-
го предмета, формує в них позитивне ставлення до навчальної діяльності, виховує 
вольові якості, спонукає їх до творчої самостійності, веде до успішного вирішення 
проблемно-пошукових ситуацій.

Аналіз досліджень. Проблема формування мотивації навчальної діяльності ці-
кавила психологів, педагогів, науковців та методистів, таких як А. Маркова, В. Ма-
тюхіна, І. Павлов. Проте її дослідження на сьогодні є недостатнім, і вимагає нової 
інтеграції. 
© Зелінська Л. Підвищення знань молодших школярів шляхом мотивації навчальної діяльності
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Мета статті – дослідити особливості підвищення знань молодших школярів шля-
хом мотивації навчальної діяльності.

Виклад основного матеріалу. У молодшому шкільному віці провідною стає 
навчальна діяльність. Провідною вона стає не автоматично. Структура навчальної 
діяльності формується поступово. Складнішими, порівняно з дошкільним періо-
дом, стають цілі навчальної діяльності, які визначаються змістом навчання, що 
значно розширюється і ускладнюється. У школярів формуються нові дії. Серед 
них на перше місце виходять мислительні та мовні, їм підпорядковуються мне-
мічні, практичні.

При згадуванні про молодший шкільний вік одразу стає необхідним з’ясувати 
одну з найактуальніших на сьогодні проблем сучасної системи освіти - готовність 
дитини до школи, і, особливо її мотиваційний компонент. Кажучи про відсутність 
пізнавального компоненту мотивації навчальної діяльності (дитина хоче навчатися 
тільки з соціально-рольових мотивів) кажуть про неготовність дитини до школи. Про 
мотиваційну готовність до школи свідчить відношення до навчання як до соціаль-
но значущої діяльності, потяг оволодівати новими знаннями та уміннями, бажан-
ням виконувати вимоги дорослих, а не тільки бажання стати дорослим. Це так звана 
суб’єктивна готовність до виконання навчальної діяльності, яка має якщо не більше, 
то й не менше значення, ніж об’єктивні фактори готовності (розвинутість психічних 
процесів, тощо).

Але існує сукупність факторів, які можуть заважати утворенню стійкого пози-
тивного інтересу до навчальної діяльності. Так, інтереси цього вікового періоду не-
достатньо стійкі та можуть вгасати без постійного підкріплення ззовні; недостатньо 
диференційовані, вони охоплюють один чи декілька предметів, які об’єднані загаль-
ними ознаками; здебільшого не можуть бути названими та усвідомленими через не-
достатню можливість оперувати абстрактними поняттями; спрямовані на зовнішній 
результат, а не на оволодіння навчальними навичками. Так, роль оцінки в цьому віці 
достатньо важлива, але має особливий характер - молодші школярі сприймають її як 
оцінку своїх зусиль, а не якості виконаної праці. Оцінка в якості домінуючого мотиву 
спостерігається у більшої половини молодших школярів, у третини переважає мотив 
престижу, а пізнавальний інтерес згадується рідко.

Необхідність контролю й самоконтролю створюють умови для формування зді-
бності до планування і виконання дій у внутрішньому плані. Мотивація уміння мо-
лодших школярів характеризується складністю і неоднозначністю як за змістом, так і 
за ступенем сформованості. Зосередимо нашу увагу на системі мотивів та мотивації 
навчальної діяльності молодшого школяра.

Найбільш цінною є пізнавальна мотивація. Вона зумовлена бажанням учитися, 
інтелектуальною ініціативою дитини. Учитель має так організувати навчальний про-
цес, щоб зацікавити дітей, викликати бажання вчитися. Навчальний матеріал пови-
нен стимулювати мислення учнів, поставлене завдання - підштовхувати до пошуків 
шляхів його розв’язання. Надмірно спрощені завдання є нецікавими для учнів, а це 
призводить до втрати мотивації засвоєння навчального матеріалу. Дитина має радіти 
тому, що вона про щось дізналася [2]. 

Мотивація досягнення успіху — це бажання якісно і правильно виконати завдан-
ня, отримати потрібний результат. Мотивація престижу найбільш характерна для ді-
тей із завищеною самооцінкою і схильністю до лідерства. Вона спонукає школяра 
навчатися краще за однокласників, виділитися серед них, бути першим. Але постійне 
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суперництво з однолітками, зверхнє ставлення до них заважають формуванню здо-
рових стосунків дитини з колективом.

Мотивація уникнення невдачі, як правило, виявляється в учнів, які не встигають 
у навчанні. Діти намагаються у будь-який спосіб уникнути негативної оцінки і тих 
наслідків, які вона за собою тягне. Ця мотивація надає навчальній діяльності негатив-
ного емоційного забарвлення, викликає у дитини почуття страху і тривоги.

Для розвитку мотивації навчання потрібні середовище, що стимулює, і ціле-
спрямований вплив через систему педагогічних прийомів. Тому загальні умови пе-
дагогічного стимулювання на уроках слід поєднувати із застосуванням широкого 
діапазону методичних прийомів, які «прямо працюють» на мотиваційний компо-
нент уроку.

До мотиваційного компоненту уроку потрібно підбирати цікавий матеріал, який 
стимулює емоції та почуття учнів, використовуючи рольові, сюжетні, дидактичні 
ігри. Гра у навчальному процесі створює мотивацію, збуджує інтерес, розвиває ко-
мунікативні навички. Перевага гри ще в тому, що вона досягає своєї мети непомітно 
для дитини.

Навчальні завдання уроку слід добирати з елементами новизни та непередбачу-
ваності, що сприятиме формуванню внутрішнього інтересу під час його виконання; 
стежити за тим, щоб завдання не лише відповідали віковим обмеженням, а й мали 
рівень оптимальної складності, сприяли виявленню майстерності та компетентності 
школяра; регулювати рівень складності завдань, щоразу підвищуючи його; надава-
ти дитині право вибору навчального завдання, не обмежуючи при цьому її свободу; 
наповнювати зміст навчання цікавим, особистісно значущим матеріалом; намагатись 
підтримувати позитивні емоції, стимулювати інтелектуальні почуття молодших шко-
лярів.

Виділяють наступні умови формування в учнів повноцінної мотивації: викорис-
тання на уроці особистісно орієнтованого цікавого матеріалу; підтримка прагнення 
до саморозвитку і самовдосконалення; формування допитливості та пізнавального 
інтересу; збагачення мислення інтелектуальними почуттями; стимулювання появи 
емоційного задоволення від процесу навчання; формування адекватної оцінки влас-
них можливостей; використання різних способів педагогічної підтримки; виховання 
почуття обов’язку, відповідального ставлення до навчальної робота; установлення 
по-справжньому гуманних стосунків з учнями, повага до особистості дитини; задо-
волення потреби у спілкуванні з учителем і однокласниками під час навчання.

Збудженню й розвитку інтересу учнів молодших класів сприяють такі фактори:
 створення проблемних ситуацій під час вивчення теоретичних питань та 

розв’язування практичних завдань; варіативність у навчанні;
 самостійне розв’язування учнями пошукових задач та завдань, що передбача-

ють застосування засвоєних знань на практиці, в тому числі в зміненій ситуації;
 індивідуалізація навчання в двох напрямках: робота з усунення прогалин у зна-

ннях учнів; робота з розвитку розумової діяльності дітей, їх інтересів, з покращення 
якості знань учнів, розширення їх кругозору та поглиблення знань;

 одночасне вивчення пов’язаних між собою питань, зокрема взаємообернених 
дій, розв’язування взаємообернених вправ, порівняння ефективності старих і нових 
способів виконання навчальних завдань, які ґрунтуються на високій теоретичній 
основі, застосування певного правила до різних вправ, коли це раціоналізує обчис-
лення і коли ускладнює їх, тощо;
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 варіювання задачі, схеми до неї, аналіз того, як від зміни одного якогось еле-
мента задачі змінюється її розв’язування; усе це дає змогу розглядати не окрему за-
дачу, а залежність між величинами;

 розв’язування цікавих задач, зокрема логічних, головоломок, задач-жартів і за-
дач-жартів і задач-загадок;

 організація змагань на краще виконання завдань з використанням елементів 
гри та із застосуванням електричних контролюючих приладів для усних вправ; оці-
нювання вищим балом оригінальних розв’язань вправ та інші заохочення;

 оцінювання оригінальності самостійних творчих робіт;
 використання елементів народознавства на уроках;
 перспективне висвітлення окремих питань з програми;
 позакласна робота із широким використанням предметних розваг: інсценівок, 

казок, віршів тощо [3].
Проводячи уроки, які мають спрямованість на мотивацію навчальної діяльності 

варто використовувати різноманітні завдання. Треба відмітити, що усі завдання ма-
ють бути цікавими, нестандартними, спрямованими на розвиток стійкого інтересу 
учнів до математики, організація уроку також відрізнялася своїми особливостями, це 
були уроки-казки, уроки-дискусії, змагання, КВК.

Усі вправи, завдання і уроки в цілому повинні сприяти розвитку та підвищення 
мотивації учнів з математики та навчальної діяльності загалом. Після проведення та-
ких занять рівень знань учнів суттєво зростає. Учні, які не справлялися із завданнями, 
не орієнтувалися в програмовому матеріалі з математики, стають більш активними, 
можуть розв’язати прості завдання, а складніші – з допомогою вчителя. 

Вже в молодшому шкільному віці інтереси не обмежуються лише тим, що безпо-
середньо сприймається в даний момент, не обмежуються вони й сучасним. Все більше 
починає виступати зацікавленість і далеким щодо простору і часу, тим, що можна собі 
лише уявити, про що можна лише мислити, минулим і майбутнім. Інтереси в цьому 
віці стають реальнішим, конкретнішими.

Конкретних шляхів викликання інтересу до певного матеріалу через пов’язання 
його з тими даними, якими учні вже зацікавляться, існує багато. Справа лише в тому, 
щоб в кожному конкретному випадку вибрати той шлях, який найкраще відповідає 
наявним інтересам учня, своєрідності того матеріалу, до якого бажають викликати 
інтерес, тим умовам, в яких це пов’язання відбувається.

Основним завданням у початковій школі є підготовка дітей до систематично та 
цілеспрямованого навчання у старших вікових періодах, формування позитивної мо-
тивації навчання, забезпечення морально-духовної зрілості особистості. Особлива 
увага зосереджується на системі мотивів та мотивації навчальної діяльності молод-
шого школяра.

Найбільш цінною є пізнавальна мотивація, також велику роль відіграють моти-
вація досягнення успіху, мотивація престижу, мотивація уникнення невдачі. До мо-
тиваційного компоненту уроку потрібно підбирати цікавий матеріал, який стимулює 
емоції та почуття учнів, використовуючи рольові, сюжетні, дидактичні ігри. Гра у 
навчальному процесі створює мотивацію, збуджує інтерес, розвиває комунікативні 
навички. Перевага гри ще в тому, що вона досягає своєї мети непомітно для дитини.

Навчальні завдання уроку слід добирати з елементами новизни та непередбачу-
ваності, що сприятиме формуванню внутрішнього інтересу під час його виконання; 
стежити за тим, щоб завдання не лише відповідали віковим обмеженням, а й мали 
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рівень оптимальної складності, сприяли виявленню майстерності та компетентності 
школяра; регулювати рівень складності завдань, щоразу підвищуючи його; надава-
ти дитині право вибору навчального завдання, не обмежуючи при цьому її свободу; 
наповнювати зміст навчання цікавим, особистісно значущим матеріалом; намагатись 
підтримувати позитивні емоції, стимулювати інтелектуальні почуття молодших шко-
лярів.

Висновки. Інтерес є могутнім засобом успішного навчання і виховання, необхід-
ною умовою досягнення результатів. Формування інтересу до математики, як ми від-
значали, залежить від умов формування в учнів повноцінної мотивації. Виконання 
цих умов сприяє розвитку в учнів стійкого інтересу до даного предмета, формує в них 
позитивне ставлення до навчальної діяльності, виховує вольові якості, спонукає їх до 
творчої самостійності, веде до успішного вирішення проблемно-пошукових ситуацій.
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Мирослава ЗИМОМРЯ,
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НАРОДНІ ПРОМИСЛИ ЗАКАРПАТТЯ 
ТА ЇХНЯ РОЛЬ В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ: 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ1

У статті розкрито особливості розвитку народних промислів Закарпаття як самобутньої 
субкультури, а також визначено їхню роль в естетичному вихованні молоді в різних суспільно-іс-
торичних умовах.

Ключові слова: народні промисли Закарпаття, естетичне виховання, субкультура, полікуль-
турний простір.

Zymomrya M. Transcarpathia crafts and their role in the youth aesthetic education: development 
features. The article deals with the Transcarpathia crafts peculiarities as a distinctive subculture and it is 
defi ned their role in the youth aesthetic education in different social and historical conditions.

Key words: Transcarpathia crafts, aesthetic education, subculture, multicultural space.

Зимомря М. Народные промыслы Закарпатья и их роль в эстетическом воспитании моло-
дежи: особенности развития. В статье раскрыты особенности развития народных промыслов 
Закарпатья как самобытной субкультуры, а также определена их роль в эстетическом воспита-
нии молодежи в различных общественно-исторических условиях. 

Ключевые слова: народные промыслы Закарпатья, эстетическое воспитание, субкультура, 
поликультурное пространство.

Постановка проблеми. У Закарпатті першої половини ХХ ст. процес розвитку на-
родних промислів з його стрижневими позиціями не мав стабільної картини. Суттєві 
відмінності закладені у суспільно-історичній ситуації. Йдеться про періоди існування 
Австро-Угорської монархії (1867 – 1918) та Чехословацької Республіки (1919 – 1939). 
Входження краю в новостворену Чехословацьку Республіку 10 вересня 1919 року ви-
кликало закономірну можливість для пожвавлення розвитку національної школи у но-
вій державі. Водночас мали місце суттєві економічні труднощі. З цього приводу Се-
верин Рон 1936 року писав: «Розпад австро-угорської монархії наніс промисловості 
Підкарпатської Русі катастрофічний удар. Внаслідок невпорядкованих взаємовідносин 
і неналагодженості транспортних зв’язків промисловість Підкарпатської Русі опини-
лась майже у цілковитому застої. Такий стан тривав майже рік. І тільки наприкінці 1919 
року поряд з поступовим умиротворенням наступило незначне пожвавлення господар-
ського життя. Однак, крупна промисловість змогла відновити свою діяльність тільки у 
1920 році, та й те лишень повільно й поступово. Давня спільність інтересів припинила 
своє існування, старі зв’язки обірвались, транспорт через нові кордони ускладнювався 
суворими заходами, одним словом, крок за кроком довелось будувати новий порядок і 
шукати нові шляхи для господарського життя» [8, 53].

Влада Чехословацької Республіки на чолі з президентом Томашем Масариком 
(1850 – 1937) проявила зацікавлення у проведенні докорінних змін на користь автохтон-
ного населення Закарпаття. Унаслідок цього українське шкільництво набуло системно 
іншої, позитивної якості. Це особливо примітно, якщо порівнювати його потенціал на 

© Зимомря М. Народні промисли Закарпаття та їхня роль в естетичному вихованні молоді: осо-
бливості розвитку
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зламі ХІХ – початку ХХ століть. Рух до національного відродження охоплював при-
родне прилучення молоді до народного мистецтва [6, 136 – 137]. Концепція шкільної 
освіти ставила перед навчальними закладами завдання виховувати в учнів національну 
свідомість; її формування передбачалося на засадах національної культури, традицій та 
звичаїв народу. Особисті заслуги Т. Масарика у цьому поступі беззаперечно визнавали 
тогочасні українські педагоги Закарпаття. Свідченням цьому є публікація «Що вимагає 
Т. Г. Масарик?» Ю. Ревая у журналі «Учитель». Редактор часопису висловив наступні 
переконання: «Т. Ґ. Масарик хоче, щоб інтелігенція, а саме учительство чесно прова-
дило народ. Щоб вело культурно, морально й політично. Щоб не підлягало демагогії 
й не працювало демагогічно. Щоб чесно служило народу та демократії. Вимагає від 
нас, щоб ми засвідчилися: не є достатня тільки політична демократія, але потрібна й 
соацільна та господарська демократія, соціальна та господарська рівність…» [7, 49].

Період входження Закарпаття у склад Чехословацької Республіки у типологічному 
зіставленні з попередніми часовими зрізами характеризується значним піднесенням 
української самосвідомості, відродженням осередків громадсько-політичного, культур-
но-освітнього життя, поступом у національно-патріотичному, трудовому, естетичному 
вихованні молоді з урахуванням здобутків традиційних для цього краю народних ху-
дожніх промислів і ремесел [2].

Аналіз досліджень. Докладний аналіз архівних фактів засвідчує: морально-есте-
тичне виховання школярів засобами народних промислів було однією з ефективних пе-
редумов формування патріотичного світогляду. І це попри те, що у процесі розвитку 
української школи в Закарпатті мали місце гальмівні чинники, пов’язані передусім з 
відсутністю належного матеріального і методичного забезпечення. Негативний вплив 
на творчу активність молоді мала також міжетнічна, мовна й конфесійна боротьба, що 
штучно розпалювалася представниками антиукраїнських течій [1, 275]. Ці аспекти 
культурно-освітніх змагань у Закарпатті стали об’єктом наукових розвідок таких до-
слідників із Наддніпрянської України, як О. Бадан, І. Лакиза, М. Качанюк, І. Піддубний. 
З досліджуваною темою упродовж 40-60-х рр. ХХ ст. безпосередньо або опосередко-
вано пов’язані також роботи С. Чавдарова, І. Калинича, І. Магули. З-поміж публікацій 
про розвиток педагогічної думки Закарпаття, які вийшли друком в останні десятиріч-
чя, доцільно згадати ґрунтовні дослідження таких авторів, як В. Гомоннай, В. Росул, 
М. Талапканич, В. Химинець, П. Стрічик, Б. Качур. До цього часу відсутні спеціальні 
дослідження, які б системно висвітлювали складники змісту естетичного виховання у 
Закарпатті упродовж 1919 – 1939 рр. з урахуванням чинника впливу на розвиток осо-
бистості традицій народних промислів.

Мета статті полягає у висвітленні особливостей розвитку народних промислів За-
карпаття як самобутньої субкультури, а також визначенні їхньої роль в естетичному 
вихованні молоді в різних суспільно-історичних умовах.

Виклад основного матеріалу. Аналіз етапів становлення й розвитку естетичного 
виховання в Закарпатті 1919 – 1939 рр. з акцентом на ролі у цьому процесі народних 
промислів зумовлює потребу окреслення певних пріоритетів. Ідеться про специфіку 
вираження національної культури за попередньої доби. У середині XIX ст. спостері-
галося піднесення українських духовних змагань на всій території історичного За-
карпаття. Архівні документи засвідчують: у керівні органи нагляду за роботою шкіл 
в краї нерідко призначались українці, що було виразним кроком на шляху формування 
особистості фахівця у полікультурному просторі Закарпаття, власне, як репрезентанта 
автохтонного населення. Так, наприклад, на початку 60-х рр. ХІХ ст. інспектором укра-
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їнських шкіл було призначено Віктора Добрянського (1815 – 1860), з ініціативи якого 
1862 року в Ужгородській гімназії запроваджено двогодинне навчання українською мо-
вою упродовж тижня у всіх класах. До того ж, цей предмет вперше внесено до атестата 
зрілості для школярів українського греко-католицького обряду. Наголос на цій деталі 
пов’язаний з тим, що саме рідна мова як визначальний етнодиференціюючий фактор 
лежить в основі естетичного виховання.

У другій половині ХІХ – початку ХХ ст. ці позитивні тенденції були зведені на-
нівець. На цей період припала панорамна зміна суспільних позицій, за яких художньо-
творча діяльність у її національному спрямуванні для українців Закарпаття зазнала 
згортання. Після поразки революції 1848–1849 рр., а відтак – з конституційним утвер-
дженням Австро-Угорської монархії від 10 червня 1867 року – у Закарпатті посилився 
асиміляційний гніт щодо демократичних устремлінь корінних мешканців. Він супрово-
джувався різким скороченням мережі національних шкіл. Для прикладу, на початку ХХ 
ст. діяв так званий документ «Лекс Аппоні ч. ХХVП – 1907». Автор закону – граф Аль-
берт Аппоні (1846 – 1933) – запровадив тотальне обмеження використання іншої, крім 
угорської, мови у школах [3, 219]. Зокрема, кожна дитина після закінчення ІV класу 
повинна була оволодіти угорською мовою настільки, щоб могла висловити свої думки 
по-угорськи усно й писемно. Зрозуміло, така ситуація негативно вплинула на діяльність 
українських культурно-освітніх осередків, адже, як показала практика, названий закон 
став основним важелем денаціоналізації неугорського населення держави.

Перші державні школи в Закарпатті відкриті 1874 року у Великому Березному: одна 
функціонувала для хлопців, де працювали два вчителі, а інша – для дівчат. Її педаго-
гічний колектив складався з трьох вчительок [11, 272]. Це відбулося завдяки ініціативі 
міністра культури і освіти Угорщини Агоштона Трефорта (1817 – 1888), за що 12 червня 
1883 року його було удостоєно звання «Почесний громадянин». Згідно його розпоря-
дження № 13041 від 1873 року урядовці отримали завдання укласти перелік сіл, де не 
функціонували освітні осередки. Уже в наступні роки державні школи були відкриті 
у таких населених пунктах, як Ужгород, Мукачево, Хуст, а також Білки, Великий Бе-
резний, Великі Лучки, Волівець, Волове, Довге, Ільниця, Іршава, Колочава, Королево, 
Нижні Ворота, Перечин, Поляна, Порошково, Рахів, Росвигово, Свалява, Тересва, Чи-
надієво, Ясіня. Мала місце детально продумана програма з метою прилучення поліет-
нічного населення до державних шкіл з угорською мовою навчання. Це переконливо за-
свідчує твердження Ласла Очела, який у книжці «Питання державної освіти у комітаті 
Уґоча» («Ugocsa vármegye népoktatásügye», 1908) безапеляційно підкреслив значення 
угорських державних шкіл в ефективній асиміляції автохтонного населення: «Державні 
школи – нині найкращий розплідник угорської національної ідеї... Виключно з допомо-
гою державних шкіл можна популяризувати угорську мову серед представників інших 
національностей» [10, 93]. У цьому зв’язку слід наголосити, що упродовж 1875 – 1895 
рр. у Закарпатті було ліквідовано 239 шкіл з українською мовою навчання, які зримо по-
легшували засвоєння українцями краю традиційних культурних цінностей, у тім числі 
й особливостей регіональних народних промислів. Натомість число шкіл з угорською 
мовою навчання збільшилося, досягнувши позначки – 262 школи.

Зважаючи на цю характеристику, можна дійти висновку: урядові кола Австро-Угор-
щини цілеспрямовано пропагували у Закарпатті виховання дітей у дусі відданості «Ко-
роні Святого Іштвана» («Szent Korona») як головному символу угорської державності. 
Відтак досягалася мета, що полягала у поширенні впливу державного чинника на всі 
сфери матеріального й духовного життя. Материнська мова та освіта стали своєрідни-
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ми засобами у цій стратегії. Отже, станом на 1914 рік українське шкільництво в Закар-
патті опинилося у граничній ситуації щодо свого існування. Так, 29 початкових шкіл 
з українською мовою навчання стали спочатку двомовними, а у 1917 році їх взагалі 
було ліквідовано [4, 40–54]. Тому й не дивно, що на початку 20-х рр. у педагогічних 
часописах публікувалися матеріали, де емоційно наголошувалися дискримінаційні еле-
менти за доби Австро-Угорщини. Про це, зокрема, писав Франц Шпала у статті «Газдів-
ство. Про ремісничу науку» («Газдовство. О ремесельной науцъ», 1922): «Кожного, хто 
приходить у Підкарпатську Русь, дивує те, що не тільки торгівля, але й ремесла перебу-
вають у руках не русинів. Переважно у євреїв, а в містах і мадяри займаються ремеслом, 
багатіючи за гроші русина… Перед війною не мав Русин своїх шкіл, а в мадярських 
не дуже старалися просвітити Русина, головним було, аби він навчився говорити по-
мадярськи й навчився думати, що мадярське – це дещо вище й цінніше. А для торгівлі 
й ремесла треба вчитися, треба готуватися» [9, 83]. Автор матеріалу, який у 1920 році 
виконував обов’язки тимчасового управителя доповнюючих промислово-торговельних 
шкіл у Підкарпатській Русі з осередком в Ужгороді, висловив переконання: українцям 
Закарпаття слід з юних літ ґрунтовно вивчати ремісничу справу.

Ф. Шпала подав конкретизовані методичні установки, щоб діяльність з проекцією 
на вивчення ремічничої науки була успішною: а) навчати ремеслу молодь від чотирнад-
цятого року життя, а «не залишати дітей після закінчення школи вдома пасти свиней»; 
б) зважати на те, щоб у селі були ремісники різного плану, а «не давати усіх дітей з 
одного села на однакове ремесло, наприклад, на ковача»; в) дослухатися до рекоменда-
цій учителя, який може спрямувати дитину на здобуття відповідного її нахилам фаху 
(різьбяр, художник, бляхар, годинникар тощо); г) не забувати навчати різним ремеслам 
дівчат [9]. Педагог схвально відгукнувся про діяльність трьох ремісничих шкіл: ідеть-
ся про державну робітню столярського ремесла в Ужгороді (вулиця Самовольского, ч. 
9), державну робітню для різьбярської праці в Ясінях і державну робітню для меха-
нічної справи в Севлюші (Виноградове). З іншого боку, Ф. Шпала пропагував виїзд 
української молоді віком 14 – 16 літ на чотирирічне навчання ремісничої справи до 
Моравії. Важливо, що цю науку у повному обсязі фінансував уряд Чехословацької Рес-
публіки, починаючи від «безкоштовного залізничного квитка». Знаковим є висновок 
Ф. Шпали: «Якщо хочете забезпечити собі кращу долю, якщо хочете, аби ваші діти були 
щасливі, віддавайте їх на ремесло й торгівлю» [9, 86]. Примітно, що таке розуміння 
передумов для успішного вирішення завдань підготовки майбутніх вчителів у галузі 
декоративно-ужиткового мистецтва не втрачає своєї актуальності й досі. Як наголосив 
Л. Оршанський, «лише за умови досягнення студентом певного рівня навичок у ремеслі 
й отримання значного багажу мистецьких знань він зможе втілити творчі ідеї у реальні 
вироби та піднятися на більш високий ступінь майстерності» [5, 149]. Відтак трудові 
навички, мистецькі знання та розвинені естетичні смаки ним розглядаються як базові 
при розв’язанні творчих завдань з виготовлення високохудожніх декоративно-ужитко-
вих виробів.

Висновки. Упродовж 1919 – 1939 рр. мало місце логічне продовження тих тенден-
цій, що безпосередньо впливали на самоусвідомлену ідентифікацію особистості відпо-
відно до цілей естетичного виховання. Тому його складники в Закарпатті за окресленої 
доби корелюються з набутками попередніх епох і інших етнічних українських земель. 
Корінні зміни, що відбулися в призначенні й організаційній структурі народних про-
мислів і ремесел за роки Чехословацької Республіки, їхня орієнтація на задоволення 
естетичних потреб широких верств населення не лише відродили, а й викликали роз-
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квіт багатьох видів художніх промислів. Ці трансформації знайшли схвальний резонанс 
у чисельних публіцистичних виступах на сторінках видань Підкарпатської Русі.

На початку 20-х рр. ХХ ст. українці Закарпатті вперше отримали можливість само-
забезпечення своєї життєдіяльності, у першу чергу, у культурній сфері. У цьому плані 
важливу роль відіграли соціальні інститути Чехословаччини, діяльність яких створила 
відповідні організаційно-духовні умови соціокультурного поступу для поліетнічного 
населення держави.

В українській народній культурі Закарпаття вагоме місце посідало декоративне та 
ужиткове мистецтво. Воно розвивалося й розвивається досі на підґрунті традицій, а 
також у постійних процесах взаємовпливів, взаємозв’язків між спорідненими та неспо-
рідненими народами. У другій половині ХХ ст. народні помисли стали основою про-
фесійного мистецтва з властивими йому самобутніми особливостями соціокультурного 
розвитку регіону.
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АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ 
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ1

У статті проаналізовано відповіді сучасних вчителів-практиків, які було отримано під час 
анкетування, що до можливостей і форм професійного самовдосконалення.

Ключові слова: анкетування, прогнозування, самореалізація, самовдосконалення, творча реа-
лізація, компетентність.

Ivannikova O., Hryzohlazova A. Analysis of labor teachers professional self-improvement. The 
modern teachers-practitioners responses are analyzed in the article, which have been received during the 
possibilities and professional learning forms survey. 

Key words: survey, predicting, self-improvement, creative implementation, competence.

Иванникова О., Гризоглазова А. Анализ профессионального самосовершенствования учи-
телей трудового обучения. В статье проанализированы ответы современных учителей-практи-
ков, которые были получены в ходе анкетирования, что к возможностям и форм профессиональ-
ного самосовершенствования. 

Ключевые слова: анкетирование, прогнозирования, самореализация, самосовершенствова-
ние, творческая реализация, компетентность.

Постановка проблеми. Перехід навчальних закладів у режим інноваційного роз-
витку, зміна стилю взаємодії учасників педагогічного процесу та інші нововведення, 
з одного боку, підвищили рівень вимог до професійних якостей учителя, а з іншого 
боку, надали йому більшу свободу вияву своєї індивідуальності. Нині постає потреба у 
педагогічних працівниках, здатних управляти власним життям, знаходити нестандартні 
рішення поставлених задач, критично мислити, оцінювати ситуацію та власні можли-
вості й бути готовим до самовдосконалення та творчої самореалізації в професійній 
діяльності.

На об’єктивність і адекватність оцінки (самооцінки) педагогічної діяльності, ство-
рення сприятливих умов для професіонального зростання майстерності, безперервно-
го самовдосконалення особистості та праці вчителя технологій істотний вплив робить 
здатність людини до побудови та використання прогнозу, основним продуктом якого 
являється знання про майбутнє [5].

Аналіз досліджень. Питаннями педагогічного прогнозу займалися велика кіль-
кість дослідників, а саме: Б. Гершунський, І. Лебедєва, М. Артьомов, А. Брушлінський, 
Й. Лінгарт, Б. Ломова, Л. Регуш, І. Фейгенберга та інші. Ознайомившись з літературою 
можна дійти висновку, що «Прогнозування – це наукове дослідження, метою якого є 
передбачення майбутніх перспектив розвитку певних явищ, процесів, педагогічної ді-
яльності» [1]. Передбачення в педагогічному процесі стає доволі невід’ємною якістю 
майбутнього педагога. 

Не для кого не секрет, що педагогічна майстерність, як і мудрість, приходить з до-
свідом. Тому перш ніж сформувати необхідні професійні здібності майбутніх вчителів, 

© Іваннікова О., Гризоглазова А. Аналіз професійного самовдосконалення вчителів трудового на-
вчання
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треба вивчити досвід вчителів технологій, які на різних етапах своєї трудової діяльності 
вже займаються педагогічним прогнозуванням і удосконалююсь свою педагогічну ком-
петентність.

Мета статті – проаналізувати відповіді на питання анкети вчителів трудового на-
вчання, що до професійного самовдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти до аналізу анкетування на тему 
«професійне самовдосконалення вчителів трудового навчання» потрібно визначити що 
саме означає слово самореалізація. Як виявилося це поняття має багато аспектів, його 
розглядали у різних областях науки, таких як філософія, психологія, педагогіка та інше. 
Нас цікавить саме самореалізація особистості педагога. Самореалізація – це здійснення 
майбутнього розвитку, реалізація і вдосконалення власного досвіду. Творча самореалі-
зація – «зовнішня форма якої вбачає існування професійно педагогічною культури» [2].

Для того щоб на високому рівні вивчити питання самореалізації педагогічної ді-
яльності вчителя технологій, потрібно зазначити критерії, які використовувалися при 
складанні самої анкети з урахуванням педагогічного стажу, категорії, рівня підготовки 
та досвіду вчителя. Анкетування проводилося у різних містах і навчальних закладах. 
В ньому приймали участь вчителі загальноосвітніх закладів Донецької та Харківської 
області. До анкетування було залучено 30 вчителів. Для проведення анкетування було 
розроблено 18 питань, що стосувалися окремих аспектів реалізації педагогічної діяль-
ності вчителя технологій. 

Опитування включало в себе 4 розділи, до яких входили:
Організаційна частина: Який навчальний заклад закінчили, у якому році? Спеці-

альність за дипломам? Педагогічний стаж? Категорія? В яких класах викладаєте?
Самовдосконалення, педагогічна компетентність: Проблема над якою працю-

єте? Участі у майстер класах, тижнях педагогічної майстерності, конкурсі «вчителю 
року»? Публікації у фахових журналах, на сайті учбового закладу? Розробки власних 
не традиційних уроків? Використання інтерактивних форм у навчанні? Власні розроб-
ки дидактичних матеріалів? Участь у роботі творчих груп? Володіння педагогічними 
технологіями?

Моніторинг якості освіти: Кількість призерів районних та обласних олімпіад з 
трудового навчання (за минулі останні 3 роки)?

Методична робота: Тема виступів на семінарах, шкільних та районних метод 
об’єднаннях, конференціях; Друк у фахових журналах (назва журналів, тема); Пропо-
зиції щодо вдосконалення навчання, та виховання учнів; Ведення сайту.

Аналізуючи відповіді на питання анкети можна зробити наступні висновки: біль-
шість опитаних вчителів закінчили Донбаський державний педагогічний університет. 
Їх кількість в процентному відношенні складає 90%; за результатами анкетування ви-
явилося, що за дипломом опитані переважно мають спеціальність вчителя трудового 
навчання та креслення з різними профілями, такими як дизайн 30%, загально технічні 
дисципліни 60%, товарознавство 10 %; відносно педагогічного стажу всіх опитаних 
можна розділити на три групи: перша група (1–5 років) –30%; друга група (6–15 років) 
–40%; третя група (16–30 років) -30%.

Кожен вчитель у своїй професійній діяльності працює над певною проблемою. 
Спробуємо класифікувати проблеми, над якими працюють вчителі технологій: збере-
ження та розвиток творчого потенціалу – найбільша кількість педагогів (40%). Вони 
зацікавлені такими проблемами як: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках тру-
дового навчання», «Формування творчої активності учнів на уроках з трудового навчан-
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ня», «Саморозвиток творчого потенціалу студентів технікуму», «Розвиток духовних 
цінностей на уроках з трудового навчання»; впровадження інноваційного стилю діяль-
ності (30%), а саме: «Використання інформаційного простору у школі», «Використання 
ТЗН на уроках технологій», «Проектно – технологічна діяльність на уроках з трудового 
навчання»; формування професійної компетентності (20%): «Шляхи підвищення ефек-
тивності сучасного уроку трудового навчання в системі компетентністно орієнтованої 
освіти», «Професійна компетентність сучасного ліцею»; система оцінювання знань 
(10%): «Контроль знань і умінь на уроках».

Таким чином, різноманітність обраних тем, сучасність проблем, над якими працюють 
вчителі трудового навчання і технологій підтверджує високу мотивацію до самоосвіти, 
самовдосконалення, до творчості. Саме тому наступне питання анкети «Участь у Май-
стер-класах, Тижнях педагогічної майстерності…» викликало жвавий інтерес вчителів.

Треба також зазначити, що і сам навчальний предмет передбачає творчий розвиток 
та постійне зростання творчого потенціалу вчителя. Результатом активної участі у кон-
курсах, районних і міських олімпіадах, Майстер-класах, Тижнях трудового навчання, 
Педагогічних читаннях є велика кількість творчих доробок опитаних вчителів: «Ви-
готовлення ляльки-мотанки», «Новорічні прикраси», «Різьблення по дереву». Майстер 
класи: «Паперова пластика», «Солене тісто», «Народна лялька», тощо.

Щодо публікації в фахових журналах та на сайтах навчальних закладів, анкетування 
показало непередбачувані результати. Тільки один вчитель Чабан Аліна Олегівна має 
свої публікації в Інтернеті: «Розробки уроків трудового навчання».

Переважна кількість педагогів має розробки власних нетрадиційних уроків за тема-
ми: «Виготовлення моделей вечірньої сукні», «Технологія вишивання мережки», «Ви-
готовлення саморобок з підручних матеріалів», «Театр мод з підручних матеріалів», 
«Бінарні уроки трудового навчання», «Українська народна вишивка. Орнамент»; уроки 
– конференції: «Природоохоронні технології»; веб-квести: «Вплив дизайнерських при-
йомів, засобів композиції, кольору на споживача» та інші.

З наданих відповідей на 10 питання: «Використання інтерактивних форм навчання» 
зрозуміло, що крім традиційних способів навчання всі вчителі технологій обізнані та 
активно застосовують новітні прийоми, форми та методи. Найбільш поширені з них: 
«Мікрофон», «Мозковий штурм», «Велике коло», «Незакінчене речення», «Мозаїка»; 
робота в групах: «Робота в парах», «Робота в трійках», «Карусель», «Навчаючись – 
вчусь», рольові ігри, «Акваріум», «Асоціативний кущ», тощо.

Трудове навчання один з предметів, в якому невід’ємною елементом є використання 
дидактичних матеріалів. Найчастіше наочність виготовляється вчителем самостійно: 
90% вчителів мають змогу виготовляти та використовувати на різних етапах уроків роз-
датковий матеріал: деталі частин одягу з тем «Конструювання одягу», «Моделювання 
одягу» (8-9 клас); інструкційні картки: «Машині шви» (5-9 клас), «Як правильно ді-
брати спиці до виробу» (7 клас), «Техніка безпеки роботи з ножицями» (5-11 клас); 
технологічні картки: «Прихватка Кіт» (7 клас), «В’язання чохла для телефону спицями» 
(7 клас), «Послідовність виготовлення листівок» (5 клас); методики розробки бланків 
творчих проектів; навчальні посібники з декоративно – прикладної творчості: «Петри-
ківський розпис», «Чарівний світ писанок», «Лялька-мотанка», «Оберіг для вашого 
дому»; навчальна програма з декоративно – прикладної творчості «Чарівний квілінг», 
та багато іншого.

На питання: «Участь у роботі творчих груп» тільки 20% педагогів відповіли пози-
тивно. Серед опитаних два вчителя Крохмальова Світлана Миколаївна, Рубан Галина 
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Миколаївна є керівниками районних методичних об’єднань, Ніколаєнко Олег Валенти-
нович приймає участь в апробації навчальних посібників, шкільних підручників.

Моніторинг якості знань має різні параметри, в тому числі кількість призерів пред-
метних олімпіад серед учнів, переможців у творчих конкурсах. Стосовно цього напряму 
діяльності опитаних вчителів показники достатньо високі: 60% вчителів мають призе-
рів та переможців олімпіад ІІ і ІІІ етапу.

Методична робота вчителів характеризується наступними показниками 90% вчи-
телів беруть активну участь у виступах на методичних об’єднаннях з тем: «Розвиток 
творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання», «Самоосвіта як засіб вдоско-
налення педагогічної майстерності», «Проектні технології», «Впровадження здоров’я – 
зберігаючих технологій на уроках трудового навчання», «Використання ТЗН на уроках 
технологій», «Визначення напрямків роботи з обдарованими учнями», «Творчість як 
основа процесу конструювання та моделювання одягу», «Нетрадиційні (бінарні) уроки 
та виховні заходи», «Формування здорового способу життя учнів в навчальному про-
цесі. За результатом анкетування виявилося, що 30% вчителів мають сайти, і серед них 
один педагог веде сайт самостійно.

Серед пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу, вчителі запропонували 
наступні: забезпечення учнів підручниками та посібниками, які відповідають навчаль-
ній програмі; впровадження форм та методів організації навчально-виховного процесу, 
що забезпечить максимальну самостійність навчання учнів; застосування нестандарт-
них форм проведення уроку; поширення на уроках оригінальних та інноваційних ідей; 
забезпечення майстерень трудового навчання технічними засобами: мультимедійними 
проекторами, інтерактивними дошками, електричними швейними машинами, праска-
ми, сучасним побутовим обладнанням.

Висновки. З зазначеного вище можна зробити висновок, що незалежно від віку, пе-
дагогічного стажу і категорії всі вчителі прагнуть до творчого саморозвитку та самореа-
лізації. Це видно з того що яке б не було у школі матеріальне забезпечення, які б посади 
не займали вчителі, кожен вносить в навчальний процес власні доробки, робить навчан-
ня цікавим для учнів. Вчителі намагаються розвивати, підтримувати та вдосконалювати 
творчі здібності учнів, готувати до самостійного життя, до професійного вибору.
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НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ: 

АСПЕКТ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ МОВИ1

У статті висвітлено роль нейролінгвістичного програмування у процесі перекладу, подано 
коротку характеристику репрезентативних систем сприйняття людини та можливості за-
стосування технік НЛП у практичній діяльності викладачів іноземної мови у немовному на-
вчальному закладі. Розкрито особливості нестандартних методів навчання студентів пере-
кладу, що сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу.

Ключові слова: нейролінгвістичне програмування, репрезентативна система, ефективне 
навчання, сприйняття навчального матеріалу.

Ishchuk T. Neuro linguistic programming as an effective method of training translation: aspect 
of cognitive function of language. The article deals with Neuro Linguistic Programming and the 
problems of choosing the proper methods in the process of teaching translation techniques. The author 
gives a brief description of the perception’s representational systems and tells about the possibility of 
using NLP techniques in the process of training students a foreign language. The effective teaching 
methods for the improving of the student’s perception of the information are proposed.

Key words: Neuro Linguistic Programming, Representational systems, effective training, 
perception of educational material.

Ищук Т. Нейролингвистическое программирование как эффективный метод обучения 
переводу: аспект познавательной функции языка. В статье идет речь о нейролингвисти-
ческом программировании, дается краткая характеристика репрезентативным системам 
восприятия человека и возможности применения техник НЛП в практической деятельности 
преподавателей иностранного языка в процессе обучения студентов переводу. Предлагаются 
нестандартные методы обучения, способствующие развитию навыков перевода, а также луч-
шему усвоению учебного материала. 

Ключевые слова: нейролингвистическое программирование, репрезентативная система, 
эффективное обучение, восприятие учебного материала.

Постановка проблеми. Обов’язковим елементом сучасної освіти є орієнтація на 
вимоги ринку праці, посилення його зв’язку з практикою, конкретизацію цілей і зміс-
ту навчання, наближення освіти до практичних потреб. Щоб влаштуватись на хоро-
шу, високооплачувану роботу, випускник ВНЗ, крім професійних навичок, має мати 
глибокі знання іноземної мови та вміти застосовувати їх на практиці. Лише тоді він 
зможе досягти стрімкого кар’єрного росту. Сьогодні завдання вищої школи полягає 
у забезпеченні майбутніх спеціалістів глибокими знаннями, можливістю не тільки 
зрозуміти іноземного партнера чи висловити власну думку, але й швидко, на профе-
сійному рівні, зробити анотований чи реферований переклад.

Аналіз досліджень. Нейролінгвістичне програмування є потужним засобом впли-
ву на мислення, емоції та поведінку людей, що широко використовується в психоте-
рапії, рекламі, маркетингу, у військовій сфері, бізнесі та політиці. Узагальнивши те-
оретичні й практичні напрацювання відомих фахівців з НЛП (зарубіжні – Р. Бендлер, 

© Іщук Т. Нейролінгвістичне програмування як ефективний метод навчання перекладу: аспект 
пізнавальної функції мови
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Дж. Гріндер (родоначальники), С. Андреас, С. Бавістер, К. Бертон, Б. Боденхамер, 
Г. Олдер, Д. Сеймор, Б. Хезер, М. Холл; російські – А. Бакіров, Н. Владиславова, 
Д. Воєділов, Т. Гагін, С. Козакевич, С. Бородіна), можна дійти висновку: на основі ви-
явлення та використання стандартів мислення, комплексу технік і операційних прин-
ципів моделювання ефективних стратегій мислення й поведінки можна розробити та 
застосовувати на практиці потужні методи навчання перекладу.

Мета статті – проаналізувати відмінності репрезентативних систем сприйняття 
людини та механізму відбору інформації під час навчання та розробити рекомендації 
для їхнього ефективного застосування на заняттях з іноземної мови. Поставлена мета 
обумовлює розкриття наступних завдань:

- ознайомлення з проблематикою визначення репрезентативних систем людини;
- відбір інформації та вибір методів навчання студента у відповідності до його 

репродуктивної системи.
Виклад основного матеріалу. Попри те, що праці Д. Гріндера, Р. Бендлера та 

Р. Ентоні, в яких розкрито роль нейролінгвістичного програмування, популярні і досі, 
у наукових колах цей метод впливу на людину піддається критиці та вважається «поп-
психологією» – теорією, яка зовні зрозуміла і легка, але не наукова [3, 17].

І справді, все, що стосується теоретичного обґрунтування НЛП ще не доведено, 
не опубліковано жодного результату експериментів, які б підтвердили його ефектив-
ність. Курси по НЛП будуються за принципом: «Ми вас навчимо, як застосовувати 
ці знання». Самі ж знання використовуються набагато рідше. Тому доцільно було б 
вважати нейролінгвістичне програмування не теорією, здатною пояснити процес ко-
мунікації, а набором технік, які можна застосувати стосовно мовного спілкування. Це 
– знання про те, як працює наше мислення, як і яким чином можна на нього впливати 
та досягати позитивних результатів. Водночас це не просто набір моделей та навичок 
для досягнення мети, це – ефективний засіб удосконалення можливостей людини.

З самої назви концепції – нейролінгвістичне програмування – випливає, що в ній 
є три складові: одна складова стосується психофізіологічних аспектів володіння мо-
вою, друга – пов’язана з лінгвістичною стороною мовленнєвої діяльності, а третя – 
спрямована на дослідження впливу на людину в процесі мовного спілкування та на 
регулювання її поведінки.

В рамках нейрофізіологічних уявлень передбачається, що у кожної людини є свій 
основний канал сприйняття інформації, своя так звана «репрезентативна система» 
(зорова, слухова та кінестетична). Доцільно увиразнити: репрезентативна система – 
це система сприйняття інформації людиною через призму своїх відчуттів. Коли лю-
дина сприймає інформацію, вона бачить образи, чує звуки і голоси, тобто створює 
«картинку», «намальовану відчуттями».

Репрезентація визначає, як організований наш досвід, як ми сприймаємо світ. 
Залежно від того, який канал сприйняття світу у людей є домінантним, їх можна 
об’єднати в групи – психотипи. А саме: люди, у яких переважає зоровий канал сприй-
няття – називаються візуалами, слуховий – аудіалами, чутливий – кінестетики. Згідно 
концепції НЛП, якщо сприйняття відбувається в образах, то домінантною є візуальна 
система, якщо у звуках – домінує аудіальна система, якщо у відчуттях – то домінант-
ною є кінестетика. Вважається, що саме через провідний, домінантний канал людині 
надходить основний потік інформації [2, 112].

Проте репрезентація рідко знаходиться в межах свідомої уваги, зазвичай інформа-
ція обробляється на підсвідомому рівні. Під час виконання будь-якого завдання (роз-
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мова, висвітлення проблеми, читання книги чи фізичні вправи) у людини одночасно 
активізуються репрезентативні системи, які перетворюють це заняття в сукупність 
звуків, картинок та інших відчуттів. Більше того, спосіб організації репрезентативних 
систем і взаємозв’язки всередині них впливають на поведінку самої людини. Засто-
сування техніки НЛП полягає у тому, щоб замінити «невідповідну», малоефективну 
частину системи більш ефективною, позитивною, творчою.

Визначення групи сприйняття, до якої належить людина, можливе кількома спо-
собами: за напрямом руху очей, позою, ритмом дихання, тональністю голосу та за 
використанням певних слів, пов’язаних зі сприйняттям. Студенти, у яких домінує 
зоровий канал сприйняття інформації найчастіше вживають наступні слова, слово-
сполучення та вислови: відображати, спостерігати, дивитися, світитися, здаватися, 
темніти, точка зору, бачити, розглядати, знак, красивий, форма, яскраво, тьмяно, неви-
разно; мати точку зору; треба подивитися, що буде потім, погляньмо на цю проблему 
з іншої точки зору. Такі студенти багато читають, внаслідок чого отримують більше 
уявлення про характер і структуру мови. Вони краще сприймають новий матеріал, 
якщо він написаний в книжці, на дошці чи представлений схематично. Візуали краще 
справляються з письмовими завданнями і контрольними роботами, пишуть краще, 
ніж переказують текст усно. Візуали швидше опановують правила правопису та ро-
блять менше орфографічних помилок. 

Студенти, у яких домінуючим є слуховий канал сприйняття, найчастіше вжива-
ють: розмова, голос, вголос, мовчки, говорити, бурмотіти, слухати, мовчати, кликати, 
свистіти, мелодія, тиша, мовчання, звук, гучний, голосно; прислухатися до голосу 
розуму, дзвонити в усі дзвони, тепер треба послухати, що скаже інший студент. Такі 
студенти краще сприймають тексти на слух, з більшим бажанням слухають лекції. 
Тому вони з більшим задоволенням слухають тексти, записані на магнітофон, а не 
надруковані в книзі, розігрують діалоги, беруть участь у дискусіях, переказують текст 
у формі інтерв’ю. Вони люблять сприймати мовний матеріал з аудіо та відеокасет.

Студенти з краще розвиненим кінестетичним домінантним каналом вживають 
наступні слова: відчувати, зітхнути, тиснути, ударяти, біль, сила, гладкий, твердий, 
м’який, холодний, гострий; відчути гостроту проблеми, приймати близько до серця; у 
вирішенні цієї нелегкої задачі треба підійти з іншого боку і вирішити її в стислі тер-
міни, оскільки ми обмежені в часі. Такі студенти краще засвоюють іншомовний мате-
ріал, якщо можуть використати його у рольовій грі, у грі зі словами, написаними на 
картках. Для них не складає особливих труднощів написати незнайоме слово декілька 
разів, довівши цю дію до автоматизму. Вони з задоволенням виходять до дошки.

Іноді у студентів домінує так званий раціональний канал і тоді частіше звучать 
слова: думати, здогадуватися, нагадувати, знати, забувати, думка, переконання, розум, 
пам’ять, думаючий, розумний.

Ці вербальні та невербальні «ключі» дають змогу викладачеві визначитися з мето-
дами роботи, «налаштуватися» на студента і працювати з ним, апелюючи до його до-
мінуючої репрезентативної системи. Звичайно, можна і не зосереджуватися на одній 
системі, а працювати одночасно з усіма репрезентативними системами, як і рекомен-
дують спеціалісти НЛП. Більшість людей здатна сприймати інформацію, отриману з 
різних каналів. Проте вибір залишається за викладачем.

Вважається, що провідною системою внутрішнього досвіду людини є кінестетич-
на система (маленькі діти повинні все спробувати самі: слова «гаряче» і «холодне» 
набувають сенсу тільки після перевірки). Згодом візуальна система cтає домінуючою 
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(у 40% людей переважає візуальний канал). Від розвитку цієї системи як ключової 
залежить обсяг інформації, яку студент запам’ятав, а відповідно і успіх навчання. Це 
можна пояснити тим, що яскраві об’ємні образи запам’ятовуються краще. Цікаво, що 
правильний правопис (навичка «аудіалів») значною мірою залежить від використання 
візуальної системи. Грамотний студент в першу чергу «бачить», що слово написане 
вірно, тобто в пам’яті зберігається образ правильного написання. 

У процесі навчання іноземній мові найкращим методом вважається робота з тек-
стом, оскільки в тексті є мовні елементи, що відносяться до всіх каналів сприйняття. 
Якщо навантаження тексту на домінантний канал сприйняття слабке, то студент, у 
якого цей канал є основним, гірше сприймає зміст даного тексту. Звісно, він розуміє 
всі слова в тексті, але співвіднести те, про що йде мова в тексті зі своїм власним до-
свідом студенту важко.

Примітно, що двом людям з однаковим основним каналом сприйняття віднайти 
спільну мову легше, ніж людям, у яких канали різні. Якщо викладач має домінуючим 
візуально-кінестетичний канал, то він сам стає ефективним комунікатором і, «бачачи, 
відчуває» аудиторію. Це значить, що він завжди зможе знайти найефективніші методи 
впливу на студента і застосувати їх на практиці.

Після визначення основного каналу сприйняття студента перед викладачем постає 
наступне завдання – привернути увагу студента. І тут надзвичайно важливо розуміти 
не тільки різновиди та властивості уваги, але й сам механізм відбору інформації [11].

Загальновідомо, що увага – це спрямованість психічної діяльності людини та її зо-
середженість у певний момент на об’єкти або явища, які мають для неї певне значен-
ня при одночасному абстрагуванні від інших, в результаті чого вони відображаються 
повніше, чіткіше, глибше, ніж інші. Розрізняють два основні види уваги – мимовільну 
та довільну. Мимовільна увага не пов’язана з цілеспрямованою діяльністю і вольо-
вим зусиллям. Про мимовільну увагу говорять у тих випадках, коли увага людини 
залучається самим подразником (яскраве світло, інтенсивні фарби, гучні звуки, різкі 
запахи). Іноді навіть самі слабкі подразники стають об’єктом уваги, якщо виникають 
на тлі повної відсутності інших подразників: найменший шурхіт при повній тиші, 
зовсім слабке світло в темряві і т.п. У цих випадках визначальним є контраст між по-
дразниками. Людина мимоволі звертає увагу на будь-яку розбіжність: за формою, ве-
личиною, кольором, тривалістю дії. Маленький предмет чіткіше виділяється з-поміж 
великих; тривалий звук – серед уривчастих, коротких звуків; кольоровий предмет – 
серед білих. Цифра помітна серед букв; іноземне слово – в українському тексті; три-
кутник – поруч з квадратами.

Шаблонне, стереотипне, повторюване не привертає уваги. Нове ж легко стає 
об’єктом уваги – в міру того, наскільки воно може бути зрозуміле. Тут спрацьовує ще 
один фактор. Одні і ті ж предмети або явища можуть стати об’єктом уваги в залеж-
ності від того, в якому стані перебуває людина в даний момент. У стані сильної втоми 
нерідко не помічається те, що легко привертає увагу у звичайному стані.

Істотну роль відіграють також потреби та інтереси людей, їхнє ставлення до того, 
що на них впливає. Об’єктом мимовільної уваги легко стає все, що пов’язане із задо-
воленням або незадоволенням потреб людини. Той, хто цікавиться спортом – зверне 
увагу на афішу, в якій повідомляється про спортивне змагання, увагу ж музиканта 
приверне оголошення про концерт.

Мимовільна увага є і в маленької дитини, але на початковому етапі вона має від-
носно вузький за обсягом характер (дитина раннього й дошкільного віку дуже швидко 
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втрачає увагу до нового подразника, орієнтувальний рефлекс у неї швидко згасає чи 
гальмується появою будь-якого іншого подразника), вона не може розподіляти свою 
увагу між кількома подразниками [13, 9].

Інтенсивність (сила) подразника, новизна подразника, контраст подразників, від-
повідність внутрішньому стану організму (потребам), безпосередній інтерес: те, що 
цікаве, емоційно насичене, захоплююче, викликає тривале інтенсивне зосередження 
та загальна спрямованість особистості – все це фактори, що впливають на мимовіль-
ну увагу.

На відміну від мимовільної уваги довільна увага носить чітко виражений свідо-
мий, характер і вимагає вольового зусилля. Вона є обов’язковою умовою праці, на-
вчальних занять, роботи взагалі. Для ефективного виконання будь-якої діяльності за-
вжди необхідні доцільність, зосередженість, спрямованість і організованість, вміння 
абстрагуватися від того, що несуттєве для отримання наміченого результату. Завдяки 
цьому різновиду уваги, люди можуть займатися не тільки тим, що їх безпосередньо 
цікавить, захоплює, хвилює, але і тим, що не приваблює, але є необхідним. Чим мен-
ше захоплює людину робота, тим більше потрібно вольових зусиль для зосередження 
уваги. Причиною, що викликає і підтримує довільну увагу, є усвідомлення значення 
об’єкта уваги для діяльності, чи задоволення потреб. Основний факт, що вказує на 
наявність у людини особливого типу уваги, невластивого тварині, полягає в тому, що 
людина довільно може зосереджувати увагу то на одному, то на іншому об’єкті. Ди-
тина раннього віку розглядає звичну обстановку, її погляд переходить з предмета на 
предмет, не зупиняючись і не виділяючи жодного. Мати каже дитині: «Це – квітка!» 
і вказує на предмет пальцем. Слово і вказівний жест матері відразу ж виділяють цей 
предмет з-поміж інших, і дитина фіксує поглядом квітку й тягнеться до неї рукою. 
Увага дитини продовжує мати мимовільний, зовнішньо детермінований характер, з 
тією лише відмінністю, що до природних факторів зовнішнього середовища приєдну-
ються фактори суспільної організації її поведінки, керування увагою дитини за допо-
могою вказівного жесту й слова. У цьому випадку організація уваги розподілена між 
двома людьми: мати націлює увагу, дитина підкоряється її вказівному жесту й слову. 
Проте це тільки перший етап формування довільної уваги: зовнішній за джерелом і 
соціальний за природою. У процесі свого подальшого розвитку дитина опановує мову 
і стає спроможна самостійно вказувати на предмети й називати їх. Розвиток мови 
дитини вносить корінну зміну в процес керування її увагою. З часом вона вже здатна 
самостійно переміщати свою увагу, вказуючи на той чи інший предмет жестом чи 
називаючи його відповідним словом. Організація уваги, яка раніше була розподілена 
між двома людьми – матір’ю та дитиною, стає тепер новою формою внутрішньої ор-
ганізації уваги, соціальною за своїм походженням, але внутрішньо опосередкованою 
за своєю структурою. Фактори довільної уваги, на відміну від мимовільної, пов’язані 
не стільки із зовнішніми подразниками, скільки із самим суб’єктом і структурою його 
діяльності, насамперед з цілями і завданнями цієї діяльності. Механізмом довільної 
уваги можна вважати принцип домінанти [13, 21].

Значні труднощі у дослідників виникають у трактуванні поняття «увага» і тих 
феноменів, які за ним стоять. Це зумовлено двома важливими фактами. По-перше, 
багатьма авторами підкреслюється «несамостійність» уваги як психічного процесу. І 
для самого суб’єкта, і для стороннього спостерігача вона визначається як спрямова-
ність, налаштування і зосередженість будь-якої психічної діяльності, тільки як сторо-
на або властивість цієї діяльності.
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По-друге, увага не має свого окремого, специфічного продукту. Її результатом є 
лише покращення будь-якої діяльності, до якої вона долучається. У зв’язку з цим ува-
га розглядається як побічний продукт та характеристика інших процесів. 

Людина переробляє не всю інформацію, що надходить із зовнішнього світу і ре-
агує не на всі дії. Серед різноманіття стимулів відбираються лише ті, які пов’язані 
з потребами та інтересами, очікуваннями і відносинами, цілями і завданнями самої 
людини. Отож, увага – це здійснення відбору потрібної інформації, забезпечення 
вибіркових програм дій і збереження постійного контролю за їх протіканням. Пред-
ставники нейрофізіологічного напрямку досліджень традиційно пов’язують увагу з 
поняттями домінанти, активації та орієнтовної реакції.

Наведемо приклад застосування вищезгаданого теоретичного матеріалу на занят-
тях з іноземної мови, а саме під час навчання студентів перекладу з української мови 
на англійську. Так, під час навчання перекладу речень по темі «Sequence of Tenses» 
студентам пропонується не традиційна теоретична частина – правила, а декілька схем 
побудови речень, де різними кольорами позначено дві суттєві деталі. Наведемо при-
клад однієї з п’яти схем.

Past
 | дія підрядного речення вже відбулась

 Past Simple
 Past Conti nuous

переклад 
минулим
часом

Слово ‘Past’ виділено зеленим кольором, ‘переклад минулим часом’ – оран-
жевим. Загальновідомо, що за обробку інформації різного типу відповідають різні 
частини мозку. Читання здійснюється в потиличній і скроневих долях мозку, а ко-
лір обробляється у вентральній частині зорового каналу. Об’єднавши обидва канали, 
можна пришвидшити процес сприйняття інформації. Отже, спираючись на кольори, 
комбінацію написів англійською та українською мовами, схематичне зображення ре-
чення та аналізуючи відмінності у схемах, студенти за лічені хвилини справляються з 
завданням і викладачу залишається лише «забезпечити» їх прикладами. Відтак висо-
ких результатів досягають не тільки студенти, які мають здібності до вивчення мов, 
але й студенти з посередніми здібностями.

Висновки. Глибоке пізнання механізму сприйняття та обробки інформації, зміна 
чи вдосконалення уміння студентів зосереджувати увагу на головному при вивченні 
навчального матеріалу має важливе значення для розвитку фахових здібностей майбут-
ніх спеціалістів. Студенти володіють різними когнітивними стилями, що виявляється 
як у стратегії сприйняття та засвоєння нового матеріалу, так і в оперуванні різними 
психолінгвістичними стилями. Викладач повинен зуміти розпізнати ці стилі і у процесі 
навчання використати методи та техніки, що якнайкраще підходять тим студентам, з 
якими він працює. Це дасть змогу удосконалити процес навчання, полегшити його, зро-
бити більш ефективним. Розроблена викладачем система спеціальних прийомів, засто-
сування технік НЛП, спрямованих на вдосконалення здібностей студента, необхідних 
для успішного виконання поставлених перед ним завдань, сприяє не тільки кращому 
засвоєнню програмового матеріалу, але й впливає на весь процес навчання.
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ІНШОМОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ ЯК КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ1

У статті розкрита сутність іншомовної компетентності, актуальної для професійної 
підготовки майбутніх соціальних працівників. Відзначено, що провідною метою вивчення іно-
земної мови студентами стає іншомовна компетентність особистості, а бажаним резуль-
татом – використання іноземної мови як доступного засобу спілкування і збагачення досвіду 
фахової підготовки. 

Ключові слова: іншомовна компетентність, іншомовне професійно-ділове спілкування, про-
фесійна підготовка, фахівець соціальної сфери. 

Kanyuk O. Foreign language competency of future social workers as a content component 
of professional training. The author of the article has considered the essence of foreign language 
competency which is topical for the professional training of future social workers. Much attention has 
been paid to the aim of studying foreign languages. The central aim of studying foreign languages by 
students is the foreign language competency of an individual, and the desired result – making use of 
foreign language as an accessible means of communication and enrichment of professional training 
experience.

Key words: foreign language competency, foreign language professional business communication, 
professional training, social work specialist.

Канюк А. Иноязычная компетентность будущих социальных работников как компо-
нент содержания профессиональной подготовки. В статье раскрыта сущность иноязычной 
компетентности, актуальной для профессиональной подготовки будущих социальных работ-
ников. Отмечено, что основной целью изучения иностранного языка студентами становится 
иноязычная компетентность личности, а желаемым результатом – употребление иностран-
ного языка как доступного средства общения и обогащения опыта профессиональной подго-
товки. 

Ключевые слова: иноязычная компетентность, иноязычное профессионально-деловое об-
щение, профессиональная подготовка, специалист социальной сферы. 

Постановка проблеми. Сьогодні, коли відбувається розширення міжнародних 
контактів, інтеграція України до світової спільноти все більшого значення набуває 
іншомовне ділове спілкування. Знання іноземних мов – об’єктивна суспільна цінність 
і їх вивчення на сучасному етапі розвитку освіти можна вважати соціальним замов-
ленням суспільства.

Підготовка майбутніх фахівців соціальної роботи до іншомовного спілкування 
особливого значення набуває в контексті Болонського процесу, оскільки володіння 
нормами міжкультурної професійно орієнтованої комунікації є важливою умовою 
налагодження міжнародних ділових контактів, мобільності студентів, викладачів та 
дослідників з метою доступу до можливості здобуття освіти, організації досліджень, 
викладання та стажування в Європейському регіоні. Володіння вміннями іншомовно-
го спілкування набуває економічної цінності і розглядається як обов’язковий компо-

© Канюк О. Іншомовна компетентність майбутніх соціальних працівників як компонент змісту 
професійної підготовки
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нент професійної підготовки сучасних фахівців будь-якого профілю, в тому числі й 
фахівців соціальної сфери, оскільки сприяє більш ефективному формуванню їх про-
фесійної компетентності.

Отже, немає жодних сумнівів в тому, що Україна повинна мати в своєму розпоря-
дженні висококваліфікованих фахівців соціальної сфери, які добре володіють принай-
мні однією з поширених європейських мов. Причому, практика показує, що сьогодні 
потрібні не такі спеціалісти, які можуть читати і перекладати зі словником, а фахівці, 
які дійсно вільно володіють уміннями усного і письмового іншомовного спілкування, 
можуть читати наукову літературу, періодичну пресу в оригіналі, спілкуватися на осо-
бистісному і професійному рівнях. Саме тому все більшого значення набуває функція 
іноземної мови як засобу формування професійної спрямованості, поглиблення інтер-
есу до майбутньої професії, намагання отримати знання з різних джерел, одним з яких 
стає володіння уміннями іншомовного спілкування, яке дає можливість знайомитися 
з досягненнями науки і практики в конкретній професійній галузі за рубежем, брати 
участь у міжнародних проектах і програмах, продовжувати навчання в одній із за-
рубіжних країн, займатися науковими дослідженнями, а також успішно працювати в 
зарубіжних фірмах, яких з кожним роком в Україні з’являється все більше.

Аналіз досліджень. Аналіз наукових джерел засвідчує постійну увагу сучасних 
дослідників до питання теоретичного обґрунтування компетентнісного підходу в за-
безпеченні успішної професійної діяльності в різних сферах. Для нашого досліджен-
ня теоретичну й практичну цінність складають праці Т. І. Дементьєвої, В. Н. Зикової, 
З. Коннової, Р. Мільрудта та ін., у яких конкретизується іншомовна компетентність 
особистості, актуальна в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Мета статті – розкрити сутність іншомовної компетентності майбутніх фахівців 
соціальної роботи у контексті професійної підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Успіх професійної діяльності в багатьох сферах в 
значній мірі залежить від комунікативної компетентності фахівців. До таких сфер на-
лежить і соціальна робота.

Модернізація вищої професійної освіти в Україні націлена на те, щоб зміст осві-
ти служив основою формування професійної компетентності майбутнього фахівця. 
Ключовим поняттям процесу оновлення змісту професійної освіти є професійна ком-
петентність як найбільш повний, особистісно і соціально інтегрований результат осві-
ти, необхідний для забезпечення повноцінного функціонування фахівця в суспільстві 
[10]. Професійна компетентність як єдність спеціальних і міждисциплінарних, ме-
такогнітивних ключових компетентностей особистості означає не тільки ефективне 
використання знань і майстерності, але й постійну генерацію нових знань і вмінь, 
які мають забезпечити конкурентоспроможність сучасного фахівця [14]. Іншомовна 
компетентність як функціональний, предметний компонент професійної компетент-
ності набуває нових характеристик, релевантних професійній і соціальній діяльності 
фахівця в глобальному інформаційному просторі. 

В силу своєї специфіки як засобу професійної діяльності соціального працівника 
спілкування, крім загальних властивостей, в соціальній роботі має деякі особливості. 
Так, соціальний працівник зазвичай є ініціатором і організатором комунікативної вза-
ємодії з різними категоріями клієнтів (безробітні, люди з обмеженими можливостями, 
схильні до девіацій, неблагополучні родини та ін.), які потребують різних підходів. 
Він здійснює планування, реалізацію і корекцію взаємодії, використовуючи стилі, 
види, форми і засоби спілкування у відповідності з попередньо визначеними цілями 
професійної діяльності.
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Спілкування соціального працівника і клієнта соціальної служби вважається най-
більш ефективним у тих випадках, коли спілкування стає не тільки інструментом про-
фесійної діяльності, але й формує продуктивні відносини між учасниками комуні-
кативної взаємодії, а цілі комунікативної діяльності досягаються кожним учасником 
комунікації.

Оскільки на сьогоднішній день у соціальній сфері реалізується найбільша кіль-
кість міжнародних програм і проектів, необхідність володіння вміннями іншомовного 
професійно-ділового спілкування фахівцями соціальної роботи є очевидною. Профе-
сійне спілкування у соціальній роботі передбачає використання різних форм ділового 
спілкування (ділові бесіди, переговори, наради, презентації, листування, ведення ді-
лової документації).

Ділове спілкування – це складне полі функціональне явище, яке передбачає на-
явність компетентності на предметно-інформаційному, перцептивному та інтерактив-
ному рівнях.

Для ділового спілкування характерна компетентність, яка є складним інтеграль-
ним утворенням і включає предметно-інформаційну, перцептивну, комунікативну, ін-
терактивну компетентність.

Предметно-інформаційна компетентність зв’язана зі знанням предмета обгово-
рення, теми, тобто тих аспектів, які необхідні для адекватного обміну і передачі ін-
формації. Перцептивна компетентність передбачає правильне сприймання себе і сво-
їх партнерів по спілкуванню, інтерактивна – регуляцію міжособистісних відносин в 
процесі спілкування і комунікативна – адекватний обмін інформацією.

Необхідно також відзначити різноманітність прояву компетентностей в залежнос-
ті від монологічної (суб’єкт-об’єкт) і діалогічної (суб’єкт-суб’єкт) організації комуні-
кації. Сприймання і взаємодія будуть відбуватися по-різному в залежності від того, чи 
людина спрямована на якийсь предмет (явище) дійсності, на саму себе, або партнерів 
по спілкуванню.

Завдяки перцептивній компетентності відбувається розуміння іншої людини на 
основі ідентифікації, коли один з комунікантів мислено ставить себе на місце іншого 
і визначає, як діяти в подібних ситуаціях. Процес взаєморозуміння опосередкований 
також процесом рефлексії, тобто усвідомленням того, як сам комунікант сприймаєть-
ся партнером по спілкуванню. Ділове спілкування обов’язково передбачає і наявність 
емпатії – розуміння труднощів і проблем іншої людини, готовність співпереживати, 
прийти на допомогу, що є особливо важливим у діловому спілкуванні соціальних пра-
цівників з клієнтами соціальних служб.

Слід також підкреслити, що в Україні діловому мовленню, фактично, тільки почи-
нають навчати спеціалістів, в той час, як у більшості західних країн – це невід’ємний 
атрибут соціально-економічного ладу, де ділове спілкування пронизує всі сфери 
життя, тому в даному випадку вивчення іноземної мови слугує важливим джерелом 
інформації і засобом озброєння уміннями ділового спілкування майбутніх фахівців 
через відповідну організацію навчального процесу. Так, наприклад, аутентичні ма-
теріали ділових бесід, телефонних розмов, а також ділових записів, які використову-
ються на практичних заняттях з іноземної мови, допомагають студентам оволодіти 
знаннями і уміннями використання відповідних «кліше» не тільки в іноземній мові, 
але й рідній.

Міжособистісний аспект професійної ділової взаємодії виступає на перший план 
в таких ситуаціях, як налагодження особистих контактів з іноземними колегами, на-
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писання ділових листів, ведення телефонних розмов, проведення презентацій, нарад, 
переговорів. Підкреслимо, що студенти, які вивчають іноземну мову, як правило, 
відчувають труднощі не в оволодінні термінологією, оскільки лексико-граматичний 
аспект багатьох сфер професійної діяльності достатньо глибоко досліджений, існує 
широкий вибір лексичних мінімумів і граматичних засобів, які найбільш часто вжи-
ваються в тій чи іншій професійній сфері. Іншими словами, більші труднощі викликає 
не інформаційний, а контактоустановочний, інтерактивний аспект професійної кому-
нікації: як ефективно провести презентацію, щоб зацікавити партнерів, підготувати 
листа, заявку на замовлення, взяти участь у переговорах, телефонній розмові тощо.

Таким чином, аналізуючи іншомовне ділове спілкування, підкреслимо, що мова 
йде не тільки про оволодіння професійною інформацією і лінгвістичними знаннями, 
але й інтерактивними знаннями, уміннями, навичками.

Формування комунікативної компетенції, яка включає і уміння ділового спілку-
вання, здійснюється на основі оволодіння:

 енциклопедичними знаннями (в тому числі професійний тезаурус і соціо-
культурні компоненти, які в діловому спілкуванні відображають специфіку ділової 
культури іносоціуму);

 лінгвістичними знаннями, уміннями і навичками користування мовленнєви-
ми засобами, за допомогою яких комуніканти обмінюються інтенціями і досягають 
прагматичних цілей;

 знаннями норм, умовностей і приписів ділового спілкування, прийнятих в 
різних соціумах (як почати, перервати, припинити діловий діалог, інтерпретувати явні 
і приховані стратегії реалізації інтенцій партнера через дискурсивні сигнали тощо).

Цілком очевидно, що штучне вилучення з процесу оволодіння іноземною мовою 
соціокультурних, психологічних, когнітивних аспектів навчання міжкультурному 
спілкуванню і зведення його тільки до накопичення знань і формування умінь по-
будови і розуміння речень на іноземній мові призводить до того, що мова вивчається 
тільки з метою пізнання її як системи, а не для оволодіння реальною комунікативною 
діяльністю. Важливим є відтворення реальних ситуацій ділового спілкування в на-
вчальних умовах на заняттях з іноземної мови.

 Звичайно, весь обсяг лінгвістичних, граматичних, країнознавчих знань, необхід-
них для ділового спілкування в реальній діяльності, неможливо засвоїти в процесі 
навчання у вищому навчальному закладі (маємо на увазі не факультети іноземних 
мов, де для цього існують відповідні умови), тому ми, виходячи із специфіки нашого 
дослідження, виокремили основні уміння іншомовного ділового спілкування, якими, 
на нашу думку, повинен володіти фахівець соціальної роботи:

 встановлювати контакт зі співрозмовниками;
 задавати питання;
 слухати партнера по спілкуванню;
 відповідати на питання,чітко і лаконічно викладати свої умови, пропозиції 

і рекомендації;
 обґрунтовувати власну точку зору;
 переконувати партнера по спілкуванню;
 узагальнювати результати обговорення проблеми;
 завершувати ділове спілкування;
 вести ділову кореспонденцію (включаючи використання електронної по-

шти). 
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На основі засвоєних знань і оволодіння відповідними уміннями формується про-
фесійна компетентність фахівця соціальної роботи, яка в «Енциклопедії освіти» ви-
значається як «інтегративна характеристика ділових і особистісних якостей фахівця, 
що відображає рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення мети з певно-
го виду професійної діяльності, а також моральну позицію фахівця… Вона охоплює 
професійні знання, вміння і навички, досвід роботи у певній галузі виробництва, со-
ціально-комунікативні й індивідуальні здібності особистості, що забезпечують само-
стійність у здійсненні професійної діяльності» [1, 722].

Т. Дементьєва під комунікативною компетентністю розуміє сукупність мотиво-
ваних знань, умінь і навичок, необхідних особистості для здійснення мовленнєвої 
діяльності в навчально-професійній сфері, структура якої охоплює мотиваційний, 
мовний, предметно-мовленнєвий і прагматичний компоненти [4, 13].

Р. Мільруд в іншомовну комунікативну компетентність цілком правомірно вклю-
чає лінгвістичну компетенцію (мовні знання), дискурсивну (володіння способами по-
ведінки в проблемних комунікативних ситуаціях), діяльнісну (використання мови в 
реальних умовах продуктивної діяльності) [9, 33].

В. Зикова та В. Сафонова виокремлюють три компоненти в іншомовній комуні-
кативній компетенції, зокрема, володіння відповідними мовними, мовленнєвими і 
соціокультурними знаннями, уміннями і навичками, що дозволяє індивіду комуніка-
тивно прийнятно і цілеспрямовано варіювати свою мовленнєву поведінку залежно 
від функціональних факторів одномовного чи двомовного спілкування [5, 44]. Ми 
повністю поділяємо думку цих авторів.

Іншомовна професійна компетентність майбутнього фахівця передбачає вільне 
володіння іншомовними дискурсами, здатність управління ними й використання у 
змодельованій професійній комунікативній ситуації. На думку російської дослідни-
ці З.Коннової, іншомовна професійна компетентність як інтегральна характеристика 
професійних, ділових, особистісних якостей майбутнього фахівця повинна бути ба-
гатофункціональною, цілісною, гнучкою, мобільною. Вона розширює світогляд фа-
хівця, дозволяє йому в сучасних умовах успішніше реалізовувати свою професійну 
діяльність (особливо співпрацю з зарубіжними парнерами), що дає підстави вважати 
її однією з універсальних основ професійної компетенції [8, 97].

Д. Ізаренков підкреслює, що формування комунікативної компетенції у студентів 
немовних вищих навчальних закладів повинно характеризуватися чітко вираженою 
необхідністю професійної спрямованості [7, 46].

Отже, здатність до іншомовного ділового спілкування є сьогодні важливою ха-
рактеристикою професійної компетентності фахівця і, відповідно, іноземна мова стає 
невід’ємним компонентом підготовки сучасного спеціаліста будь-якого профілю.

Висновки. Таким чином, провідною метою вивчення іноземної мови студентами 
різних напрямів підготовки стає іншомовна компетентність особистості, а бажаним 
результатом – використання іноземної мови як доступного засобу спілкування і зба-
гачення досвіду фахової підготовки. Все вищесказане дає нам підстави розглядати 
іншомовне ділове спілкування як вид чітко регламентованого спілкування, яке перед-
бачає володіння партнерами відповідним рівнем іншомовної професійної компетент-
ності для встановлення, розвитку і поглиблення контактів в ситуаціях іншомовного 
спілкування, змістом яких є соціально-значима спільна діяльність, спрямована на ви-
рішення проблем шляхом співставлення предметних позицій, різних точок зору, і по-
шуку прийнятних для всіх партнерів варіантів розв’язку.
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TUTORING AKADEMICKI W REALIACH 
POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1

Ковальчук-Валендяк М. Академічний тьюторинг в реаліях вищої школи Польщі. Основу 
академічного тьюторингу творить взаємодія викладача й студента. Вона не тільки сприяє науковому 
(пізнавальному), але й особистісному, соціальному (позапізнавальному) розвитку студента. Позитивні 
і поліаспектні результати використання тьюторингу у вищих школах багатьох країн (наприклад, 
Великобританія, Португалія, Іспанія, Німеччина, Ізраїль) утверджують необхідність більш широкого 
його впровадження в польських навчальних закладах. У статті розкрито реалії освіти у вищих школах 
Польщі з проекцією на контекст і фундаментальні проблеми; на цьому тлі виявлено можливості та 
обмеження застосування академічного тьюторингу в польських умовах.

Kowalczuk-Walędziak M. Academic Tutoring in Higher Education in Poland. The fundament of acade-
mic tutoring is the master-student relation, which not only promotes the student’s development in the scientifi c 
aspect but also in the personal and social one. Positive and multi-aspect implications of the use of tutoring in 
higher education systems of many countries (e.g. Great Britain, Portugal, Spain, Germany or Israel) justify the 
need to introduce tutoring into Polish universities to a greater extent than before. This paper presents the rea-
lity of higher education in Poland: the context and basic problems constituting the background for possibilities 
and limitations of application of academic tutoring in Polish conditions.

Ковальчук-Валендяк М. Академический тьюторинг в реалиях высшей школы Польши. В основе 
академического тьюторинга лежит взаимодействие преподавателя и студента. Оно не только 
способствует научному (познавательному), но и личностному, социальному (внепознавательному) 
развитию студента. Положительные и полиаспектные результаты использования тьюторинга в 
высших школах многих стран (например, Великобритания, Португалия, Испания, Германия, Израиль) 
утверждают необходимость более широкого его внедрения в польских учебных заведениях. В статье 
раскрыто реалии образования в высших школах Польши с проекцией на контекст и фундаментальные 
проблемы, на этом фоне выявлены возможности и ограничения применения академического 
тьюторинга в польских условиях.

Określenie problemu. W nowoczesnym procesie kształcenia w szkole wyższej wzrasta rola 
i znaczenie metod pobudzających aktywność, samodzielność, refl eksyjność i odpowiedzialność 
studentów w sferze poznawczej i pozapoznawczej [19, 261–265; 1] oraz metod opartych na dia-
logu, pojmowanym jako relacja symetryczna, w toku której następuje wymienność ról nadawcy 
i odbiorcy, wymiana myśli, kontakt osobowy, intelektualny i emocjonalny [22, 131]. Interesującą 
propozycją, eksponującą walory obu grup metod, może byćtutoring akademicki.

Analiza badań. Prekursorami tutoringu akademickiego byli młodzi ludzie, absolwenci lub 
studenci Uniwersytetu Oxfordzkiego, którzy prowadzili indywidualne lekcje dla dzieci z rodzin 
arystokratycznych lub szlacheckich. Tutor zamieszkiwał z podopiecznym, a nawet odbywał z nim 
podróż po Europie. Jednakże młodzież kształcona i wychowywana w ten sposób miała trudności 
w kształceniu uniwersyteckim, opartym na egzaminach i wykładach. W związku z tym około 
1870 r. zdecydowano, że tutoring będzie podstawową metodą kształcenia na uniwersytecie [23, 
31]. Do dziś tutoring jest integralnym elementem sytemu kształcenia studentów w Univeristy of 
Cambridge i University of Oxford, renomowanych uczelniach w Wielkiej Brytanii, wysoko cenio-
nych także w Europie i na świecie (w rankingu QS World UniversityRankings 2013/2014 uczelnie 
© Kowalczuk-Walędziak M. Tutoring akademicki w realiach polskiego szkolnictwa wyższego
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te zajęły odpowiednio 3 i 6 miejsce), przyczyniając się do sukcesów ich absolwentów. W innych 
brytyjskich uniwersytetach stanowi on alternatywną metodę kształcenia.

Podstawą tutoringu akademickiego jest relacja mistrza (tutor) i studenta (pupil), która sprzyja 
nie tylko rozwojowi naukowemu (poznawczemu), ale także osobistemu, społecznemu (pozapo-
znawczemu) studenta. Relacja ta jest budowana w toku cotygodniowych spotkań – tutoriali. Stu-
dent (czasami 2-3 studentów) na tutorialuprezentuje pracę pisemną (najczęściej w formie eseju lub 
w przypadku nauk ścisłych – rozwiązanego zadania) na ustalony wcześniej temat, wynikający z 
programu danego przedmiotu, po czym następuje dyskusja na sygnalizowane zagadnienia. Stu-
dent ma tu możliwość wygłaszania swoich poglądów i opinii, ich obrony (jeśli zostaną poddane 
krytyce przez tutora), uczy się stawiania tez i argumentowania. Nie jest biernym odbiorcą wiedzy, 
ale jej odkrywcą i współtwórcą. Przyjmuje odpowiedzialność za własną naukę, podejmowane 
działania i ich skutki, a tym samym za jakość i wyniki procesu kształcenia w szkole wyższej [14; 
23, 32–33]. Warto dodać, że tutoring w szkołach wyższych może być stosowany w innych for-
mach, np. tutoringu rówieśniczego (peer tutoring) [28; 6; 11], tutoringu rozwojowego, i obszarach, 
np. pomoc studentom uzdolnionym lub mającym trudności w uczeniu się, adaptacja studentów 
pierwszego roku studiów [12].

Tutoring akademicki jest także coraz częściej wykorzystywany w szkolnictwie wyższym w 
Europie i na świecie [12; 4]. Jest to związane z jednej strony – z poszukiwaniem alternatywnych 
dla masowej edukacji metod kształcenia studentów, z drugiej zaś – z pozytywnymi i wieloaspekto-
wymi implikacjami stosowania tej metody w szkołach wyższych. Tutoring korzystnie wpływa na 
motywację studenta do nauki i osiągane przez niego rezultaty [16], ułatwia łączenie wiedzy teore-
tycznej z praktyczną [26], powoduje wzrost poczucia podmiotowości, wpływu i autonomii studen-
ta na proces kształcenia [5] oraz poczucia odpowiedzialności za rezultaty własnego uczenia się. W 
toku pracy metodątutorską kształtuje się u studenta metarefl eksja nad procesem własnego uczenia 
się, zdolność do samodoskonalenia i samoregulacji [3]. Turoring przynosi także liczne korzyści 
nauczycielowi, który w tej relacji powinien być nie tyle przekazicielem wiedzy, co autorytetem, 
wychowawcą, facylitatorem, dążącym do uaktywnienia potencjału (zdolności, talentów) tkwiące-
go w studencie [19, 264–265]. Metoda ta może być także dla nauczyciela źródłem doskonalenia 
zawodowego, autorefl eksji nad własnym działaniem. Korzyści ze stosowania tej metody może 
odnieść też uczelnia, stanowi bowiem ona antidotum na masowość kształcenia, sposób na odnowę 
tradycyjnej misji uniwersytetu, a w dalszej perspektywie całe społeczeństwo, gdyż stwarza ona 
możliwości wyłaniania i kreowania elit, wprowadzania studentów w świat wartości i kultury [7].

Cel opracowania. Pozytywne i wieloaspektowe implikacje stosowania tutoringu w szkol-
nictwie wyższym wielu państw (np. Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Izraela), 
uzasadniają potrzebę szerszego wprowadzania tutoringu w uczelniach polskich. W związku z tym 
celem tego opracowania jest ukazanie możliwości i ograniczeń wdrażania tutoringu w realiach 
polskiego szkolnictwa wyższego.

Główne zagadnienia. Kształcenie na studiach wyższych – strategie, koncepcje, plany i pro-
gramy, cele, metody, formy i środki nie są zawieszone w próżni. Ich realizacja jest zawsze wpisa-
na w szersze ramy – kontekst społeczno-kulturowy, ekonomiczny, gospodarczy danego kraju. W 
związku z tym analizowanie tutoringu w odniesieniu do polskiego szkolnictwa wyższego, wyma-
ga wpierw nakreślenia kontekstu jego funkcjonowania.

Polska, jak większość krajów Unii Europejskiej, jest sygnatariuszem Deklaracji Bolońskiej, 
której realizacja w praktyce zapoczątkowała wiele przemian w funkcjonowaniu systemu szkolni-
ctwa wyższego Europy. Wprowadzono system studiów trójstopniowych: studia pierwszego stop-
nia (licencjackie), studia drugiego stopnia (magisterskie), studia trzeciego stopnia (doktorskie), 
system porównywalnych dyplomów oraz punktowe rozliczanie osiągnięć studentów (ECTS). 
Opracowano i wdrożono także Polskie Ramy Kwalifi kacji dla Szkolnictwa Wyższego z uwzględ-
nieniem oceny i zaleceń Unii Europejskiej.
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System szkolnictwa wyższego i podstawy jego funkcjonowania w Polsce szczegółowo okre-
śla ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005, znowelizowana 18 marca 2011. 
Nowelizacja ustawy przyniosła wiele zmian legislacyjnych zarówno w obszarze zarządzania 
i organizacji pracy uczelni oraz funkcjonowania kadry naukowo – dydaktycznej. Wzmocniono 
kompetencje rektora, wprowadzono nowe formy nadzoru i parametryzacji różnych aspektów dzia-
łalności uczelni,priorytetem uczynionodoskonalenie jakości kształcenia [18].

Funkcjonowanie polskiego systemu szkolnictwa wyższego warunkuje takżeliczba i jakość 
studentów oraz kadry akademickiej. Polskie szkolnictwo wyższe, podobnie jak szkolnictwo wyż-
sze w wielu krajach świata (np. Kanadzie, Francji, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Australii) przekształciło się z systemu elitarnego (dostępnego dla niewielkiego odsetka populacji) 
w system masowy [24; 29; 25]. W Polsce od 1990 do 2005 liczba studentów stale wzrastała, póź-
niej jednak liczba młodych ludzi w wieku studenckim zaczęła nieco spadać – w roku akademickim 
1990/1991 naukę pobierało 390.409 tys. studentów, w roku 2005/2006 – aż 1.953.832 tys., nato-
miast w roku 2011/2012 liczba studiujących spadła do 1.764.060 tys. [13]. Co się zaś tyczy liczby 
nauczycieli akademickich, to zgodnie z danymi OECD w Polsce w 2011 r. na jednego nauczyciela 
akademickiego przypadało 15,6 studentów, co odpowiadało średniej dla krajów OECD wyno-
szącej właśnie 15,6 [10]. Przy czym najmniej studentów na jednego nauczyciela akademickiego 
przypadło w 2011 r. na uczelniach medycznych (6) i uczelniach artystycznych (4,2) [18].

Warto dodać, że rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce ma przede wszystkim charakter 
ekstensywny, wraz ze wzrostem jego skali nie następuje równie dynamiczny wzrost jakości jego 
funkcjonowania. Skutkuje to, między innymi, dość niską pozycją Polski w rankingach potencjału 
i rezultatów w obszarze innowacji – np. według raportu Innovation Union Scoreboard 2013 Polska 
otrzymała kategorię «innowatora o skromnych wynikach» [15], a w raporcieThe Global Innova-
tion Index 2013 została sklasyfi kowana na 49 miejscu (na 142 kraje) [8].

Kształcenie wzrastającej liczby studentów wymaga także odpowiednich środków fi nansowych 
przeznaczanych na ten cel. Tymczasem od 2005 roku udział wydatków na szkolnictwo wyższe w 
Produkcie Krajowym Brutto zmniejsza się: z 0,99% w 2005 r. do tylko 0,67% w 2010 r. [13, 338].

Zaprezentowane wyżejczynniki warunkujące funkcjonowanie polskiego szkolnictwa wyższe-
go mają znaczący wpływ na wdrażanie i realizację tutoringu w polskich uczelniach. W dalszej 
części tekstu dokonuję analizy tych czynników w odniesieniu do wdrażania tutoringu w praktyce 
kształcenia akademickiego. Trzeba tu dodać, że ten sam czynnik, w zależności od rozpatrywanej 
sytuacji, może ułatwiać lub utrudniać aplikowanie tutoringu.

A) WARUNKI USTAWOWE I REGULACJE PRAWNE FUNKCJONOWANIA POL-
SKIEGO SYTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

W tej grupie czynników aplikację tutoringu mogą ułatwiać:
 dyrektywy przedstawione w dokumentach europejskich (np. European Union strategy for 

modernising higher education 2011) dotyczące poprawy jakości szkolnictwa wyższego i dosto-
sowywania zajęć dydaktycznych do osobistych potrzeb studentów oraz wymagań rynku pracy 
i przyszłych karier zawodowych – tutor sprawuje opiekę nad 2-3 osobami, jego pomoc ma cha-
rakter zindywidualizowany, student współuczestniczy w formułowaniu celów kształcenia, uczy 
się samodzielności myślenia i działania, rozwiązywania złożonych problemów, co jest pożądane 
przez pracodawców i przydatne w rozwoju kariery zawodowej;

 zalecenia Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Polsce: 2010 – 2020. Projekt środo-
wiskowy [20, 70] akcentujące konieczność indywidualizacji kształcenia i zwiększania możliwości 
dostosowania programów nauczania do predyspozycji studentów;

 założenia koncepcji tutoringu akademickiego silnie korespondują z Krajowymi Ramami 
Kwalifi kacji w zakresie wymagań dotyczących umiejętności i kompetencji społecznych absol-
wenta (np. merytoryczne argumentowanie, formułowanie krytycznych opinii, określanie prioryte-
tów służących realizacji określonego przez siebie zadania);
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 dość duża autonomia uczelni w tworzeniu programów kształcenia.
Natomiast wdrażanie tutoringu utrudniać tu mogą takie czynniki, jak:
o dość duża hierarchiczność i sztywność struktury organizacyjnej polskiego szkolnictwa 

wyższego – nie sprzyja to nawiązywaniu bliskich, indywidualnych, partnerskich relacji między 
studentem a nauczycielem akademickim, co jest podstawą tutoringu orazustalania harmonogramu 
spotkań tutorskich;

o liczne obwarowania prawno-administracyjne, konieczność precyzacji, weryfi kacji i do-
kumentowania efektów kształcenia – nadmiar przepisów i reguł nie sprzyja budowaniu relacji 
tutor-student, która powinna być elastyczna, dostosowana do potrzeb i możliwości studenta [18].

B) LICZBA I JAKOŚĆ STUDENTÓW ORAZ KADRY AKADEMICKIEJ
W tej grupie czynników aplikację tutoringu ułatwiać mogą:
 niż demografi czny powodujący zmniejszanie się liczby studentów – stwarza to szansę 

wdrażania koncepcji tutoringu w uczelniach na większą skalę;
 niż demografi czny prowadzący do koncentracji kształcenia w dużych i względnie silnych 

ośrodkach, ale jednocześnie wymuszający na nich podnoszenie jakości oferowanych usług eduka-
cyjnych – jedną z propozycji zachęcających kandydatów do studiowania w tych ośrodkach może 
być metoda tutoringu;

 stosunkowo niewielka liczba studentów na kierunkach medycznych, artystycznych, ma-
tematycznych, fi zycznych w polskich uczelniach [27; 10], co znacznie może ułatwiać tu aplikację 
koncepcji tutoringu; ponadto kształcenie studentów w tych dziedzinach metodą tutorską zwiększa 
szansę na «znajdywanie» liderów w sferze tych nauk, którzy w nieodległej perspektywie czaso-
wej mogą być autorami cennych rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii czy odkryć 
medycznych [18];

 zwiększająca się liczba laureatów olimpiad przedmiotowych przyjmowanych na studia 
(np. w Szkole Głównej Handlowej w roku 2012/2103 studiowało 90 olimpijczyków) [27, 23]; są 
to uczniowie posiadający ponadprzeciętną wiedzę, a praca metodą tutorską może rozwinąć ich 
talenty, wzmocnić ich kreatywność i zaangażowanie w proces studiowania;

 wyraźne umacnianie się orientacji humanistycznej w dydaktyce szkoły wyższej [22, 102–106].
Do czynników utrudniającychzaś wdrażanie tutoringu można tu zaliczyć: 
o niż demografi czny powodujący minimalną selekcję kandydatów na studia, dość często 

przyjmowane są osoby o niezbyt wysokich osiągnięciach w nauce, trudno spośród nich wybrać 
chętnych do uczestnictwa w tutorialach; 

o relatywnie słabe przygotowanie kandydatów na studia na wcześniejszych etapach edu-
kacji do samodzielności myślenia, kreatywności oraz pracy zespołowej, co może zniechęcać do 
uczestnictwa w tutorialach, które akcentują te aspekty w procesie dydaktycznym;

o umasowienie polskiego szkolnictwa wyższego – duże grupy wykładowe i ćwiczeniowe 
powodują atmosferę anonimowości i depersonalizacji procesu dydaktycznego, znacznie ograni-
czają dialog, wymianę myśli i nawiązywanie bezpośrednich relacji studentów z nauczycielami 
akademickimi [18]; 

o upragmatycznienie i instrumentalizacja wiedzy akademickiej – studentom dość często 
zależy na szybkim zaliczaniu przedmiotów i zdobywaniu kolejnych dyplomów (w Polsce modne 
stało się studiowanie na kilku kierunkach) niż na autentycznym zaangażowaniu w studia, zdoby-
waniu wiedzy i wszechstronnym rozwoju osobowości;

o brak odpowiedniego przygotowania nauczycieli akademickich do pełnienia roli tutora;
o niedostateczna wiedza studentów na temat tutoringu;
o niedostateczna znajomość podstawowych składników procesu kształcenia (np. metod, 

form kształcenia) przez nauczycieli akademickich, a tym samym brak znajomości istoty metody 
tutorskiej; tylko nieliczne szkoły wyższe w Polsce (np. SGH w Warszawie) oferują nauczycielom 
akademickim zajęcia z dydaktyki szkoły wyższej; 
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o budowanie autorytetu nauczyciela akademickiego raczej na władzy wynikającej z zajmo-
wanego stanowiska niż na autorytecie opartym na kompetencjach, szacunku i zaufaniu, co jest 
kluczowe w pracy metodątutorską;

o ścieżka kariery naukowej nauczycieli akademickich jest związana głównie ze zdobywa-
niem kolejnych stopni naukowych – w karierze pracownika naukowego zdolności i umiejętności 
dydaktyczne są mało doceniane, co może zniechęcać do podejmowania wysiłku przygotowywa-
nia tutoriali.

C) FINANSOWANIE 
W tej grupie czynników aplikację tutoringu ułatwia przede wszystkim możliwość korzystania 

z funduszy Unii Europejskiej, niektóre polskie szkoły (np. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w 
Warszawie) wprowadzają system tutoringu, korzystając z tych środków, a utrudnia zmniejsza-
niesię zasobów fi nansowych uczelni, co powoduje brak możliwości fi nansowanianauczycielom 
akademickim zajęć dla 2-3 studentów oraz organizowania im szkoleń przygotowujących do pro-
wadzenia tutoriali [18].

D) ETOS AKADEMICKI
W Polsce zachowało się stosunkowo dużo elementów tradycji wspólnoty akademickiej, która 

przestrzega norm nie dlatego, że są wymuszane z zewnątrz i racjonalne z punktu widzenia efek-
tywności, ale z tego powodu, że są przez członków wspólnoty uważane za słuszne i dobre [9]. To 
może sprzyjać wprowadzaniu idei tutoringu odwołującej się do tradycyjnych wartości uniwersy-
tetu, poszukiwania prawdy, wprowadzania studentów w świat kultury, budowania relacji mistrz-
-uczeń. Z drugiej zaś strony Polskę charakteryzuje relatywnie większy dystans władzy niż Stany 
Zjednoczone czy kraje Europy Zachodniej [17]. Izabela Marzec wskazuje, że «Większy dystans 
władzy może sprawiać, że partnerstwo i zażyłość między tutorem a podopiecznym mogą być trud-
niejsze do osiągnięcia niż w innych grupach kulturowych o mniejszym dystansie władzy» [21, 97].

Wnioski. Wdrażanie koncepcji tutoringu w polskich uczelniach może napotykać szereg ba-
rier i trudności, nastręczać różnych problemów i wątpliwości, które dodatkowo potęguje skromne 
doświadczenie i niewystraczający dorobek naukowy w tym obszarze. Warto zauważyć, że z po-
dobnymi trudnościami we wdrażaniu tutoringu zmagają się też uczelnie w innych krajach Europy 
i świata [2]. Jednak, pomimo tych problemów, jest też w polskich warunkach szereg okoliczności 
sprzyjających stosowaniu tej metody, które warto wykorzystywać ze względu na jej liczne i wie-
loaspektowe walory, co czyni się już w takich polskich szkołach wyższych, jak: Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna TWP w Warszawie – projekt «Nowoczesny wykładowca – tutor i coach», Dolno-
śląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – program «Tutor» czy Akademia Artes Liberales – Między-
wydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH).

Trzeba jednak dodać, że tutoring jest metodą kształcenia wywodząca się z innego kraju i nie 
należy, pomimo licznych zalet, przeciwstawiać go modelowi kształcenia powszechnie obowiązu-
jącemu w polskich szkołach wyższych. Natomiast warto wykorzystywać elementy tej metody w 
realizacji procesu kształcenia i uczenia się studentów, co umożliwić może rozwój i/lub doskonale-
nie ich potencjału poznawczego i pozapoznawczego.
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PRZEDMIOT I FORMY OCENIANIA STUDENTÓW 
W NOWOCZEŚNIE POJMOWANYM PROCESIE KSZTAŁCENIA1

Kрaєвска А. Об’єкт і форми оцінювання студентів у сучасному навчальному процесі. У 
статті проаналізовано зміни в теорії та практиці навчання, які постали унаслідок критики 
концепції освіти. Автор підкреслює, що сучасний освітній процес у вищій школі вимагає змін 
стосовно об’єкта й форм оцінювання знань студентів. Існує потреба розширення об’єкта 
оцінювання, тобто не тільки знання і когнітивну компетенцію студента, але й соціальні 
навички. Необхідно при цьому підвищувати активність студентів у процесі оцінювання. 
Викладачам доцільно частіше зважати на самооцінку студентів, колегіальну оцінку та 
взаємоцінювання студента й викладача. Мета дослідження полягає у висвітленні значимості 
розширення об’єкта оцінювання та збільшення активності студентів у процесі оцінювання 
задля підвищення якості освіти у вищій школі.

Ключові слова: оцінювання, пізнавальна компетентність, соціальна компетентність, 
самооцінка, колегіальна оцінка, взаємооцінювання.

Krajewska A. Object and forms of students assessment in the modernly comprehended process 
of teaching. The object of analyses in this study are the transformations in theory and educational 
practice being the result of the criticism of the hitherto existing conception of the education. The author 
underlines that the modern process of teaching in higher school requires the changes in the range of 
the object and forms of assessment the students. It exists the need extension the object of assessment – 
assessing not only knowledge and the student cognitive competences, but also social competences, and 
also need the growth of students activity in the process of assessment. Teachers should more often use 
self-assesment, peer-assessment (made with peers) and co-assessment (made with the teacher). The 
aim of the study is proof of the meaning extension the object of assessment and the growth of students 
activity in the process of assessment for improve of the quality of the process teaching in higher school.

Key words: assessment, cognitive competences, social competences, self-assesment, peer-assess-
ment and co-assessment.

Kрaевска А. Объект и формы оценивания студентов в современном учебном процессе. 
В статье проанализированы изменения в теории и практике обучения, возникшие вследствие 
критики концепции образования. Автор подчеркивает, что современный образовательный 
процесс в высшей школе требует изменений по объекту и форм оценки знаний студентов. 
Существует необходимость расширения объекта оценки, то есть не только знания и 
когнитивную компетенцию студента, но и социальные навыки. Необходимо при этом повышать 
активность студентов в процессе оценки. Преподавателям целесообразно чаще учитывать 
самооценку студентов, коллегиальную оценку и взаимооценивание студента и преподавателя. 
Цель исследования заключается в освещении значимости расширения объекта оценки и 
увеличении активности студентов в процессе оценки для повышения качества образования в 
высшей школе.

Ключевые слова: оценка, познавательная компетентность, социальная компетентность, 
самооценка, коллегиальная оценка, взаимооценивание.

Określenie problemu. Postępujący proces globalizacji, rozwój nowych technologii, 
gospodarki rynkowej powoduje, że zmiany we współczesnym świecie następują w szyb-
szym tempie, niż kiedykolwiek wcześniej. Charakteryzuje je głównie wzrost znaczenia 
© Krajewska A. Przedmiot i formy oceniania studentów w nowocześnie pojmowanym procesie 
kształcenia
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wiedzy, rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nasilające się problemy z 
zatrudnieniem, niestabilny rynek pracy [15; 1], a także zmiana modeli życia [10; 16]. Ich 
skutki w sferze politycznej, społecznej i ekonomicznej, a także demografi cznej powodują 
szereg następstw dla edukacji i kształcenia na wszystkich poziomach, wyznaczają zapotrze-
bowanie na nową jakość procesu i wyników kształcenia. 

W szkolnictwie wyższym najistotniejszym problemem staje się zapewnienie wysokiej 
jakości kształcenia [5], odpowiadającej misjom uczelni, uniwersytetów, ale także potrze-
bom i oczekiwaniom społecznym [6; 17; 19].

Jakość kształcenia jest funkcją wielu determinant, wśród których istotne znaczenie ma 
określanie celów i wyników kształcenia, a także stosowany system oceniania – jego przed-
miot, cele, kryteria, metody i formy oceniania. Od wielu już lat sposoby oceniania osiągnięć 
w studiach poddawane są krytyce [3]. Opracowania dotyczące tego problemu dostarczają 
dowodów zaniepokojenia stanem dotychczasowej praktyki oceniania w szkolnictwie wyż-
szym i jednocześnie wskazuje potrzebę jej doskonalenia [11]. Jednocześnie działania po-
dejmowane w wielu uniwersytetach i szkołach wyższych (częściej jednak poza granicami 
Polski) dowodzą, że istnieją wartościowe rozwiązania, mające na celu doskonalenie sztuki 
oceniania, realizowane już w praktyce akademickiej.

Analiza badań. W ostatnich dekadach XX wieku, jak zauważa P. Jarvis [10, 30–41] 
wystąpiły wyraźne zmiany w teorii i praktyce edukacyjnej dotyczące przejścia, m.in.,: od 
edukacji dzieci i dorosłych do edukacji trwającej przez całe życie; od edukacji skoncen-
trowanej na nauczycielu do skoncentrowanej na studencie; od kształcenia elitarnego do 
masowego; od tradycyjnej edukacji zapewniającej wykształcenie wyedukowanej osoby do 
odpowiadającej potrzebom rynku pracy i pracodawców; od teorii do praktyki; od pojedyn-
czych dyscyplin do multidyscyplinarności i integracji wiedzy; od edukacji i kształcenia do 
uczenia się.

Wskazane kierunki zmian są rezultatem przemian gospodarczych i wynikających z 
nich nowych potrzeb społecznych i indywidualnych. Wyznacza to potrzebę zmiany celów 
kształcenia w szkołach wyższych, a także innych elementów systemu [5, 47–71; 12, 69–
78]. Podczas gdy przez lata głównym celem wykształcenia wyższego było nabywanie przez 
studentów wiedzy, to obecnie wzrasta zapotrzebowanie na jednostki o wysokim poziomie 
wiedzy, ale jednocześnie o różnorodnych kompetencjach i kwalifi kacjach [5, 75–84; 13, 
111–119] umożliwiających powodzenie w funkcjonowaniu w kontekstach prawdziwego 
życia. Jednak chociaż przemiany dotyczące celów kształcenia znajdują już odzwierciedle-
nie w misjach i deklaracjach wielu uczelni, to jednak praktyka kształcenia wydaje się nie 
nadążać za potrzebami gospodarczymi, społecznymi i indywidualnymi. 

Pracodawcy poszukują pracowników posiadających nie tylko wiedzę, ale jedno-
cześnie umiejętności społeczne, komunikacyjne i profesjonalne warunkujące powodze-
nie w zawodzie. Jednocześnie sprzężenie zwrotne od pracodawców dostarcza informa-
cji, że absolwenci wielu szkół i uczelni są postrzegani jako nie posiadający umiejętno-
ści, które są cenione przez pracodawców: zdolność do pracy w zespole, umiejętności 
komunikacyjne i interpersonalne niezbędne w sytuacji konfliktu lub krytyki [4, 98–99]. 
Okazuje się więc, że cele kształcenia i uzyskiwane rezultaty w szkołach wyższych nie 
w pełni odpowiadają potrzebom społecznym i indywidualnym. Zmiany w tym obszarze 
wymagają również zmian w dotychczasowej praktyce oceniania, poddawanej krytyce 
od lat [3].

Dlatego przedmiotem prezentowanych tu analiz są pożądane zmiany w zakresie przed-
miotu i form oceniania w szkole wyższej.
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Celem opracowania jest wykazanie znaczenia poszerzenia przedmiotu oceniania w 
szkole wyższej (uwzględniania nie tylko wiedzy i umiejętności poznawczych, ale także 
kompetencji pozapoznawczych), jak również wzrostu aktywności studentów w procesie 
oceniania poprzez wykorzystywanie samooceny, wzajemnej (koleżeńskiej) oraz wspólnej 
oceny (przy udziale nauczyciela) dla podniesienia jakości procesu i wyników kształcenia.

Główne zagadnienia. Przez wiele lat głównym celem kształcenia w szkole wyższej 
było nabywanie przez studentów wiedzy z pewnej dziedziny. Kierunki rozwoju nowoczes-
nej edukacji określono w raportach opublikowanych na przełomie wieków [1; 15]: ucze-
nie się dla wiedzy (zdobywanie wiedzy jest niekończącym się procesem, środkiem, jak i 
celem), uczenia się dla pracy i kompetencji (uczenie do działania), uczenie się dla zro-
zumienia innych (uczenie harmonijnego współżycia), uczenie się dla własnego rozwoju. 
Takie kierunki rozwoju edukacji wynikają z wymagań aktualnej, złożonej rzeczywistości. 
Nadrzędnym celem edukacji staje się odkrywanie, rozwijanie i eksponowanie kreatywnego 
potencjału jednostki. Wymaga to odejścia od przekazywania gotowej i utylitarnej wiedzy, 
a skoncentrowania się na wielostronnym rozwoju osobowości i uczenia się dla życia [4, 
142–167].

Przemiany w obszarze celów kształcenia wyznaczają nowe, pożądane wyniki kształ-
cenia, a także powodują zmiany w przedmiocie oceniania. Warto tu zwrócić uwagę, że 
obserwuje się raczej tendencje do określania wyników kształcenia, właściwości, umiejęt-
ności, postaw, które studenci powinni nabyć w procesie kształcenia, a nie ujmowania celów 
kształcenia.

Z przeglądu sposobów określania założonych rezultatów kształcenia w niektórych uni-
wersytetach i szkołach wyższych wynika, że na początku XXI wieku występowała w tym 
zakresie różnorodność terminologiczna i określane były jako kompetencje, umiejętności, 
zdolności, właściwości absolwentów i inne [9, 17–31]. Np., w Uniwersytecie w Luton (UK) 
absolwenci powinni opanować następujące umiejętności: istotne – m.in., poszukiwanie i 
posługiwanie się informacją; funkcjonowania w kontekście – m.in., odpowiedzialność, ro-
zumowanie etyczne; poznawcze – wiedza i rozumienie, analiza, kreatywność, ewaluacja. 
W Kolegium Alverno (USA) absolwenci powinni wykazywać m.in., następujące zdolności: 
komunikacyjne, analizy, rozwiązywania problemów, interakcji społecznej, skutecznego 
obywatelstwa, wrażliwości estetycznej. Absolwenci Uniwersytetu Montford (UK) powinni 
opanować m.in., takie umiejętności kluczowe, jak komunikacyjne, doskonalenia własnego 
uczenia się, umiejętności w zakresie technologii informacyjnych, rozwiązywania proble-
mów. Z przedstawionych przykładów wynika, że w wymienionych uczelniach ocenianie 
wiedzy przestawało być priorytetem i równocześnie wzrastało znaczenie kształtowania i 
oceniania w procesie kształcenia wielu umiejętności (Uniwersytet Luton i Montford) lub 
zdolności (Kolegium Alverno) wcześniej nie dostrzeganych lub marginalizowanych, np. 
funkcjonowania w kontekście, rozumowania w wymiarze etycznym, interakcji społecz-
nych, współpracy z innymi, umiejętności obywatelskich, wrażliwości estetycznej. Zada-
niem nauczycieli akademickich było rozwijanie również takich właściwości poprzez reali-
zację programów kształcenia poszczególnych przedmiotów lub modułów studiów.

Potwierdzeniem wskazanych tendencji w określaniu i ocenianiu wyników kształcenia w 
różnych szkołach wyższych jest Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 kwiet-
nia 2008 w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifi kacji (dla uczenia się przez 
całe życie) i opracowanie na ich podstawie w wielu krajach Europy, a także w Polsce opisu 
zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecz-
nych uzyskanych przez osobę uczącą się po zakończeniu pewnego okresu kształcenia, które 
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stały się przedmiotem oceniania [14]. W Polsce Krajowe Ramy Kwalifi kacji dla Szkol-
nictwa Wyższego wprowadzono od roku ak. 2012/2013. Oznacza to, że w przedmiocie 
oceniania wyraźnie wzrosło znaczenie efektów kształcenia, które student nabywa w zakre-
sie umiejętności i kompetencji społecznych, które wcześniej były marginalizowane. Nowe 
ujmowanie wyników/ zakładanych efektów kształcenia w szkołach wyższych w krajach 
Unii Europejskiej jest przejawem nowej odpowiedzialności uniwersytetów i szkół wyż-
szych wobec społeczeństwa za jakość procesu i wyników kształcenia, reakcją na potrzeby 
nowego i trudnego rynku pracy, na którym pracodawcy szczególnie cenią takich absolwen-
tów, którzy oprócz kompetencji akademickich, odpowiadających studiowanej dyscyplinie, 
posiadają szereg dodatkowych, pozapoznawczych umiejętności, zdolności, właściwości. 
Trzeba jednak podkreślić, że wdrażanie do praktyki szkół wyższych tak określonych efek-
tów kształcenia, sposobów ich wersyfi kacji wciąż wywołuje w kręgach akademickich wiele 
dyskusji i kontrowersji.

Nadal jednak przeważa tradycyjny model oceniania, który eksponuje wiedzę, akcep-
tuje bierność studentów, brak odpowiedzialności za rezultat oceny, nie dostarcza okazji do 
współpracy w grupie i wzajemnego zrozumienia się [13, 280–281]. Ogranicza także okazje 
do rozwijania aktywności, samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności interpersonal-
nych, uczciwości, podejmowania inicjatywy, współpracy w zespole, a więc cech tak bardzo 
pożądanych w aktualnej, szybko zmieniającej się rzeczywistości [15; 1]. Takich możliwości 
może dostarczyć zwiększenie różnorodności form oceniania, wzrost roli studentów w tym 
procesie poprzez częstsze wykorzystywanie przez nauczycieli w praktyce akademickiej sa-
mooceny studentów, wzajemnej (koleżeńskiej) oceny, a także wspólnej oceny (dokonywa-
nej przez nauczyciela akademickiego i studentów).

Samoocena w procesie kształcenia, to opinia uczących się o ich własnej nauce, szcze-
gólnie o osiągnięciach i wynikach uczenia się. Jest zdolnością osoby do dokładnego war-
tościowania lub ocenienia swoich osiągnięć, mocnych i słabych stron, a także sposobem na 
zwiększenie roli studentów, jako aktywnych uczestników w ich własnej nauce, kształtuje 
refl eksję o własnym procesie uczenia się i wynikach [7, 334].

W dojrzałej samoocenie wartościowanie dotyczy osiągnięć, a nie osoby. Podczas do-
konywania samooceny opiniowane jest nie to, czy student jest «dobry» lub «zły», ale to 
czy uzyskane wyniki były w jego ocenie dobre lub słabe i dlaczego. Istotnym czynnikiem 
warunkującym jakość studenckiej nauki jest właśnie zdolność do właściwego wartościowa-
nia swoich własnych postępów, co jest szczególnie ważne w ocenie kształtującej. Poznanie 
wyników doskonali osiągnięcia, szczególnie wówczas, gdy student przejawia motywację 
do nauki, kiedy uświadamia sobie swoje wyniki i wie lub jest informowany, co zrobić, aby 
poprawić błędy i niedociągnięcia. Kształtowanie i poszerzanie zdolności do samooceny 
podczas studiów jest tym bardziej znaczące, że po ich ukończeniu oczekuje się od studen-
tów stosowania samooceny w praktyce we wszystkich sferach ich życia.

Przeprowadzone dotychczas badania dostarczają generalnie pozytywnych wniosków 
dotyczących stosowania samooceny w procesie kształcenia. Badaniom poddawano wpływ 
różnych zdolności studentów na dokładność samooceny, efekt czasu, dokładność samooce-
ny w stosunku do oceny nauczyciela akademickiego, i kontekst samooceny. Wyniki badań 
D. Boud i N. Falchikov [2, 529–549] wskazywały, że dobrzy studenci mieli tendencje do 
niedoceniania siebie, a słabsi przeceniali siebie. Studenci wyższych lat studiów precyzyj-
niej oceniali swoje osiągnięcia niż studenci lat niższych. Badania potwierdziły, że zdolności 
studentów do oceny siebie doskonalą się w sytuacji występującego sprzężenia zwrotnego 
od nauczyciela akademickiego i postępów po pewnym czasie. 
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Stosowanie przez nauczyciela samooceny studentów w procesie kształcenia powoduje 
znaczące zwiększanie świadomego i aktywnego udziału studentów, wspiera nabywanie in-
nych umiejętności i rozwijanie zdolności, prowadzi do większej refl eksji nad własną pracą, 
zwiększa odpowiedzialność za własną naukę i dlatego powoduje wzrost jakości efektów 
pracy studenta, ale także nauczyciela.

Ocena wzajemna (koleżeńska) w rozumieniu N. Falchikov [8, 2] to proces, w rezultacie 
którego członkowie grupy wykorzystując odpowiednie kryteria oceniają wzajemnie swą 
pracę lub osiągnięcia. Stosowane kryteria powinny być uzgodnione przez członków grupy 
i / lub nauczyciela przed dokonywaniem oceny. Wzajemna ocena, a także samoocena nie 
jest procesem dokonywanym z zewnątrz wobec studentów, ale jest procesem, w którym oni 
uczestniczą i który ich dotyczy. Studenci obserwują się wzajemnie w procesie kształcenia 
i często mają bardziej szczegółową wiedzę o pracy swych kolegów niż ich nauczyciele.

Badania dotyczące stosowania w procesie kształcenia wzajemnej oceny koncentrują 
się na kilku jej właściwościach: trafności, obiektywizmie i dokładności, dostarczają niejed-
noznacznych wyników. Podkreśla się pewne jej zalety, ale także wady. Wzajemna ocena, 
zwraca uwagę N. Falchikov [8, 2] jest bardziej dokładna i podobna do oceny nauczyciela, 
kiedy studenci znają się, kiedy wymaga się od nich opinii bardziej ogólnych, bazujących 
na jasnych i jawnych kryteriach. Znaczącą wadą oceny wzajemnej jest to, że osoby w niej 
uczestniczące mają często skłonności do zawyżania lub zaniżania ocen lub też ich uniformi-
zacji, co często jest odzwierciedleniem aktualnych stosunków interpersonalnych w grupie. 
Ocenianie osób zaprzyjaźnionych powoduje zawyżanie ocen. Skutkiem występowanie in-
tegracji w grupie jest brak zróżnicowania ocen. Ponadto występują sytuacje przydzielania 
najwyższych ocen osobom, które zdominowały grupę, a także przypisywanie pozytywnych 
ocen studentom, którzy nie współpracują z grupą, ale korzystają z jej oceny. Jednak wady 
oceny wzajemnej mogą być minimalizowane poprzez opracowywanie przez nauczycieli i 
studentów wykazów zawierających uszczegółowiony przedmiot oceny, jej kryteria, a także 
odpowiednie skale ocen [13, 291].

Pomimo mankamentów stosowanie przez nauczycieli oceny wzajemnej (koleżeńskiej) 
może zachęcać do pracy w grupie, przez co rozwijać odpowiednie umiejętności przenośne, mo-
gące mieć zastosowanie w innych działaniach, powoduje wzrost odpowiedzialności i zaangażo-
wania studentów we własną naukę, a także w proces oceny, zwiększa zaangażowanie studentów 
w sam proces oceny, który dostarcza im okazji do porównywania sposobów jej dokonywania 
przez kolegów, do porównywania uzyskiwanych wyników, a także wymiany informacji.

Wiele rezultatów badań potwierdza pozytywny wpływ wykorzystywania w praktyce 
akademickiej połączenia samooceny i wzajemnej oceny, niemniej jednak podkreśla się 
również potrzebę zwiększenia ich trafności, obiektywizmu i dokładności poprzez wzbo-
gacenie tych form oceny o wspólną ocenę – dokonywaną przy współudziale studentów i 
nauczyciela akademickiego.

Wspólna ocena to współuczestnictwo studentów i nauczycieli akademickich w procesie 
oceny i sposób dostarczania studentom okazji do oceniania siebie przy aprobacie nauczy-
cieli utrzymujących konieczną kontrolę nad oceną fi nalną [7, 342]. Jej celem jest: udzie-
lanie pomocy nauczycielom w pełnieniu ich roli, co powoduje zmianę od pełnienia roli 
studenta do pełnienia roli nauczyciela; zapewnianie wglądu w proces oceny, uznany przez 
studentów i wobec nich stosowany oraz zapewnienie stopniowego rozwoju umiejętności 
samooceny. W przypadku wspólnej oceny student niekoniecznie jest odpowiedzialny za 
ocenę, ale współpracuje w podejmowaniu decyzji dotyczącej tego, co będzie przedmiotem 
oceny, a także kto ją podejmie. 
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Warto zauważyć, że termin «współpraca» w ocenie dotyczy oceniającego i ocenianych, 
pracujących razem nad kształtowaniem wyników. Obie strony mają wspólny cel – zapew-
nienie zgodnej z rzeczywistością oceny. Powoduje to, że negocjują szczegóły oceny i pod-
dają dyskusji wszelkie nieporozumienia, co w konsekwencji może prowadzić do ewolucji 
stosunków między oceniającymi i ocenianymi. Wymaga to jednak kształtowania nowych 
umiejętności i postaw nie tylko wśród studentów, ale także wśród nauczycieli akademi-
ckich, co może być czasem bolesnym procesem [3, 89].

Wyniki badań dotyczące dokładności dokonywanych ocen [7, 340] wskazują, że samo-
ocena i wzajemna ocena mogą być stosowane w celach sumatywnych jako część wspól-
nej oceny, przez dostarczanie nauczycielowi opinii upoważniającej do wyrażenia fi nalnej 
decyzji o procesie lub wyniku. Pod tym względem tradycyjna ocena, w której nauczyciel 
podejmował autonomiczną decyzję, nie jest porównywalna z wspólną oceną. Połączenie 
samooceny, koleżeńskiej i wspólnej oceny powoduje, że nauczyciel akademicki i studenci 
pracują razem, w konstruktywny sposób i w rezultacie tego poprzez negocjacje przecho-
dzą na wyższy poziom wzajemnego zrozumienia, co jak podkreśla N. Falchikov [8, 154] 
prowadzi do wchodzenia studenta w rolę nauczyciela. Aktywna współpraca studentów i na-
uczycieli akademickich w obszarze oceniania procesu i wyników kształcenia jest ważnym 
czynnikiem wyznaczającym skuteczność i efektywność tego procesu, ale także kształtuje 
nowe relacje, wspiera rozwój cech osobowości i umiejętności interpersonalnych, co po-
twierdzają rezultaty wielu dotychczasowych badań [8; 7; 18]. 

Pomimo pewnych rozbieżności w rezultatach badań, H. Somervell zwraca uwagę, że 
stosowanie samooceny, wzajemnej oceny i wspólnej oceny w praktyce kształcenia akade-
mickiego ma istotne znaczenie w usuwaniu bariery między studentami i nauczycielami, 
w rozwijaniu kompetencji inicjatywnych u studentów i może prowadzić do zwiększenia 
motywacji do studiów i «głębszej» nauki [18, 231]. Aktywna współpraca studentów i na-
uczycieli akademickich w obszarze oceniania procesu i wyników kształcenia wydaje się 
być bardzo ważnym czynnikiem wyznaczającym skuteczność i efektywność tego proce-
su. Potwierdzają to rezultaty większości dotychczasowych badań, w których zastosowano 
połączenie samooceny studenta, wzajemnej oceny i wspólnej oceny, dokonywanej przy 
współpracy nauczyciela akademickiego i studentów:

 połączone stosowanie samo-, wzajemnej i wspólnej oceny kumuluje walory każ-
dej z nich, minimalizuje wady, a jednocześnie kreuje potencjał wartości dodanej;

 samoocena i wzajemna ocena mogą być stosowane w celach sumatywnych jako 
część wspólnej oceny, przez dostarczanie nauczycielowi opinii upoważniającej do wyraże-
nia fi nalnej decyzji o procesie lub wyniku;

 połączone stosowanie samo-, wzajemnej i wspólnej oceny w istotnym stopniu 
zwiększa samodzielność, aktywność i odpowiedzialność studentów w ocenie procesu i wy-
ników kształcenia.

Analizowane formy oceny procesu i wyników kształcenia racjonalnie stosowane w 
praktyce akademickiej mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu czasu w ocenie, co 
aktualnie w sytuacji licznych grup studenckich wywołuje wiele napięć i pytań o jakość 
kształcenia. Stosowanie wspólnej oceny, także przekazywanie studentom monitorowania 
ich własnej nauki poprzez częste wykorzystywanie samooceny i wzajemnej oceny przy 
wykorzystaniu precyzyjnych kryteriów wydaje się być pożądanym kierunkiem zmian, po-
nieważ doskonali nie tylko sam proces oceny i jego wyniki, ale w swych dalekosiężnych 
skutkach w bardzo istotnym stopniu wpływa na wewnętrzne czynniki wyznaczające jakość 
kształcenia w szkole wyższej. Te formy oceny wychodzą naprzeciw problemom występu-
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jącym w studenckiej nauce, pomagają je niwelować poprzez świadome i odpowiedzialne 
działania nauczycieli akademickich i studentów, odzwierciedlają autentyczne konteksty 
uczenia się i powodują szereg wartościowych skutków [13, 294]:

 wzrost świadomości jakości własnej pracy wśród studentów;
 doskonalenie atmosfery w procesie kształcenia;
 wzrost refl eksji studentów nad własną nauką, osiągnięciami i zachowaniem;
 wzrost zaufania studentów do zdolności wypełniania różnych zadań;
 wzrost zaangażowania, odpowiedzialności i motywacji do nauki;
 wzrost satysfakcji studentów z własnej nauki;
 wzrost osiągnięć studentów w ocenianiu powoduje wzrost jakości własnej nauki.
Wnioski. Przeprowadzone analizy wykazały, że istnieje potrzeba poszerzenia przed-

miotu oceniania w szkole wyższej, ponieważ aktualnie zakładane efekty kształcenia, któ-
re powinni nabyć studenci wykraczają poza wiedzę i umiejętności poznawcze, a dotyczą 
także wielu kompetencji pozapoznawczych, społecznych, komunikacyjnych, umiejętności 
współpracy w grupie, świadomości potrzeby uczenia się przez całe życie, odpowiedzial-
ności za podejmowane działania lub ich zaniechanie, a także wielu innych. Tak określane 
pożądane efekty kształcenia kreują nową jakość procesu i wyników w szkole wyższej, która 
odpowiada aktualnym potrzebom społecznym i zmieniającego się rynku pracy i dlatego 
powinny być przedmiotem oceniania w szkole wyższej.

Potrzeba nabywania przez studentów umiejętności interpersonalnych, komunikacyj-
nych, współpracy w zespole, a więc cech tak bardzo pożądanych w aktualnej, szybko zmie-
niającej się rzeczywistości wymaga m.in., zwiększenia częstotliwości stosowania przez na-
uczycieli różnych form oceniania, wymagających wzrostu zaangażowania studentów w tym 
procesie. Nieracjonalna wydaje się bowiem retoryka kształtowania wielostronnej aktywno-
ści jednostek, przy utrzymywaniu bierności studentów w niektórych sferach; oczekiwanie 
odpowiedzialności jednostek za siebie i innych, a jednocześnie ograniczanie studentom 
okazji do uczenia się tej odpowiedzialności; wymaganie umiejętności współpracy w grupie 
w różnych, często trudnych do przewidzenia kontekstach życia społecznego i zawodowego, 
a jednocześnie nie wykorzystywanie wszystkich okazji do kształtowania tych umiejętności 
w procesie kształcenia studentów. 

Podejmowanie działań innowacyjnych przez nauczyciela akademickiego, poszukiwanie 
sposobów zwiększania skuteczności swej pracy poprzez umożliwienie wzrostu roli studen-
tów w procesie oceniania, pozwoli na kształtowanie nowej jakości kształcenia wynikającej 
z większej aktywności i odpowiedzialności studentów, a także umożliwi zmniejszanie roz-
bieżności między deklaracjami zawartymi w efektach kształcenia i praktyką ich realizacji.
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МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОШУКОВОЇ 
НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НА УРОКАХ «Я У СВІТІ» У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ1

У статті розкрито методичні особливості організації пошукової навчально-пізнавальної 
діяльності молодших школярів. Автором обґрунтовано доцільність використання основних ме-
тодів навчання, які сприяють формуванню в молодших школярів навиків пошукової діяльності, 
зокрема: метод проблемного та активного навчання, частково-пошуковий, проектно-пошуко-
вий, самостійна робота.

Ключові слова: метод, молодші школярі, початкова школа, навчально-пізнавальна діяль-
ність, формування, навчальний матеріал.

Mulyar N. Methodology of search educational and cognitive activity organizing at « I`m in 
the world » lessons in primary school. The article deals with the methodological features organizing 
of junior pupils’ educational and cognitive activity search. The author proved the usage of the basic 
teaching methods which provide the searching activity skills formation of junior pupils, including the 
problem and active learning methods, partial search method, projected search method, individual work.

Key words: method, junior pupils, primary school, educational and cognitive activity, formation, 
educational material.

Муляр Н. Методика организации поисковой учебно-познавательной деятельности на 
уроках «Я в мире» в начальной школе. В статье раскрыты методические особенности орга-
низации поисковой учебно-познавательной деятельности младших школьников. Автором обо-
снована целесообразность использования основных методов обучения, которые способствуют 
формированию у младших школьников навыков поисковой деятельности, в частности: метод 
проблемного и активного обучения, частично-поисковый, проектно-поисковый, самостоятель-
ная работа.

Ключевые слова: метод, младшие школьники, начальная школа, учебно-познавательная де-
ятельность, формирование, учебный материал.

Постановка проблеми. Формування та розвиток пошукової навчально-пізнаваль-
ної діяльності школярів – одна з актуальних проблем сьогодення. Формування твор-
чої пошукової активності, ініціативи відбувається під впливом суспільства, але роз-
виток суспільства – процес безперервний. Це постійне оновлення і ускладнення всіх 
умов і сторін життя, і діяльності людини, нові проблеми міжнародного і внутрішнього 
життя суспільства, нові наукові відкриття, стрімкий науково-технічний прогрес, зміна 
праці під впливом змінюваних умов життя – все це ставить перед вчителем та учнем 
нові та більш складні завдання. Їх пошук і вирішення активно здійснюється наукою 
і практикою.

Разом з тим вивчення окресленої проблеми свідчить, що останніми роками за 
умов реформування системи шкільної освіти, поширення масової культури, посилен-
ня впливу засобів масової інформації в сучасній практиці інтерес учнів до проце-
су навчання поступово знижується. Ці явища зумовлені як загальними соціальними 
чинниками, так і особливостями сучасного стану системи освіти, педагогічної науки 
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в Україні. За таких обставин підвищується актуальність дослідження теоретичних та 
методичних аспектів розвитку пошукової навчально-пізнавальної діяльності молод-
ших школярів з урахуванням потреб сучасної школи. 

Аналіз досліджень. Активізація пошукової навчально-пізнавальної діяльності є 
процесом і результатом стимулювання активності школярів в пізнавальній діяльності. 
Даній проблемі приділяється значна увага психологами, педагогами та методистами 
(Н. Бібік, В. Білий, Т. Шушара [13, 14], Л. Ніколенко [9], Г. Коберник [6], В. Лозова [8], 
О. Зозуля [5], Т. Головань [1], Г. Костюк [7] та ін.).

Мета статті – створення навчальної системи, яка забезпечуватиме формування 
пошукової навчально-пізнавальної діяльності у молодших школярів в процесі вивчен-
ня курсу «Я у світі».

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку суспільства зросло 
значення початкової освіти, як підготовчої ланки до наступного навчання школярів. 
Це, з одного боку, ще більше підносить важливість даної проблеми, а з другого ви-
магає від класоводів оптимального впливу на формування особистості учня, який в 
цьому віці є найбільш сприятливим до виховання. В молодших класах в учнів форму-
ються основні інтелектуальні уміння, необхідні для успішного оволодіння курсом по-
чаткової школи, розвитком пізнавальної активності і здібностей; зміцненню їх умінь і 
навичок, активного засвоєння та осмислення навчального матеріалу. Найважливішою 
умовою формування цих умінь є підвищення пошукової навчально-пізнавальної ді-
яльності учнів. У дітей 6-9 років учбова діяльність тільки починає формуватись, тому 
важливу роль у оволодінні її способами відіграють дії за зразком і аналогією.

Перш за все, потрібно зауважити, що формування в молодших школярів навиків 
пошукової діяльності має відбуватися у руслі розвивального навчання. Розвивальне 
навчання – не просто один з нових методів навчання, воно є праобразом принципово 
нової системи освіти. В основі розвивального навчання лежить уявлення про роз-
виток дитини як суб’єкта особистої діяльності. Тому головна мета вчителя – забез-
печити її розвиток, вивчити особисті навчально-пізнавальні можливості учня, визна-
чити індивідуальні зони його найближчого розвитку та допомогти формуванню ще не 
сформованих здібностей [1, 13]. Головною метою розливального навчання є форму-
вання активного, самостійного творчого мислення учня і на цій основі поступового 
переходу до самостійного навчання. Завдання розвивального навчання є формування 
особистості з гнучким розумом, розвиненими потребами до подальшого пізнання і 
самостійних дій, з певними навичками і творчими здібностями.

Отже, проблему організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності молод-
ших школярів потрібно вирішувати на новому рівні. Виникла необхідність в розробці 
науково-обґрунтованої системи засобів організації пошукової навчально-пізнавальної 
діяльності і у виявленні дидактичних умов її реалізації в шкільній практиці. Важливо 
підібрати такі методи навчання, які б сприяли ефективності навчання, активізували 
пошукову навчально-пізнавальну діяльність молодших школярів.

Оскільки у виборі методів, форм та прийомів організації пошукової навчально-
пізнавальної діяльності визначальним є зміст, то в навчальній програмі предмету «Я 
у світі» окреслено його провідні види діяльності. Зміст зазначених тем орієнтовано на 
розвиток особистості кожної дитини, передбачає: включення її в активну пізнавальну 
діяльність, оскільки об’єкти вивчення важливо сприймати безпосередньо; застосу-
вання практичних методів навчання, що в навчальному процесі створюють умови, за 
яких дитина виступає суб’єктом соціальної практики; використання набутих дитиною 
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знань про способи громадянської активності у знайомих, змінених, нових педагогіч-
них ситуаціях, що впливатиме на розвиток досвіду індивідуальної творчої діяльності; 
створення умов для самовираження, організації комунікативного спілкування; засто-
сування в навчальному процесі елементів дискусії, що є ефективними засобами роз-
витку особистості, її громадянських якостей.

 Роль пошукової навчально-пізнавальної діяльності у розвитку особистості учнів 
природно зумовлює постійний інтерес педагогів-практиків до цієї проблеми. Немож-
ливо охарактеризувати всі методи формування пошукової навчально-пізнавальної ді-
яльності школярів у зв’язку із їх різноманітністю. 

Однак, можна назвати ті методи формування пошукової навчально-пізнавальної 
діяльності, які є найвагомішими. До таких належать: частково-пошуковий метод, 
проблемного навчання, проектно-пошуковий, метод активного навчання, самостійна 
робота школярів. Виділення саме цих методів як основних зумовлене тим, що про-
блемність лежить в основі пошукової навчально-пізнавальної діяльності, а самостій-
на робота та метод проектів є формою реалізації цього підходу.

Більшу перевагу вчителі початкової школи надають частково-пошуковому мето-
ду. Виклад навчального матеріалу здійснюється у процесі евристичної бесіди, яка на 
сучасному уроці використовується на всіх його етапах. Рекомендуємо вчителям під 
час опрацювання теми «Правила життя в суспільстві. Права й обов’язки» застосувати 
бесіду на тему «Наша країна - Україна». Мета даної бесіди передбачатиме розши-
рення знань про найпростіші права й обов’язки людини в Україні (рівноправність 
людей, право кожного на працю, захист, відпочинок, право на освіту); виховання тур-
ботливого ставлення до довкілля, культурної спадщини, позитивного ставлення до 
оточуючих. 

У процесі пояснення нового матеріалу важливо так спрямовувати роботу дітей, 
щоб вони робили висновки на основі цільового порівняння та порівняння нових знань 
з тими, що здобуті раніше, засвоювали б операцію узагальнення силою власного мис-
лення, активізованого вчителем. Для цього необхідно правильно організовувати ди-
дактичний матеріал, щоб учні усвідомили недосконалість раніше засвоєних знань і 
були психічно готові до засвоєння нових.

Необхідно вказати і на такі особливості роботи на уроках курсу «Я у світі», як ви-
користання зв’язку навчання з життям, який забезпечує метод проблемного навчання 
у поєднанні різних джерел знань тощо. Проблемне навчання – один із засобів розви-
тку розумових сил учнів, їх самостійності та активності, творчого мислення. Воно за-
безпечує міцне засвоєння знань, робить навчальну діяльність захоплюючою, оскільки 
вчить долати труднощі самостійно. Проблемна ситуація виникає в тому випадку, коли 
в процесі навчальної діяльності учень зіткнувся з чимось невідомим, незрозумілим. 
Вона має три складові частини: потребу в новому знанні; невідомі знання, які потріб-
но засвоїти; засвоєння в попередньому навчанні знань та умінь.

Щодо способів розв’язання виділяють такі проблеми: фронтальна – проблема, яку 
ставлять перед усім класом і вирішують зусиллями всіх учнів; групова – вирішується 
окремою групою учнів. Групи можуть розв’язувати одну загальну або кожна свою 
окрему проблему; індивідуальна – проблема, яку ставить сам учень або вчитель, але, 
як правило, вирішує учень самостійно. Важливими компонентами проблемного на-
вчання є проблемна ситуація, задача, запитання, тобто ситуація, (задача, запитання) 
для оволодіння якою (яким) учень або колектив мають знайти й застосувати нові для 
себе знання чи способи дій [4, 68].
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Для формування пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів широко ви-
користовуються і різноманітні засоби наочності, включаючи кіно- і діафільми, віде-
озаписи і телебачення. Однак, в масовій практиці наочність використовується голо-
вним чином як ілюстрація до розповіді вчителя. За певних дидактичних умов пошуко-
ву навчально-пізнавальну діяльність, самостійність мислення викликає застосування 
наочності, а саме, використання методів демонстрації та спостереження у структурі 
уроку. Це сприяє загостренню уваги дітей на вузлових моментах уроку, уточненню й 
розширенню уявлень і понять дітей, активізації процесів сприймання, пам’яті, мис-
лення. Демонстрація і спостереження підтримує працездатність учнів та їх інтерес 
до навчання. Хоча наочність відіграє велику активізуючу роль у її використанні слід 
дотримуватися почуття міри, адже перенасичення ілюстраціями розпорошує увагу 
молодших учнів, знижує цілісність уроку [11, 34-36]. 

З метою розвитку пошукової навчально-пізнавальної діяльності школярів пропо-
нуємо проводити роботу на уроці з використанням самостійних робіт у курсі «Я у 
світі». Ми зосереджуємо увагу на тому, що самостійну роботу з метою розвитку по-
шукової навчально-пізнавальної діяльності школярів, потрібно застосовувати не тіль-
ки на етапі закріплення, але й на етапах сприйняття, усвідомлення, засвоєння учнями 
нових знань. 

Самий високий рівень пізнавальної активності і самостійності учня проявляєть-
ся в ході виконання творчих самостійних робіт де дозволяється безпосередня участь 
школяра у вироблені нових для нього знань. Наприклад, робота з хрестоматією, слов-
ником, робота по написанню твору на тематику «Честь власного імені», оформлення 
щоденника «Хочу все знати», що допоможе формуванню образного мислення, фанта-
зі, уявлень.

 Рекомендуємо ще одним із важливих видів самостійної роботи, який сприятиме 
розвитку логічного мислення, усної й писемної мови, творчості, активності й само-
стійності учнів – ведення словника. Під час виконання самостійних завдань учням 
доводиться мати справу з великою кількістю невідомих слів, виразів, крилатих ви-
словів без правильного розуміння яких не можна засвоїти відповідний матеріал. Для 
підвищення активності і самостійності на уроках «Я у світі» пропонуємо застосову-
вати такі форми самостійної словникової роботи: 1) самостійне з’ясування значення 
слова за допомогою словників, енциклопедій, довідників; 2) складання усно, а потім 
письмово оповідань-мініатюр з відомими уже словами і термінами; 3) рецензування 
цих оповідань учнями; 4) добір слів і термінів, що стосуються певної теми, розділу; 
5) різноманітні форми роботи з картками.

Самостійна робота учнів є однією із загально відомих форм навчання на уроках, 
яка на різних етапах має свої функції. Зокрема, під час роботи з підручником викорис-
товуємо такі форми роботи: прочитати й виділити головне; опрацювання в парі статті 
до теми уроку; складання плану; аналіз змісту прочитаного за запитаннями.

На етапі формування вмінь і навичок самостійну роботу ділимо на види: «Пра-
цюю сам», «Робота в парах», «Робота в групах». Самостійну «роботу в парах» можна 
організувати з сильнішим і слабшим учнем (наприклад, коли сильний учень допома-
гає слабшому в розв’язуванні завдання навчаючись і закріплюючи вивчений матеріал. 
Самостійну роботу в групах (різної «конструкції») із залученням учнів-консультантів.

Повноцінна пошукова навчально-пізнавальна діяльність досягається при застосу-
ванні методу активного навчання. Цей метод на уроці варто втілювати за допомогою 
створення змагальних ситуацій з введенням ігрових моментів. Дидактична гра дає 
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змогу яскраво зреалізувати всі провідні функції навчання: освітню, виховну та роз-
вивальну. Вони діють в органічній єдності. Використання ігор допомагає сформувати 
пізнавальну самостійність – якість особистості, що проявляється у готовності влас-
ними силами здійснити цілеспрямовану пізнавальну діяльність. Пізнавальна само-
стійність формується у різних навчальних ситуаціях: сприйняті готового матеріалу, 
спрямованій пізнавальній активності, пошуковій навчально-пізнавальній діяльності 
[7, 3-5].

 У структурі уроку місце гри визначається її пізнавальною метою і можливостя-
ми навчального матеріалу. Кожна дидактична гра спрямована на розвиток мислення 
і мовлення дітей. Однак різні види ігор мають для цього різні можливості, як відо-
мо, розрізняють предметні, настільно-друковані й словесні ігри тощо. Саме матеріал 
гри (предмет, малюнок, слово) зумовлює основний зміст розумових і практичних дій 
дитини. Перевагу слід надавати тим іграм, які передбачають участь у них більшос-
ті дітей класу, швидку відповідь, зосередження довільної уваги. Прикладами ігор на 
уроках курсу «Я у світі» можуть бути такі: «Добрі звички»; «Позбудемося шкідливих 
звичок», «Встав чарівне слово», «За словом – речення», «Продовж речення».

Не менш важливим методом щодо організації пошукової навчально-пізнавальної 
діяльності молодших школярів вважаємо проектно-пошуковий. Суть якого полягає в 
тому, що у зв’язку з вивченням окремих тем навчального курсу «Я у світі» учні на-
мічають проекти визначених робіт, під час виконання яких застосовуються отримані 
ними раніше знання. Проект чи завдання спочатку обговорюються учителем разом з 
дітьми щодо його доцільності. Перевагами застосування проектно-пошукового мето-
ду є: розвиток ініціативи, залучення до планової роботи, до обліку всіх видів труд-
нощів, формування вміння розраховувати свої сили в процесі навчальних занять, а 
також залучення до самостійної роботи. Участь у проектуванні розвиває дослідницькі 
та творчі здібності, здатність до самовизначення, вміння самостійно конструювати 
свої знання, здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, вміння планувати 
свою роботу і презентувати її.

Сьогодні займатися цим видом роботи в початковій школі починають з 1 класу. 
Метою роботи є реалізація програм орієнтованих на фактичні знання і придбання 
нових. Вся пророблена робота дозволяє формувати особистісні якості учня, також ця 
робота дає позитивний результат у навчальному процесі і дозволяє вийти за рамки 
уроку учневі і педагогу, також здійснюються партнерські зв’язки. Дана робота готує 
дітей до пошукової навчально-пізнавальної діяльності в старших класах. 

Напрями, за якими можна працювати на уроках курсу «Я у світі» реалізовуючи 
проектно-пошуковий метод, можуть бути різноманітними, зокрема: «Ти і Україна», 
«Славетні Українці», «Винаходи людства», «Реклама мого міста», «Букет ввічливих 
слів», «Разом створюємо книгу», «Дивовижне поряд» тощо. Форми проектної діяль-
ності також можуть бути різними: вистави, концерти, усні журнали, вікторини та ігри, 
виставки, газети, журнали, відео журнали, іграшки тощо.

Висновки. Вище наведені методи та засоби навчання забезпечують на уроці «Я 
у світі» організацію пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школя-
рів. Сприяють розвитку пізнавальних інтересів в учнів; відбувається мотивування, 
з’являється задоволення від діяльності, адже учні бачать результат своєї праці; розви-
вається вміння співробітництва; встановлюються зв’язки із життєвим досвідом; роз-
вивається саморегуляція в діяльності та вміння ставити мету і досягати її.
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ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗВИВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ШКОЛІ1

У статті розкрито педагогічні умови ефективного впровадження розвивального навчання у 
зміст підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Визначено вплив розвивальних техно-
логій на особистість студентів ВНЗ, формування та розвиток їх потенціалу. 

Ключові слова: розвиток, розвивальні технології навчання, інноваційна діяльність, професій-
на підготовка майбутнього вчителя.

Sadova І., Barna O. The introduction of studies developing technologies in senior pedagogical 
school. In the article the pedagogical terms of effective introduction of developing studies are found out in 
maintenance of initial school teacher preparation. It is determined the developing technologies infl uence 
on students personality of higher education, forming and development of their potential. 

Key words: development, studies developing technologies, innovative activity, professional 
preparation of future teacher.

Садовая И., Барна Е. Внедрение развивающих технологий обучения в высшей педагогичес-
кой школе. В статье раскрыто педагогические условия эффективного внедрения развивающего 
обучения в содержание подготовки будущего учителя начальной школы. Определено влияние раз-
вивающих технологий на личность студентов вузов, формирование и развитие их потенциала.

Ключевые слова: развитие, развивающие технологии обучения, инновационная деятель-
ность, профессиональная подготовка будущего учителя.

Постановка проблеми. Суспільство й освіта в Україні на рубежі двох тисячоліть 
ставлять якісно нові вимоги до підготовки педагогічних кадрів, їх постійного професіо-
нального зростання, позитивних особистісних самозмін. У зв’язку з цим виникає необ-
хідність розбудови процесу навчання в закладах вищої педагогічної освіти як чинника 
розвитку й прогресу, зорієнтованого на особистість студента, його індивідуальність, 
знання і самосвідомість. Отже, стає нагальною потреба сучасних технологій форму-
вання у вищій педагогічній школі вчителів нової генерації, компетентних спеціалістів, 
що передбачає зміни у меті, змісті, методах і формах організації навчання, а також його 
контролі й результативності.

Сучасний заклад вищої педагогічної освіти – це не школа мислення і творення осо-
бистості, а лише – запам’ятовування й відтворення інформації, його технологія не ре-
алізує свого конструктивно-творчого потенціалу, не забезпечує професійно-особистіс-
ного спрямування навчального процесу. Проведене дослідження показало, що при тра-
диційній технології навчання викладач залишається основним джерелом інформації, 
персоналізація професійної підготовки майбутнього вчителя не здійснюється, студент 
виступає об’єктом навчально-виховного процесу. Вирішення цього питання потребує 
вдосконалення розвивального навчання у процесі підготовки майбутнього вчителя по-
чаткових класів. 

Аналіз досліджень. Питання впровадження розвивальних технологій навчання у 
вищій педагогічній школі висвітлюються у багатьох фундаментальних працях. Зокре-
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ма, можна відзначити внесок науковців у дослідження ефективних шляхів і методів 
професійного становлення вчителя (О. Абдулліна, Ю. Бабанський, Є. Голобородько, 
І. Зязюн, В. Загвязинський, В. Кан-Калік, Н. Кічук, Н. Кузьміна, І. Підласий, С. Сисоєва, 
В. Сластьонін); формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності 
(І. Богданова, О. Волошенко, Л. Кадченко, Л. Михайлова); впливу розвивального на-
вчання на особистісний саморозвиток майбутнього вчителя (К. Абульханова-Славська, 
Л. Виготський, А. Маслоу, С. Рубінштейн).

Мета статті – розкрити роль розвивальних технологій у змісті підготовки вчителя 
початкової школи.

Виклад основного матеріалу. Проблема розвивального навчання настіль ки ак-
туальна, що немає, мабуть, жодного майбутнього вчителя, який би не задумався над 
нею. Що таке розвивальне навчання? Чим воно відрізняється від звичного, рідного, 
яке почали раптом називати «традиційним» і вкладати в це поняття негативний від-
тінок? Отже, традиційно процес навчання розглядається як процес взаємодії вчителя 
та учня, в ході якого вирішуються завдання освіти, виховання та розвитку. До основних 
структурних компонентів, які розкривають його суть, належать цілі навчання, зміст, ді-
яльність викладання та навчання, характер їх взаємодії, принципи, методи, форми на-
вчання. Розвивальне навчання не заперечує важливості освітніх завдань, а припускає 
їх злиття в триєдине завдання, яке забезпечує органічне злиття навчання та розвитку, 
при якому навчання виступає не самоціллю, а умовою розвитку студентів та школярів. 
Суть взаємозв’язку освітніх та розвивальних завдань, навчання та розвитку в цілому 
розкрита В. Давидовим, його дослідження дозволя ють вирішити кардинальне питання 
типології навчання. Те навчання, яке обмежується в своїх цілях тільки оволодінням зо-
внішніми засобами культурного розвитку, можна вважати традиційним. Навчання, яке 
головною метою ставить забезпечення (організацію) розвитку вищих психічних функ-
цій особистості в цілому через оволодіння зовнішніми засобами культурного розвитку 
з розвивальним, набуває при цьому цілеспрямованого характеру. Результатом такого 
навчання стає досягнутий рівень розвитку особистості, її індивідуальності [1, 478].

Відповідно до мети, змісту навчання змінюється і позиція педагога в навчальному 
процесі, і характер його діяльності, принципи, методи і форми навчання. У традиційно-
му навчанні переважає пояснювально-ілюстративний характер діяльності, спрямованої 
на те, щоб доступно пояснити, показати виконання дії, домогтися того, щоб майбутнім 
вчителям все стало зрозуміло. Саме цією ситуацією і визначається першорядна важли-
вість таких принципів навчання як доступність, наочність, міцність. На думку О. Кири-
чук, взаємодії вчителя та учнів у традиційному навчанні характеризуються як ретельні, 
що засновані на односторонньому наслідуванні [4, 13].

Розвивальне навчання може існувати без постійного навчального спілкування, при 
якому студент, зрозумівши, чого він не знає, не вміє робити, сам починає активно діяти, 
включаючи в цей процес викладача як більш досвідченого партнера. Думка педагога 
при цьому сприймається як одна з можливих точок зору, яку треба співвіднести з влас-
ною, і думками інших. Необхідність такого спілкування випливає з природи пошукової, 
дослідницької діяльності, за якої пошук істини поодинці неможливий, необхідний ко-
лективний пошук, який супровод жується постійним обміном думками. 

М. Дьяченко та Л. Кандибович виділили три провідні характеристики навчального 
співробітництва викладача зі студентом [3]: пошук відсутніх знань чи способів дій може 
відбуватися тільки тоді, коли викладач не дає готових зразків та визначень; навчальне 
співробітництво передбачає ініціативу студента, яка вказує наставнику найближчу на-
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вчальну мету їх спільних зусиль; у ситуації самостійного пошуку розв’язання студент 
здатний звертатися з пізнавальним запитанням: вказати, яких саме знань бракує йому 
для розв’язання завдання [3, 65].

Завдання розвивального навчання – навчити студентів самостійно міркувати, умін-
ня сперечатися, відстоювати свої думки, ставити запитання, бути ініціативними в на-
бутті нових знань. Психологи стверджують, що «інкубатором» самостійного мислення, 
пізнавальної ініціативи є не індивідуальна робота під керівництвом найчутливішого 
педагога, а робота в групі [1; 3; 7]. Умовою народження перших пізнавальних запитань 
є суперечка між студентами, які пропонують різні способи розв’язання спільного за-
вдання. Тут з’являється ще одна важлива проблема: організувати спільну роботу так, 
щоб дискусія була змістовною, не переросла у взаємозвинувачення. Для цього спів-
розмовники повинні вміти: сформулювати свою точку зору; з’ясувати точку зору своїх 
партнерів; виявити різницю точок зору; спробувати розв’язати розходження за допо-
могою логічних аргументів, не переводячи логічну супе речність у площину особистих 
відношень [5, 45].

Початкова узгодженість дій досягається на перших порах за допомогою введення 
«етикету», правил ввічливої суперечки: коли висловиш своє міркування, запитай в од-
ногрупників: «Ти згоден?», «Ти як гадаєш»; якщо всі згодні, можна діяти далі, якщо є 
різні міркування, запитайте один у одного: «Чому ти так гадаєш?», «А це можна до-
вести?» [5, 46].

Звичайно, не всі здатні виробити та аргументувати особисте міркування навіть у 
найелементарніших завданнях. Багато з них ще не здогадуються про те, що вони щось 
знають, не довіряють собі і потребують підтримки. Педагог розуміє, що нормальна, 
рівноправна дискусія можлива тільки в атмосфері довіри й доброзичливості, тому у 
ризиковану ситуацію суперечки розходження він вводить студентів тільки після вста-
новленої згоди, взаємного інтересу, прихильності один до одного. 

На думку О. Пєхоти, для реалізації технології розвивального навчання викладачу 
необхідно не лише адаптувати її до конкретної навчальної ситуації, а й забезпечити 
принципово інший тип взаємодії зі студентами. Можливості і характер взаємодії, тобто 
їх участі у розв’язанні навчального завдання, обумовлюються його змістом і умовами 
розв’язання. Якщо взаємодія між учасниками традиційного процесу навчання базуєть-
ся на жорсткому і послідовному поділі функцій управління і виконання, кожна з яких 
закріп люється за однією із сторін, що взаємодіють, зумовлює характер відносин між 
ними, сформованих за типом керівництва – підкорення. Стиль цих відносин може ва-
ріюватися від демократичного до авторитарного, але суть їх завжди буде незмінною: 
викладач веде студентів до передбаченої мети, а вони йдуть за ним. У системі розви-
вального навчання навчальне завдання вимагає пошуку способів здійснення конкретної 
дії. Спільний пошук передбачає не поділ функцій між ними, а виокремлення послідов-
них етапів розв’язання навчального завдання. Ступінь і форми участі у такій діяльності 
зале жать від реальних можливостей студента, з розширенням яких педагог відкриває 
йому нові ланки спільної діяльності [5, 48].

У студентському віці, для якого характерні втрата безпосередності у соціальних від-
носинах, переживання, пов’язані з оцінюванням і контролем, особливо гостро відчува-
ється потреба в самооцінці, самоствердженні та самореалізації. Становлення і розвиток 
їх відчутно пом’якшує перехід особистості в новий період її життя, робить його резуль-
тативнішим. Система розвивального навчання розкриває широкі можливості для розви-
тку самооцінки студента, допомагає усвідомити себе як суб’єкта, що саморозвивається, 
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самостійно здобуває знання. Навчальна діяльність потребує рефлексії-оцінки того, ким 
він був і ким став, яких результатів досягнув, які труднощі відчуває і як їх долати [2, 25].

Основними вимогами до організації навчального процесу, спрямованого на роз-
виток потенціалу студентів у системі розвивального навчання, С. Сисоєва визначає: 
«ефективне використання навчального часу для підвищення рівня знань, умінь і на-
вичок студента; розвиток творчого мислення студентів та оволодіння ними навичками 
дослідницької діяльності; одержання студентом нових ідей і результатів, узагальнень 
(як об’єктивно нових, так і суб’єктивно нових); прояв індивідуальних досягнень у ког-
нітивній сфері; створення власного досвіду професійної діяльності і апробація його на 
практиці» [6, 269].

Розвивальне навчання суттєво впливає і на розвиток емоційної сфери студентів. 
Якісно виконана робота викликає задоволення, що діє значно краще, ніж найвищий 
бал, виставлений викладачем. У процесі навчального спілкування з’являється почуття 
поваги до іншої людини, її позиції, думки, не пов’язане з особистими симпатіями й 
антипатіями. Новим змістом наповнюється для них почуття справедливості, інтенсивно 
формується почуття власної відповідальності за спільну справу. Отже, учіння, набуваю-
чи форми спіл кування, стимулює розвиток почуттів, які визначають моральне обличчя 
особистості.

Отже, розвивальне навчання як новий спосіб у науці і педагогічній практиці ви-
щої школи, що поступово за мінює пояснювально-ілюстративний спосіб, характеризу-
ється такими особливостями: зорієнтованість педагогічного впливу на випереджання, 
стимулювання, прискорення розвитку успадкованих задатків особистості; ставлення 
до студента як до повноцінного суб’єкта діяльності; побудова змісту навчання за логі-
кою теоретичного мислення (провідна роль теоретичних знань, узагальнень, змістова 
рефлексія); здійснення навчання як цілеспрямованої навчальної діяльності, в якій сту-
дент свідомо ставить цілі і завдання самозмінюватися і творчо їх досягати; колектив-
на діяльність, діалог-полілог, ділове спілкування; оцінювання результатів з огляду на 
суб’єктивні можливості студентів [3, 108].

Виявлення особливостей реалізації розвивального навчання при підготовці студен-
тів, а також аналіз теоретичних основ підготовки педагогів до використання розвиваль-
них педагогічних технологій, дозволили визначити зміст фахової підготовки майбутніх 
учителів початкових класів до зазначеної діяльності. Він конкретизується у переліку 
основних знань та умінь, які необхідні для ефективної педагогічної діяльності. Змісто-
вий компонент підпорядковується меті, яка полягає у формуванні готовності педагогів 
використовувати розвивальні педагогічні технології, а саме: розвитку прогностичної, 
комунікативно-рефлексивної компетенції, та креативно-інтерактивної педагогічної 
майстерності. 

Ми вбачаємо розв’язання даної проблеми у організації процесу фахової підготовки 
майбутнього вчителя початкових класів на основі предметів «Загальні основи педагогі-
ки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Школознавство», «Основи науково-педагогіч-
них досліджень» та ін. Вважаємо, що даний процес, на етапі навчання в університеті, 
відбувається ефективніше, якщо досягається єдність теоретичної та методичної (прак-
тичної) підготовки, формуються професійно-значущі якості особистості, а також ство-
рюються організаційні психолого-педагогічні умови для його реалізації. Ми виділяємо 
ряд психолого-педагогічних умов: зміна пріоритетів при визначенні концепції загаль-
нопедагогічної підготовки у сучасному університеті, її гуманізація, технологізація та 
персоналізація; збагачення мети, завдань, зміна структури загальнопедагогічної та фа-
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хової підготовок у педагогічному університеті зорієнтованої на цивілізаційні цінності 
та Європейський стандарт педагогічної освіти; вдосконалення змісту курсу «Педагогіка 
вищої школи»; переорієнтація змісту курсів «Методика викладання», «Методика поза-
урочної діяльності та соціально-виховної роботи», «Педагогічні інновації в Україні і за 
рубежем» «Педагогічні технології у початковій школі» на вивчення сучасних вітчизня-
них та зарубіжних розвивальних технік та технологій; реструктуризація системи пе-
дагогічної практики; впровадження у викладацьку діяльність розвивальних технологій 
навчання майбутніх вчителів та організації навчально-виховного процесу.

На думку О. Пєхоти, фахову підготовку педагога можна реалізувати повніше, якщо 
її головна мета полягає у створенні організаційно-педагогічних умов для професійно-
особистісного розвитку вчителя, виражену в його здатності до постійного збагачення 
своєї духовної та професійної культур [5, 148]. Процес професійної підготовки майбут-
нього вчителя початкових класів буде здійснюватися з урахуванням основних стадій 
становлення особистості як суб’єкта діяльності (адаптація студентів до нових соціаль-
но-педагогічних умов навчання, становлення активної позиції того, кого навчають, са-
мовизначення, через насичення змістом традиційних курсів педагогічних дисциплін. 

Отже, дослідження показують, що вплив на формування та розвиток особистос-
ті розвивальної системи освіти значною мірою залежить від особистості майбутнього 
вчителя початкових класів, його власних позицій стосовно цієї системи навчання. Тому 
актуальною є проблема підготовки і перепідготовки вчителів, які здатні впроваджувати 
в практику початкової школи розвивальну систему навчання. Складність цієї пробле-
ми полягає в тому, що названа дидактична система навчання передбачає педагогічну 
діяльність, яка кардинально відрізняється від традиційної. Тільки при особистісному 
сприйнятті розвивальної системи навчання викладачем і вчителем, наявності їх умінь 
організувати міжособистісний діалог між учасниками навчально-виховного процесу 
стає реальною реалізація її на практиці. Проте попередньо потребує розв’язання більш 
загальна проблема, яка пов’язана із структурою діяльності викладача в рамках системи 
розвивального навчання [4, 35]. 

Висновки. Таким чином, реалізація розвивального навчання у ВНЗ потребує змі-
ни акцентів у педагогіці: від навчання як нормативно побудованого процесу до учіння 
як індивідуальної діяльності майбутнього вчителя початкових класів через колективні 
форми роботи та педагогічну практику, що передбачає педагогічну підтримку та ко-
рекцію. Система розвивальної освіти в педагогічному університеті має свої особли-
вості. По-перше, вона ґрунтується на іншому періоді психічного розвитку особистості, 
провідною діяльністю якого є навчально-професійна. По-друге, розвивальне навчання 
адекватно відповідає студентському періоду життя людини, де є найбільші можливості 
розвитку завдяки розміщеним сензитивним періодам, які ще недостатньо використову-
вались у процесі навчання. 

Все вище зазначене дозволяє нам зробити висновок, що запровадження кредитно-
модульної системи організації навчально-виховного процесу у ВНЗ дозволяє також 
поліпшити підготовку студентів до здійснення розвивального навчання учнівської 
молоді, оскільки розвиває у них інтерес до науково-дослідницької діяльності, звичку 
до самостійної навчально-пізнавальної роботи, формує потребу в творчому підході до 
розв’язання професійних завдань. Використання розвивальних технологій навчання в 
умовах кредитно-модульної системи дозволяє: по-перше, кожному студенту усвідомити 
себе як особистість, а отже, побачити особистісну цінність своїх майбутніх вихованців; 
по-друге, активізує мислення студентів, формує у них позитивні мотиваційні установки 
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щодо здійснення розвивального навчання; виробляє звичку активно, креативно-творчо, 
раціонально мислити та діяти.

До перспективних напрямів дослідження доцільно віднести питання реалізації ідей 
розвивальної педагогіки в умовах цілісного навчально-виховного процесу в початковій 
школі.
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ВИВЧЕННЯ ВЕЛИЧИН ТА ОДИНИЦЬ ЇХ ВИМІРЮВАННЯ 
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК УЧНІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ1

У даній статті проаналізовано методичні аспекти вивчення величин та одиниць їх вимірюван-
ня та розглянуто умови формування вимірювальних навичок учнів у процесі вивчення початкового 
курсу мате ма тики.

Ключові слова: величина, одиниця вимірювання величини, практичні навички, обчислювальні 
уміння, прикладна задача. 

Stasiv N., Klok Y. The values and measurement units study as a means of primary classes pupils’ 
practical skills formation in math lessons. The methodological aspects of the values and measurement units 
study are analyzed in the article and the formation conditions of pupils’ computing skills in the elementary 
mathematics study are considered. 

Key words: quantity, measurement unit, practical skills, computing skills, application task.

Стасив Н., Клок Ю. Изучение величин и единиц их измерения как средство формирования 
практических навыков учащихся начальных классов на уроках математики. В данной статье 
проанализированы методические аспекты изучения величин и единиц их измерения и рассмотрены 
условия формирования измерительных навыков учащихся в процессе изучения начального курса ма-
тематики. 

Ключевые слова: величина, единица измерения, практические навыки, вычислительные умения, 
прикладная задача.

Постановка проблеми. У курсі математики початкової школи учні вивчають розділ 
«Величини», який тісно пов’язаний з практичною діяльністю людства. У цьому розділі 
розглядається ряд питань, спрямованих на формування у дітей уявлень про величини і їх 
вимірювання. У зв’язку з вимірюванням величин розширюється і уточнюється поняття 
про число.

В основі математичного вивчення величин лежить практична діяльність учнів, 
пов’язана з оволодінням навичками вимірювання таких величин, як довжина відрізка, 
площа фігури, температура, маса і об’єм тіла, час. Перераховані величини, передбачені 
програмою початкової школи, є основними. Крім них, передбачені також і деякі похідні 
величини: швидкість руху тіла, вартість.

Вивчення величин має велике значення, оскільки поняття величини є найважливішим 
поняттям математики. Кожна величина, яку вивчають – це деяка узагальнена властивість 
реальних об’єктів навколишнього світу. Вправи на вимірювання розвивають просторові 
уявлення, озброюють учня важливими практичними навичками, які широко використову-
ються у житті. Отже, вивчення величин – один засобів зв’язку навчання з життям.

Аналіз досліджень. У педагогіці та психології при вивченні способів виконання 
практичних дій вживають такі поняття як навичка і вміння [1, 3]. Історично склалось так, 
що визначення цих понять чітко не розділялось. Ще К. Ушинський підкреслював, що «…

© Стасів Н., Клок Ю. Вивчення величин та одиниць їх вимірювання як засіб формування практич-
них навичок учнів початкових класів на уроках математики
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як тільки стане можливим, треба дати дітям аршин, сажень, терези, дрібні монети. Нехай 
діти міряють, зважують, лічать. Це пожвавлює навчання, подобається дітям і закріплює 
їх навички у лічбі» [6, 145]. У навчальних посібниках довгий час ці поняття розглядали 
як ідентичні, тобто навички ототожнювались з уміннями. У 80-ті роки минулого століття 
у зв’язку з наданням переваги формуванню політехнічних умінь і навичок виникла про-
блема їх розмежування.

Академік АПН України О. Савченко дає найбільш чітке і стисле формулю вання по-
нять «вміння» і «навички». «Вміння – готовність людини ефективно вико ну вати дії (або 
діяльність) відповідно до мети і умов, в яких необхідно діяти» [5, 394], а «навичка – уста-
лений спосіб виконання дій, сформований у результаті багаторазових повторень» [5, 404].

Характеризуючи вміння, багато психологів і педагогів як суттєву ознаку виділяють 
в ньому вибір правильних прийомів у виконанні тієї чи іншої дії. Так, розглядаючи фор-
му вання вміння застосо вувати знання при розв’язуванні цілого ряду зав дань,окремі вчені 
притримуються думки про те, що існує тісний зв’язок цієї проблеми з питанням вибору 
найефективніших прийо мів їх розв’язання [2, 4]. Питання про вибір прийомів розв’язання 
завдання, оволо діння ними – одне з найваж ливіших при вивчення процесу формування 
обчислю валь них умінь і навичок як невід’ємного аспекту принципу зв’язку навчання ма-
тематики з життям.

Необхідно відзначити, що значна частина питань методики формуван ня первісних 
уявлень молодших школярів про величини і вміння вимірюва ти ці величини прямо або 
опосередковано розглядались у роботах з методи ки математики [1; 2; 3; 4]. У деяких з 
них, особливо в роботах А. Пишкало, досить повно і ґрунтовно викладені питання теорії і 
практики навчання учнів най простішим вимірюванням [3, 31]. Проте розгляд цих питань 
проводився більшістю авторів з позиції вияснення тієї ролі, яку відіграє вона в навчанні 
молодших школярів самої матема тики. Що стосується практичного аспекту вивчення ви-
мірювань, то більшість авторів із цього питання висловлюють хоча і важ ливі, але загальні 
рекомендації, які потребують методичних конкретизацій. При цьому ми виходили із осно-
вних положень методики реалізації принци пу зв’язку навчання математики молодших 
школярів з життям [1].

Основою методики формування вимірювальних умінь і навичок є по слі дов не від-
працювання кожної операції, оволодіння якими йде по ступенях [2]. Та кий підхід дозво-
ляє позбутись типових помилок, довести еле мен тарні вимірювальні вміння і засвоєння 
програмо вих вимог до необхідного рівня. Досліджуючи методику вивчення величин в 
початкових класах, можна зрозуміти, що ця проблема є однією з найактуальніших на сьо-
годнішній день.

Мета статті – вивчення психолого-педагогічних умов формування вимірювальних 
навичок учнів у процесі вивчення початкового курсу мате ма тики та аналіз методичних 
аспектів вивчення величин та одиниць їх вимірювання у початкових класах.

Виклад основного матеріалу. Навчання математики в початкових класах необхідно 
пов’язувати з першими кроками у практичній підготовці учнів до оволодіння ними таки-
ми вміннями і навичками, які є необхідними в майбутньому людині будь-якої професії.

Формування загальновиробничих і загальнотрудових умінь перебуває в тісному 
зв’язку з формуванням основних компонентів навчальної діяльності яка є ведучою у 
початкових класах школи. Тому загальною основною особливістю реалізації принципу 
зв’язку навчання з життям на першому ступені навчання виступає органічний зв’язок цієї 
роботи з формуванням і вдосконаленням навчаль ної діяльності, загальним розвитком і 
вихованням молодших школярів.
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Програма 1-4 класів загальноосвітньої школи дозволяє не тільки формувати почат-
кові елементарні уявлення про різні види виробництва, деякі особливості праці людей 
на виробництві, знайомити дітей з навколишньою технікою, форму вати елементарні тру-
дові уміння і навички обробки доступних дітям матеріалів найпростішими ручними ін-
струментами; виховувати любов до праці, бережливе ставлення до природних багатств і 
всього того, що створено працею людини, а й прищеплювати необхідні загальнотрудові 
вміння і навички. Це створює основу для реалізації принципу зв’язку навчання молодших 
школярів математики з життям.

Таким чином, реалізація принципу зв’язку навчання з життям на початко во му ступені 
навчання можлива, але має свою специфіку. Ця специфіка виража ється тим, що у процесі 
і в результаті навчально-виховної роботи з молодшими школя ра ми в них можуть форму-
ватись такі уміння і навички, які виступають основою загальнотрудових і загальновироб-
ничих умінь, і передусім формуватись уміння нав чальної діяльності, без яких неможливе 
формування практичних умінь і навичок. Зауважимо, що молодші школярі оволодівають 
багатьма загальними вміння ми і навичками, без яких неможливо уявити собі будь-який 
виробничий процес. 

Аналіз навчальних програм і підручників для початкових класів підтверджує те, що 
їх зміст дає можливість формувати в учнів уміння планувати і контролювати свою роботу, 
самостійно виконувати і оцінювати її: формувати обчислювальні, вимірю валь ні і графічні 
вміння, тобто такі вміння, які входять у систему загальнови робничих і загальнотрудових 
умінь і сукупністю яких значною мірою визначається діяльність працівника на сучасному 
виробництві.

При виконанні завдань, пов’язаних з вимірю ваннями, учні дуже часто допускають 
помилки, більшість з яких стають масовими, типовими не тільки в початкових, але і в 
старших кла сах школи. Тому при аналізі методики формування вимірювальних умінь 
ми орієнтувались на застосування таких методів і прийомів, побудови такої структури 
вивчення матеріалу, при якій (без введення додаткового нав чального матеріалу) можна 
було б ліквідувати вказані помилки і недоліки в знаннях, уміннях і навичках молодших 
школярів.

У процесі вивчення величин учні повинні: отримати конкретні уявлення про ці вели-
чини; ознайомитися з одиницями їх вимірювання; оволодіти уміннями вимірювати вели-
чини: користуватися спе ціаль ними приладами, та виконувати виміри «на око»; навчитися 
подавати результати вимірювання в різних одини цях; знати співвідношення між одини-
цями вимірювання величин і вміти переводити більші одиниці вимірювання у менші, і 
навпаки; виконувати арифметичні дії над іменованими числами.

Поняття величини – найважливіше поняття математики, а кож на величина – це деяка 
узагальнена властивість реальних об’єктів оточуючого світу. Усі величини можна вимі-
рювати, при чому про цес вимірювання завжди однаковий: обирається одиниця вимірю-
вання і підраховується скільки разів вона міститься в даній величині.

Вивчення довжини, маси, місткості, часу, вартості, площі та способів вимірюван-
ня цих величин перебуває у тісному зв’язку з вивченням нумера ції натуральних чисел 
і арифметичних дій над ними: навчання вимірюванню пов’язується з навчанням лічби; 
нові одиниці вимірювання вводяться після введення відповід них лічильних одиниць; 
арифметичні дії виконуються як над числами, так і над величи нами.

При вивченні величин діти повинні чітко розуміти різницю між поняттям «число» і 
«величина» та зв’язки між ними: «число ви никає як результат вимірювання величин». 
Одиниці вимірювання величин вводять поступово по концентрах – десяток, сотня, тися-
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ча, мільйон. У результаті виконання практичних вправ та розв’язування задач учні зна-
йомляться з основною властивістю величин: якщо відрізок складається з двох відрізків, 
то його довжина рівна сумі довжин відрізків, які його складають; якщо тіло складається 
з кількох частин, то його маса дорівнює сумі мас цих частин. При умові, що кожний раз 
вимірювання виконувалося одні єю й тією самою одиницею вимірювання!

Згідно з програмою, у 1-му класі учні знайомляться з такими величинами, як: до-
вжина (одиниці вимірювання – сантиметр, дециметр, метр), маса (одиниця вимі рю   вання 
– кілограм), місткість (одини ця вимірювання – літр), вартість (одини ці ви мірювання – 
копійка гривня), час (одини ці вимірювання – година, доба, тиждень). Учні порівнюють, 
додають і віднімають іменовані числа. 

У 2-му класі діти знайомляться з периметром многокутника; закріплюють поняття 
про довжину, масу, місткість та одиниці їх вимірювання, записують їх позначення. Визна-
чають час за годинником.

У 3-му класі учні поглиблюють свої знання про основні величини та співвідношення 
між одиницями вимірювання величин. Порівнюють, додають і віднімають іменовані чис-
ла, подані в одиницях довжини, маси.

У 4-му класі закріплюють знання про вивчені у попередніх класах величини та зна-
йомляться з швидкістю об’єктів, площею та способами їх вимірювання.

Формування вимірювальних умінь і навичок проводиться на уроках праці і матема-
тики. В останньому випадку формування вимірювальних умінь і навичок здійснюється в 
зв’язку з розширенням поняття про число, опе раціями над числами. Вчителі часто не нада-
ють прикладної, практичної спрямованості всій роботі озна йом лення молодших школярів 
саме з про цесом вимірювання, з відповідними інстру ментами, а також з одиницями ви-
мірювання. Ознайомлення з процесом вимі рю вання часто зводиться до запам’ятовування 
таблиць мір без достатньої кількості практичних вправ, пропускається багато важливих 
ступенів формування основних вимірю вальних умінь і навичок. При цьому недостатньо 
уваги приді ляється фор муванню в учнів елементарних прийомів користування вимірю-
валь ними і кресляр ськими інструментами, використанню їх у щоденній практиці не тіль-
ки на уроках математики. Реалізуючи загальні положення методики викладання матема-
тики у сучасній початковій школі, вчителі пере дусім повинні орієнтувати процес форму-
вання необхід них умінь і навичок на подолання вищевказаних недоліків.

Значна роль у процесі вивчення величин та одиниць їх вимірювання відводиться зада-
чам прикладного характеру. Використовуючи задачі, практичний зміст яких взято, напри-
клад, з природо знавства, треба старатись прив’язати їх розв’язування до тих уроків, коли 
закріплю ються відповідні знання з цього предмету. Це дає можли вість удосконалити об-
числювальні, вимірювальні і креслярські вміння і навички учнів, підвищити якість знань 
не тільки з математики, але й з природознавства. Розглянемо це на прикладі теми «План, 
масштаб, план місцевості, складання і читання плану місцевості» з природознавства в 4 
класі. Після вивчення цієї теми варто приступати до розв’язування задач з використан-
ням поняття «масштаб» на уроках математики. Такі задачі розглядаються на кожному 
уроці замість звичайних задач з геомет ричної пропедевтики. Вони бувають двох видів: 
із записом дійсних розмірів геометричних фігур, які зображені на малюнку; із записом 
масштабу, в якому виконано план. В останньому випадку розміри фігур визначаються за 
масштабом, який подається на плані або карті.

Використання місцевих матеріалів у фабулах задач має на меті пока зати взаємозв’язок 
різних явищ в природі і техніці з суспільним життям, історичного минулого рідного краю 
з сучасністю. У математичних задачах використовується той місцевий матеріал: який до-
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ступний учням; типовий для рідного краю; відображає сучасний рівень техніки і вироб-
ництва; орієнтує на перспективу розвитку основних місцевих галузей на родного госпо-
дарства.

Важливими джерелами такого матеріалу служать краєзнавча літера тура (видан ня про 
історію розвитку народного господарства, техніки, куль тури рідного краю), місцева пре-
са, екскурсії учнів на виробництво[4].

Разом з тим практика свідчить, що підбір місцевого матеріалу і складання задач на 
цьому матеріалі вимагає від учителя потрібної кваліфі кації і вміння. Через відсутність 
спеціальної літератури, з якої можна було б почерпнути необхідні дані, що характеризу-
ють виробництво, економіку і побут місцевого краю, багато вчителів ведуть спеціальні 
щоденники. В них вони заносять числові дані, які ілюструють особливості життя місце-
вого краю і перспективи його розвитку.

У процесі розв’язання задач, складених на місцевому матеріалі, учні одер жу ють цінні 
відомості про масштаби застосування математики в тех ніці, індустрії, сіль ському госпо-
дарстві, які дозволяють виховувати в учнів любов до праці, повагу до трудівників різних 
спеціальностей. Використання місцевого матеріалу на уроках мате матики виховує в дітей 
риси переконаних патріотів, позитивно впливає не тільки на якість знань учнів, а й на їх 
уміння застосовувати одержані знання на практиці.

Висновки.
1) Поняття величини – найважливіше поняття математики, а кож на величина – це 

деяка узагальнена властивість реальних об’єктів оточуючого світу. Усі величини мож-
на вимірювати, при чому про цес вимірювання завжди однаковий: обирається одиниця 
вимірю вання і підраховується скільки разів вона міститься в даній величині.

2) Концентрична будова програми з математики у початкових класах зумовлює по-
слідовність розгляду й об’ємного викладу відомостей про величини, реалізацію освітніх 
і розвивальних цілей під час вивчення математики.

3) При вивченні величин діти повинні чітко розуміти різницю між поняттям «число» 
і «величина» та зв’язки між ними: «число ви никає як результат вимірювання величин».

4) Процес ознайомлення учнів з величинами ефективний за таких умов: якщо чіт-
ко додержуватись етапів роботи при ознайомленні з величинами; використовувати різні 
види наочності; здійснювати інтегрований підхід до вивчення величин; використовувати 
творчі вправи при вивченні величин у початковому курсі математики.

Послідовне застосування цих вимог у навчанні, на нашу думку, забезпечить система-
тичну роботу вчителів щодо вивчення величин у початкових класах. 
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ЕВОЛЮЦІЯ СУТНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА1

У статті розкрито одну з важливих проблем економічної науки, а саме проблему удоско-
налення державної політики посилення відповідальності підприємництва в Україні. Здійснено 
опис еволюції сутнісних характеристик соціальної відповідальності підприємництва.

Ключові слова: соціальної відповідальності підприємництва, підприємець, соціальна відпо-
відальність бізнесменів, корпоративна соціальна діяльність, корпоративна соціальна чуттє-
вість, етика бізнесу, корпоративне громадянство.

Stetsyk А. The essential characteristics evolution of the business social responsibility. One of the 
economics important problems is defi ned in the article, it is the problem of state policy improving of the 
strengthening the business responsibility in Ukraine. It is done the evolution description of the essential 
business social responsibility characteristics.

Key words: business social responsibility, entrepreneur, businessmen social responsibility, 
corporate social activities, corporate social sensibility, business ethics, corporate citizenship.

Стецик А. Эволюция сущностных характеристик социальной ответственности пред-
принимательства. В статье раскрыто одну из важных проблем экономической науки, а имен-
но проблему усовершенствования государственной политики усиления ответственности пред-
принимательства в Украине. Осуществлено описание эволюции сущностных характеристик 
социальной ответственности предпринимательства. 

Ключевые слова: социальной ответственности предпринимательства, предприниматель, 
социальная ответственность бизнесменов, корпоративная социальная деятельность, корпора-
тивная социальная чувственность, этика бизнеса, корпоративное гражданство.

Постановка проблеми. В сучасній вітчизняній економічній літературі велика увага 
приділяється соціальним аспектам підприємництва. В суспільстві сформовано переко-
нання, що вирішення цієї проблеми забезпечить належне та адекватне перенесення со-
ціальної відповідальності з держави на суб’єктів господарської діяльності. Разом з тим, 
існує й інша точка зору, прихильники якої є противниками як адміністративного, так 
і економічного стимулювання соціальної відповідальності підприємництва, оскільки 
державне сприяння окремим суб’єктам підприємницької діяльності суперечить базо-
вим принципам розвиненого ринкового конкурентного середовища. Проте, сучасний 
пост-трансформаційний етап розвитку економіки України характеризується значними 
структурними деформаціями, обмеженістю ресурсів для повноцінного фінансування 
необхідних соціальних заходів, зміцнення трудоресурсного потенціалу, повноцінного 
соціокультурного розвитку та захисту навколишнього середовища, диференціацією рів-
ня та якості життя населення різних суспільних прошарків та груп, недостатністю дер-
жавної політики гарантування соціальної безпеки держави. Це, а також низький рівень 
соціальної орієнтованості, підвищення вартості робочої сили призводять до погіршен-
ня людського капіталу – головної конкурентної переваги сучасного бізнесу, що вимагає 
істотного уточнення теоретичних і практичних доробок стимулювання соціальної від-
повідальності підприємництва, зокрема з урахуванням об’єктивної потреби та особли-
востей посттрансформаційного етапу розвитку економіки. 
© Стецик А. Еволюція сутнісних характеристик соціальної відповідальності підприємництва
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Аналіз досліджень. Проблемі удосконалення теоретичних та прикладних засад 
соціальної відповідальності на різних рівнях управління (держави, регіону, галузі, 
суб’єктів підприємництва) приділено багато уваги у працях зарубіжних науковців (М. 
Вебера, Т. Веблена, П. Дракера, Р. Конрада, А. Мелвіна, Г. Саллівана, Х. де Сото, А. 
Сміта, Д. Фінна та ін.) і вітчизняних вчених (А. Базилюк, Г. Башнянина, В. Геєця, 
Ю. Зайцева, А. Кредитова, Е. Лібанової, С. Мочерного, Ю. Пахомова, А. Чухно). Про-
цеси державного регулювання розвитку підприємництва, у тому числі – соціально 
орієнтованого, знайшли достатньо широке висвітлення у працях З. Варналія, Т. Ва-
сильціва, Л. Воротіної, А. Мазаракі, М. Долішнього, М. Козоріз, В. Рябошлика та ін. 
Проте, складність становлення нової економічної системи в Україні зумовлюють по-
требу в подальшому поглибленні досліджень, спрямованих на пошук дієвих механіз-
мів стимулювання збільшення обсягів соціально відповідальних заходів суб’єктами 
підприємництва.

Метою статті – обґрунтувати теоретико-методичні засади еволюції сутнісних ха-
рактеристик соціальної відповідальності підприємництва.

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що держава є організаційно-ке-
рівним утворенням, яке створює суспільство для організації та управління країною 
з метою забезпечення суспільних потреб, потреб населення та кожного її громадяни-
на. Важливою потребою особи, населення і суспільства (крім захисту від військових, 
кримінальних, правових та економічних зазіхань на свободу, майно, інтереси) є со-
ціальний захист на основі забезпечення прав особи та благополуччя всіх складників 
його соціальних груп. Рівень забезпечення цієї основоположної потреби значною мі-
рою визначає ефективність державної соціальної політики. 

Проте, перебуваючи на різних етапах економічного розвитку, неоднаковими є 
можливості держави щодо належного виконання своїх соціальних функцій. Так, про-
блема соціального захисту населення загострюється у періоди соціально-економічної 
нестабільності, кризи, зміни системи державного управління, для яких характерною 
є ймовірність посилення системних перешкод соціально-економічному розвитку. Зо-
крема, пост-трансформаційний етап розвитку економіки характеризується значною 
нестійкістю та надмірною залежністю від зовнішніх чинників, значними структурни-
ми деформаціями, обмеженістю ресурсів для повноцінного фінансування необхідних 
соціальних заходів, диференціацією рівня та якості життя населення різних суспіль-
них прошарків та груп, недостатністю державної політики гарантування соціальної 
безпеки. Це призводить до погіршення людського капіталу – важливої складової ре-
сурсного потенціалу економіки. В таких умовах його якість (зокрема трудового по-
тенціалу) погіршується, що значно перешкоджає подальшому економічному зростан-
ню та посилює актуальність обґрунтування цілей і вироблення концептуальних засад 
економічного розвитку держави на основі критичної оцінки і використання наявних 
обмежених ресурсів, а також пошуку належних альтернативних джерел виконання 
соціальних функцій. 

В складних соціально-економічних умовах необхідно застосовувати дещо інші 
підходи до вирішення соціальних проблем. Зокрема дієвим, як свідчить практика ін-
ших країн (США, Японія, Німеччина, Канада та ін.), є використання такого інстру-
менту, як «соціальна відповідальність підприємництва». Вона дозволяє істотно допо-
внити економічні важелі виробництва чинниками соціального характеру. Крім того, 
науковцями з вказаних країн приділяється велика увага дослідженню механізмів ре-
гулювання не тільки продуктивної, але й соціальної діяльності корпорацій, керівників 



288   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 8, 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ïåäàãîãiêà

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

всіх рівнів підприємництва. Відповідно, вважаємо, що створення і функціонування 
системи соціальної відповідальності підприємництва, використання її можливостей 
в умовах становлення цивілізованого ринкового конкурентного середовища є важ-
ливим завданням, як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Вирішення цієї 
проблеми може забезпечити належне та адекватне перенесення соціальної відпові-
дальності з держави на суб’єктів господарської діяльності. 

Разом з тим, існує й інша точка зору, прихильники якої є противниками як адміні-
стративного, так і економічного стимулювання соціальної відповідальності підприєм-
ництва, оскільки державне сприяння будь-яким суб’єктам підприємницької діяльнос-
ті суперечить базовим принципам розвиненого ринкового конкурентного середовища. 

На нашу думку, однозначно відхиляти державне стимулювання соціальної відпо-
відальності підприємництва як важливого механізму вирівняння економічного та со-
ціального розвитку суспільства не варто. Навпаки, він потребує істотного уточнення 
(наявних в економічній літературі теоретичних і практичних доробок, зокрема з ура-
хуванням об’єктивної потреби та особливостей пост-трансформаційного етапу роз-
витку економіки), а також обґрунтування основоположних принципів застосування. 
Йдеться передусім про рівень та обсяги соціальної відповідальності, що підлягають 
стимулюванню, обмеженість арсеналу державних стимулюючих заходів, їх часові 
рамки тощо. 

Окремим аспектом аналізованої проблеми є визначення переліку суб’єктів, що 
можуть реалізовувати (заміщувати) функції держави у соціальній сфері. Це суб’єкти 
підприємництва та професійні спілки, які створюються при них, а також профспілкові 
організації вищого рівня (галузеві, територіальні, спеціалізовані). Крім того, вказані 
функції можуть виконувати й недержавні громадські об’єднання непідприємницького 
спрямування, громадські політичні рухи і партії, недержавні організації соціального 
захисту, церква, аналітичні установи. Дійсно, залучення всіх перелічених інституцій 
до державної соціальної політики дозволить забезпечити її системність і комплек-
сність, але участь більшості з них є добровільною, на відміну від суб’єктів підпри-
ємництва, для яких вона є обов’язковою та наділена аспектом відповідальності. Крім 
того, саме на рівні підприємства визначаються інституційні передумови, а також 
управлінські аспекти «співпраці» персоналу і апарату управління підприємством, а 
отже й аспекти соціального захисту, безпеки та відповідальності. 

Як зазначено в Господарському Кодексі України (стаття 42), підприємництво є са-
мостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською діяльніс-
тю, здійснюваною суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 
економічних і соціальних результатів та одержання прибутку; підприємницька діяль-
ність характеризується такими ознаками: обов’язково ринкова та законна діяльність, 
процес, спрямований на систематичне отримання прибутку. Разом з тим, зауважимо, 
що вітчизняне законодавство під підприємництвом визначає дію (підприємницьку ді-
яльність), а не об’єкт (підприємство чи їх сукупність), що дещо неправомірно зву-
жує поле вивчення підприємництва в межах комерційної господарської діяльності 
суб’єкта господарювання. Водночас, аналіз теорій підприємництва дозволяє ствер-
джувати як про тотожність аналізованих понять, так і певних ознак їх диференціації. 

У цьому контексті зазначимо, що теоретичні напрацювання науковців, які перши-
ми досліджували «підприємництво» (А. Сміт, Й. Шумпетер, Е. Дж. Роблен, Д. Лінд-
сей та ін.) зводилися до уточнення трактувань понять «підприємництво» та «підпри-
ємець»; під підприємництвом розумілася здебільшого раціональна комбінація факто-
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рів виробництва в конкретному ринковому просторі з метою створення продукту для 
отримання прибутку.

Додамо, що деякі вітчизняні науковці доходять висновку, що існують певні роз-
ходження у трактуванні термінів «підприємництво» і «підприємець», передусім у 
порівнянні країн з розвиненими ринковими відносинами та країн, які переходять до 
ринкової економіки [6]. У економічно розвинених країнах при характеристиці під-
приємництва превалюють такі ознаки, як підприємницький сектор, підприємницьке 
середовище, сукупність підприємств – суб’єктів підприємництва і т. ін. У той час, 
як у працях науковців, які досліджують т. зв. «перехідні» чи пост-трансформаційні 
економіки більш характерним є аспект діяльності, причому інноваційного характеру, 
а також дещо вузькосекторальне сприйняття (як малий бізнес).

На основі наведеного, вважаємо, що підприємницький сектор економіки форму-
ють не тільки суб’єкти малого підприємництва, але й великі та середні підприєм-
ства, інтегровані підприємницькі структури, підприємства різних видів економічної 
діяльності, а підприємництво формують суб’єкти підприємницької діяльності, які 
здійснюють діяльність з метою отримання прибутку, на засадах організаційно-госпо-
дарського новаторства та за рахунок ефективного поєднання факторів виробництва, 
їх функціонування дозволяє підвищити економічний потенціал і конкурентоспромож-
ність держави.

Після встановлення теоретичних основ категорії «підприємництво» варто пере-
йти до узагальнення сутнісних характеристик поняття його соціальної відповідаль-
ності. Хоча, зауважимо, що в економічній літературі більш дослідженим є поняття 
соціальної відповідальності держави. Науковці навіть пропонують розглядати такі 
типи державної політики в аналізованій сфері: соціально-ліберальну; соціально-кон-
сервативну; соціал-демократичну. І. Савченко адаптує характеристики держави, як: 
позитивна держава соціального захисту; держава соціальної безпеки; держава за-
гального добробуту. Науковець пропонує розглядати соціальну відповідальність як 
філософську та державно-управлінську категорію, що відображає ціннісно-правовий 
аспект суспільних відносин, в її основі лежить перенесення наголосу з відповідаль-
ності людини перед суспільством і державою на соціальну відповідальність держави 
перед суспільством і людиною [4]. Проте, на нашу думку, в межах поданого підходу 
скоріше відображається напрям відповідальності, а ніж її сутнісні характеристики.

Разом з тим, корисним є уточнення І. Савченком елементів державної соціаль-
ної політики, до яких автор відносить систему процесуальних компонент в межах 
всеохоплюючої соціальної політики, в реалізації якої беруть участь державні й не-
державні установи та організації. Причому метою цієї політики визначено посилення 
соціальної орієнтації економічного розвитку та формування соціального ринкового 
господарства, справедливого перерозподілу суспільних благ, товарів і послуг з метою 
вирівнювання соціальної нерівності, дотримання принципів соціальної справедли-
вості, згуртованості та консолідації соціуму. 

Якщо виходити з розуміння суб’єкта підприємництва як закритої системи, то ідея 
соціальної відповідальності значно звужується, охоплюючи лише відповідальність 
перед власниками та працівниками. Варто зазначити, що подібне розуміння цієї кон-
цепції превалювало на початку зародження ідей соціальної відповідальності. В той же 
час сприйняття підприємства як відкритої системи породжує багато запитань щодо 
мети, принципів, напрямів, механізму реалізації соціальної функції та інформування 
громадськості про реалізовані заходи.
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При цьому варто зазначити, що у багатьох розроблених теоріях концепція соці-
альної відповідальності бізнесу часто заміщувалася іншими визначеннями, які, на 
думку науковців, краще відображали суть відносин підприємства та суспільства. Так, 
найбільш відомими серед них є «соціальна відповідальність бізнесменів», «корпо-
ративна соціальна діяльність», «корпоративна соціальна чуттєвість», «етика бізне-
су», «корпоративне громадянство». Щоб поєднати це розмаїття підходів А. Керолл 
запропонував розглядати концепцію соціальної відповідальності підприємництва як 
своєрідне «ядро», яке узгоджується з іншими теоріями або трансформується у них. Це 
дозволило згрупувати існуючі на той час теорії та виділити чотири основні підходи до 
концепції соціальної відповідальності: інструментальний; підхід з позиції політично-
го впливу; підхід з позиції соціальних вимог; підхід з позиції етики.

Згідно інструментального підходу підприємство виступає інструментом для ство-
рення багатства, а його соціальна діяльність спрямована на досягнення економічного 
результату (М. Фрідман). Діючи таким чином, підприємство виконує свою економіч-
ну функцію, виробляючи товари та послуги, необхідні для суспільства та створюючи 
при цьому робочі місця і забезпечуючи максимізацію прибутку для акціонерів. 

Згідно підходу з позиції соціальних вимог підприємство має зосереджувати свою 
діяльність на визначенні соціальних вимог суспільства та відповіді на них, сприяючи 
тим самим посиленню своїх позицій. Причому деякі автори розрізняють – вимоги 
щодо скорочення негативного та вимоги щодо посилення позитивного впливу підпри-
ємства на суспільство. 

Трактування соціальної відповідальності, сформульовані відомими економічними 
організаціями, дозволяють зробити висновок про диференціацію визначень корпора-
тивної та соціальної відповідальності підприємництва.

В загальному, за результатами аналізу літературних джерел з аналізованої про-
блеми, об’єктивно можна зробити висновок, що в науковій літературі відсутня єдність 
думок про рівні, сутність поняття та навіть напрями дослідження соціальної відпо-
відальності, сукупність її видів.

Щодо змісту аналізованого поняття, то, наприклад, Л. Білецька визначає соціаль-
ну відповідальність як обов’язок особи оцінити власні наміри та здійснювати вибір 
поведінки відповідно до норм, що відображають інтереси суспільного розвитку, а у 
випадку порушення їх - обов’язок звітувати перед суспільством і нести покарання 
[1]. Більш розширене визначення соціальної відповідальності пропонують Р. Хачату-
ров та Р. Ягутян – як дотримання суб’єктами суспільних відносин вимог соціальних 
норм, а у випадках безвідповідальної поведінки, що не відповідає вимогам чи пору-
шує суспільний порядок, вони зобов’язані нести доповнюючий обов’язок особистого 
чи майнового характеру [2].

Соціальна відповідальність відображає певне співвідношення між особистістю та 
суспільством інтегрально. Як зазначає О. Ростигаєв, соціальна відповідальність є ви-
разом всієї багатоманітності соціальних відносин та узагальненим виразом всіх форм 
відповідальності. Специфіка конкретних видів відповідальності обумовлена приро-
дою тих суспільних відносин, всередині яких вони виникли та існують у власній якіс-
ній визначеності.

Підсумовуючи аналіз еволюції сутнісних характеристик соціальної відповідаль-
ності на різних рівнях ієрархії управління, зауважимо, що визначення суті поняття 
соціальної відповідальності підприємництва (як сектора економіки) має враховувати 
такі особливості:
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 по-перше, хто є суб’єктом соціальної відповідальності;
 по-друге, що або хто є об’єктом соціальної відповідальності;
 по-третє, якими є типи та характер (обов’язкова чи добровільна) відпові-

дальності;
 по-четверте, якими є напрями відповідальності (внутрішні чи зовнішні);
 по-п’яте, якою є мета соціальної відповідальності підприємництва.
Відповідно вважаємо за доцільне сформувати таке авторське визначення суті 

поняття соціальної відповідальності підприємництва, як: сукупність добровільних 
формальних і неформальних прав і обов’язків суб’єктів підприємницького сектора 
національної економіки перед персоналом та суспільством щодо: дотримання зако-
нодавства у сферах соціальної політики, зайнятості, умов та оплати праці, екології, 
оподаткування; забезпечення збереження та розвитку людського капіталу; ефектив-
ності виконання соціальних і суспільних функцій; здатності задовольняти поточні та 
створювати передумови для задоволення перспективних потреб.

Дамо окремі пояснення до структурних частин запропонованого визначення. Так, 
суб’єктом реалізації соціальної відповідальності в аналізованій сфері є суб’єкти під-
приємницької діяльності (хоча відповідальною за створення сприятливого соціально 
орієнтованого бізнес-середовища є держава); об’єктом – як персонал підприємств, 
так і розвиток суспільства. Під сукупністю формальних і неформальних правил, прав 
і обов’язків мається на увазі гарантування суб’єктами підприємництва не лише до-
тримання законодавства, але й економічної, правової, етичної та дискреційної відпо-
відальності.

Крім того, вважаємо, що соціально орієнтованим варто визнавати підприємство, 
на якому створено необхідні умови як для збереження, так і для розвитку людського 
капіталу. Тобто ті суб’єкти господарювання, які створили робочі місця з дотриман-
ням мінімально необхідних умов праці, з мінімальною її оплатою, без належних 
умов для відпочинку, а також перед умов для професійно-кваліфікаційного розвитку 
персоналу, не можуть бути включені до переліку соціально орієнтованих та відпо-
відальних. 

Вважаємо подане визначення необхідною передумовою більш ефективної держав-
ної політики посилення соціальної відповідальності підприємництва, оскільки воно 
формує усвідомлення системного підходу до розвитку соціальної відповідальності 
в державі. Йдеться про те, що діяльність суб’єктів підприємництва в аналізованій 
сфері має стосуватися не лише персоналу, але й суспільства; не тільки на дискрецій-
ній основі, але й етичній, правовій та економічній; обов’язково піддаватися оцінці на 
предмет її ефективності; мати на меті розвиток людського капіталу та задоволення 
поточних і перспективних потреб найманих працівників і суспільства.

Висновки. Державна активність щодо використання механізму соціальної відпо-
відальності підприємництва повинна диференціюватися залежно від стану соціально-
економічного розвитку та відповідно фінансових і ресурсних можливостей держави. 
Зокрема, по мірі розвитку економіки, державі необхідно брати на себе більшу частину 
функцій і повноважень у сфері соціальної безпеки та посилювати аспект добровіль-
ності такої роботи для суб’єктів підприємництва і навпаки – в періоди економічного 
спаду доцільно збільшувати перелік економічних стимулів активізації соціальної від-
повідальності підприємництва. Разом з тим, державна політика в аналізованій сфері 
ніколи не повинна бути примусовою та адміністративною. 
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УДК 51:371.3
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м. Борислав

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ1

У статті розкрито особливості впровадження педагогічних інновацій в навчально-виховний 
процес початкової школи, зокрема описано використання інтерактивних технологій на уроках 
математики. Проаналізовано роль інтерактивних технологій у формуванні та становленні ак-
тивної взаємодії концепцій вчитель-учень, учень-учень. Визначено позитивні та негативні сторо-
ни впровадження інтерактивного навчання на уроках математики.

Ключові слова: інтерактивне навчання, навчально-виховний процес, початкова школа, нові 
педагогічні технології, кооперативна (групова) навчальна діяльність, особистісна взаємодія, спів-
робітництво.

Stetsyk І. Metodological aspects of new educational technologies implementation on the 
mathematics lessons. The features of pedagogical innovations implementation in primary school 
educational process are revealed in the article, the interactive technology usage on mathematics lessons 
is described. It is analyzed the interactive technologies’ role in the formation and establishment of active 
interaction concepts teacher-student, student-student. Positive and negative aspects of the interactive 
teaching introduction in mathematics lessons are determined.

Key words: online learning, the educational process, primary school, new educational technology, 
cooperative (group) learning activities, personal interaction, collaboration.

Стецик И. Методические аспекты внедрения новых педагогических технологий на уроках 
математики. В статье раскрыты особенности внедрения педагогических инноваций в учебно-
воспитательный процесс начальной школы, в частности описано использование интерактивных 
технологий на уроках математики . Проанализирована роль интерактивных технологий в форми-
ровании и становлении активного взаимодействия концепций учитель – ученик, ученик – ученик . 
Определены положительные и отрицательные стороны внедрения интерактивного обучения на 
уроках математики.

Ключевые слова: интерактивное обучение, учебно-воспитательный процесс, начальная шко-
ла, новые педагогические технологи, кооперативная (групповая) учебная деятельность, личност-
ное взаимодействие, сотрудничество.

Постановка проблеми. Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх 
сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який 
відповідав би міжнародним стандартам. Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загаль-
нолюдських цінностей. Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організації на-
вчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться.

Повноцінне та позитивне формування особистості та її становлення відбувається в 
процесі навчання, коли дотримуються певних умов:створення позитивного настрою для 
навчання;відчуття рівного серед рівних;забезпечення позитивної атмосфери в колективі 
для досягнення спільних цілей;усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених 
умовиводів;можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша;вчитель 
не є засобом «похвали і покарання», а другом, порадником, старшим товаришем[2].

Аналіз досліджень. Еволюція змісту, форм і методів навчання спонукала науковців, 
педагогів та вчених до розробок та впровадження новітніх освітніх технологій. Осо-

© Стецик І. Методичні аспекти впровадження нових педагогічних технологій на уроках математики
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бливості інтерактивного навчання досліджували педагоги, психологи, методисти та 
науковці, а саме Ш. Амонашвілі, В. Шаталов, Є. Ільїн, С. Личинкова, Я. Коменський, 
В. Сухомлинський, Н. Баліцька, О. Біда, Г. Вокошина, Г. Коберник, О. Пометун, Л. Пи-
роженко. 

У зв’язку із цим виникла необхідність дослідити роль інтерактивних технологій 
у формуванні та становленні активної взаємодії концепцій вчитель – учень, учень – 
учень. Ця проблема є однією із актуальних проблемсучасної педагогічної науки.

Мета статті – обґрунтувати доцільність використання нових педагогічний техноло-
гій на уроках математики у початковій школі.

Виклад основного матеріалу. Сутність інтерактивного навчання полягає у тому, 
що навчальний процес відбувається за умови постійної взаємодії всіх учнів. Це базуєть-
ся на співпраці, взаємонавчанні. При цьому вчитель і учень – рівноправні, рівнозначні 
суб’єкти навчання [5, 28].

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, 
використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу відповідної 
навчальної ситуації. Отже, інтеракція сприяє формуванню атмосфери співробітництва, 
взаємодії, дає змогу педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу.

Залежно від участі учнів у навчальній діяльності, Я. Голант в 60-х роках ХХ ст. 
поділив навчання на активне і пасивне, а на початку ХХI ст. виникає нове дидактичне 
поняття – інтерактивне навчання[1].Розглянемо пасивну, активну та інтерактивну (за 
О. Пометун, Л. Пироженко) моделі навчання і порівняємо їх.

За пасивною моделлю учень виступає у ролі пасивного слухача. Він сприймає 
матеріал, який йому подає вчитель. За такої моделі використовуються методи, коли 
учні або дивляться, або читають (лекція-монолог, пояснення нового матеріалу вчите-
лем, демонстрація). Навчання за такою моделлю пасивне. Цю модель можна назвати 
«Монолог».

За активною моделлю навчання вчитель і учень перебувають у постійному 
взаємозв’язку. Учень відповідає на запитання вчителя, розповідає. Вчитель має змогу 
співпрацювати з кожним учнем зокрема. За такої моделі використовують активні ме-
тоди навчання: бесіду, дискусію, фронтальне опитування тощо. Визначимо позитивні 
і негативні сторони цієї моделі. Навчання за такою моделлю – активне. Таку модель 
можна назвати «Діалог».

Інтерактивна модель відображає постійне спілкування вчителя з учнями, учнів з 
учнями. Відбувається спілкування всіх членів колективу. Під час навчання за такою мо-
деллю використовують ділові та рольові ігри, дискусії, фронтальне опитування, кру-
глий стіл, дебати [3]. 

На думку О. Пометун та Л. Пироженко інтерактивне навчання є сукупністю техно-
логій. Інтерактивні технології можна умовно поділити на чотири групи, залежно від 
мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів [4]: інтерактивні техноло-
гії кооперативного навчання (організація навчання у малих групах учнів, об’єднаних 
спільною навчальною метою: робота в парах, один-два-чотири-усі разом, змінні трійки, 
карусель, робота в малих групах, акваріум); інтерактивні технології колективно-групо-
вого навчання – технології, що передбачають одночасну спільну (фронтальну роботу 
всього класу); технології ситуативного моделювання – побудова навчального процесу 
за допомогою залучення учня до гри, ігрове моделювання явищ, що вивчаються; техно-
логії опрацювання дискусійних питань – широке публічне обговорення якогось супер-
ечливого питання.
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Кооперативна (групова) навчальна діяльність – це форма модель організації навчан-
ня у малих групах учнів, об’єднаних спільною навчальною метою. За такої організації 
навчання вчитель керує роботою кожного учня опосередковано, через завдання, якими 
він спрямовує діяльність групи. Кооперативне навчання відкриває для учнів можливос-
ті співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу реалізувати природне прагнення кожної 
людини до спілкування, сприяє досягненню учнями вищих результатів засвоєння знань 
і формування вмінь. Така модель легко й ефективно поєднується із традиційними фор-
мами та методами навчання і може застосовуватися на різних етапах навчання.

До групового (кооперативного) навчання можна віднести: роботу в парах, ротаційні 
трійки, «Два – чотири – всі разом», «Карусель», робота в малих групах, «Акваріум». Під 
час роботи в парах можна виконувати такі вправи: обговорити завдання, взяти інтерв’ю, 
визначити ставлення партнера до того чи іншого розв’язання завдання. Зробити критич-
ний аналіз роботи один одного, сформулювати висновки.

Співробітництво (кооперація) – це спільна діяльність для досягнення загальних 
цілей. У межах спільної діяльності індивідууми прагнуть одержати результати, що є 
вигідними для них самих і для всіх інших членів групи. Кооперативним навчанням на-
зивається такий варіант його організації, при якому учні працюють у певних групах, 
щоб забезпечити найбільш ефективний навчальний процес для себе і своїх товаришів. 
Ідея проста: одержавши інструкції від учителя, учні об’єднуються в певні групи. Потім 
вони виконують отримане завдання доти поки всі члени групи не зрозуміють і не ви-
конають його успішно. Спільні зусилля приводять до того, що всі члени групи прагнуть 
до взаємної вигоди.

Перший і найбільш важливий елемент при структуруванні кооперативного навчан-
ня – позитивна взаємозалежність. Позитивну взаємозалежність можна вважати успіш-
но вибудованою, коли члени групи розуміють, що вони зв’язані один з одним у такій 
мірі, що один не може бути успішним, якщо не будуть успішними всі. Отже, групові 
цілі і завдання варто розробляти і повідомляти учням так, щоб вони повірили, що вони 
або потонуть, або випливуть, але тільки разом. Коли позитивна взаємозалежність ви-
будована міцно, для усіх стає абсолютно ясним, що: зусилля кожного члена групи по-
трібні і незамінні для успіху всієї групи; кожен член групи вносить унікальний вклад у 
спільні зусилля групи завдяки його (її) можливостям чи ролі й обов’язкам при виконан-
ні завдання. Це породжує відповідальність і зацікавленість не тільки у власному успіху, 
але й в успіху інших членів групи, що і є суттю навчання у кооперації. Якщо немає по-
зитивної взаємозалежності, немає і співробітництва.

Другий основний елемент спільного навчання – особистісна взаємодія, що стиму-
лює діяльність, причому важливо, щоб учні фізично розташувались обличчям до об-
личчя. Учні повинні спільно займатися реальною дійсністю, у якій кожен працює на 
усіх не тільки свій, але й товаришів, спільно використовуючи можливості, допомагаю-
чи один одному, підтримуючи, заохочуючи і радіючи досягненням товаришів. Існують 
важливі види пізнавальної діяльності і міжособистісної динаміки, що можуть здійсни-
тися тільки у випадку, коли учні сприяють навчанню один одного.

До фронтальних технологій інтерактивного навчання відносяться такі, що пе-
редбачають одночасну спільну роботу всього класу. Це – обговорення проблеми у 
загальному колі (її застосовують з іншими технологіями): «Мікрофон» (надається 
змога кожному сказати щось швидко, по черзі, висловити свою думку чи позицію), 
незакінчені речення (поєднується з вправою «Мікрофон»), «Мозковий штурм» (ві-
дома інтерактивна технологія колективного обговорення, широко використовується 
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для прийняття кількох рішень з конкретної проблеми), «Навчаючи – вчуся», «Дерево 
рішень» та інші.

Модель навчання у грі - це побудова навчального процесу за допомогою включення 
учня у гру (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються). До технологій на-
вчання у грі відносяться імітація, рольові ігри, драматизація.

Використання гри в навчальному процесі завжди стикається з протиріччям: навчан-
ня є завжди процесом цілеспрямованим, а гра за своєю природою має невизначений 
результат (інтригу). Тому завдання педагога при застосуванні ігор у навчанні полягає в 
підпорядкуванні гри визначеній дидактичній меті.

Ігрова модель навчання покликана реалізувати, крім основної дидактичної мети, ще 
й комплекс цілей: забезпечення контролю прояву емоцій; надання можливості самовиз-
начення; надихання й допомога розвитку творчої уяви; надання можливості зростання 
навичок співробітництва в соціальному аспекті; надання можливості висловлювати 
свої думки.Учасники навчального процесу за ігровою моделлю знаходяться в інших 
умовах, ніж у традиційному навчанні:

Учням надається максимальна свобода інтелектуальної діяльності, яка обмежується 
лише визначеними правилами гри. Учні самі обирають власну роль у грі, висуваючи 
припущення про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну ситуацію, шукають 
шляхи її розв’язання, беручи на себе відповідальність за обране рішення. Вчитель в 
ігровій моделі виступає в кількох якостях: інструктора (ознайомлення з правилами гри, 
консультації під час її проведення); судді – рефері (коректування і поради з розподілу 
ролей), тренера (підказки учням для прискорення проведення гри), головуючий, веду-
чий (організатор обговорення). Як правило, ігрова модель навчання реалізується в чоти-
ри етапи:орієнтація (введення учнів у тему, ознайомлення з правилами гри, загальний 
огляд її перебігу);підготовка до проведення гри (викладення сценарію гри, визначення 
ігрових завдань, ролей, орієнтованих шляхів розв’язання проблеми);основна частина – 
проведення гри;обговорення.

Арсенал інтерактивних ігор досить великий, але найбільш поширеними з них є мо-
делюючі. Кожна така гра відбувається за схемою. Учні «вводяться» в ситуацію, на осно-
ві якої вони отримують ігрове завдання. Для його виконання учні поділяються на групи 
і обирають відповідні ролі. Починаючи висувати припущення щодо розв’язання про-
блеми (1 крок), вони стикаються з тим, що їм не вистачає інформації. Тоді отримують її 
від учителя або вчитель сам корегує діяльність учнів новим блоком інформації. В іграх, 
побудованих на використанні учнями вже відомого матеріалу, джерелом інформації є 
судження висловлені попередніми учасниками гри. З отримання пової інформації та її 
аналізу під кутом зору ігрового завдання починається наступний етап гри (2 крок), далі 
гра розгортається за невизначеним сценарієм, який реалізує декілька етапів взаємодій 
між учнями, які «грають ролі» (3 крок). Нарешті після завершення сценарію потрібне 
серйозне обговорення, рефлексія того, що відбулося, усвідомлення учнями отриманого 
досвіду на теоретичному рівні (4 крок).

Імітаціями (імітаційними іграми) називають процедури з виконанням певних 
простих відомих дій, які відтворюють, імітують будь-які явища оточуючої дійсності. 
Учасники імітації реагують на конкретну ситуацію в рамках заданої програми, чітко 
виконуючи інструкцію, наприклад, проводячи дослід. Як правило, вчитель надає під 
час імітації чіткі коопераційні інструкції. Учні можуть виконувати дії індивідуально 
або в групах. На закінчення певного виду діяльності всі учні отримують подібний 
результат, але він може розрізнятися у залежності від індивідуальних особливостей 
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учнів, складу групи, використаних ресурсів тощо. Дуже важливою групою імітації є 
обговорення отриманих результатів діяльності та освідомлення учнями причинно-на-
слідкових зв’язків, які можна просліджувати, аналізуючи результати імітації у різних 
її учасників.

Імітаційні ігри розвивають уяву та навички критичного мислення, сприяють засто-
суванню та практиці уміння вирішувати проблеми. Імітує реальність призначення ро-
лей учасницям і надання їм можливості діяти «наче насправді». Кожна особа в рольовій 
грі має чітко знати зміст її ролі та мету рольової гри взагалі.

Мета рольової гри – визначити ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути 
досвіду шляхом гри, допомогти навчитися через досвід та почуття. Рольова гра може 
також використовуватися для отримання конкретних навичок, наприклад, безпечної по-
ведінки в певній ситуації тощо.

Розігрування конкретної життєвої ситуації за ролями допоможе виробити власне 
ставлення до неї, набути досвід шляхом гри, сприяє розвитку уяви і навичок критич-
ного мислення, вихованню спроможності знаходити й розглядати альтернативні мож-
ливості дій, співчувати іншим. Рольова гра потребує ретельної підготовки. Початкові 
вправи мають бути простими з наступним ускладненням.

Технологія навчання в дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності учнів 
у процесі навчання. За визначенням науковців, дискусія – це широке публічне обгово-
рення якогось спірного питання. Вона, значною мірою, сприяє розвитку критичного 
мислення, дає можливість визначити власну позицію, формує навики відстоювати свою 
думку, поглиблює знання з обговорюваної проблеми, і все це повністю відповідає за-
вданням сучасної школи. В дидактиці дехто з фахівців відносить дискусію як до методів 
навчання (способів робити зі змістом шкільного матеріалу), так і до форм організації 
навчання. Певна кількість науковців вважає дискусію різновидом ігрових форм занять, 
співробітництва, коли з обговорюваної проблеми ініціативно висловлюються всі учас-
ники спільної діяльності.

У літературі існують також різні погляди щодо функцій дискусії в навчанні. Вона 
може виступати як метод засвоєння знань, їх закріплення і вироблення вмінь і навичок, 
як метод розвитку психічних функцій, творчих здібностей і особистісних якостей учнів, 
а також як метод стимулювання і мотивації учіння.

Сучасна дидактика визнає велику освітню і виховну цінність дискусій. Вони вчать 
глибокому розумінню проблеми, самостійної позиції, оперуванню аргументами, кри-
тичному мисленню, зважити на думки інших, визнавати вдалі аргументи, краще розу-
міти іншого, сприяють уточненню власних переконань і формуванню власного погляду 
на світ.

Навчання за інтерактивною моделлю має такі позитиви: при систематичному ви-
користанні інтерактивних технологій, розширюються пізнавальні можливості учня 
(здобування, аналіз, застосування інформації з різних джерел);зростає та підвищується 
рівень засвоєння знань; учитель без зусиль може проконтролювати рівень засвоєння 
знань учнів; учитель має змогу розкритись як організатор, консультант; під час інтер-
активного навчання відбувається партнерство між учителем і учнями та в учнівському 
колективі. 

Нами й помічено незначні негативи, а саме відсутність методичних розробок інтер-
активних уроків з математики; необхідний інший підхід в оцінюванні знань учнів;на 
вивчення певної інформації потрібен значний час; в учителя відсутній досвід такого 
виду організації навчання.
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Інтерактивне навчання сприяє засвоєнню матеріалу, оскільки впливає не лише на 
свідомість учня, а й на його почуття, волю і є запорукою розвитку в школярів мислення. 
За умови використання різноманітних форм навчання, найменших результатів у навчан-
ні можна досягти за умов пасивного навчання – 10%, а найбільших використовуючи 
інтерактивні технології (дискусійні групи – 50%, практика через дію – 75%, навчання 
інших чи застосування знань – 90%).

Якщо порівняти пасивну, активну та інтерактивну моделі навчання, то можна зро-
бити висновок про те, що за наявності певних недоліків остання модель дійсно ефек-
тивна, оскільки при систематичному використанні інтерактивних технологій, розши-
рюються пізнавальні можливості учня (здобування, аналіз, застосування інформації з 
різних джерел); зростає та підвищується рівень засвоєння знань; учитель без зусиль 
може проконтролювати рівень засвоєння знань учнів; учитель має змогу розкритись 
як організатор, консультант; під час інтерактивного навчання відбувається партнерство 
між учителем і учнями та в учнівському колективі.

Висновки. Інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті. Їх 
перевага в тому, що усі учні засвоюють рівні пізнання, в класах збільшується кількість 
учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію в 
засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань. Значно підвищується особис-
тісна роль вчителя - він виступає як лідер, організатор. Але треба зазначити, що про-
ектування і проведення уроку за інтерактивними технологіями потребують, перш за 
все, компетентності в цих технологіях учителя, його уміння переглянути і перебудувати 
свою роботу з учнями.
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ НА ПЕРЕЛИВАННЯ, 
ЗВАЖУВАННЯ, ПЕРЕКЛАДАННЯ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ 

ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА1

У статті здійснено аналіз можливостей використання математичних задач на переливання, 
зважування, перекладання у процесі формування творчої особистості молодшого школяра..

Ключові слова: учні початкових класів, математичні задачі на переливання, зважування, пере-
кладання, методика навчання математики молодших школярів.

Sharan O., Lytvyn J. The usage of transfusion, weighing, shifting mathematical problems as a 
means of younger pupil’s creative person formation. The article presents the possible usage analysis of 
transfusion, weighing, shifting mathematical problems in the younger pupil’s creative person formation 
process.

Key words: elementary school pupils, transfusion, weighing, shifting math problems, teaching 
mathematics methodology to young students..

Шаран А., Литвин Ю. Использование математических задач на переливание, взвешива-
ния, перекладывание как средства формирования творческой личности младшего школьника. В 
статье осуществлен анализ возможностей использования математических задач на переливание, 
взвешивания, перекладывание в процессе формирования творческой личности младшего школьника.

Ключевые слова: учащиеся начальных классов, математические задачи на переливание, взве-
шивания, перекладание, методика обучения математике младших школьников.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення особливої актуальності й гостроти на-
бувають питання, пов′язані з формуванням особистості, розвитком її потенційних сил і 
можливостей. Одним із важливих критеріїв повноцінного та гармонійного розвитку осо-
бистості є її здатність до творчості, вміння самостійно вирішувати складні питання і про-
блеми життєдіяльності.

Створення умов для формування освіченої, творчої особистості громадянина, реалі-
зації та саморегуляції його природних здібностей і можливостей в освітньому процесі є 
одним із стратегічних завдань освіти. 

Науковцями розроблено багато методик, які дозволяють розвивати мислення дітей 
як на вербальному, так і на невербальному рівні, просторову уяву, кмітливість та вина-
хідливість. Особливу увагу приділено таким аспектам творчого мис лення, як логічність, 
комбінаторність, евристичність, здатність до аналізу та синтезу, здатність узагальнювати 
та конкретизувати, мислити за аналогією, бачити відмінності та закономірності, уміння 
шукати не стандартні підходи. 

Одним із методів розвитку творчої особистості молодшого школяра є розв’язування 
на уроках математики та в позаурочний час задач на переливання, зважування, перекла-
дання. Такі задачі часто відносять до нестандартних. В силу своєї специфіки ці задачі 
можна віднести і до логічних задач, і до задач практичного характеру. Мета використання 
завдань цієї категорії полягає у вихованні в учнів таких якостей як творчий підхід, не-

© Шаран О., Литвин Ю. Використання математичних задач на переливання, зважування, пере-
кладання як засобу формування творчої особистості молодшого школяра
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тривіальне, логічне мислення, формування інтересу до математики та розуміння зв’язку 
теорії з життям.

Аналіз досліджень. І. Бех, Л. Виготський, Я. Пономарьов, С. Рубінштейн, Б. Теплов 
вважають найважливішими у формуванні творчої особистості психологічні аспекти твор-
чості, внутрішні процеси, а механізм уяви, сприйняття, фантазії, волі – основою твор-
чої діяльності. Наукові праці Г. Альтшуллера, В. Клименка, В. Моляко, Ю. Кулюткіна, 
Д. Пойа торкаються проблеми управління процесом творчості, створення умов, які б за-
безпечували інтуїтивне осягнення ідей розв’язання проблеми; створення творчого кліма-
ту в колективі; пропонують особливі евристичні прийоми вирішення творчих завдань, 
форми стимулювання творчої активності людини.

Проблема розробки шляхів розвитку творчої особистості знаходиться у центрі ува-
ги багатьох сучасних педагогів і психологів (В. Алфімов, В. Андрєєв, Д. Богоявленська, 
В. Бутенко, В. Загвязинський, Н. Кичук, В. Моляко, М. Поташник, В. Рибалка, Т. Сущен-
ко, Н. Тализіна та ін.). Розвитку творчого, нестандартного мислення учнів засобами мате-
матики присвячені дослідження І. Акуленко, Т. Овчинникової, Я.Пономарьова, О. Скафи, 
С. Скворцової, О. Чашечникової та багатьох ін.

Однак сформульована нами проблема в цілому не була предметом спеціального до-
слідження.

Мета статті – розглянути можливості використання математичних задач на переливання, 
зважування, перекладання у процесі формування творчої особистості молодшого школяра.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку освіти одним з осно-
вних її напрямів є виховання особистості, здатної до самоосвіти і саморозвитку, вміє 
використову вати набуті знання і вміння для творчого вирішення проблем, критично мис-
лити, опрацьовувати різно манітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і 
життя своєї країни. 

З точки зору педагогіки і психології «особистість – це певне поєднання психічних 
властивостей: спрямованості (потреби, мотиви, інтереси, світогляд, переконання тощо), 
рис темпераменту й характеру, здібностей, особливостей психічних процесів (відчуття, 
сприймання, пам’яті, мислення, уяви, уваг, емоційно – вольової сфери)» [2, 243]. 

Сьогодні, коли удоско налюються навчальні програми, зменшується кількість годин 
на вивчення ряду предметів в умовах збільшення потоку наукової, технічної, політичної 
інформації, де далі більше зростають вимоги до вчителя й учня щодо оптимізації навчаль-
ного процесу. Відтак скорочується шлях до знань через використання загальних поло-
жень, умовиводів, узагальнень, уміння творчо мис лити.

Згідно педагогічного визначення, «творчість – продуктивна людська діяльність, здат-
на породжувати якісно нові матеріальні і духовні цінності суспільного значення. Розвиток 
творчого потенціалу є важливою умовою культурного прогресу суспільства й виховання 
людини. Тому на всіх щаблях школи (початкової, середньої, вищої) слід звертати осо-
бливу увагу на формування в учнів різноманітних глибоких і міцних систем знань, на 
максимальну стимуляцію самостійної діяльності учнів, на розвиток стійких творчих ін-
тересів, цілеспрямованості творчих пошуків, наполегливості під час виконання творчих 
завдань» [2, 326].

Таким чином, творча особистість – це внутрішній вияв людської неповторності, 
індивідуальності, унікальності, таланту, добропорядності, непересічності, здатності до 
створення самої себе, до самосприяння, самореалізації, самоздійснення, готовності до 
самоуправління, до накопичення досвіду індивідуальної поведінки, вміння згладити про-
тиріччя між внутрішнім і зовнішнім суб′єкта. 
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Саме у творчості відбувається формування людини і саме через творчість стає можли-
вим вияв її неповторної індивідуальності та її творчих можливостей. «У кожного, – пише 
Л.С.Виготський, – хто придивляється до дитячої творчості, саме собою виникає питання, 
який смисл цієї творчості. Смисл і значення цієї творчості тільки в тому, що вона дає 
змогу дитині здійснити той крутий перелом у розвитку творчої уяви, який дає нове спря-
мування її фантазії, що залишається на все життя» [1, 34].

Початкова освіта – це перший освітній рівень, який закладає фундамент загальноос-
вітньої підготовки школярів. Тому пріоритетним завданням на вчання у початковій школі 
на сучасному етапі має бути не лише формування в учнів певної кількості знань, загаль-
нонавчальних умінь та навичок, а забез печення подальшого становлення особистості ди-
тини, розвиток її розумових здібностей, і в першу чергу, на вчити дітей самостійно і твор-
чо мислити. У ході на вчальної діяльності формування мислення та розумо вий розвиток 
учнів здійснюється в органічній єдності з формуванням у них дієвих знань. Знання – це 
ос нова мислення, а в процесі формування дієвих знань формується мислення школярів.

Щоб кожна дитина могла розвинути свої творчі можливості, необхідне розумне ке-
рівництво нею з боку вчителів. Найголовнішим завданням учителів має стати розвиток у 
дитини гнучкості мислення. А для цього треба намагатися деякі свої розмови з дитиною 
перетворювати на уроки мислен ня – спілкування, де істина постає як суперечка про іс-
тину, як діалог. Під час такого діалогу важливо навчити кожну дитину розмірковувати, 
гнучко підходити до розв’язання проблем, знаходити нові, оригінальні рішен ня, аби від-
чути задоволення від навчання.

Вчитель повинен бути вільним у виборі шляху для розвитку творчої активності для 
всіх учнів. Він: підтримує і покращує самооцінку й самоповагу кожної дитини у прояві 
творчості; показує учням, що оригінальність є важливою її рисою; заохочує успіхи і не 
затримує увагу на невдачах; помилки дитини розглядає, швидше, як досвід, що збагачу-
ється, а не причину для покарання чи осміювання; повинен зводити до мінімуму страх 
учнів робити помилки; підтримувати їхні спроби й намагання проявляти творчу актив-
ність навіть при невдачі.

Але цього не досить. Учіння не може бути активним, якщо воно зводиться тільки до 
репродуктивної роботи учнів, до простого запам’ятовування та відтворювання готових 
знань. Найвищий ступінь активності і самостійності учнів виявляється в умінні вирішу-
вати творчі пошукові задачі. Учитель може сам ставити запитання, які стимулюють твор-
че мислення, використовуючи так звані «відкриті» запитання, на які можна знайти де-
кілька відповідей. Запитання з однією вірною відповіддю («закриті» запитання) необхідні 
для виявлення знання фактів, але вони не стимулюють творчу активність, не розвивають 
мислення. Атмосфера у класі повинна забезпечувати свободу висловлювань, запитань і 
взаємодію учнів. Співставлення різних точок зору дозволяє розвивати свою творчу актив-
ність в умовах позитивного пізнавального конфлікту. Саме це і є найважливішою умовою 
перетворення знань у переконання. 

Потужним засобом формування творчої особистості молодшого школяра є 
розв’язування нестандартних задач або задач стандартного вигляду, які розв’язуються не-
стандартними методами. Нестандартна задача – це задача, для якої в курсі математики не-
має загальних правил і положень, які визначають точну програму їхнього розв’язування. 
Головна мета таких задач – розвивати творче мислення учнів, зацікавити їх математикою, 
підвести до відкриття математичних фактів. 

Нестандартні, дослідницькі задачі, які вчитель включає у структуру роботи, діти 
сприймають як виклик власному інтелекту. Інтелектуальний і естетичний заряд шкіль-
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ного курсу математики значно підвищується, коли на уроці, а також під час інших форм 
спілкування з школярами застосовувати цікаві задачі, зокрема задачі на переливання, зва-
жування, перекладання, яскраві історичні повідомлення, ігрові елементи.

Такі види задач можна використовувати як на уроці, так і в позаурочний час. 
Обов’язковою передумовою розвитку творчої особистості школярів повинна виступати 
проблемність викладання. Створюючи проблемну ситуацію, вчитель збу джує найважли-
вішу рушійну силу розумової актив ності – перехід від досягнутого рівня знань і розумо-
вого розвитку до нової сходинки, на яку треба піднятися в процесі оволодіння новими 
знаннями. Оскільки мислення розвивається тоді, коли учень зустрічає труднощі і само-
стійно їх долає, то важли вим засобом розвитку мислення є такі прийоми впливу на вну-
трішні процеси, за яких учень у думці оглядає, досліджує широке коло фактів, явищ для 
вивчення проблеми, відповідь на які учні повинні одержати самостійно з різних джерел: 
експериментальних, довідникових, шляхом консультацій тощо. «Справжня творча праця 
в школі – це насамперед жива, допитлива думка, дослідження», – писав В. Сухомлин-
ський [4, 287].

Активний пошук способів розв’язання нестандартних задач – це процес творчого 
мислення, що є необхідною умовою творчої діяльності. Розв’язуючи нестандартні задачі 
учні краще будуть готові до розв’язування різноманітних задач, які висуває життя, прак-
тична діяльність людини.

Не існує єдиного методу розв’язання нестандартних завдань. Навпаки, кількість мето-
дів постійно поповнюється. Деякі завдання можна вирішити кількома різними методами 
або комбінацією методів. Характерна особливість таких завдань в тому, що розв’язання з 
вигляду нескладної проблеми може вимагати застосування методів, що використовують-
ся в серйозних математичних дослідженнях. 

Нестандартні задачі на зважування, переливання, перекладання здебіль шого не по-
требують спеціальних знань із математики і не передбачають складних обчислень [3]. 
Проте їх використанню має передувати вдумлива, наполеглива і копітка підготовча робота 
учителів. Вести роботу слід послідовно та урізноманітнювати її форми, створювати таку 
атмосферу занять, щоб розв’язання нестан дартних задач не перетворювалося на складну, 
нудну, рутинну роботу, а викликало у дітей інтерес, бажання пізнати нове, спробувати 
свої сили та виявити здібності, а також стимулювало прагнення виявити свої вміння у 
конкурсах, змаганнях, олімпіадах. Задачі доцільно розв’язувати у порядку зростання їх 
складності – від більш простих до складніших.

Щоб надати змогу якомога більшій кількості учнів пізнати себе та свої математичні 
здібності, ствердитися у власних очах та серед оточуючих, розвинути творчу ініціативу, 
використовувати нестандартні завдання на зважування, переливання, перекладання до-
цільно не лише у позакласній роботі, а й на уроках, обговорюючи з учнями різні підходи 
до розв’язання та різні способи їх розв’язання. Це сприятиме роз витку творчого, логічно-
го мислення, вмінню аналізувати, порівнювати, зіставляти, здійснювати узагальнення і, 
зрештою, підвищенню рівня математичної підготовки учнів.

Серед нестандартних задач певне місце займають задачі на зважування: за допомогою 
терезів без гир. Тому їх часто відносять до логічних задач. 

Задачі на зважування – досить поширений вид математичних задач. У таких завдан-
нях від учня вимагається локалізувати предмет, що відрізняється від решти вагою за об-
межену кількість зважувань. Пошук розв’язання в цьому випадку здійснюється шляхом 
операцій порівняння, правда, не лише поодиноких елементів, але і груп елементів між 
собою.
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Найпростіші з таких задач – ті, в яких відомо, більша маса шука ного предмета від 
маси інших, чи ні. Крім того, цей предмет – один серед інших (тобто всі інші мають од-
накову масу). За умовою задачі треба за певну кількість зважувань виявити один із пред-
метів, що відрізняється від інших лише масою. Загальний спосіб розв’язування таких 
задач полягає в тому, що задану сукупність предметів ділять на три рівні частини. Коли її 
не можна поділити без залишку, то дві частини роблять рівними, а третю – близькою до 
кожної з них (трохи меншою). Під час такого розподілу за одне зважування виді ляється 
частина, що містить шуканий предмет. Далі процес повторюється до тих пір, поки ви-
ділена третина складатиметься з одного предмета. Починати розв’язування таких задач 
необхідно з найпростішого випадку (три предмети).

Задача 1. Серед 3 монет 1 фальшива (легша від двох інших, однакових за масою). Як 
за допомогою одного зважування на терезах без гир виді лити фальшиву монету? 

Розв’язання. Покладемо на кожну шальку терезів по одній монеті, а третю від кладемо. 
Якщо шальки перебувають у рівновазі, то відкладена монета і є фальшивою. У протилеж-
ному випадку терези покажуть легшу, тобто фальшиву монету.

Задача 2. Як за допомогою терезів без гир розділити 24 кг цвяхів на дві час тини – 9 
і 15 кг?

Розв’язання. Перше зважування – на обох шальках зрівноважених терезів по 12 кг 
цвяхів; друге зважування – на кожній шальці терезів – по 6 кг цвяхів; третє зважування – 
на обох шальках зрівноважених терезів – по 3 кг цвяхів. До купки цвяхів масою 6 кг (дру-
ге зважування) додамо купку масою 3 кг (третє зважування) і отримаємо купку масою 9 
кг, решта цвяхів має масу 15 кг.

В задачах на переливання за допомогою посудин відомих ємностей потрібно відмі-
ряти деяку кількість рідини. Ходи розв’язання доцільно запису вати до таблиці. Задачі на 
переливання можна також розв’язувати з кінця, зважаючи на те, що необ хідно зробити і 
вважаючи, що шукане вже знайдено. 

Задача 3. Як, маючи лише дві посудини місткістю 3 і 5 л, налити з водопро відного 
крана 4 л води?

Розв’язання. Почнемо з кінця, тобто пригадаємо, що ми маємо отримати. Необ хідно, 
щоб у посудині місткістю 5 л було 4 л води.

Як цього досягти? Із посудини місткістю 5 л відлити І л. Як це зро бити? Необхідно 
у посудині місткістю 3 л мати 2 л. Як їх отримати? З посудини місткістю 5 л відлити 3 л. 
Тепер подамо розв’язання у ви гляді таблиці.

Ходи І 2 3 4 5 6
5 л 5 2 2 — 5 4
3 л — 3 — 2 2 3

Пошук бажаного результату можна було розпочати з дії 3 + І, що привело б до 
розв’язання, записаного у наступній таблиці.

Ходи І 2 3 4 5 6 7 8
5 л — 3 3 5 — І І 4
3 л 3 — 3 І І — 3 —

З чисел 3 і 5 можна скласти вирази, які мають значення 4: 
5 – 3 + 5 – 3 = 4 і 3 + 3 – 5 + 3 = 4.
Нескладно переконатися, що отримані вирази відповідають раніше знайденим 

розв’язанням.
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Така варіативність знаходження розв’язку сприяє розвитку варіативності мислення, 
формування творчого підходу до розв’язування задач.

Основним методом знаходження розв’язку задач на перекладання дуже часто є 
розв’язування з кінця.

Задача 4. В Іринки, Маринки й Даринки разом 30 цукерок. Після того, як Маринка 
дала Даринці 2 цукерки, Іринка дала Даринці 5 цукерок, Маринка дала Іринці 3 цукерки, 
цукерок у дівчаток стало порівну. Скільки цукерок було у кожної дівчинки?

Розв’язання. Оскільки в кінці у всіх дівчаток цукерок стало порівну: 30 : 3 = 10 (цуке-
рок), нескладно простежити, що у Маринки стало 10 цукерок після того, як вона віддала 
5 (2 – Даринці і 3 цукерки – Іринці). Отже, спо чатку у неї було 10 + 5 = 15 (цукерок). У 
Даринки стало 10, коли вона отримала 7 цукерок (2 цукерки – від Маринки і 5 – від Ірин-
ки). Отже, спочатку у неї було 10 – 7 = 3 (цукерки). Тоді у Іринки спочатку було: 30 – 15 
– 3 = 12 (цукерок).

Відповідь: у Маринки було 15, в Іринки – 12, у Даринки – 3 цу керки.
Розв’язування молодшими школярами подібних задач сприятиме розвитку логічного 

і творчого мислення, підвищенню мотивації навчання математики, розуміння зв’язку те-
орії з життям.

Під час розв’язування нестандартних задач на переливання, зважування, перекладан-
ня з молодшими школярами можуть бути використані наступні форми навчання: інди-
відуальні, фронтальні, групові. Фронтальні заняття – дискусії, організаційно-діяльнісні 
ігри, рольові ігри. Групові заняття – це постійні групи з переміною функцій їх учасників, 
груповий поділ класу з однаковим завданням, з різним завданням, із загальним звітом 
кожної групи перед всім класом. В процесі підготовки до олімпіад, як диференційоване 
домашнє завдання можна пропонувати такі задачі учням і в індивідуальному порядку. 
Таким чином задачі на переливання, зважування, перекладання є також багатим дидак-
тичним матеріалом для позаурочних занять з математики у початкових класах. 

Висновки. Активний пошук способів розв’язання задач – це процес творчого мис-
лення, що є необхідною умовою творчої діяльності. Розв’язуючи нестандартні задачі на 
переливання, зважування, перекладання учні краще будуть готові до розв’язування різно-
манітних задач, які висуває життя, практична діяльність людини. Апробація проведеного 
експериментального дослідження свідчить, що введення у початковий курс математики 
нестандартних творчих завдань суттєво допомагає учителеві розвинути в учнів усі мис-
леннєві операції, пошуково-перетворю вальний творчий стиль мислення, виховати моти-
вацію досяг нення успіху, необхідну кожному як у навчанні, так і в житті. Крім того, це 
сприяє кращому за своєнню перш за все математики та інших навчальних дисциплін.
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ВИКОРИСТАННЯ ОЛІМПІАДНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 
У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ 

УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ1

У статті здійснено аналіз можливостей використання олімпіадних завдань у процесі роботи 
вчителя з математично обдарованими дітьми на уроці та в позаурочний час.

Ключові слова: обдаровані діти, олімпіадні математичні завдання, методика навчання ма-
тематики молодших школярів.

Sharan O., Hlopan L. The mathematical olympiad tasks’ usage in the educative process with the 
gifted pupils of junior classes. The article presents the analysis of the possible usage of olympiad tasks 
in the educative process with the mathematically gifted children in classroom and in extracurricular time.

Key words: gifted children, mathematical olympiad tasks, teaching mathematics methods of younger 
schoolchildren.

Шаран А., Хлопан Л. Использование олимпиадных математических задач в процес-
се работы с одаренными учащимися начальных классов. В статье осуществлен анализ воз-
можностей использования олимпиадных задач в процессе работы учителя с математически 
одаренными детьми на уроке и во внеурочное время. 

Ключевые слова: одаренные дети, олимпиадные математические задачи, методика обучения 
математике младших школьников.

Постановка проблеми. В умовах реформування початкової освіти, що відбувається в 
нашій країні, одним з основних мотивів необхідності таких перетворень висувається по-
треба сучасного суспільства в талановитих особистостях, які неординарно мислять. Дана 
проблема головним чином є соціально-педагогічною, що потребує пошуку нових підходів 
до організації навчання в школі і побудови нового змісту освіти. Водночас у практиці шкіль-
ного навчання і виховання молодших школярів ця проблема набуває дидактичного і ме-
тодичного аспектів, оскільки вимагає психолого-педагогічного обгрунтування технологій 
навчання і виховання обдарованих дітей, а також побудови відповідних методичних систем, 
що враховували б особливості психічного розвитку і своєрідність мислення таких учнів. 

Однією з найбільш поширених форм роботи з обдарованими дітьми є олімпіади. 
Олімпіада з математики – це природне продовження розвитку знань, умінь та навичок, 
що закладаються на уроці, але при умові більшої самостійності учнів.

Диференціація навчання в школі є важливим принципом навчально-виховного про-
цесу обдарованих дітей. Цей принцип може бути реалізований через навчання в умовах 
спеціалізованих класів, так і з використанням позакласних і позашкільних форм роботи 
(предметні олімпіади, турніри, наукові конференції). Предметні олімпіади займають в 
цьому переліку лідируючу позицію.

Аналіз досліджень. Психолого-педагогічний аспект проблеми обдарованості до-
сліджували: Л. Венгер, П. Гальперін, Г. Костюк, Н. Лейтес, О. Леонтьєв, В. Небиліцин, 
К. Платонов, С. Рубінштейн, Н. Тализіна, Б. Теплов та інші.

© Шаран О., Хлопан Л. Використання олімпіадних математичних завдань у процесі роботи з об-
дарованими учнями початкових класів
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У дидактичних дослідженнях проблема навчання обдарованих дітей розглядала-
ся в основному з позицій удосконалення форм, методів і засобів організації навчаль-
ної роботи школярів (А. Бударний, Ю. Гільбух, В. Давидов, Л. Занков, З. Калмикова, 
А. Кірсанов, Ю. Колягин, та інші). Особлива увага при цьому приділялася вивченню 
окремих здібностей учнів та умов їхнього розвитку, наприклад, математичних (Л. Бо-
жович, Т. Кудрявцев), технічних (Г. Альт-Шуллер, В. Моляко) тощо. У даному випад-
ку головним принципом, покладеним в основу побудови навчального процесу, усіма 
авторами визнавалася індивідуалізація навчання (М. Бурда, С. Гончаренко, І. Лернер, 
П. Сікорський, М. Скаткин, З. Слєпкань, І. Унт), що розглядалася в трьох аспектах: з 
позицій організації навчального процесу, акцентуючи увагу на доборі форм, методів і 
засобів навчання; з позицій змісту навчання, припускаючи складання індивідуальних 
навчальних планів і програм, добір спеціальних завдань, видання відповідної навчаль-
ної і методичної літератури; з позицій побудови шкільної системи освіти, що включає 
створення селективних класів і шкіл, що дозволяли б реалізувати творчий потенціал і 
розвиток здібностей обдарованих дітей. 

Серед психолого-педагогічних досліджень, проведених із математично обдарова-
ними дітьми, варто особливо виокремити працю В.А.Крутецького, що дав розширену 
характеристику компонентів структури математичних здібностей і виявив специфічні 
особливості їх формування на різноманітних вікових етапах навчання математики в 
школі. Основні теоретичні ідеї даної роботи одержали подальший розвиток у працях 
дидактів і методистів (М. Бурда, М. Віленкін, Ю. Колягін, Ю. Мальований, З. Слєпкань, 
В. Фірсов, Т. Хмара, С. Шварцбурд, М. Шкіль) та в окремих математичних досліджен-
нях (Г. Дідик, П. Самовол, С. Яценко). Однак сформульована нами проблема в цілому 
не була предметом спеціального дослідження.

Мета статті – розглянути можливості використання олімпіадних завдань у процесі 
роботи вчителя з математично обдарованими дітьми на уроці та в позаурочний час.

Виклад основного матеріалу. Під поняттям «обдарованість» слід розуміти сукуп-
ність здібностей, які дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в одному або 
декількох видах діяльності, що є цінними для суспільства. Хоча науковці ще майже не 
розв’язали цілої низки питань, пов’язаних із явищем обдарованості, але вже сьогодні 
зрозуміло, що обдарованість не можна порівнювати з обсягом отриманих знань. Це зна-
чно складніше явище, яке включає природну енергетику, пізнавальну активність, не-
стандартність мислення, наполегливість, надзвичайну працездатність. Не обов’язково, 
щоб обдарована дитина мала гарні оцінки з усіх без винятку предметів шкільної про-
грами, яскрава обдарованість в одному напрямі діяльності може поєднуватися з аб-
солютним відставанням в іншому.

Таким дітям властивий нестандартний погляд на навколишній світ, прагнення до 
критичного осмислення дійсності, намаган ня відійти від шаблонів і стереотипів, від-
кинути стандартні ви моги, їм притаманна емоційна незбалансованість, гостро розви-
нуте почуття справедливості тощо. Крім того, бажання займатися всім, до чого вини-
кає інтерес, може стати причиною поверховості знань, перебільшене почуття страху – 
спричинити приховану обдарованість, а надмірне плекання, зайве опікування талантом 
– спричинити самозвеличення, відмову від подальшого самовдоско налення, погірдне 
ставлення до інших.

Обдарований учень може гостро реагувати на неувагу до його інтелектуальних зді-
бностей та можливостей. Психологічним ві дображенням цього стають невдоволення 
обдарованих школярів став ленням до них учителів, ігнорування рутинної, на їх погляд, 
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системи навчання, маскування своєї обдарованості (унаслідок чого вона набуває прихо-
ваної форми і справді зникає з поля зору педагогів), тривожність, депресія, агресивність 
тощо. Обдаровані школярі вимагають поваги до себе як до унікальної особистості, яка 
інтенсивно розвивається. 

Шкільні навчальні програми укладено відповідно до вимог Дер жавного стандарту 
початкової та повної загальної середньої освіти, який, у свою чергу, визначає оптималь-
ний рівень навчальних компетенцій школярів, тому не орієнтується на можливості об-
дарованих учнів, які можуть швидко розібратися в основах і перейти до опрацюван ня 
значно складніших питань. Таким чином, звикнувши працю вати у півсили, обдарована 
особистість у майбутньому може бути не готовою до напруженої праці, зокрема у вищо-
му навчальному закладі. А якщо творча енергія підлітка не знаходитиме застосу вання в 
офіційних формах шкільного життя, постійно наштовху ватиметься на стіну формалізму 
та схоластики, то природні потре би в самовираженні не матимуть змоги реалізуватися.

Обдарований учень потребує такого навчання, яке забезпечу вало б розвиток творчо-
го мислення, самостійності й активності в навчальній діяльності, уміння набувати нові 
для себе знання, а не заучування чужих висновків, слів і думок. У роботі з обдаровани-
ми дітьми учитель має відмовитися від жорсткої заорганізованості навчального процесу 
й обмеження учнів у рамках стандартних на вчальних планів. Тому основними ознаками 
педагогічних технологій, орієнтованих на роботу з обдарованими школярами, є саме 
усклад нення змісту навчального матеріалу, збільшення обсягу теоретич ного матеріалу, 
виконання учнями індивідуальних завдань, упро вадження науково-дослідницької, по-
шукової, експериментальної, проектної діяльності.учнів, підвищення рівня самостійної 
роботи, упровадження проблемного навчання, розв’язування нестандартних (олімпіад-
них) завдань, створення умов для реалізації природних обдарувань особистості, при 
цьому основними стратегіями навчання дітей з високим розу мовим потенціалом є при-
скорення та збагачення.

Успіх педагогічної діяльності залежить від глибокого розуміння можливостей кож-
ного методу навчання і правильного вибору його в конкретній педагогічній ситуації. 
Уведення в процес навчання пошукових, евристичних, дослідницьких методів пізнан-
ня, без сумніву, активізує пізнавальну діяльність учнів, розвиває творчий підхід до 
розв’язання навчаль них завдань, серед яких чинне місце повинні посісти завдання, 
спрямовані на розвиток математичних здібностей і математичної інтуїції учнів. Що-
правда, використання таких завдань, які потребують значних витрат часу і сформова-
ності творчих умінь, не може бути дуже по ширеним.

Методистами рекомендується про водити математичної турніри цікавої для учнів те-
матики та з вико ристанням різних форм. Особливою популярністю серед обдарова них 
школярів користуються дискусійні форми (симпозіум, деба ти, «круглі столи»). Важли-
во навчити учнів самостійно здобувати знання, аналізувати й рецензувати відповіді то-
варишів, працювати з довідковою літературою.

Дедалі ширшою має стати участь математично обдарованих учнів у традиційних 
олімпіадах з математики, у різних конкурсах – дистанційних евристичних олімпіадах, 
олімпіаді «Сократ», конкурсі «Кенгуру», численних інших інтелектуально-творчих 
змаганнях, зокрема й змаганнях че рез мережу Інтернет (он-лайн олімпіади, Інтернет-
олімпіади та ін.).

Доцільною є підготовка учнів до участі у таких видах позаурочної діяльності, що 
полягає у розв’язуванні спеціальних видів задач – олімпіадних. В процесі підготовки 
учнів до олімпіад з математики доцільно розглянути в процесі класної, домашньої та, 
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особливо, позаурочної роботи такі види задач: загадки, ребуси, логічні задачі, задачі 
на кмітливість, задачі з використаннм геометричного матеріалу, задачі на порівняння, 
на метод послідовного вилучення, на обґрунтування тверджень, нестандартні задачі та 
інші [2; 3; 4; 5].

Олімпіада – це змагання в якій-небудь галузі (культурній, навчальній і т. д.), що має 
на меті з’ясування сил і підвищення рівня підготовки учасників. 1934 року в Ленінграді 
вперше були проведені змагання з математики серед школярів різного віку. Так почала-
ся історія пред метних олімпіад на території СРСР, а згодом – в СНД та Україні, зокрема.

Метою предметних олімпіад є виявляти обдарованих школярів, удоскона лювати ме-
тоди їх навчання, обмінюватися передовим досвідом ви кладання. Є такі види олімпіад: 
шкільна олімпіада; районна олімпіада; міська олімпіада; всеукраїнська олімпіада; між-
народна олімпіада; он-лайн олімпіади; Інтернет-олімпіади.

Олімпіади й конкурси з математики, у яких може брати участь учень початкової 
школи: дистанційні евристичні олімпіади (ДЕО), олімпіада «Сократ», конкурс-гра 
«Кенгуру», Міжнародний чемпіонат з розв’язування логічних математич них задач та ін.

Олімпіада як один з видів математичних змагань має широку популярність у нашій 
країні. Математична олімпіада у по чатковій школі – засіб виховання, сумлінного став-
лення дітей до навчання; одна з форм позакласної роботи, яка створює умови для вияву 
математичної обдарованості учнів, спортивного азарту, посилює зв’язки сім’ї і школи.

Математичні олімпіади молодших школярів мають пропедевтичний характер. 
Основними рівнями математичних олімпіад учнів початкової школи є класні та шкільні. 
Міжшкільні й районні олімпіади проводяться за умов належної підготовки працівників 
районних відділів народної освіти чи методичних кабінетів.

Істотною особливістю математичних олімпіад молодших школярів і необхідною 
умовою їх ефективності є масовість. Кожному учню повинна бути надана можливість 
взяти у ній участь. Реальним заходом забезпечення масовості є організація і проведення 
класних олімпіад.

Другою особливістю і другою необхідною умовою ефективності олімпіад молод-
ших школярів є опосередкована та безпосередня участь батьків у їх підготовці. Реально 
цього мо жна досягти, якщо протягом певного часу учням у порядку під готовки про-
понувати розв’язувати вдома деяку кількість олімпіадних задач. Зрозуміло, що процес 
опрацювання не стандартних задач буде включати консультації і допомогу ба тьків чи 
старших братів і сестер.

Третьою особливістю і важливою умовою здійснення ма тематичних олімпіад мо-
лодших школярів є повне забезпечення вчителя «задачним матеріалом» як до змісту 
завдань самої олімпіади, так і до завдань підготовчої роботи.

Четвертою особливістю і необхідною вимогою є прове дення олімпіади в умовах 
заохочувального режиму. Кожен уча сник має виступити успішно, тобто розв’язати хоча 
б одну за дачу. Більшість учнів має впоратися з двома-трьома задачами. Переможцями 
треба вважати третину школярів, яка має кращі результати у розв’язуванні задач олім-
піади. Виконання усіх за вдань не є вимогою для переможців. Усім учасникам олімпіади 
оголошується подяка і даруються листівки з відповідними за писами.

П’ятою особливістю можна вважати поступовість у наро щуванні турів олімпіад. У 
2 класі чотирирічної школи проводяться тільки класні олімпіади. У 3 класі проводяться 
класні і шкільні, а у 4 – класні, шкільні і міжшкільні (районні).

Підготовка до класних олімпіад здійснюється шляхом епізодичного розв’язування 
нестандартних задач учнями на уро ках математики, у після урочний час та вдома. У 
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підготовку до шкільних олімпіад входить також аналіз результатів класних олімпіад та 
розв’язування відповідних задач. 

Класні олімпіади проводяться на одному з уроків матема тики або у позаурочний 
час, тобто на п’ятому уроці (після від починку учнів 15-20 хвилин). Класні олімпіади 
проводяться за двома варіантами. Задачі олімпіади мають бути заздалегідь за писані на 
класних дошках. Найкраще, якщо їх надрукувати чи зробити ксерокопії для кожного 
школяра.

Розв’язання задач учні записують на окремих сторінках учнівського зошита, дозво-
ляється користуватися чернетками. Час виконання – 40–50 хвилин. Задачі можна вико-
нувати у будь-якому порядку. Хто впорається з усіма завданнями, може подумати і над 
резервними, записати їх розв’язання.

Учасниками шкільних олімпіад є третина учнів класних олімпіад – їх переможці. 
Завдання шкільної олімпіади пропо нується в одному варіанті, але її учасники мають 
сидіти за окремими партами чи столами. Якщо у школі є багато парале льних класів, 
то учасників шкільної олімпіади варто розподіли ти на дві чи три групи. Але олімпіаду 
провести в один день.

Олімпіадні задачі в математиці – термін для позначення кола завдань, для вирішення 
яких обов’язково потрібно несподіваний та оригінальний підхід. Мета створення завдань 
цієї категорії – виховання у майбутніх математиках таких якостей як творчий підхід, не-
тривіальне мислення і вміння вивчити проблему з різних боків. Не випадково академік 
А. Колмогоров у своїй промові на відкритті порівняв роботу математика з «низкою рішень 
(часом великих і важких) олімпіадних завдань» [1]. Не існує єдиного методу розв’язання 
олімпіадних завдань. Навпаки, кількість методів постійно поповнюється. Деякі завдання 
можна вирішити декількома різними методами або комбінацією методів.

Як свідчить аналіз методично-математичної літератури, як правило, методистами 
пропонується система задач для класної олімпіади, яка ви значається переважно 6 типо-
вими задачами для кожного класу. Ще одна задача для класу є додатковою, резервною. 
Проаналізуємо їх зміст.

1) Задачі, присвячені принципам письмової нумерації натуральних чисел у десят-
ковій системі числення. Потрібно учням пам’ятати, що значення цифри змінюється за-
лежно від місця її роз ташування у записі числа.

2) Задачі, пов’язані з поняттями арифметичних дій, ал горитмами їх виконання чи 
правилами порядку виконання. Треба зрозуміти умови переходу через розряд чи зміни 
резуль тату при зміні порядку виконання дій.

3) Звичайні (програмові) для кожно го класу задачі, але вони містять деяку обста-
вину, яка утруд нює процес розв’язування. Такими обставинами можуть бути наявність 
порядкового (а не кількісного) числівника, непряме збільшення чи зменшення числа, 
певна нестандартна життєва ситуація тощо.

4) Програмові задачі для даного класу, зокрема, так звані типові задачі. Особливість 
їх виявляється у дещо ускладненій сюжетній ситуації.

5) Непрограмові для даного класу задачі. Здебільшого це типові задачі, але дібрані 
за принципом виперед жувального навчання. Є серед них і типові задачі, які опрацьову-
ються як програмові тільки у 5 класі. Це, зокрема, задачі на зна ходження чисел за їх 
сумою і різницею чи за сумою і кратним відношенням; задачі, які розв’язуються ме-
тодом припущення чи методом зрівнювання величин. У початкових класах такі задачі 
розв’язуються не за загальними правилами або складанням рів нянь, а шляхом випро-
бування чи кмітливої здогадки.
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6) Задачі геометричного змісту. Це задачі на поділ і складання многокутників; за-
дачі, пов’язані з периметром чи площею прямокутника. 

Резервними можуть бути так звані логічні задачі, які розв’язуються способом по-
слідовного вилучення; задачі на переливання чи зважування; задачі з комбінаторики 
(комбінації, розміщення, перестановки) та ін.

За сюжетом використовують на олімпіадах задачі, наближені до діяльності самих 
учнів та їхніх інтересів, до реальних подій навколишнього життя. Можливі ці каві зада-
чі, задачі з казковим чи історичним сюжетом, задачі з ігровими ситуаціями, оригінальні 
задачі та ін. 

Варіативними до названих типів задач є «домашні задачі» і задачі для епізодичного 
опрацювання на уроках математики та в позаурочній роботі з математики. Варіатив-
ність систем задач олімпіадних турів – це і необ хідність, і можливість залучати якомога 
більше здібних учнів до поглибленого вивчення математики, формувати їх пізнаваль-
ний інтерес.

Кожному учителеві потрібно пам’ятати, що не можна формувати особис тість за 
наперед визначеною моделлю. Головне – створити умови для повноцінного розвитку 
обдарованої дитини; активізувати сам процес навчання і цим самим пере дати учневі 
ініціативу в організації власної пізнавальної діяльності.

Висновки. Аналіз наукової і методичної літератури а також досвід педагогічної ро-
боти в школі переконали нас у тому, що в сучасній школі повинно відбуватися більш 
раннє виявлення і особливе навчання математично обдарованих дітей. Диференційова-
не навчання математики доцільно починати вже в початковій школі, а не на більш пізніх 
етапах навчання. У процесі навчання потрібно використовувати олімпіадні математичні 
задачі. Такий підхід до навчання математично обдарованих дітей дозволить, на нашу 
думку, створити найкращі умови просування в навчанні школярів відповідно до їх піз-
навальних можливостей, стимулюватиме розвиток їхнього інтересу до математичної 
науки.
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ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА» НА ФОРМУВАННЯ У 

НИХ КОМПОНЕНТІВ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ1

У статті обґрунтовується необхідність розвинення і вдосконалення базових психофізіологіч-
них показників студентів спеціальності «Технологічна освіта», на яких вибудовуються компонен-
ти їх культури безпеки. Студентам рекомендується пройти курс тренінгів, які у рівній мірі спри-
яли б якісній психо фізіологічній підготовці компонентів фахової культури, і зокрема досягнення 
ними найвищого рівня культури безпеки – «людини безпечного типу».

Ключові слова: культура безпеки, студент, тренінг.

Yakym R., Yavir M. The individual charactericstics infl uence of «Technological education» 
specialization students on their culture safety components formation. The basic physiological 
indicators’ development and improvement of «Technology education» specialization students are justifi ed 
in the article on which the safety culture components are arranged. Students are recommended to pass the 
training course that will help their high quality physiological training of professional culture component, 
and also their achievement of culture safety high level – «safe type man».

Key words: cultural safety, student, training.

Якым Р., Явир М. Влияние индивидуальных особенностей студентов специальности 
«Технологическая образование» на формирование в них компонентов культуры безопасности. 
В статье обосновывается необходимость разложения и совершенствование базовых психофизи-
ологических показателей студентов специальности «Технологическое образование», на которых 
выстраиваются компоненты их культуры безопасности. Студентам рекомендуется пройти курс 
тренингов, которые в равной степени способствовали бы качественной психо ¬ физиологической 
подготовке компонентов профессиональной культуры, в частности достижения ими высокого 
уровня культуры безопасности – «человека безопасного типа». 

Ключевые слова: культура безопасности, студент, тренинг.

Постановка проблеми. Сучасність вимагає модернізації та вдосконалення систе-
ми підготовки педагогічних кадрів за спеціальністю технологічна освіта. Згідно На-
ціональної стратегії розвитку освіти України, такий фахівець покли каний «створювати 
умови для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної 
підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії 
розвитку учнів відповідно до їх особистіс них потреб, інтересів і здібностей» [9]. Ши-
роке застосування методу проектів, індивідуальних творчих, пошукових, дослідних 
робіт тощо, ставить нові, підвищені вимоги як до професійних, так і індивідуальних 
психофізіологічних якостей сучасного інженера-педагога, його рівня культури безпеки. 
Необхід ною характеристикою діяльності такого педагога є об’єктивна і обґрунтована 
готовність до ризику, як це показано Є. Ільїним у відомій праці «Психология риска» [4]. 
Зауважимо, що така готовність є результатом стратегії професійного розвитку вчителя, 
який передбачає здатність до самоосвіти, самовдосконален ня, його самозміни у сторо-
ну покращення саморозуміння, життєтворчості. Підготовка такого фахівця є однією з 
© Яким Р., Явір М. Вплив індивідуальних особливостей студентів спеціальності «Технологічна 
освіта» на формування у них компонентів культури безпеки
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найскладніших завдань у системі вищої освіти України. Сьогодні значна увага в осно-
вному концентрується на питаннях формування рівня знань, компетентності студентів 
– майбутніх фахівців. Одночасно, питання формування компонентів культури безпеки, 
незважаючи на свою актуальність, потребують комплексних досліджень. 

Аналіз досліджень. За останні роки проблемі культури безпеки студентів вищих 
навчальних закладів освіти приділяється велика увага в роботах М. Зоріної, Л. Крав-
ченко, О. Шароватової та ін. Зокрема, М. Зоріна [3] виділяє такі структурні компоненти 
культури безпеки: мотиваційний, когнітивний, технологічний, та креативний. Однак не 
розглядається питань пов’язаних із практичними аспектами формування цих компонен-
тів у ході підготовки фахівців. І. Немкова [10] визначає компоненти культури безпеки 
життєдіяльності студентів вищих навчальних закладів: культура, професійна культура, 
знання, уміння, навички. Вона вказує на проблеми у формуванні запропонованих ком-
понентів і одночасно пропонує оригінальні шляхи модернізації системи освіти.

О. Шароватова виділяє складові елементи культури безпеки життєді яльності по рів-
нях [11]: на індивідуальному рівні (світогляд, норми поведінки, індивідуальні ціннос-
ті і підготовленість людини в галузі безпеки життєдіяль ності), на колективному рівні 
(корпоративні цінності, професійну етику і мораль, підготовленість персоналу у галузі 
безпеки), на суспільно-державному рівні (традиції безпечної поведінки, суспіль ні цін-
ності, підготовленість усього населення у сфері безпеки життєдіяльності). Однак, не 
розглядається як саме необхідно формувати ці елементи, чи які особливості такого про-
цесу. 

Встановлено [12], що у підготовці майбутніх вчителів технологій важливим є пра-
вильне розуміння і усвідомлення ними їх функцій у навчально-виховному процесі в 
аспекті формування культури безпеки учнів. Також обґрунтована необхідність форму-
вання компонентів культури безпеки життєдіяльності майбутніх фахівців, які можна по-
ділити на рівні: обізнаності, грамотності, культури професійної безпеки, культури без-
пеки життєдіяльності, ідеології «людини безпеки». Тим не менше, існує необхідність у 
більш ґрунтовному вивченні чинників, які визначають якість формування засадничих 
основ на яких вибудовуються виокремленні рівні культури безпеки.

Аналіз літературних джерел присвячених окресленій проблемі виявив, що питання 
формування компонентів культури безпеки студентів інженерно-педагогічних спеціаль-
ностей вивчені ще недостатньо. Перші кроки у вирішенні проблеми здійснено у роботі 
Л. Кравченко [7]. Вона виділяє підходи у побудові навчального процесу: системного, 
діяльнісного, інтегрованого, осо бистісного, аксіологічного, ціннісного, культурологіч-
ного та гуманістичного.

У цілому, серед компонентів культури безпеки студентів спеціальності «Техноло-
гічна освіта» можна виділити: психолого-педагогічну компетентність; рівень відповід-
ності індивідуальних, психофізіологічних особливостей осо бистості вимогам професії 
вчителя технологій; рівень знань і умінь для забезпечення безпеки; внутрішню вмоти-
вованість до забезпечення безпеки; якості особистості (ціннісні, орієнтації, здібності, 
погляди, переконання); фізичну, моральну готовність забезпечення культури безпеки; 
здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самооцінки.

Основною проблемою при формуванні культури безпеки є здатність студентів до 
росту, як у професійному так і у психофізіологічному плані. Безумовно, визначальним 
є біологічний чинник, який залежить від індивідуаль них особливостей людини (вік, 
стать, сенсомоторика, стан здоров’я та ін.). Все це проявляється у цілому наборі без-
умовних рефлексів, якими індивід неусвідомлено користується у різних небезпечних 
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ситуаціях: швидкість зорової та іншої реакції людини, здібність до концентрації уваги, 
швидкість оцінки обставин, пристосування людини до несподіваних ситуацій тощо. 
Значну роль відіграє і психофізіологічний фактор, що визначає індивідуальні особли-
вості психічних процесів, зокрема темпераменту. 

Зауважимо, що першим, хто ґрунтовно підійшов до взаємозв’язку якостей особис-
тості та її безпеки був М. Котик [6]. Тим не менше, дослідження впливу індивідуальних 
особливостей на формування компонентів культури безпеки студентів спеціальності 
«Технологічна освіта» ще зовсім не досліджені.

Незважаючи на те, що вивчення індивідуальних психологіч них особливостей сту-
дентів має давню історію, але і нині у проблемі темпераменту багато суперечливого і 
незрозумілого. Згідно класичних уявлень про психологію особистості, властивості тем-
пераменту «впливають на те, як людина встановлює та реалізує свої зв’язки зі світом» 
[5, 123.]. Ці зв’язки, будучи по суті унікальними, забезпечують рівень освоєння компо-
нентів професійної культури, на що орієнтується вища професійна освіта. Особливості 
темпераменту впливають на характер активності особистості: на працездат ність, при-
стосовуваність до нових умов, комунікабельність тощо. І тому вони обов’язково мають 
враховуватися у навчально-виховному процесі. З іншої сторони, індивідуальні рівні 
якості сенсорно-моторних реакцій, координації рухів є базовими, вихідними показни-
ками у формуванні практичних умінь студентів спеціальності «Технологічна освіта». 

Мета статті полягає у висвітленні результаті експериментальних досліджень ін-
дивідуальних особливостей темпераменту та сенсорно-моторних реакцій студентів 1-5 
курсів ДДПУ ім. І. Франка, що навчаються по спеціальності «Технологічна освіта».

Завданням таких досліджень є виявлення зв’язків між основними індивідуальни-
ми психофізіологічними показниками студентів та їх здатністю ефективно засвоювати 
компо ненти культури безпеки у ході набуття практичних навиків із обраного фаху.

Методика дослідження. Для дослідження впливу індивідуальних особ ливостей на 
формування компонентів культури безпеки використано класичні методики [1; 2; 8]: 
опитувальник Г. Айзенка, Ч. Спілберга, тест «Аддікційна орієнтація», тест «Схильність 
до ризику модифікований для студентів спеціальності «Технологічна освіта», а також 
тест PEN. 

Визначення сенсорно-моторних реакцій здійснено відповідно до рекомен дацій 
сформульованих М. Котиком [6]. Експеримент здійснювали на спеціально сконструйо-
ваному та виготовленому обладнанні. Воно включає суматор для фіксації помилок та 
електронний секундомір для обліку часу при проведенні рукою досліджуваним спеці-
ального контакту вздовж доріжки у вигляді мідного провідника. Провідник виконано із 
складними зігзагами, що вимагає зосередження уваги та точності в координації рухів, 
окоміру. Суть експерименту – пройти шлях за найкоротший час та із мінімальною кіль-
кістю помилок (дотикань контакту до провідника доріжки). Оцінювання здійснювали 
за розробленою шкалою (табл. 1). 

Таблиця 1. – Шкала оцінювання сенсорно-моторних реакцій
Бал Умови призначення балів

5 Кожна з п’яти точок (побудованих у координатах час – кількість помилок) роз-
ташовані у спадаючій послідовності вкладаються у апроксимуючу лінію. 

4 Чотири з п’яти точок (побудованих у координатах час – кількість помилок) роз-
ташовані у спадаючій послідовності вкладаються у апроксимуючу лінію.
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3 Три з п’яти точок (побудованих у координатах час – кількість помилок) розта-
шовані у спадаючій послідовності вкладаються у апроксимуючу лінію.

2 Дві з п’яти точок (побудованих у координатах час – кількість помилок) розта-
шовані у спадаючій послідовності вкладаються у апроксимуючу лінію.

1 Неможливо провести апроксимуючу лінію, точки розташовані хаотично.

У дослідженні взяли участь більше 50 студентів спеціальності «Техноло гічна осві-
та» усіх курсів (від першого до п’ятого). Статистично підпорядковані дані зафіксовано 
у 50 досліджуваних, по яких здійснено аналіз. Також досліджено більше 30 вчителів, із 
яких рівно 30 показали достовірні дані по тестах, які були піддані аналізу.

Виклад основного матеріалу. На думку Г. Айзенка, стійкі особистісні риси людини 
розподіляються по двох основних параметрах: інтроверсія-екстраверсія (спрямованість 
на свій внутрішній світ або спрямованість назовні) і стабільність-нестабільність (рівень 
нейротизму). Для діагностики типу темпераменту студентів спеціальності «Технологіч-
на освіта» усіх курсів, використано опитувальник Г. Айзенка. У результаті отримали 
результати, що ілюструються рис. 1.

Рисунок 1. – Результати дослідження типів темпераменту студентів 

Типові екстраверти орієнтовані на світ зовнішніх об’єктів, через що особистісна 
значущість явищ суб’єктивного світу у них часто є приниженою. Для екстравртів харак-
терними є імпульсивність, ініціативність, гнучкість поведінки, товариськість, соціальна 
адаптованість. Звичайно вони рухливі, відкриті в емоційних проявах люди з хорошими 
організаторськими здібнос тями. Екстраверти, як правило, орієнтуються на зовнішню 
оцінку, і тому можуть добре складати іспити. Вони прагнуть до нових вражень, посту-
пливі, добре справляються з роботою, що вимагає швидкого прийняття рішень.

Для типових інтровертів характерною є фіксація інтересів особистості на явищах 
власного суб’єктивного світу, які мають найвищу цінність для них. Інтроверти схиль-
ні до самоаналізу, нетовариські, замкнені, часто соціально пасивні. Вони, як правило, 
більш обережні, охайні, педантичні, краще навча ються, краще справляються з одно-
манітною роботою. Соціальна адаптація інтровертів часто проходить із ускладненнями.

Правильне використання вчителем позитивних сторін свого темперамен ту дасть 
йому змогу добитись високих результатів у професійній діяльності. Завдяки трену-
ванню волі та виробленню стійкості характеру, а також знанням і вмінням правиль-
но вибрати стратегію відносин з учнями та колективом, ефективно подати навчальний 
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матеріал тощо, можна заслужити повагу в учнів і колег та успішно реалізовуватись як 
фахівець. У цілому, якість такої роботи визначає рівень загальної та фахової культури. 
Все це вимагає напруженої роботи над собою ще з перших курсів навчання у вузі, а по-
тім продовження самоосвіти і самовиховання. 

Зауважимо, що найбільшою проблемою, з якою стикаються як студенти так і вчите-
лі, є тривожність. Відомо, що оптимальний рівень тривожності розглядається як необ-
хідний для ефективного пристосування до реальності (адаптивна реальність). Повна 
відсутність тривоги перешкоджає нормальній адаптації і заважає продуктивної діяль-
ності. Надмірно високий рівень тривожності розглядається як дезадаптивна реакція, 
що виявляється у загальній дезорганізації поведінки та діяльності. Оцінка студентом 
чи вчителем свого стану в цьому відношенні є для нього суттєвим компонентом са-
моконтролю та самовиховання. Тому вимірювання тривоги, як особистісної якості, є 
особливо важливим аспектом нашого дослідження. Для цього використано методику 
діагностики рівня тривожності Ч. Спілберга. У результаті, серед опитуваних студентів 
виявлено: 1% не тривожні, 50% – нормальний рівень тривожності, 49% – високий рі-
вень тривожності. 

Особистості, що відносяться до категорії високо тривожних, схильні сприймати за-
грозу своїй самооцінці та життєдіяльності у широкому діапазоні ситуацій та реагувати 
явно вираженим станом тривожності. Зауважимо, що студенти, які за тестами були оці-
нені як такі, що мають високий рівень тривожності, не виявляли схильності до тривоги 
через рівень фахової компетентності та престижу.

Отримані дані з вивчення тривожності студентів різних курсів показують харак-
терну залежність між віком та досліджуваним показником (табл. 2). Студенти перших 
та других курсів є менш тривожними ніж студенти старших курсів. Зокрема чітко ви-
окремлюються періоди, які відповідають підготовці фахівців ОКР «Бакалавр» та «Спе-
ціаліст». Очевидно це виявляє деяку невизначеність у майбутньому. Крім цього, у біль-
шості студенти старших курсів бачать наближення кінця безтурботного студентського 
життя і початок іншого – необхідність знайти роботу по душі та з високою зарплатнею, 
що досить важко у сучасних умовах. У цілому, вони незадоволені своєю життєвою си-
туацією, тим, що їм необхідно конкурувати із фахівцями у пошуку роботи. Також, вони 
зустрічають проблеми у самореалізації. Незначне зниження показника тривожності у 
студентів п’ятого курсу очевидно пов’язане із тим, що більшість студентів визначилась 
із роботою, дехто вже працює, а хтось планує далі вчитися, здобувати ОКР «Магістр».

Таблиця 2. – Порівняння показників тривожності досліджуваних студентів
№ Курс Показник тривожності
1 І 39,5
2 ІІ 40,5
3 ІІІ 42,3
4 IV 51
5 V 48

Порівнюючи отримані показники тривожності студентів із подібними вимірюван-
нями для вчителів ЗОШ, показують, що вчителі є менш відвертими у відповідях на тес-
ти, та мають високий рівень показника тривожності (він у деяких випадках може сягати 
60 одиниць). Причому із віком показник тривожності зростає. Додаткові дослідження 
згідно тесту PEN показали, що вчителі мають середній рівень, як психічної стійкості (8-
16 балів), так і конфліктності (5-12 балів). Отримані дані добре узгоджуються із резуль-
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татами досліджень тривожності різних вікових груп, а також існуючими положеннями 
психології особистості, що ґрунтовно описано в [5]. 

Сьогодення характеризується кризовими явищами у всіх сферах життєді яльності 
людини. Маємо: невідповідність системи освіти реаліям соціально-техногенного по-
ступу; контрасти масової культури у якій домінує дегуманіза ція, втрата моральних цін-
ностей та орієнтирів особистості; кризу духовної складової життєдіяльності та інше. 
На цьому тлі набуває масовості аддікційна направленість студентської молоді, яка шу-
кає ілюзорний спосіб пристосування до надто складних умов життєдіяльності. Зокрема, 
Інтернет та кібер-культура орієнтує сучасну людину на віртуальний ілюзорний світ, у 
якому є маса спокус, а також потужні можливості для реалізації різноманітних проек-
тів, чому може протистояти виключно цільна і сильна особистість. Такі умови суттєво 
усклад нюють якісну підготовку високоефективних кадрів, що повинні успішно реалізо-
вувати державну політику в сфері освіти. Така орієнтація зупиняє розвиток особистос-
ті, а в окремих випадках навіть сприяє деградації. Тому, ще однією проблемою у фор-
муванні безпечних і симетричних зв’язків із світом є стратегія подолання аддікційної 
орієнтованості студентів. Оскільки студенти багато часу проводять за комп’ютером ми 
вивчали їх схильність до комп’ютерної аддікції. З цією метою розроблено спеціальний 
тест-опитувальник, який включає 41 запитання. Щоб оцінити відвертість опитуваного, 
– на кожне тестове запитання встановлене контрольне запитання. Якщо студент дає 3 
неправильні відповіді на контрольні запитання, то вважається, що такий студент відпо-
відав на запитання не щиро і його результат до уваги не брався.

Аналізом отриманих даних встановлено, що:
– Учасники дослідження знаходяться у групі ризику щодо виникнення комп’ютерної 

аддікції, про це свідчить наявність у них вдома комп’ютера та доступу до мережі Інтернет;
– Студенти надають перевагу пошуку інформації в Інтернеті ніж у бібліотеці, про 

це свідчить їхня відповідь на запитання: «Якщо є вибір піти в бібліотеку чи знайти 
інформацію в Інтернеті ти скористаєшся бібліотекою?» 90% опитуваних схильні корис-
таються Інетернетом, а лише 10% підуть у бібліотеку;

– 55% студентів вважають Інтернет надійним джерелом інформації;
– Більшість студентів визнають, що їм важко відірватися від комп’ютера, а на за-

питання: «Після тривалого часу проведеного за комп’ютером чи в мережі Інтернет ти 
маєш бажання продовжити далі», 62% опитуваних зізналися що мають таке бажання.

Все це показує, що сьогодні важливим вектором освіти повинен бути не тільки роз-
виток і збереження творчих здібностей суб’єкта навчально-виховного процесу, а й фор-
мування джерел життєвої енергії, тобто сил прагнення здобути щось, наполегливості у 
просуванні крок за кроком вперед до кращої позиції в житті. А це можливо тоді, коли 
у соціумі «запанує врешті решт нова культура життя, плід культури правди й любові», 
як це сказано в Енцикліці Євангелії життя Святішого Отця Івана Павла ІІ. Важливими 
є також правильні зразки життєвих позицій, що слугували би відправною точкою для 
самоорієнтації особистості у виборі власної лінії поведінки відповідно до прогресив-
них тенденцій розвитку соціуму. Відтак, особливої актуальності в формуванні майбут-
ніх вчителів технологій є розвинення умінь прийняття рішень відповідно до ціннісних, 
гуманістичних орієнтирів. Це повинна бути людина з новим типом мислення, що може 
передбачити наслідки прийняття рішення, критично оцінювати можливі ризики і діяти 
за умов невизначеності.

Наступним етапом у нашому дослідженні було вивчення схильності студентів до 
ризику. Як відомо, ризик розцінюється як небезпечна умова при якій виконується дія, а 
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діяльність чиниться в умовах невизначеності. При цьому невизначеність тут може від-
носитися і до досягнення бажаної мети у даній дії, а також, і до можливості запобігання 
фізичної небезпеки при її реалізації. Ризик може бути і метою діяльності, наприклад, тоді, 
коли студент навмисне йде на ризик, тільки для того, щоб переконатися, або показати 
іншим, що не боїться небезпеки. У подібному випадку ризик стає також і засобом само-
утвердження або створення про себе бажаної чи ілюзорної думки. Ризик може виступати 
у ролі мотиву. Це буває, зокрема, у тих випадках, коли студент без особливої потреби спе-
ціально обирає небезпечні цілі, або небезпечні засоби їх досягнення тільки заради самого 
ризику і пов’язаних із ним гострих відчуттів. Ризикова поведінка, є як об’єктивно діючим 
ситуативним чинником, так і індивідуаль ною якістю суб’єкта. А вчитель технологій, як 
ніхто інший, стикається із ризикованими ситуаціями у своїй професійній діяльності. Ана-
ліз схильності до ризику, як риси характеру, має важливе значення для психологіч ного 
прогнозу вання процесів прийняття рішень у ситуації невизначеності. У ході тестування 
практично у всіх студентів виявлена середня схильність до ризику (12-30 балів), тим не 
менше незначна частина студентів, що складає приблизно 1% – має низьку схильність 
(10-11 балів). Найбільша схильність до ризику є у студентів 5 курсу, найменше – студенти 
1-2 курсів. Це може пояснюватися тим, що ці студенти почувають себе більш впевненими 
та дозволяють собі нехтувати правилами безпеки.

Відомо, що вчитель технологій повинен володіти відмінними показни ками сенсор-
но-моторних реакцій, оскільки на кожному практичному уроці вчитель демонструє 
трудові правильні рухи, прийоми і операції, які повинні перейняти та засвоїти учні. 
Від того як точно і впевнено вчитель буде виконувати ці рухи залежить ефективність 
формування всіх компонентів культури праці, у тому числі найважливіший – культура 
безпеки.

Здійснено експериментальне випробовування сенсорно-моторних реакцій дослі-
джуваних студентів 1-5 курсів. Аналізом отриманих результатів (табл. 3) встановлено, 
що студенти, молодших курсів (перший і другий курси) володіють гіршими показни-
ками сенсорно-моторних реакцій проти студентів старших курсів. Це можна пояснити 
тим, що практичні заняття у майстернях дозволили підвищити якісний рівень умінь 
та навичок, що виражаються у покращенні здатності концентрувати увагу, акуратнос-
ті, впевненості у рухах, тощо, що є надзвичайно важливим для фахівців спеціальності 
«Технологічна освіта».

Таблиця 3 – Порівняння показників сенсорно-моторних реакцій
№ Курс Середнє значення оцінки
1 I 3,53
2 II 3,62
3 III 3,85
4 IV 4,02
5 V 4,29

У цілому, аналіз отриманих результатів дає уявлення про поступове підви щення 
якості індивідуальних особливостей студентів спеціальності «Технологічна освіта», які 
є ключовими елементами для формування компонентів культури безпеки. Зауважимо, 
що відсутність різких відмінностей у показниках свідчить про сприятливу стратегію 
підготовки фахівців ДДПУ ім. І.Франка. Одночасно, отримані дані свідчать про те, що 
існує резерв у вдосконаленні системи підготовки студентів спеціальності «Технологіч-
на освіта» у плані підвищення фахової культури. 
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Висновок. Встановлено, що студентам необхідно структурувати їх ріст як майбут-
нього фахівця, в аспекті розвинення і вдосконалення базових психофізіологічних показ-
ників, на яких вибудовуються компоненти культури безпеки. Студент на першому курсі 
навчання повинен вивчити свої слабкі та сильні сторони і намітити план самовдоскона-
лення. У цьому йому повинен допомогти куратор групи. Для якісного прийняття рішень 
студентам необхідно запровадити спеціальний курс практичної психології з самовдос-
коналення, який би ґрунтувався на групових та індивідуальних тренінгах. Такі тренінги 
повинні дати студенту психоемоційну впевненість та стійкість до стресових життєвих 
ситуацій, інструментарій для ефективної взаємодії, вибудовування симетричних і без-
печних зв’язків зі світом, виробити стратегії подолання. Тренінги також повинні спри-
яти вдосконаленню сенсорно-моторних реакцій, які необхідні для забезпечення реалі-
зації у вчинку високого рівня фаховості. Все це сприятиме виробленню в майбутніх фа-
хівців фундаменту для ефективного індивідуального творчого стилю у їх професійній 
діяльності, досягнути найвищого рівня культури безпеки – «людини безпечного типу».
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АСПЕКТИ «КОНТАКТОУСТАНОВЛЮВАНОСТІ» 
ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОГО КОНЦЕПТУ MANAGEMENT1

У статті здійснено аналіз аспектів поширення американського концепту MANAGEMENT 
серед інших лінгвокультур світу. Визначено основні чинники таких процесів, описано особливос-
ті концептуальних запозичень у сфері менеджменту.

Ключові слова: концепт, концептуальний, менеджмент, запозичення, лінгвокультура.

Kachmar O. Aspects of Contact-Making Characteristics of the Northern American Concept 
MANAGEMENT. In the article it is analyzed the distribution aspects of the American concept 
MANAGEMENT in different linguocultures. The main factors of the processes are determined; some 
special features of the conceptual borrowings in the management sphere are described in it.

Key words: concept, conceptual, management, borrowings, linguoculture.

Качмар О. Аспекты распространения североамериканского концептп MANAGEMENT. 
В статье осуществлен анализ аспектов распространения американского концепта 
MANAGEMENT среди других лингвокультур мира. Определены основные факторы таких про-
цессов, описаны особенности концептуальных заимствований в сфере менеджмента.

Ключевые слова: концепт, концептуальный, менеджмент, заимствования, лингвокультура.

Постановка проблеми. Поняття комунікативно-культурного простору передба-
чає взаємодію членів соціальної групи, яка характеризується своїм хронотопом, мов-
леннєвою й соціокультурною гомогенністю. Ці риси об’єднуються в межах певних 
поведінкових шаблонів та відображають щось спільне й типове для членів групи в 
конкретних локальних проявах їхньої культурної взаємодії. Мовленнєво-поведінкові 
шаблони – це національні стереотипи мовного спілкування, соціокультурно маркова-
ні одиниці ментально-лінгвального комплексу представника певної етнокультури, що 
реалізуються у вигляді нормативної локальної адаптації до стандартної для цієї куль-
тури ситуації спілкування [2, 46–47]. Елементи певного культурного простору можна 
охарактеризувати відповідно в мовному, когнітивному та прагматичному аспектах, 
один із яких (когнітивний) і є предметом розгляду цієї статті.

Аналіз досліджень. Нині спостерігається масове прийняття ділових американ-
ських ідеологій та практик у європейських компаніях поряд із переважним уживан-
ням англійської мови як основної в діловому спілкуванні. У дослідженнях мовного 
аспекту процесу ідеологічного запозичення А. П. Мюллер відзначає зміни:

1) у побутових або щоденних мовних практиках, які супроводжують широке вжи-
вання англійської мови;

2) у мовних ідеологіях, коли способи мислення та спілкування англійською мовою 
сприймаються як ототожнення з принципами управління у США;
© Качмар О. Аспекти «контактоустановлюваності» північноамериканського концепту management



320   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 8, 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ìîâîçíàâñòâî, ëiòåðàòóðîçíàâñòâî

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

3) у дотриманні такої корпоративної політики, в якій поряд із уживанням англій-
ської мови спостерігається прийняття ідеологій та практик бізнесу, характерних для 
США;

4) експансія англійської мови як світової в її американському варіанті, що веде до 
«американізації» Європи [7, 68].

Серед досліджених лінгвокомунікативних ознак північноамериканського ділового 
дискурсу (дослідники Е. Гофман [12], Дж. Кетерінгем [13], Я. Маккензі [15], А. Пірс 
[16]), варто виокремити такі, як:

1. Комунікативна коректність, що реалізується шляхом дотримання демокра-
тичних форм спілкування серед представників управлінського персоналу з підлегли-
ми. Спілкування у фамільяризованому режимі не слід плутати з фамільярним, коли 
керівника називають по імені, напр.:

– Mr. Stanton, will you, please, sign these papers?
– Oh, Jane, please call me Jack, OK? [12, 178].
У дистантному різновиді комунікації невербальні форми настільки ж демокра-

тичні: рукостискання та поплескування по спині є доречними в інтерперсональній 
комунікації американського менеджера та підлеглого.

2. Широке вживання військової термінології для позначення проявів агресив-
ності в управлінні бізнесом, напр.: business as war, an offensive strategy, a defensive 
strategy, war, fi ght, withdraw, action, aggressor, battle, bombarding, counter-offensive, join 
forces, raid [13, 119–122].

3. Метафоричність, яка проявляється в діловій комунікації таких типів метафор, 
напр.:

– військові – to make successful inroads into the market, to go for a frontal attack, 
to change tactics, to use weapons, arsenal of weapons, to mobilize resources, to launch a 
media blitz, to send troops of managers, to invade the market;

– ринкові – to saturate the market, a shrinking market, a collapsing market;
– спортивні – a motivated team, to be shown a red card, the front runner, neck and 

neck, a knockout blow, to move goalposts, key players, on the ropes, an outsider; 
– метафори на позначення охорони здоров’я – paralyzed company, to return to form, 

to show a healthy profi t, to be in good shape [15, 18–51].
4. Уживання словосполучень із багатозначними дієсловами make і do, характер-

них для виробничої та управлінської діяльності, напр.: to make an application, to make 
a deal, to make an offer, to make a request [16, 349–395].

Мета статті – дослідити й описати аспекти «контактоустановлюваності» північ-
ноамериканського концепту MANAGEMENT на прикладі концептуальних та мовних 
запозичень в українську лінвокультуру.

Виклад основного матеріалу. В американському лінгвокультурному соціумі 
основними аксіологічними орієнтирами є: а) матеріальний успіх і прогрес, що перед-
бачають невпинний рух уперед; б) симпатії до сильних та підтримка їхніх ініціатив; 
в) асоціація краси з чимось великим, динамічним та прогресивним; г) постійне праг-
нення отримувати добре оплачувану роботу; ґ) жорсткість, наполегливість і рішучість 
менеджерів у швидкому прийнятті важливих рішень; д) акцент на справедливості, 
конкурентоспроможності й досягнутих результатах; е) урегулювання робочих кон-
фліктів шляхом надання переваги найбільш перспективній стороні [2].

У всьому світі американці мають репутацію прагматиків. У них чітко прояв-
ляються логічний і раціональний підходи до розв’язання назрілих проблем і си-
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туацій. Проявом цього є характер та обсяг мовленнєвих повідомлень, що тяжіють 
до стислості та конкретики, чому сприяють нові форми спілкування за допомогою 
електронної пошти, де мінімалізм доведений до крайнощів, діловитості в особис-
тих стосунках (наприклад, під час призначення зустрічей чи планування заходів), 
стриманості стилю в діловому дискурсі, а також в енергійних та цілеспрямованих 
комунікативних стратегіях [17, 65]. Принцип, за яким виховуються американці, 
– «етика успіху» (success ethic) – наполегливо працюй, просувайся вперед, будь 
успішним (work hard, get ahead, be successful) ще не дуже поширений серед гро-
мадян України, які в переважній більшості вважають аморальним досягати успіху 
будь-якою ціною. 

Ставлення керівника до підлеглого у США характеризується більшою демокра-
тичністю, ніж в Україні; між колегами спостерігається відчутніша толерантність, а 
повага до керівника є однією з притаманних національно-специфічних рис внутріш-
ньої культури громадян цієї країни, що заслуговує особливої уваги. Унаслідок зістав-
ного аналізу конотацій слова «управлінець» у слов’янських мовах виявилося, що ін-
форманти можуть давати як позитивну характеристику керівнику («розуміє людей», 
«розумний»), так і негативну чи несхвальну оцінку («дурний», «корумпований», «об-
межений», «жорстокий»). На противагу цьому, у США менеджер – ключова фігура 
ділової активності, одна з тих, хто відповідає за успішний розвиток нації та галузі 
комерційних послуг. Відмінність у такому сприйнятті зумовлена культурно-історич-
ними особливостями національних стереотипів [4, 73].

Схильність до гіпербол, перебільшень дає змогу американським менеджерам «за-
лучати» своїх підлеглих до швидкої та результативної праці. Постійне використання 
дієслова get (отримувати, ставати) замінює прямі вказівки, а широке вживання неоло-
гізмів та афористичність мови сприяють створенню піднесеного настрою, впевненос-
ті в собі, бадьорості, ефекту демократичності: gotts deal (справу зроблено!), gotta be 
jokiu (ви жартуєте!), no way (ні в якому разі), full of shir (дурний), over the top (загнути, 
перебільшити), you can’t do this to me (невже ви так вчините зі мною?) та give away 
the stowe (віддати даремно) тощо. До того ж, американці відрізняються більшою від-
вертістю. Американський кумир – людина, яка зробила себе саму. Лексеми self-made і 
achiever є ключовими для американської культури, що не мають прямих відповідників 
у сучасній українській мові.

У поліетнічному просторі США для американського менеджменту загальною тен-
денцією є постійний контроль за дотриманням прав найманого працівника та прав 
людини загалом (moral-rights approach). З упевненістю можна констатувати наявність 
у ціннісному складнику суто американського поняття «політкоректність» (political 
correctness), яке в дослідженні трактуємо як комунікативно-етичну коректність 
(communicative and ethical correctness). Цей феномен відображає різні вербальні про-
яви позитивної поведінки щодо об’єкта управління, у яких реалізується специфіка 
американського концепту MANAGEMENT:

1) заборона висловлень ксенофобського та расистського характеру на адре-
су об’єкта управління (corporate social responsibility): multinational corporation, 
ethnocentrism, ethnorelativism, pluralism, biculturalism;

2) табу на вербалії принизливого характеру щодо працівників протилежної статі 
(gender aspect of communication): discrimination, personality;

3) неприйнятним уважається вживання субколоквіальної лексики у діловому спіл-
куванні: tolerance for ambiguity, cultural intelligence;
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4) дотримання демократичних форм спілкування представниками управлін-
ського персоналу з підлеглими: power distance, stereotyping, utilitarian approach, 
authoritarianism; 

5) побудова та розвиток корпоративних взаємин на етичних принципах: code of 
ethics, ethics committee, chief ethics offi cer, ethics training, ethical dilemma, femininity, 
masculinity, humility, involvement culture.

З наведеного вище випливає, що для американського управлінського дискурсу 
характерним є активне вживання термінів та метафор, адаптованих із різних сфер 
спілкування, тісно пов’язаних із управлінською комунікацією. У діловому спілкуван-
ні широкого вжитку набули типові вербалії з повсякденного життя, сленгові формули, 
кліше та лексичні одиниці, які часто використовують менеджери американських ком-
паній у спілкуванні зі своїми підлеглими. 

З огляду на помітну глобалізацію міжнародних ділових відносин та сприйняття 
американського стилю управління як зразка для наслідування у всьому світі, проана-
лізуємо аспекти «контактоустановлюваності» концепту MANAGEMENT шляхом ви-
світлення особливостей запозичень термінологічної лексики з галузі американського 
менеджменту в українську мову. 

На думку В. І. Карасика, запозичені концепти іншомовного походження можна 
класифікувати за такими ознаками: 1) формальність; 2) наявність ціннісного компо-
нента; 3) різновид ціннісного компонента; 4) ціннісна специфіка [5, 176]. Залежно від 
наявності прихованої специфіки англомовні концепти американського походження 
поділяються на чотири типи.

До першого з них належать «нульові» або «порожні» концепти. Вони проявля-
ються як варваризми англійського походження, що використовуються в мовленні без 
смислової диференціації. Наприклад, уживання фейс замість обличчя, тейбл – замість 
стіл.

Другий тип складають квазі-концепти, що позначають реалії, запозичені певною 
мовною спільнотою з іншої культури. Наприклад, сканер, принтер тощо. Назвати 
концептами ці ментальні утворення складно, оскільки в них відсутні етнокультурно 
зумовлені ціннісні ознаки.

Третій тип отримав назву «паразитарні» концепти. Це – мисленнєві елементи, 
позначені англійськими лексемами, що вказують на наявність референтних відмін-
ностей у концептуальному утворенні. Наприклад, назва магазину «Секонд хенд», що 
вживається на противагу українській – «Комісійний». Концепти цього типу дуже на-
гадують «нульові», але відрізняються від останніх претензією на наявність у них до-
даткового змісту.

Четвертий тип складають чужі оцінні концепти, оскільки фіксують цінності іншої 
культури. Ці концепти виділяють ті смислові об’єкти, які відсутні в зіставлювальній 
культурі. Наприклад, авось в російській лінгвокультурі, privacy – в британській тощо. 
Головна їхня особливість – це встановлення ціннісних відношень, притаманних іншій 
культурі [5, 176–178].

Концепт MANAGEMENT має за цією класифікацією інтегрований статус, що під-
тверджується нашим дослідженням. Окрім управління виробництвом, що номінуєть-
ся як production management, розгалужена система менеджменту дає про себе знати у 
будь-якій галузі економічної діяльності постіндустріальних суспільств узагалі та аме-
риканського зокрема, звідки останнім часом успішно транслюється в українську лінг-
вокультуру. Як результат процесу «контактоустановлюваності», слова іншомовного 
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походження є органічним складником майже кожної сучасної мови, одним із шляхів 
збагачення її лексичного складу. Поповнення лексики – історично неминучий процес, 
потрібний для того, щоб на кожному етапі свого розвитку мова максимально відпо-
відала потребам суспільства в закріпленні результатів пізнання дійсності, розвитку й 
збагаченні культури народу, в тому числі й підтримуванні економічних, політичних, 
культурних та мовних контактів із іншими народами. Інтенсивність впливу найбільш 
поширених мов у світі в наші часи на менш поширені дуже велика [10, 159].

Вплив США особливо відчутний у країнах Західної Європи, для яких американ-
ський варіант англійської мови стає носієм прогресивності, престижності, елітарнос-
ті та ексклюзивності, асоціюється з матеріальним достатком, технічним прогресом 
та особистим успіхом. Саме ця експансія англійської мови набуває форм численних і 
часом невиправданих запозичень, наприклад: сек’юріті, рієлтор, брокер, суперстар 
та ін.

Доцільно зауважити, що поряд із найменуваннями відбувається запозичення різ-
номанітних форм та різновидів менеджменту в бізнесі, а саме:

автоматизоване управління – automated management [1, 87], управління комер-
ційним підприємством – business management [3, 36], управління фінансовою діяль-
ністю – fi nancial management [1, 94], управління портфелем цінних паперів за до-
рученням клієнта – fund / investment management [6, 277], інформаційний менедж-
мент – information management [6, 291], організація праці – job management [3, 85], 
керівництво кадрами – manpower / personnel management [1, 391], управління марке-
тингом – marketing management [11, 215], контроль та регулювання портфеля акти-
вів – portfolio management [11, 319], управління товарним виробництвом – product 
management [3, 203], програмне управління – program management [6, 364], керівни-
цтво проектом – project management [11, 322], управління якістю – quality management 
[3, 247], управління збутом – retail / sales management [11, 351], управління ризиком 
– risk management [384, 354], функціональне керівництво – staff management [6, 415], 
системне керівництво – system management [1, 527], планування дій та контроль часу 
– time management [1, 619], цільове управління – venture management [3, 282] тощо.

 Якщо в 90-ті рр. ХХ ст. концепт MANAGEMENT та його похідні ввійшли в україн-
ську мову як «порожні» або «паразитарні концепти», що механічно замінили поняття 
«управління», «управлінець» та ін., то у процесі інтенсивної адаптації ці запозичен-
ня наповнилися додатковим змістом, тобто відбулася концептуалізація реформованої 
дійсності за допомогою тих мовних засобів, які набули особливої актуальності у ді-
ловій сфері на зламі тисячоліть.

Розглянемо, наприклад, динаміку семантичної структури лексеми «менеджер». 
У 80-х рр. у словнику за редакцією О. С. Мельничука наводиться таке визначення 
цього слова: «специфічний соціальний прошарок сучасного капіталістичного суспіль-
ства, що включає найманих професійних керівників (директори підприємств, керів-
ники окремих підрозділів) у концернах, трестах, синдикатах тощо» [8, 378]. А вже 
у словнику С. М. Морозова та Л. М. Шкарапути, лексема «менеджер» визначена як: 
«1) фахівець з управління господарськими процесами, виробництвом, обігом товарів 
і послуг, найманий управляючий; 2) підприємець у галузі професійного спорту, шоу-
бізнесу тощо, який організовує виступи спортсменів, артистів і т. ін.» [9, 302].

В англійській мові слово manager, що є еталоном запозиченої в сучасну україн-
ську мову лексеми «менеджер», означає: «1) той, хто займається управлінням час-
тини або всієї компанії чи іншою організацією; 2) відповідальний за ділові справи 
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співака, актора тощо; 3) відповідальний за тренування й організацію оперативної 
команди» [14, 813]. 

Порівняння наведених дефініцій лексеми менеджер засвідчують, що в україн-
ській мові ця лексема зафіксована в зазначених джерелах як носій чужих (англомов-
них) цінностей, що потребує уточненого розуміння всіх його змістових ознак у до-
слідженні відповідного концепту. Українське поняття «бухгалтерія» не охоплювало 
весь спектр обробки фінансової документації у зв’язку зі змінами форми власності. В 
умовах глобалізації бізнесу виявилося, що фінансами необхідно ефективно керувати, 
тому цей напрям зумовив виникнення нового найменування – «фінансовий менедж-
мент» – fi nancial management, fi nancial manager.

Ціннісний компонент концепту активізувався в період останньої світової еко-
номічної кризи, коли більшості підприємств загрожувало банкрутство. Концепт 
МЕНЕДЖМЕНТ імпортував ще одну ціннісну ознаку – управління ризиком (risk 
management) разом із методиками та спектром стратегічних функцій, що дало змогу 
запобігти банкрутству або відновити нормальне функціонування компанії.

За сучасних умов значно розширився зміст поняття «управління кадрами» як у 
плані розширення списку обов’язків відповідальних осіб за облік і контроль трудово-
го персоналу, так і в ціннісному аспекті. Керівництво кадрами (personnel management) 
передбачає змінене ставлення до найманого працівника, пильну увагу до його ви-
робничої характеристики, особистісних якостей, що здатні покращити чи погіршити 
ефективність праці. Для українського бізнесу звичною стала практика співбесіди під 
час прийому на роботу, аналізу резюме (curriculum vitae, resume), мета якої – забез-
печити здорову конкуренцію на ринку праці.

Висновки. Зі сказаного вище випливає, що «контактоустановлювальність» кон-
цепту MANAGEMENT у зіставленні з українською лінгвокультурою, наприклад, ха-
рактеризується супровідними змінами у його інтерпретації. До них належать:

1) поступовий відхід від негативної оцінки та іронічного забарвлення, яке було 
характерне на початкових етапах його входження в українську мову і сприймалося як 
сліпе наслідування західної моделі ведення бізнесу;

2) зміна в стилістичному позначенні, з якого вилучається словосполучення «капі-
талістична дійсність»;

3) утрата прямої асоціації із закордонною дійсністю, замість якої зароджуються 
національні ціннісні компоненти в діловій комунікації та управлінському дискурсі.

На прикладі вживання в українській мові номінацій зі сфери американсько-
го менеджменту, що базується на запозиченні як мовних актуалізацій концепту 
MANAGEMENT, так і власне змістового наповнення, відображена його «контактоус-
тановлюваність» та адаптація в сучасних реаліях ділових кіл тих країн, які порівняно 
недавно стали на шлях інтенсивного розвитку ринкової економіки.
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ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБАГАЧЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ЛЕКСИКОНУ ХІХ СТ.1

У статті висвітлено один із продуктивних способів поповнення фонду західноукраїнської 
юридичної термінології ХІХ ст. – запозичення термінів. Найбільше запозичень – з латинської, ні-
мецької польської та чеської мов, що зумовлено історичними обставинами розвитку українського 
правництва. 

Ключові слова: українська юридична термінологія, термін, терміносистема.

Panochko M. Borrowings as a source of the XIXth century juridical terminology enrichment. 
The article enlightens one of the most productive means of forming and enriching the XIXth century 
Western Ukrainian juridical terminology. The majority of borrowings from Latin, German, Polish and 
Chech languages are predeterminated by the historical circumstances of the Ukrainian legal terminology 
development.

Key words: Ukrainian juridical terminology, term, terminosystem.

Паночко М. Заимствования как источник обогащения украинского юридического лексико-
на ХІХ в. В статье отражен один из способов пополнения фонда западноукраинской юридической 
терминологии ХІХ ст. – заимствования терминов. Больше всего заимствований – из латинского, 
немецкого, польского и чешского языков, что предопределено историческими обстоятельствами 
развития украинской юридической терминологии.

Ключевые слова: украинская юридическая терминология, термин, терминосистема.

Постановка проблеми. Досягнення наукової думки активізували потенційні засоби 
мови для розвитку, збагачення й стабілізації термінології в кожній із наук. Українська 
юридична термінологія формувалася переважно на національній лексичній основі. Але 
вона також постійно поповнювалася прямими і непрямими лексичними запозиченнями 
з генетично споріднених і неспоріднених мов світу.

Запозичення слів – один з продуктивних способів поповнення лексичного складу 
кожної мови в сучасному світі. Поява іншомовних слів у лексичному складі мови зу-
мовлена передусім економічними, політичними і культурними контактами, які існували 
чи існують між окремими народностями і націями в процесі їх історичного розвитку. 
Економічні, культурні й політичні взаємозв’язки знаходять своє відображення в лексич-
ному складі тієї чи іншої мови. «Аналіз сучасних галузевих терміносистем дає підстави 
констатувати, що близько 40 % у них становлять слова, запозичені з інших мов» [2, 
180]. Разом з окремими поняттями і предметами виробництва, торгівлі, суспільно-полі-
тичного і культурного життя, побуту приходять і слова – носії цих понять та предметів.

Аналіз досліджень. Проблема національного та запозиченого в юридичній термі-
нології вже була предметом досліджень в українському мовознавстві (зокрема, праці 
Н. Артикуци [1], Ю. Прадіда [9], І. Кочан [3; 4], М. Мозера [6] та ін.). На прикладі 
юридичних термінів індоєвропейських та фінно-угорських мов (української, росій-
ської, англійської, французької, німецької тощо) було висвітлено процес запозичення 
з класичних мов (давньогрецької, латини), особливості адаптації термінів; описано 
відбиття у відповідних термінах низки мов (української, російської, німецької, фран-

© Паночко М. Запозичення як джерело збагачення українського юридичного лексикону ХІХ ст.
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цузької, англійської) таких важливих семантичних процесів, як синонімія, полісемія, 
антонімія; вивчено участь у цих процесах терміноелементів класичного походження. 
Однак особливості процесів засвоєння чужомовних слів в юридичній термінолексиці, 
зафіксованої в словниках ХІХ ст. та її зв’язок із сучасною українською юридичною 
термінологією все ще потребує детального розгляду та вивчення.

Мета статті – виявити та дослідити особливості чужомовних запозичень в захід-
ноукраїнській юридичній термінології ХІХ ст. та їхній вплив на сучасну українську 
юридичну терміносистему. Для висвітлення цього завдання потрібно звернути увагу на 
умови функціонування юридичної термінології даного періоду, застосувати описовий 
метод, що реалізується через прийоми лінгвістичного спостереження та лексикологіч-
ного зіставлення.

Виклад основного матеріалу. Особливо важливим чинником, який стимулює по-
повнення лексичного складу мови чужомовними словами і, більше того, іншомовними 
словотвірними моделями, є розвиток науки і техніки, науково-технічний прогрес. Саме 
він дає поштовх для збагачення термінологічної лексики як найбільш мобільної і від-
критої частини словникового складу.

Проблема використання іншомовної лексики (міра її необхідності і доцільності в 
загальнонародній мові, роль у творенні термінології, ступінь освоєності й у зв’язку з 
цим питання про правописні, орфоепічні та інші норми вживання) постійно супрово-
джує розвиток будь-якої літературної мови, загострюючись та активізуючись особливо 
на певних переломних етапах її становлення.

Детальніше зупинимося на використанні термінів-запозичень у Західній Україні 
періоду Австрійської імперії. Вже у першому термінологічному словнику «Juridisch-
politische Terminologie für die slavischen Sprachen Oesterreichs» відображено прагнення 
включити у корпус національних термінологій такі слова, які за етимологією і зовніш-
ньою формою були б подібні до всіх слов’янських мов Австрійської імперії. Допуска-
лася термінологізація слов’янських слів загального вжитку. В усіх випадках «перевага 
віддавалася термінам з більшою частотністю вживання (при наявності термінів-синоні-
мів), причому не включалися наявні у мовах іншомовні запозичення (прямі і переклад-
ні), якщо вони були вже адаптовані» [8, 39].

У передмові наведено використані запозичення і власне слов’янські слова. Зокрема, 
в українському (русинському) виданні в передмові вказується, що немає смислу заміня-
ти українськими словами терміни ґрунт, директор, докторат, доместикальний, жан-
дарм, коміссія, контроля, фабрика, фонд, чинш та інші запозичення. Автор передмови 
висловився за обмежене прислуховування до пуристських рекомендацій. Автори слов-
ника намагалися творчо підходити до відбору слов’янської запозиченої лексики: при 
доборі відповідників німецькому термінові враховували широкий контекст, можливі 
переклади у конкретних випадках. Щодо «збереження чи відхилення інтернаціоналіз-
мів і просто слів іншомовного походження, то у німецько-українському словнику над-
мірного їх уникання не спостерігаємо. Поруч зі слов’янськими утвореннями частіше, 
ніж в інших словниках, паралельно подаються запозичені терміни (акциза, адвокат, 
агент, арешт, капітал, цензура, дирекція, гендель, журнал, облігація, пенсія, прокурор, 
субординація)» [8, 40].

Сформульована укладачами словника вимога кодифікувати ті терміни, які звучать 
однаково чи подібно, втілена у життя не була. Виявилося, що слів майже однакової по-
будови і майже однакового звучання (наприклад: einstimig – українське: одноголосий, 
чеське: jednohlasny, сербське і хорватське: едногласан), які б могли ідентифікувати 
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інтерслов’янські термінологічні системи, у всіх слов’янських мовах не так уже й ба-
гато.

Важливо зазначити: серед іншомовних засвоєнь та слів, утворених на базі іншо-
мовних коренів, у складі юридичної лексики Західної України ХІХ ст. на перший план 
висуваються германізми та слова, утворені на базі німецьких коренів, що проникли в 
українську мову переважно через польське посередництво або й безпосередньо.

Наявність порівняно значної кількості німецьких лексичних елементів у правничій 
лексиці пояснюється, головним чином, тим, що в досліджуваний період і значно раніше 
(XIV–XVІІ ст.) у господарському, культурному, політичному житті Західної України по-
мітну роль відігравали німецькі колоністи, що були переважно ремісниками, а також 
торгівці і наймані німецькі військові частини. З XIV ст. в містах Галичини починають 
з’являтися так звані «німецькі мовні острови». Німецькі поселенці принесли генетично 
властиву їм мову та магдебурзьке право. У середині XV ст. польською мовою були пере-
кладені статути магдебурзького права, а також вироки судів вищої інстанції німецького 
права, юридичні повчання, що видавалися на прохання судів менших міст у спірних 
справах та ін. А з кінця ХVІІІ ст. Галичина безпосередньо потрапила під австро-німець-
ке панування.

Зрозуміло, ці історичні причини і зумовлювали досить помітний наплив германізмів 
у старопольську мову, а через її посередництво або також і безпосередньо – в україн-
ську та білоруську мови. Цікаво, що значна частина цих німецьких мовних елементів 
міцно засвоїлася українською мовою і зберігається в ній і зараз. Німецькі лексичні за-
позичення настільки органічно адаптувалися в лексичній системі нашої мови з власне 
номінативного, фонетичного та морфологічного поглядів, що в багатьох випадках вони 
не сприймаються як слова іншомовного походження (варта, коштувати, мордувати, 
рятунок тощо).

Правнича преса Галичини та перші словники юридичної термінології містять зна-
чну кількість германізмів латинської етимології. Переважно це юридичні терміни, які 
співвідносяться з фінансовим та цивільним правом, а також незначна кількість термі-
нів, які постали із загальновживаної лексики: білянс (з нім. Bilanz – баланс), клявзуля 
(з нім. Klausel – обмовка, умова в договорі), кодициль (з нім. Kodizill – завершальна час-
тина заповіту), курателя (з нім. Kuratel – опіка), куренда (з нім. Kurrende – циркуляр), 
лєгатар (з нім. Legatar – відмовоодержувач), лявдемія (з нім. Laudemium – грошова по-
винність).

Українська суспільно-політична (і юридична) термінологія створювалася з ураху-
ванням національних традицій і досягнень міжнародної практики термінотворення. 
Калькування німецьких термінів – переконливий цьому приклад. Шляхом афіксації були 
створені терміни на ґрунті національних та інтернаціональних основ, еквівалентних за 
своєю семантичною структурою відповідним німецьким термінам: безкарність (нім. 
Unsträfl ichkeit), витворювання (нім. Produktion), наддавка, переплата (нім. Übergebot), 
непорядок, нелад, безлад (нім. Unordnung), неправдивість (нім. Unrichtigkeit), пере-
гляд (нім. Überblick), пересправник (нім. Unterhändler), переціненє, переоцінка (нім. 
Überschätzung), письмоводець (нім. Schriftführer), півдоказ (нім. Halbbeweis), підзастав 
(нім. Unterpfand). 

Ще однією особливістю досліджуваного періоду є намагання при доборі відповід-
ників німецькому термінові враховувати широкий контекст, можливі переклади у кон-
кретних випадках. В українському варіанті перекладних німецько-українських словни-
ків нерідко знаходимо три і чотири відповідники одночасно одному німецькому тер-
мінові: Advokat – правотар, адвокат, речник; Anwalt – оборонець, защитник, речник; 
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Edikt – едикт, обклик, прилюдний зазив; Klage – скарга, жалоба, позывъ; Меldung – опо-
відь, звідомленє, донесенє; Nachteil – страта, шкода, кривда, ущерб; Partei – сторона, 
правуюча особа, сторонництво; Rechtmasig – правный, правый, законный та ін.

Лексичні запозичення з польської мови належать до найдавніших. Це було зу-
мовлено тривалими історичними контактами між двома мовами. Крім того, польська 
мова стала посередником для входження до українського лексичного фонду великої 
кількості слів латинського та німецького походження. Ця мова була одним із найваж-
ливіших джерел поповнення української юридичної термінології Галичини серед-
ини ХІХ ст. У словниках і текстах законів цього періоду представлені такі полоніз-
ми, як безпеченьство (польськ. bezpieczeństwo); бранка (польськ. branka); воєводство 
(польськ. województwo); капітаньство (польськ. kapitaństwo); належитôсть (польськ. 
należytość); обыватель (польськ. obywatel); позволенье (польськ. pozwolenie); розпоря-
женьє (польськ. rozporządzenie); оупосаженье (польськ. uposażanie). 

За зразком польської мови утворено терміни-словосполучення акты цивильно-
го стану (польськ. akta stanu cywilnego), гôрнича книга (польськ. księga górnicza), 
надворны декрет (польськ. dekret nadworny), наденный писарь (польськ. dzienny pisarz).

Зв’язки української літературної мови із західнослов’янськими мовами (чеською 
та словацькою) зміцніли під час перебування в спільній Австрійській державі, а для 
української правничої термінології певне значення мали чеські переклади «Вісників 
законів» та чеське (богемське) видання Словника «Juridisch-politische Terminologie für 
die slavischen Sprachen Oesterreichs. Von der Commission für slawische juridisch-politische 
Terminologie. Deutsch-böhmische Separat-Ausgabe» (Wien, 1850). До запозичень із чесь-
кої мови, що ввійшли до галицької юридичної термінології середини ХІХ ст., належать 
лексеми: банкôвка (чеськ. bankovka), допись (чеськ. dopis), перепись (чеськ. přepis), 
предписъ (чеськ. předpis). Під впливом чеської мови утворено терміни возбраньство 
(чеськ. obranstvo), а також складені терміни обіжне письмо (чеськ. oběžný list), цло 
вывозове (чеськ. vývozní clo). Можливо, зі словацької мови була запозичена лексема 
правотаръ (слов. pravotár). Лексема pravotár зафіксована у чеській версії Словника JPT 
як словацький відповідник терміна Advocat – advokát, řečnik (slov. pravotár).

Німецька мова (інколи разом з польською) виступала посередником при запозичен-
нях з італійської мови термінів фінансового права: банк (італ. banca, нім. Bank, польськ. 
bank), валюта (італ. valuta, нім. Valuta, польськ. waluta), касса (італ. casa, нім. Casse, 
польськ. kasa), а також з французької мови загальноюридичних термінів: бюро (фр. 
bureau, нім. Bureau, польськ. bióro), департаментъ (фр. département, нім. Departement, 
польськ. department), депеша (фр. dépêche, нім. Depesche, польськ. depesza), жандарме-
рія (фр. gensdʼarmerie, нім. Gensdʼarmerie, польськ. żandarmeryа) тощо.

У наукових працях аналізованого періоду процес запозичення дослідниками роз-
глядається як нормальна функція лінгвістичного життя, яка набуває особливої перспек-
тивності в науковій комунікації і тому заслуговує на серйозну увагу саме у сфері сус-
пільно-політичної термінології, яка вважається пограничною ділянкою між природним 
та штучним у мові. Про це наголошували й укладачі JPT [JPT, Х].

Висновки. З кінця ХІХ ст. серед західноукраїнських лексикографів починає домі-
нувати думка про раціональне співвідношення між національним та запозиченим. Зви-
чайно, враховувалося, що будь-яке досягнення в науково-технічному прогресі, у сфері 
юриспруденції в одній країні в умовах динамічних взаємовідносин між народами та між 
різними культурно-історичними ареалами автоматично стає досягненням всієї людської 
спільноти. Але там, де немає необхідності застосовувати іншомовні терміни і де вже 
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функціонує звична лексична одиниця рідної мови, немає потреби проводити якусь за-
міну.

Домінує, таким чином, визнання багатоманітності джерел поповнення лексики, 
багатоманітності ресурсів, які мова може використовувати для свого розвитку. Перед 
носіями української мови, відповідно, постає завдання – як саме передати міжнародні 
юридичні терміни засобами рідної мови. Іншомовні запозичення будуть цінним над-
банням, за умови, якщо мова, яка їх запозичує, готова до їх абсорбції в свою усталену 
систему термінотворення і може відповідно реагувати на реальні потреби професійної 
діяльності соціуму.

Проте там, де немає необхідності застосовувати іншомовні терміни і де вже функці-
онує звична лексична одиниця рідної мови, немає потреби проводити якусь заміну. Так 
чи інакше, тут необхідно бути дуже обережним, аби процеси українського термінотво-
рення були узгоджені з системою національної мови і, водночас, зі світовими термінот-
ворчими процесами, загальним рівнем розвитку науки та техніки, оскільки інтернаціо-
нальне не суперечить національному, а збагачує та мотивує його новизну. 
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ПРОЗА ДЖ. РОУЛІНГ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ТА МЕТОДИ ВІДТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ В 
УКРАЇНСЬКОМОВНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В. МОРОЗОВА1

У статті зроблено спробу окреслити особливості молодіжного сленгу як мовного явища, 
а також проаналізувати його функціонування і методи відтворення в українськомовній інтер-
претації В. Морозова роману «Гаррі Поттер та Напівкровний принц» Дж. Роулінг.

Ключові слова: проза Дж. Роулінг, молодіжний сленг, методи відтворення, рецепція.

Hlushchak N. J. Rowling’s prose: the youthful slang functioning peculiarities and its reproduction 
methods in Ukrainian interpretation by V. Morozov. This article is an attempt to outline the youthful 
slang dominant features and aspects as a linguistic phenomenon and to analyze its functioning and 
reproduction peculiarities in Ukrainian interpretation by V. Morozov in the J. Rowling’s novel «Harry 
Potter and the Half-Blood Prince».
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Глущак Н. Проза Дж. Роулинг: особенности функционирования и методы воспроизведе-
ния молодежного сленга в украиноязычной интерпретации В. Морозова. В статье сделана 
попытка очертить особенности молодежного сленга как языкового явления и проанализиро-
вать его функционирование и методы воспроизведения в укаиноязычной интерпретации В. Мо-
розова романа «Гарри Поттер и Принц-полукровка» Дж. Роулинг.
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изведения, рецепция.

Постановка проблеми. Лексичний склад української мови містить значну кіль-
кість сленгових утворень, що відповідають сфері їхнього використання у певних соці-
альних і професійних групах. Існування різноманітних діалектизмів, сленгізмів: мова 
залишається динамічною системою, яка постійно розвивається [8]. У цьому аспекті 
комунікативний статус і характер сленгу має теоретичне і практичне значення як для 
мовознавців, літературознавців, так і для перекладачів.

Аналіз дослідження. Вивчення сленгу постає важливим аспектом для лінгвістів, 
адже він виказує напрямки розвитку мови. Низка науковців, які досліджували слен-
гову лексику (К. Ібле, Е. Партрідж, Р. Чапман, І. Арнольд, І. Гальперін, В. Хомяков; 
Т. Кондратюк, О. Медвідь, У. Потятинник, Л. Ставицька), намагалася простежити ди-
наміку сленгізмів. Усе це дає підстави дійти висновку: осмислення проблеми розви-
тку молодіжного сленгу належить до актуальних аспектів в українській філологічній 
науці.

Мета статті – окреслити особливості молодіжного сленгу та проаналізувати 
функціонування і методи його відтворення. Поставлена мета обумовлює розкриття 
наступних завдань: 

1) ознайомлення з проблематикою визначення терміну «сленг»;
2) визначення особливостей функціонування молодіжного сленгу;
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3) розгляд методів відтворення сленгізмів у художньому творі.
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на активне вивчення сленгу, його ви-

значення є одним з найбільш суперечливих питань. Немає єдиного трактування цього 
терміна, а також не визначені його специфічні ознаки, які дають можливість вирізня-
ти сленг з-поміж інших мовних явищ (арго, жаргон) [9, 327]. У цьому зв’язку доціль-
но висвітлити розглянуті визначення сленгу.

На думку Т. Кондратюк, «сленг – надзвичайно потужна, жива, вільна мовна сти-
хія, що відіграє роль індикатора нашої індивідуальності й соціальної психології» [12, 
3]. У свою чергу, російська дослідниця І. Арнольд наголошує: сленг означає лише 
розмовні слова та вирази з грубуватим чи жартівливим емоційним забарвленням, ха-
рактерним для літературної мови [2, 65]. У своїй статті «Про термін сленг» І. Гальпе-
рін пропонує вважати сленгом той пласт лексики та фразеології, який проявляється 
у сфері живої розмовної мови в якості розмовних неологізмів, які легко переходять 
у загальноприйняту розмовну літературну лексику [5, 107]. Натомість український 
мовознавець Л. Ставицька визначає сленг як відкриту систему непристойних слів. 
На її думку, йдеться про стилістично низькі лексико-фразеологічні одиниці, які ви-
конують експресивну, оціночну та евфемістичну функції [13, 42]. В «Енциклопедії 
українознавства» запропоновано наступну дефініцію сленгу: «Сленг, міський соціо-
лект, виниклий з арго різних замкнених соціальних груп (правопорушників, крамарів, 
ремісників, в’язнів, бурсаків-учнів, вояків), як емоційно забарвлена лексика низького 
і фамільярного стилю, поширена серед соціальних низів та певних вікових груп (ре-
місничої, шкільної молоді) міст» [7, 285]. Варто увиразнити: у сучасному тлумачному 
словнику української мови подається визначення терміну «сленг» на рівні жаргонних 
слів або виразів, тобто розмовного варіанту тієї чи іншої соціальної або професійної 
групи. Це – слова, що часто розглядаються як порушення норм стандартної мови. 
Йдеться про гранично виразні, іронічні слова, що слугують для позначення предме-
тів, про які говорять у повсякденному житті [15, 810].

Найбільш повною та прийнятою є дефініція сленгу, запропонована В. Хомяковим. 
«Сленг, підкреслив дослідник, ‒ відносно стабільний для певного періоду, широко 
розповсюджений та загальнозрозумілий пласт нелітературної лексики і фразеології 
в середовищі живої розмовної мови, вельми неоднорідний за своїм генетичним скла-
дом та ступенем наближення до літературної мови; має яскраво виражений емоційно-
експресивний оцінний характер, що часто є протестом – насмішкою над соціальни-
ми, етичними, естетичними, мовними та іншими умовностями й авторитетами» [16, 
8]. Відомий англійський лексикограф Е. Партрідж, укладач праці «Новий короткий 
словник сленгу та нестандартної англійської» («The Concise New Partridge Dictionary 
of Slang and Unconventional English»), подає таке визначення: «Переважно розмовна 
мова ніж літературна; утворюється, в більшості випадків, під час мовленнєвого про-
цесу» [20, 17]. Натомість К. Ібле зауважує: «Сленг – набір розмовних слів та фраз, що 
використовуються для створення або зміцнення соціально – ідентичних або згуртова-
них груп в суспільстві» [19, 14]. Таким чином, окреслення сленгу залежить від групи 
людей, які його використовують. Іншими словами, це може бути студентський сленг, 
комп’ютерний сленг, молодіжний сленг тощо.

Отже, сленг – самобутнє лінгвістичне явище, існування якого не обмежується 
певним віком, а також соціально-часовою структурою. З вище розглянутих дефініцій 
сленгу можна визначити такі його особливості: – сленг є емоційно забарвленим; – 
сленг – слова та вирази, що вирізняють поміж собою групи людей, які його викорис-
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товують; – переважно сленгові слова та вирази зустрічаються в розмовній мові, а не 
в літературній. 

Істотним чинником у творенні сленгових лексем є спорідненість інтересів осіб, 
які формують різновид цього ненормативного утворення. У своїй статті «Молодіжний 
сленг як мовне явище» О. Кондратюк поділяє лексичні одиниці молодіжного сленгу 
на слова, які використовуються людьми, що мають справу з компʼютерами, автомобі-
лями, музикою, спортом [8]. Відтак можуть бути також сленгові слова, що стосуються 
літератури, мистецтва, психології, архітектури.

В. Вілюман сформулював низку визначальних особливостей сленгу. Він запропо-
нував розрізняти: – загальний сленг, тобто той, що міститься за межами літературної 
мови, загальнозрозумілі й широко розповсюджені у розмовній мові образні слова та 
словосполучення емоційно-оцінкового відтінку. Ці слова претендують на новизну та 
оригінальність в якостях, які виступають синонімами слів та словосполучень літе-
ратурної мови [4, 47]; – спеціальний сленг, тобто слова та словосполучення того чи 
іншого професійного або класового жаргону [4, 47].

У статті «Статус студентського сленгу та адгерентних груп англомовної ненорма-
тивної лексики» В. Дорда вказує, що сленг є однією із складових повсякденної лекси-
ки. Тому сленгові фрази можна розділити на ті, які описують: 1) стан людини і почут-
тя; 2) гроші; 3) одяг; 4) емоції; 5) спілкування; 6) освіту [6, 191]. Натомість Л. Юрчик 
у студії «Лінгвістичний статус слова в найновітнішому молодіжному соціумі» пропо-
нує класифікувати сленгові слова на ті, що виконують наступні функції: 1) називну; 
2) оцінну; 3) сатиричну; 4) експресивно-емоційну; 5) характеристичну [18].

Молодіжна мова характеризується різнобарвністю, їй властива здатність до 
сприйняття всього нового, власне, як і її носіям. Нові віяння у культурі, соціальний 
розвиток, технічний прогрес зумовили появу значної кількості молодіжних об’єднань 
та угрупувань. Особливий вплив на молодь має музика. Молодіжний сленг ‒ це син-
тезована лексика різних молодіжних груп та індивідуальної молоді. Як і професійний 
жаргон ремісників минулого, спочатку він був засобом конспірації, умовною говір-
кою, яку розуміли тільки члени групи. Згодом окремі слова потрапляли у загальний 
мовний простір. Вони втрачали семантичну конспірованість і ставали загальновжи-
ваними [3].

Використання ненормативного лексикону у художньому тексті пояснюється тим, 
що художній стиль наділений унікальними можливостями. Серед них доцільно ви-
окремити синтез усіх функціональних типів мовлення, широке використання мате-
ріалу усно-розмовного стилю, а також надання інформації крізь призму соціальної 
орієнтації [10, 249–250]. Усе це є передумовою для використання ненормативної лек-
сики. 

У сучасних прозових текстах зримо утверджується стабільне використання не-
літературної лексики. Варто підкреслити і той факт, що художнє мовлення не є спон-
танним і кожне слово, власне, як особливо стилістично маркована одиниця, є плодом 
творчої ідеї автора. У цьому контексті слід наголосити: в українськомовному пере-
кладі В. Морозова роману «Гаррі Поттер та Напівкровний принц» («Harry Potter and 
the Half-Blood Prince», 2005) Дж. Роулінг використано чимало одиниць молодіжного 
сленгу. Це дало змогу перекладачеві відтворити ідейно-естетичну сутність твору. За 
допомогою сленгу В. Морозов цілісно зобразив кожного героя роману, не відхиляю-
чись від оригіналу. У цьому контексті доцільно зазначити, що І.Бик аргументовано 
визначає такі види перекладу сленгових одиниць:
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1) еквівалент – це постійний рівнозначний відповідник певному слову або слово-
сполученню в іншій мові, який в абсолютній більшості випадків не залежить від кон-
тексту. Еквівалентами переважно перекладаються стійкі та фразеологічні сполучення. 
Уже те, що вони часто зустрічаються в мові, спонукає перекладачів шукати для кож-
ного з них постійні відповідники в українській мові;

2) аналог – один із декількох можливих синонімів. У будь-якому двомовному 
словнику іноземному слову, як правило, відповідає декілька українських синонімів. 
Вибір слова з ряду синонімів при перекладі визначається контекстом. Переклад при 
допомозі аналога – вищий ступінь з точки зору перекладацької майстерності і ме-
тодики перекладу [1]. При перекладі аналогом потрібно вміти вибрати з декількох 
синонімів один, найбільш придатний у всіх відношеннях; при цьому його не завжди 
можна знайти у словнику;

3) пояснювальний або описовий переклад. При цьому виді перекладу замість са-
мого слова вживається його пояснення. Такий прийом перекладу або ж точніше інтер-
претації слова застосовується в тих випадках, коли у словниковому складі мови, на 
яку робиться переклад, немає ні еквівалента, ні аналогів, які відповідають значенню 
слова чи словосполучення оригіналу. Описово перекладаються, у першу чергу, ті сло-
ва, які позначають відсутні у житті поняття. Тому вони не мають в українській мові 
спеціальних слів для їх позначення [1].

У процесі аналізу перекладу В. Морозова роману «Гаррі Поттер та Напівкровний 
принц» Дж. Роулінг нами опрацьовано 50 лексичних одиниць. Під час осмислення 
лексичних одиниць молодіжного сленгу у даному тексті було виявлено, що перекла-
дач, відтворюючи сленгові одиниці, використовував два методи: 1) пошук еквівалента 
в українській мові; 2) пояснювальний або описовий переклад. Ось – ілюстрація.

- «And then we thought we’d get into the whole area of Defense Against the Dark Arts, 
because it’s such a money-spinner,» continued George enthusiastically [21, 116].

- «А тоді ми подумали, що треба зайняти всю нішу захисту від темних мистецтв, 
бо це ж бездонне джерело бабок,» – завзято вів далі Джордж [11, 107].

Словосполучення «money-spinner» (все, що дає легку наживу [20, 436 ]) в цьому 
контексті виконує номінативну функцію. Персонаж називає обʼєкт, який дає легкий 
та доволі великий прибуток.

В українській мові слово «бабки» означає гроші. Відтак його можна вважати слен-
гом. У свою чергу, слово «джерело» означає: «джерела фінансування; джерела одер-
жання ресурсів» [17, 31]. Таким чином, словосполучення «money-spinner» зберігає 
функцію і в українському перекладі – джерело бабок. Отже, і в перекладі персонаж 
називає об’єкт, що робить легкі гроші. В перекладі справедливо додано слово «без-
донне», що робить речення ще більш виразним. Варто зазначити: словосполучення 
«money-spinner» в українському тексті відтворено за допомогою відповідника «дже-
рело бабок».

Особливості функціонування та відтворення молодіжного сленгу в перекладі 
В. Морозова проступають у наступній інтерпретації:

- «Well, who cares what he’s interested in? What is he, when you come down to it? 
Just some stupid teacher.» Malfoy yawned ostentatiously. «I mean, I might not even be at 
Hogwarts next year, what’s it matter to me if some fat old has-been likes me or not?» [21, 
144].

- «А кого це колупає, що саме його цікавить? Хто він такий, якщо розібратися? 
Звичайний тупий учителюга. – Мелфой демонстративно позіхнув. – Карочє, можливо, 
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наступного року мене взагалі не буде в Гоґвортсі, то що мені до того, подобаюсь я 
якомусь старому жирному пердуну чи ні?» [11, 133]. 

Слово «has-been» означає: «Людина, чиї кращі дні і найбільші досягнення за-
лишилися в минулому» [20, 323]. У цьому контексті воно виконує характеристичну 
функцію, адже Мелфой не любить цього вчителя. Через це він характеризує його як 
«fat old has-been», що має негативний відтінок. Таким чином, в українському пере-
кладі слово «fat old has-been» («старий жирний пердун») так само виконує характе-
ристичну функцію, як і в англійському варіанті. Сам вираз «старий жирний пердун» 
не є сленгом в українській мові. Тому можна сказати, що перекладач відтворив його за 
допомогою загальних слів, але в більш вульгарній формі. У цьому випадку перекла-
дач використав описовий метод перекладу, зберігаючи повну ідею автора. Крім того, 
В. Морозов додав підсилювальні слова: «колупає», «карочє», і «тупий учителюга». 
Тим самим він зробив мову персонажа ще більш експресивною.

Наступний приклад:
- «Ouch!» bellowed Malfoy, slapping her hand away. «Watch where you’re putting 

your pins, woman! Mother, I don’t think I want these anymore.» [21, 111].
- «Oй! – заревів Мелфой, відштовхуючи її руку, – женщина, дивись, куди пхаєш 

свої шпильки! Маман... мені це вже набридло!» [11, 102].
Вигук «оuch» у цьому контексті виконує емоційно-експресивну функцію. Персонаж 

Мелфой дуже злий на жінку, яка його поранила. Цим вигуком він виказує свій гнів. В 
українській мові вигук «oй» означає вираження фізичного болю, страждання, переляку, 
жаху, тривоги, неспокою, несподіваної згадки про щось невідкладне [17]. На відміну 
від англійської мови, в українській вигук «ой» не є сленгом, отже, перекладач викорис-
тав простий вигук. У цьому випадку слово «ой» також виконує емоційно-експресивну 
функцію. Перекладач використав низку інших додаткових слів, зокрема, «маман і жен-
щіна». Це дає змогу відобразити справжню сутність персонажа та його невихованість.

Висновки. Аналіз тексту дає можливість констатувати: культура мовлення та мо-
лодіжний сленг, як спосіб віддзеркалення світосприйняття людини, посідають винят-
кове місце в системі сучасної мови. Сленг є тим засобом, за допомогою якого мова 
постійно оновляється, додає нове розуміння до старих понять, спрощує спілкування, 
а головне – розвиває її, робить більш доступною для представників інших народів. 
Молодіжний сленг може виконувати різні функції в тексті. При цьому мова персона-
жів у деяких випадках позбавлена моральності, сентиментальності й інших трансцен-
дентних цінностей. Іноді В. Морозов використовує додаткові слова, щоб відтворити 
різноманітність поведінки і дій персонажа. Перекладачеві вдалося зберегти ідеї та 
думки автора, відтворивши виразність і емоційність мови персонажів, використовую-
чи різні сленгові слова та вирази. 
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НАСКРІЗНІ МОТИВИ У НОВЕЛІСТИЦІ РОБЕРТА МУЗІЛЯ1

У статті зроблено спробу виявити систему стрижневих мотивів у сюжеті новел Р. Музіля збір-
ки «Три жінки», а також дослідити особливості їхньої взаємодії, що надає концептуальної стійкості 
художній ідеї автора.

Ключові слова: новелістика Роберта Музіля, мотив, лейтмотив, тема, ідея.

Holomidova L. Transverse motives in the Robert Musil’s short story. In this article an attempt is made to 
outline the rod motives system in the R. Musil’s shot stories collection «Three Women», and also to study their 
interaction by providing the authors ideas conceptual stability.

Key words: Robert Musil’s short stories, motive, leading motive, theme, idea.

Голомидова Л. Сквозные мотивы у новеллистике Роберта Музиля. В статье сделана попытка 
определить систему основных мотивов в сюжете новел Р. Музиля сборника «Три женщины», а так-
же исследовать особенности их взаимодействия, придавая концептуальной стойкости идее автора.

Ключевые слова: новеллистика Р.Музиля, мотив, лейтмотив, тема, идея.

Постановка проблеми. Роберт Музіль – відомий австрійський письменник, слава до 
якого прийшла посмертно завдяки роману «Людина без властивостей» («Der Mann ohne 
Eigenschaften»). Незакінчене прозове полотно закономірно привернуло увагу цілої низки за-
рубіжних та українських дослідників. Так, Д. Затонський у своїй праці «Роберт Музіль та його 
роман «Людина без властивостей» слушно зазначив: «Якби Музіль написав тільки «Тьерле-
са», «Об’єднання», «Трьох жінок», він не отримав би місце на літературному Олімпі; якби 
він написав тільки «Людину без властивостей», це – при всій першокласності інших творів 
– аніскільки не применшило його посмертної слави. Оскільки це слава творця «Людини без 
властивостей». І сьогодні вона є великою…» [7, 5]. З іншого боку, за таких обставин новеліс-
тика Р. Музіля тривалий час залишилась поза колом науково-дослідницьких інтересів. Новели 
австрійського автора розглядались на рівні другорядного матеріалу у контексті досліджень 
переломного періоду творчості письменника від камерності до панорамності та справжньої 
глибини «Людини без властивостей». Проте мала проза посідає істотне місце у творчому 
доробку Р. Музіля як з огляду на особливості поетики, так і з позиції організації мотивів та 
образів. Спробою висвітлити зазначену проблему і пояснюється актуальність дослідження 
мотивів новелістики Р. Музіля на матеріалі циклу новел «Три жінки» («Drei Frauen»).

Аналіз досліджень. Теоретичною базою розвідки є низка праць європейських, росій-
ських та українських дослідників, які охоплюють коло проблем теорії та історії жанру, його 
структури, типологічних ознак малої прози, а також стилю та стилістичних прийомів, мо-
тивної організації творів Р. Музіля. Йдеться про а) узагальнюючі праці біографічного спря-
мування (К. Коріно, В. Фанта, А. Фрізе, А. Карельский); б) студії теоретичного спрямування 
та довідково-енциклопедичні видання (Р. Гром’як, В. Теремко, А. Ткаченко); в) дослідження 
сюжетних особливостей та специфіки мотивів у творах Р. Музіля (К. Булманн, Т. Пекар, 
У. Веддер, М. Якоб, Т. Світельська, А. Белобратов, Д. Давліанідзе, Д. Затонський, І. Зимом-
ря, Д. Наливайко, І. Мегела, А. Науменко).

Мета статті полягає у виявленні стрижневих мотивів у новелах зі збірки «Три жінки» 
Р. Музіля. Для досягнення мети визначено наступні завдання: а) дослідити критичну літера-
© Голомідова Л. Наскрізні мотиви у новелістиці Роберта Музіля
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туру в галузі теорії та історії жанрів малої прози; б) виявити систему мотивів/лейтмотивів, 
їх здатність взаємодіяти, надаючи концептуальної стійкості ідеї автора, породжуючи різно-
манітні комбінації та формуючи асоціативне поле тексту малої прози Р.Музіля на матеріалі 
новел «Тонка» («Tonka»), «Португалка» («Portugiesin»), «Ґріджія» («Grigia»).

Виклад основного матеріалу. Специфіка теми наскрізних мотивів у новелістиці Р. Му-
зіля спрямовує увагу реципієнта до жанру малої прози новели. Домінантними ланками її 
структури є автор та герой, які творять концепцію художнього образу. Досліджуючи но-
вели зі збірки «Три жінки», доцільно опиратись на термінологію Б. Томашевського. Росій-
ський літературознавець визначив типологію та роль мотивів у сюжеті художнього твору. 
Осмислювати специфіку циклу новел зі збірки «Три жінки» Р. Музіля варто з урахуван-
ням мотивної організації. Знакову роль у новелістиці письменника відіграють мотиви зо-
рових відчуттів. Завдяки їхньому майстерному використанню автор підводить реципієнта 
до зав’язки твору, готує кульмінацію та наближує розв’язку. Через зорові відчуття читач 
знаходить пояснення поведінки персонажів, будь-яких змін у їхньому внутрішньому світі, 
мовленні чи портреті героїв. Характерним для кожної з новел циклу є наскрізний мотив 
«погляд іншого», який, у свою чергу, виражає інтертекстуальний зв’язок з творами Т. Ман-
на, П. Зюскінда, Ф. Кафки, Г. Броха, А. Шніцлера та ін.

Мотив «погляд іншого» зримо проступає на тлі змалювання тем любові / невірності чи 
зради, свободи / неволі, страху / безстрашності, дивовижного у житті, релігії / знань та смер-
ті. Вони дотичні до проблеми «іншого буття», «іншого стану» («des anderes Zustandes»), 
власне, як визначальну у творчості Р. Музіля. Стрижнем внутрішньої організації текстів 
його малої прози є зосередженість на індивідуальному вимірі почуттів і переживань люди-
ни. На думку автора, вони вказують на нестійкість та марність світу.

Центральна тема циклу новел «Три жінки» – зображення «іншого буття», яке рухає 
вчинками персонажів, збуджує їхні переживання та роздуми. Усе це особливо тонко від-
тінює особливості внутрішнього світу героїв усіх трьох новел. Душевні страждання двох 
«нерідних» натур в «Тонці», «важкі випробування душі» Гомо в «Гріджії» та шлях до духо-
вного зцілення барона фон Кеттена в «Португалці» сприймаються як моральний і духовний 
експеримент автора. Р. Музіль змальовує образ людини, яка «заблукала» у власних пере-
живаннях та пристрастях. Специфіка розробки сюжету полягає в зображенні автором героя 
в звичайних буденних обставинах, надаючи їм «фантастичності» за допомогою внутрішніх 
переживань протагоністів.

Визначальною у збірці «Три жінки» є також тема кохання. Р. Музіль, на перший погляд, 
обмежує розробку моральної проблематики інтимною та еротично-психологічною сферою. 
За твердженням А. Карельського, у творчості Р. Музіля початку 20-х рр. соціальний фон 
майже відсутній. Герої новел «Об’єднання» та п’єси «Мрійники» живуть ніби у геометрич-
но відгородженому просторі. Відтак збірка «Три жінки» сприймається як експеримент з об-
разом «чистої», несоціальної людини. При цьому виразною є схильність автора до соціаль-
ної проблематики [6, 22]. Примітно, що ізольованість експерименту зберігається у побудові 
сюжету. Водночас автор вдається до значного розширення рамок за рахунок моральної, а 
через неї і соціальної проблематики.

З теми кохання, яке долає будь які відстані, розпочинається перша новела циклу «Ґрі-
джія». Почуття Гомо до його дружини настільки сильне, що навіть розлука не зможе пору-
шити відчуття близькості коханої людини: «Er fühlte diese Liebe nicht schwächer werden, sie 
wurde stärker und neuer…» [10, 30]. Таке кохання безкорисне та вільне від особистих бажань. 
Навіть фізична зрада не може розлучити «об’єднаних». Саме тому Гомо видається, що за-
хоплення Ґріджією об’єднає його з дружиною ще сильніше. Таким чином, мистецьки ви-
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користовуючи двозначність ситуації внутрішніх переживань героя, автор показує людину, 
безнадійно заплутану в тенетах рефлексії.

Мотив кохання / зради постає перед героєм на іншому полюсі циклу – у так званій леген-
ді «Португалка». Якщо герої «Тонки» та «Ґріджії» поринули у плетиво перипетій, «то барон 
фон Кеттен в своїй первозданності, грубо-чуттєвій цілісності далекий від всякої рефлексії 
і тому удостоєний чуда збереження віри» [6, 23]. Протиставляючи активність фон Кеттена 
урівноваженості, величавості його дружини-португалки, Р. Музіль навертає реципієнта до 
думки про двозначність людських почуттів. У цьому зв’язку можна поділяти твердження 
Д. Давліанідзе, що письменник формулює в поетичній формі психологічну концепцію: «В 
кожному почутті змішано два начала – тваринне та рослинне. Тваринне начало динамічне 
та агресивне, яке спрямовує людину на підкорення об’єкта та володіння ним. Йому проти-
стоїть рослинне начало – спокійне, пасивне, безкорисне …» [6, 351].

Барон фон Кеттен – втілення войовничої спрямованості. Він простий та зрозумілий, як 
і світ, в якому він живе. Тут панує тверезий розрахунок, віддаються чіткі накази та розпо-
рядження: «Als scharf und aufmerksam galten alle Herren von Ketten, und kein Vorteil entging 
ihnen in weiten Umkreis. Und bös wie Messer waren sie, die gleich tief schneiden…» [9, 326]; 
«Sie nahmen, was sie an sich bringen konnten, und gingen dabei redlich oder gewaltsam oder listig 
zu Werk, je wie es kam, aber stets ruhig und unabwendbar…» [9, 326]. Чоловікові, розум якого 
ніби крізь приціл рушниці бачить дійсність, дружина здається чарівницею, «володаркою мі-
сячної ночі». Вона нагадує йому водограй, в якому поєднуються рух та спокій: «Ruhig saß, 
in ihren reichen Gewand, mit dem Rock, der in unzähligen Faltenbächen herabfl oss, die Gestalt, 
nur aus sich heraussteigend und in sich fallend, wie ein Brunnenstrahl erlöst werden, außer durch 
Zauberei oder ein Wunder, und aus seinem sich selbst tragenden, schwankenden Dasein ganz 
heraustreten?» [9, 331].

Саме акт подолання двозначних сил, тобто влади оточення та власної влади, пояснюють 
у новелі «Тонка» дивний союз молодого інтелігента, який поєднує свою долю з «дівчиною 
з магазину». Головний герой – сучасна раціональна та «математична натура, хоче довес-
ти собі та іншим правильність свого вибору, відкидаючи всі моральні шаблони оточення. 
Кохання до Тонки ставить головного героя в ситуацію необхідності обґрунтування вибору 
серця перед самим собою. Розвиваючи сюжет, автор відводить центральну позицію зоро-
вим відчуттям, оскільки всі події мають значення для розвитку сюжету лише тоді, коли вони 
помітні персонажам. За слушними словами А.Карельського, «трагічний розлад у новелі по-
чинається там, де Музіль, вводить загадковий факт вагітності Тонки…» [6, 23].

Новели про трьох жінок умовно продовжують експеримент парадоксу з «випробуван-
ням невірністю», що був раніше запропонований Р. Музілем у новелі «Здійснення любові». 
В рамках такого експерименту масштабного розвитку отримує тема «іншого буття» за до-
помогою мотиву страху / безстрашності та смерті. Мотив страху розробляється в художній 
тканині тексту сам по собі. Це – страх від побаченого, страх перед смертю. Для розвитку 
цього мотиву автор в усіх трьох новелах використовує символи. Передусім символічність 
виражається через образи тварин, які супроводжують героїв в «Португалці» та «Ґріджії». 
Душевні муки від ревнощів попереджаються в новелі фізичною недугою від укусу мухи, 
що в подальшому зумовлює випробування недовіри: «Читач не може розрізнити, що му-
чить героя чи жало ревнощів, чи «укус мухи» [7, 16]. Символом страху виступає також 
образ корови, ім’ям якої була названа селянка Лене Марії Ленці, що надає новелі іронічного 
характеру.

Страх від побаченого виражений в тому, що герої відчувають його внаслідок нещодавно 
отриманих зорових вражень. Нерідко вони самі стають об’єктами спостереження. Моменти 
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переживання та позбавлення від страху пов’язані з розробкою мотивів свободи / неволі: 
герої новел надто залежні від того, яке враження вони справляють на оточуючих своїм ви-
глядом. Так, фон Кеттен, боячись стати об’єктом насмішок, повинен подолати перепони, 
незважаючи на фізичну та душевну слабкість, що охоплюють його. Відтак він віддає наказ 
вбити вовка, якого його дружина вигодувала при замку. Цим вчинком автор позбавляє героя 
від вовка в собі – ролі, яка нав’язувалась йому з дитинства. 

Спробою звільнитись від страху стати об’єктом спостереження починається мотивна 
організація у новелі «Тонка». Ревнощі та намагання дізнатись причину зради коханої при-
водять героя до інтелектуального пошуку, який ставить почуття і розум героя перед важ-
ким випробуванням. Тут заслуговує на увагу спостереження Д. Давліанідзе: «Ревнощам в 
«Тонці» довірена функція нитки, яка зв’язує різні смислові пласти. Тому неможливо, і в 
кінцевому рахунку не важливо встановлювати, чи зраджувала Тонка коханого. Для Музіля 
важливішим є простежити шлях інтелекту від підозри до пошуку, оскільки загадкова ва-
гітність стає випробуванням для молодого чоловіка не тільки як моральної істоти, але і як 
істоти мислячої» [6, 15].

Досліджуючи художні особливості циклу новел «Три жінки», доцільно виокремити 
неодноразове введення в тканину тексту мотиву знання / релігії, віри. Даний мотив реалізо-
ваний автором як допоміжний елемент. Він не впливає на розвиток сюжету, а допомагає при 
розробці теми вразливості наукового методу пізнання. Хоча в новелі «Тонка» неодноразово 
проводиться паралель між героїнею та Дівою Марією, тема релігії та знання порушена ав-
тором для того, щоб ще раз показати недосконалість наукового методу. Р. Музіль вважав, що 
спрощення сучасного світу за допомогою понять, формул, теорій є невід’ємною складовою 
наукового мислення. При цьому він виділяє типові риси явищ, які повторюються. Якщо 
вчений намагається довести існування певного явища, він повинен спостерігати його до-
статню кількість разів. Натомість явище, яке «трапилось» тільки один раз, не існує з точки 
зору науки. Власне, героїня Тонка постає самобутнім символом такого явища. 

Для аналізу людської свідомості та пізнання Р. Музіль апелює до наукового арсеналу 
точних наук, у першу чергу, математики, де раціональність та точність поєднані з вели-
чинами припущень та ірраціонального, а душа людини наповнена саме тим неосяжним. 
Важлива деталь: в есе «Математична людина» автор виражає мрію, щоб «авантюрність», 
«фантастичність» чистої математики поширювалась не тільки на раціональні сфери, але й 
на сферу відчуттів [6, 16]. Тут виникає питання про природу та вираження психологізму 
в новелах. Власне, це те, що робить твори циклу «Три жінки» несхожими на інші твори 
Р. Музіля. Атмосфера загадковості об’єднує всі три новели. За типом сюжету «Португалка» 
та «Ґріджія» наближені до казки, а історія про дівчинку з бідного кварталу Антонію (Тонку) 
схожа на легенду.

Особливого колориту автор досягає за допомогою сповненого символіки мотиву «чу-
десного» у новелі «Португалка». Шлях до фізичного та духовного одужання фон Кеттена 
побудований згідно логіки чарівної казки. Для того, щоб отримати душевний спокій, каз-
ковий лицар повинен подолати безліч перепон, переборюючи передусім самого себе. На 
цьому шляху барон фон Кеттен зустрічає трьох казкових «заступників»: вовка, кішку та 
друга дитинства своєї дружини. В кожному з них він бачить втілення того, що живе в його 
власній душі. Вовк – хижак, мисливець, образ привитий фон Кеттену з дитячих літ; кіш-
ка – слабка людська натура, яка протиставляється «вовчій»; уважний, галантний та близь-
кий друг португалки наче замінює молодій дружині те, чого не вистачає її чоловіку. Кожна 
спроба перебороти себе закінчується для фон Кеттена появою іншої перепони. Позбувшись 
вовка, з’являється мила кішечка, яка «приймає на себе» тілесні муки героя. Після всіх «каз-
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кових» чудес Р. Музіль все ж залишає місце для «людського» дива. Стоячи перед рішенням 
вбивства молодого португальця, герой здійснює проступок, який важко пояснити з раціо-
нальної точки зору. Сходженням на звисаючу скелю фортеці фон Кеттен символічно долає 
відчуженість між собою та португалкою. Коли зцілений, сповнений життя лицар постає 
перед дружиною, вона руйнує стіну мовчання словами: «Wenn Gott Mensch werden, kann er 
auch Katze werden» [9, 341]. Новела «Португалка» – найбільш оптимістичний твір Р. Музі-
ля. Однак, даний оптимізм базується на очікуванні «дива», яке розкриває одну з таємниць 
щодо ефекту художньої цілісності і досконалості у творах зі збірки «Три жінки». Р. Музіль 
влучно вкраплює у сюжет дива, магічність та фантастичність. Таким чином, головні герої 
в новелах «Ґріджія» та «Португалка» отримали можливість «жити» завдяки законам казки, 
що допускають чудесне. 

Ще один аспект: на відміну від чоловічих образів, показаних автором в різних рефлексіях, 
жіночі – майже нерухомі. Проте «масштабність» жіночих образів, на думку Д. Давліанідзе, 
зумовлена тим, що вони наділені легендарними рисами, які притаманні міфічним істотам та 
божествам [6, 22]. Використовуючи міфічні образи, автор створив на тлі художньої тканини 
новел особливі та надзвичайно змістовні символи невичерпності художнього образу.

Висновки. Аналіз художніх особливостей збірки новел «Три жінки» з проекцією на 
специфіку організації мотивів дає підстави дійти висновку: за допомогою художніх засобів 
Р. Музіль привернув увагу до актуальних проблем першої половини ХХ ст. Цілісна розроб-
ка моральної тематики досягається крізь призму втілення наскрізних мотивів. Автор пред-
ставляє їх як теми, що суттєво змінюють долю героїв. Загалом новелістика Р. Музіля – це 
самобутній художній феномен у німецькомовному письменстві.
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КАТЕГОРІЯ ХРИСТИЯНСЬКОГО СИМВОЛУ 
ТА ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ1

У дослідженні зроблено спробу окреслити семантику поняття «sacrum», дати визначення 
сакрального часу і простору, позаяк поняття «сакральне» вживається здебільшого в цих атри-
бутивних відношеннях.

Ключові слова: Біблія, sacrum, символ, літературний процес, поетика.

Dmytriv I. The christian symbols category and its functioning in fi ction. The author made an 
attempt to outline the term ‘sacrum’ semantic fi eld, and at defi ning such notions as sacred space and 
sacred time, as it is predominantly these words to which the characteristic of ‘sacredness’ is attributed 
in the discussion texts.

Key words: the Bible, sacrum, symbol, literary process, poetics.

Дмытрив И. Категория христианского символа и его функционирование в художествен-
ном тексте. В исследовании сделана попытка очертить семантику понятия «sacrum», дать 
определение сакрального времени и пространства, поскольку понятие «сакральное» используется 
преимущественно в этих атрибутивных отношениях.

Ключевые слова: Библия, sacrum, символ, литературный процесс, поэтика.

Постановка проблеми. У поезії ХХ століття, яка характеризується ускладненістю 
філософських, естетичних та стильових пошуків, особливого значення набуває образ-
символ. У художньому творі символ оформляється в культурний код минулого, часто 
набуває ознак сакральності. Чи не найбагатшим джерелом символів є Біблія. Відомий 
італійський біблеїст о. Валеріо Мануччі так представляє Біблію у символічному плані: 
«Біблійна історія є величезною скарбницею символів, завдяки якій Писання володіє 
двома прекрасними рисами – безконечності і невичерпності. Завдяки цим особливос-
тям Біблія здатна наповнювати життя та історію практично всіх часів і народів» [10, 3]. 
Саме така невичерпна символічна наповненість зумовила особливий інтерес творців 
модерної літератури, у тому числі й української, до образів Біблії та християнської тра-
диції, що виявляють свою надзвичайну продуктивність у поетичній творчості.

Аналіз досліджень. До проблем символу зверталися представники як східного, так 
і західного богослов’я. Серед них П. Флоренський, О. Мень, С. Аверінцев, М. Бубер, 
П. Тілліх та інші. Одним з найбільш послідовних і системних досліджень про симво-
лізм можна вважати символологію О. Лосєва, який у своїх працях використовує шеллін-
ґівську аналітику поняття «виразності» у взаєминах внутрішнього і зовнішнього, ідеї та 
образу, особистого і загального. У працях О. Лосєва останнього періоду можна зустріти 
прямі натяки на святоотцівську традицію східного богослов’я, а саме на твори Симеона 
Нового Богослова, Максима Ісповідника, Діонісія Ареопагіта, Григорія Нисського. Із 
сучасних досліджень особливого значення набувають праці Романа Мниха.

Метою статті є окреслення категорії релігійного символу. Для реалізації мети став-
ляться такі завдання: охарактеризувати категорію sacrum; з’ясувати співвідношення 
містики і літератури; окреслити ґенезу біблійного символізму, виходячи з основних 
принципів біблійної герменевтики.

© Дмитрів І. Категорія християнського символу та його функціонування в художньому тексті
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Виклад основного матеріалу. У ході розвитку європейської естетики погляди на 
природу символу змінювалися, але, узагальнюючи досвід досліджень у цій галузі, Ро-
ман Мних зауважує, що в Європі історично склалися принаймні чотири типи, чотири 
концепції символу та символізму:

1. Перша концепція починає формуватися у межах міфологічного світогляду і на-
бирає логічного пояснення у релігії, коли будь-яке буття обов’язково «розколюється» 
на дві половини (життя земне і посмертне, свідомість людська і премудрість Господня 
тощо). Символічний зв’язок між такими половинами має теологічний характер, а сама 
символіка почасти базується на містичних образах.

2. Другу концепцію можна назвати семіотичною, бо вона базується на знаковій 
природі символу. Наукове оформлення цієї концепції почалося у св. Августина, коли 
він поставив такі два питання: з одного боку, чи можливе і як можливе знання, а з друго-
го, – як можлива передача знання (як можливе навчання). Тут, безперечно, маємо справу 
з семіотичним характером символізму.

3. Третя концепція символу – психологічна і психоаналітична, вона оформилась 
у працях Зіґмунда Фройда та Карла-Ґустава Юнґа. Розколотість та відмежованість тут 
стосується, з одного боку, внутрішнього світу індивіда, а з другого – його екзистенцій-
ного середовища. Проблема індивідуальної психічної символіки (З. Фройд), як і сим-
воліки загальнолюдської, архетипної (К.-Ґ. Юнґ), пов’язана перш за все з поведінкою 
людини та її внутрішнім, душевним станом.

4. Нарешті, четверта, універсальна концепція символізму – культурологічна, що 
оформилась в теорії символічних форм Ернеста Кассірера, частково вбирає всі попе-
редні і, що видається найважливішим, приводить їх до певної історичної системи. При 
цьому навіть величезний науковий досвід стає складовою культури, відображаючи суть 
творчого шляху Е. Кассірера: від логіки І. Канта і логіки природничих наук до філософії 
культури [12, 8–9].

Зародившись наприкінці ХVІІІ століття, естетична теорія символу відповідала очі-
куванням романтиків знайти нові форми розуміння дійсності і її опису. Символ визна-
чався як органічна єдність ідеї та образу, як прояв загального в одиничному. Звісно, 
символізм не є творінням романтичної епохи. Термін «символізм» виник в Античності 
й означав «співпадання, об’єднання, скидування в одне». З часів Платона символізм 
став засобом особливого тлумачення міфів і буття космосу. Розквіт символічного сві-
торозуміння припадає на Середні віки. «Це була епоха самих символів, а не їх теорії, 
– зазначає О. Лосєв. – Справжньої теорії символу, з урахуванням усієї складності цього 
поняття, людство не знало ще дуже довго. Однак досвід символічного мислення завжди 
був властивий людині, а в деякі епохи цей досвід був особливо напруженим» [9, 76].

Поява та розвиток теорії символу в романтичній філософії і в німецькому ідеалізмі 
пов’язана з переворотом у філософії, який здійснив Імануїл Кант своєю «Критикою 
чистого розуму», встановивши жорсткі межі для раціонального знання і понятійного 
мислення. На відміну від органічного розуміння символу Ф. Шеллінґом, Геґель у своїх 
працях з естетики наближує його до знакової умовності. Обидві позиції – шеллінґівська 
і гегелівська – це два основні погляди на символізм: органічно-реалістичний і умовно-
алегоричний. Дещо інше потрактування символу у європейській думці можна зустріти 
у Ґете і Ніцше, Вагнера і Юнґа; психоаналітика останнього значною мірою була зверне-
на до феномену релігії у спробі пояснення фундаментальних віроповчальних положень 
як архетипних символів колективного несвідомого. У ХХ столітті кульмінацією і синте-
зом попередніх символічних теорій стали праці Ернеста Кассірера. Символ – це єдність 
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змісту і чуттєвості, в якій енергія людського духу пов’язує ідеальне значення з кон-
кретним чуттєвим знаком. На цій «символічній» стадії, на відміну від «алегоричної», 
знак виступає як самодостатня сутність і не потребує референції до чуттєвого об’єкту. 
Оскільки основною духовною діяльністю людини є наділення змістом чуттєвих вра-
жень за посередництвом символізації, то звідси антропологічне визначення Кассірера: 
людина є «істота символічна». У процесі своєї символічної діяльності вона створює 
символічні форми – міф, мову, мистецтво, релігію, науку [7, 471–472]. Можна твердити, 
що праця Е. Кассірера «Філософія символічних форм» стала помітним явищем у філо-
софії культури ХХ століття. 

Інтерпретація біблійної символіки – це тлумачення взаємин, які склалися в історії 
культури між текстами двох творів: текстом Біблії і конкретним текстом художнього 
твору [11, 87]. У цьому контексті однією з найважливіших проблем, пов’язаних із ви-
вченням біблійних елементів у художньому творі, є проблема sacrum, оскільки біблій-
ний символ у художньому тексті відображає «сакральний» досвід автора, являючись ре-
зультатом діалогу автора з Біблією. Р. Мних зазначає, що здебільшого при інтерпретації 
художнього твору поняття «сакральне» вживається в таких атрибутивних відношеннях: 
«сакральний простір», «сакральний час», «сакральне ім’я» [11, 29].

Для належного розуміння проблеми sacrum у художньому творі важливо з’ясувати 
семантику поняття «сакральне», яке прийшло з латини до словника практично всіх євро-
пейських мов, у тому числі і слов’янських. Латинське поняття sacrum походить від дав-
ньоримського sacer, яке, на думку дослідників, є найбільш точним і спеціальним виражен-
ням «священного» [4, 37]. Пауль Тілліх пише: «Святість – це феномен, який пережива-
ється. Вона є важливою пізнавальною «дорогою» до розуміння природи релігії, оскільки 
вона – найбільш адекватна основа, яку ми маємо для розуміння божественного. Святість 
і божественність необхідно інтерпретувати корелятивно. Сфера богів – це сфера святості. 
Всюди, де проявляється божественне, встановлюється священне царство. Все, що нале-
жить до божественної сфери – освячене. Божественне – це святе» [13, 230]. До того ж, 
«святість Бога – це не якість сама по собі; це така якість, яка кваліфікує всі інші якості як 
божественні. Його влада – це свята влада. Його любов – це свята любов» [13, 288].

Відомий польський дослідник Стефан Савіцький так характеризує сакральне: 
«Sacrum (…) – це все, що в якийсь спосіб переступає реальність і дочасність, вказуючи 
на існування «надреальної» дійсності, від якої людина є узалежнена, яка виводить на яв 
сенс її існування, тлумачить її трансценденцію. Це те все, що стосується релігії й віри в 
«надприродне», але одночасно відрізняється від того, що окреслюємо як «магічне» чи 
«фантастичне» [14, 95].

Вікторія Головей зауважує, що близьким за змістом до sacrum є поняття «сакра-
ментальне», яке часто вживається як синонім до сакрального. Проте слово «сакрамен-
тальний» має ще один смисл: освячений традицією, традиційний, а також – заповітний. 
Заповітний – такий, що генетично і змістовно пов’язаний з божественним заповітом, 
отже, заповітне несе в собі знаки божественного Заповітне – це також і задушевне, вта-
ємничене. Задушевність, інтимність характеризує глибоко особистісну духовну сторо-
ну, іманентність духовно-чуттєвих переживань сакрального людиною, а разом із тим 
– унікальність особистості, її внутрішнього світу, являючи собою форму автентичного 
буття. Те, що приховане, «невиразиме», свідчить саме про себе, але свідчення це звер-
нене тільки до обраних, посвячених [4, 40].

Нетрадиційне визначення сакрального знаходимо також у Роже Каюа, який вживає 
слово «сакральне» за межами суто релігійної сфери, щоб позначити те, чому кожна лю-
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дина присвячує найкраще в самій собі, що кожна людина вважає найвищою цінністю, 
що вона шанує, чому вона в разі потреби віддала б у жертву життя. Сакральне – це іс-
тота, річ або ідея, якій людина підкоряє всю свою поведінку, яку вона не погоджується 
бачити об’єктом дискусії, осміяння та жартів, якої вона не зречеться й не зрадить хоч 
би за яку ціну [8, 170]. «Сакралізувати – означає щось зробити священним, шанованим, 
визнати особливо цінним для суспільства. Те, що стало сакральним, живе не стільки в 
офіційних законах, скільки в духовному світі особистості. Однак не кожне освячення 
чогось чи когось обов’язково пов’язане з релігією. Так, в умовах тоталітарного суспіль-
ства можуть бути специфічно освячені керівники, органи партійної і державної влади, 
певна символіка тощо», – пише Л. Виговський [3, 204]. Роже Каюа вважає, що для того, 
щоб зробити сакральною якусь річ, справу чи істоту, достатньо поставити служіння їм 
за найвищу мету і присвятити їм своє життя [8, 172].

Мірча Еліаде визначає священне як таке, що протилежне мирському. Людина усві-
домлює священне, бо воно проявляється, виказує себе як щось цілком відмінне від мир-
ського. Термін profanum є корелятивним до поняття sacrum. Корелятивна пара sacrum-
profanum («святість-світськість») взаємно доповнюють одне одного, але одночасно з 
тим «святість» є «протиставленням до того, що є profanum» [6, 8]. Саме в латині най-
чіткіше проявляється як відмінність між профанним і сакральним, так і амбівалент-
ність «священного», – це і присвячене богам, і демонічне, величне і прокляте, гідне 
поклоніння і жахливе, таке, що відлякує [4, 38]. Або, як пише Мірча Еліаде: «Священне 
і мирське – це два способи буття у світі, дві екзистенційні ситуації, які людина розви-
ває упродовж усієї історії. Священне насичене буттям. Священна сила – це водночас 
реальність, вічність і діюча сила. Протистояння священне – мирське часто трактується 
як опозиція між реальним та ірреальним, або псевдореальне. Тому цілком природно, 
що віруюча людина прагне від усієї душі бути, брати участь в реальності, насититися 
силою» [6, 9–10].

В. Головей також наводить два погляди на сакральне з християнської точки зору. 
Вона стверджує, що у християнському теологічному дискурсі онтологічний аспект свя-
щенного трактується досить неоднозначно. Частина теологів вважає, що всесвіт тво-
риться в космічній Божественній Літургії священною силою Бога. Тому все створене є 
«потенційно священним, немає нічого світського в розумінні профанного, нічого ней-
трального: або божественне, святе, або демонічне. Людина або є «ангелом святості», 
образом Бога, або «носить маску звіра» [4, 42].

Окрім того, Еміль Дюркгайм наголошує на іншості, окремішності сакрального сві-
ту: «Сакральний світ – це окремий світ (…), він протистоїть світові мирському, до нього 
слід ставитись відповідним чином: якщо в наших стосунках з речами, які створюють 
сакральний світ, ми послуговуємося жестами, мовою, діями, котрі використовуємо в 
наших стосунках з речами мирськими, це означає, що ми не обізнані з його природою і 
плутаємо з тим, чим він не є» [5, 298].

Концепція святого контрастує з двома іншими концепціями – нечистого і секуляр-
ного. Святе і нечисте виключають одне одного. Слово «секулярне» менш виразне, ніж 
слово «профан», яке означає «перед дверима» святості. Перебування перед дверима 
святилища не означає сам по собі стан нечистоти. Однак, на думку Пауля Тілліха, слово 
«профан» прийняло конотацію «нечистого», тоді як термін «секулярний» залишився 
нейтральним. Проте секулярне непрямо пов’язане зі святим. Воно стає носієм святого і 
в ньому може проявитися божественне. «Все секулярне потенційно є священним, тобто 
є доступним для освячення» [13, 233].
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У цьому контексті важливо окреслити поняття сакрального простору і часу. Мірча 
Еліаде пише: «Для релігійної людини простір не є однорідним. Існує священний про-
стір, він «могутній», значущий, існують інші простори, не святі, позбавлені структури, 
стійкості, одне слово, аморфні. Для віруючої людини ця відсутність однорідності про-
стору полягає в усвідомленому протиставленні святого простору, при цьому тільки він 
є реальним, справді існуючим, і того хаосу, що його оточує, решти світу» [6, 12]. Через 
це релігійне і мирське життя не можуть існувати в одному просторовому вимірі. Для 
того, щоб сакральне могло існувати і розвиватися, необхідно облаштувати спеціальне 
місце, звідки виключається профанне. Саме тому і виникає потреба будівництва храмів 
та святинь, які постають частинами простору, призначеного для сакральних істот та 
проведення священних дій. Мірча Еліаде зазначає, що космологічна структура храму 
привносить нову релігійну цінність: святе місце в повному розумінні цього слова, дім 
богів, храм безупинно освячує Світ, бо він одночасно і втілює, і вміщує його. Врешті-
решт, завдяки храму Світ цілком освячується заново. Яким би нечистим не був Світ, 
він постійно очищується через святість храмів, яка не підвладна жодному земному 
оскверненню [6, 33]. Нетипові приклади сакрального і профанного простору присут-
ні у творчості Б.-І. Антонича. Поет до певної міри сакралізує людину як храм Божий, 
святилищем цього храму є серце людини, наприклад: «У жолобі мойого серця сьогодні 
народився Бог» («Слава на висотах») [1, 61], «Кудою переїдеш – велика переміна, / ку-
дою переїдеш – життя сміється, / а на ночівлю Ти приїдеш в небагату, / курну, прокляту 
/ мойого серця хату» («Спасай, Царице!») [1, 86].

До цього необхідно додати, що релігійне життя і життя мирське не можуть співіс-
нувати у тому самому проміжку часу. Відтак, для першого необхідно встановити певні 
дні й періоди, що мають бути звільненими від будь-яких мирських справ. Саме таким 
чином і виникли свята, які спершу мали релігійний характер. «Існують відрізки свя-
щенного часу, часу святкувань; з іншого боку, існує і час мирський, звичайний проміж-
ок часу, в який відбуваються дії, що не мають релігійного значення. Між цими двома 
видами часу, звісно ж, наявний зв’язок безперервності; однак через ритуали віруюча 
людина може без перешкод «перейти» зі звичайного часу в час священний (…) Будь-яке 
релігійне свято, будь-який літургійний час є реактуалізацією священної події, що від-
булася «на початку» [6, 37]. Катерина Батаєва у дослідженні «Три рівні герменевтики 
релігійного міфу» наголошує, що кожна окрема людина, яка втілює у своєму житті ре-
лігійну міфічність, йде «подвійним» життєвим шляхом, – шляхом історично-часовим і 
шляхом духовно-понадчасовим» [2, 227]. Наприклад, у вірші «Зелені свята» Б.-І. Анто-
нича йдеться про національну українську традицію не тільки християнських, а також 
язичницьких коренів. Святковий настрій та споглядання весняного відродження трави 
викликають асоціацію з Христовим Воскресінням і переносяться на власну онтологіч-
ну історичність: «Моя душа була розп’ята, / сьогодні знов жива» [1, 74]. Зрозуміло, що 
релігійне життя людини практично неможливо зосередити тільки в спеціально для цьо-
го визначених просторових і часових вимірах. Тому воно має здатність тією чи іншою 
мірою проникати у світ мирський. 

Висновки. В історії європейської культури sacrum як категорія сформувалася і 
функціонує у трьох ідейно-естетичних парадигмах: 1) парадигма міфологічна, яка відо-
бражає рівні класичної опозиції М. Еліаде sacrum – profanum; як правило, у художньо-
му творі sacrum представлений міфологічними структурами і архетипами (сакральний 
простір, час, числа); 2) парадигма релігійно-християнська, яка відображає проблеми 
власне християнської культури; тоді sacrum у літературі представлений перш за все 
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християнською символікою і християнськими мотивами, говорити про міфологізм яких 
некоректно, оскільки для християнина (автора чи реципієнта) біблійні події не є міфом, 
а реальністю; 3) парадигма соціально-політична, яка представляє особливі випадки, 
коли сакральними стають такі поняття, як свобода держави, особиста свобода, родинні 
зв’язки і т. д.; у таких випадках сакральне дуже часто виражається біблійною символі-
кою (образ Каїна чи Мойсея) [11, 33].

Саме поділ на такі ідейно-естетичні парадигми дає можливість використовувати їх 
як своєрідну методологічну систему координат, яка дасть можливість надалі шукати 
сакральних елементів в українській поезії міжвоєнного періоду.
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ЖАНРОВА СТРУКТУРА МАЛОЇ ПРОЗИ ЕРНСТА ВІХЕРТА 
В КОНТЕКСТІ НІМЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЕМІГРАЦІЇ1

У статті зроблено спробу проаналізувати особливості жанрової структури малої прози 
Ернста Віхерта, яка увиразнює злободенні аспекти суспільно-політичної ситуації 20-30-х рр. 
ХХ ст. у Німеччині за умов внутрішньої еміграції. Акцентовано на питанні жанрових дефініцій 
новели та оповідання, розкрито специфіку тлумачення й трактування жанру новели у німець-
кому літературознавстві. 

Ключові слова: мала проза, новела, оповідання, внутрішня еміграція, циклічність, антро-
поцентризм, інтерпретація.

Zhovtani R. Genre structure of fl ash fi ction by Ernst Wiechert within the German Emigration 
Literature context. In this paper an attempt is made to analyze the genre structure peculiarities of fl ash 
fi ction by E. Wiechert, that masterly emphasizes the topical aspects of the socio- political situation in 
the 20- 30’s XX century in Germany in inner emigration terms. The attention was drawn on the issue of 
genre defi nitions of novels and short stories, the specifi c elucidation and interpretation of genre novels 
in German literary criticism was revealed.

Key words: fl ash fi ction, novel, short story, inner emigration, cyclical, anthropocentrism, 
interpretation

Жовтани Р. Жанровая структура малой прозы Эрнста Вихерта в контексте немецкой 
литературы эмиграции. В статье сделано попытку проанализировать особенности жанровой 
структуры малой прозы Эрнста Вихерта, которая иллюстрирует сложные аспекты обще-
ственно-политической ситуации 20-30-х гг. ХХ в. в Германии в условиях внутренней эмиграции. 
Акцентировано на вопросе внутрижанровых дефиниций новеллы и рассказа, раскрыто специ-
фику трактовки жанра новеллы в немецком литературоведении.

Ключевые слова: малая проза, новелла, рассказ, внутренняя эмиграция, цикличность, ан-
тропоцентризм, интерпретация.

Постановка проблеми. Поліжанровий творчий доробок Ернста Віхерта 
(1885 – 1950) відіграв істотну роль у розвитку німецькомовного літературного про-
цесу першої половини ХХ ст. Його перу належать романи, з-поміж яких значного 
резонансу набуло широке прозове полотно «Мертвий ліс» («Totenwald», 1939) [12], а 
також цикли віршів та публіцистичні статті. Роздуми Е. Віхерта, що увиразнюють зло-
боденні аспекти суспільно-політичної ситуації тогочасної доби за умов внутрішньої 
еміграції, опубліковані у двох книжках автобіографічного характеру: «Ліси й люди. 
Юність» («Wälder und Menschen. Eine Jugend», 1936), «Роки й часи. Спогади» («Jahre 
und Zeiten. Erinnerungen», 1949). На початку 30-х рр. митець створив низку п’єс для 
театру. У свою чергу, упродовж 20 – 30-х рр. ХХ ст. Е. Віхерт значну увагу приділив 
формам малих жанрів: оповіданням та новелам. «Термін «мала проза» («Kurzprosa») 
об’єднує новели, мініатюри, афоризми, записи в щоденнику, листи, незакінчені фраг-
менти, штрихи та навіть записи розмов. Кожне з цих жанрових визначень, як відомо, 
не має завершених меж» [3, 5], – таку дефініцію подає російський літературознавець 
В. Зусман. У цьому зв’язку доцільно наголосити: у німецькому літературознавстві 

© Жовтані Р. Жанрова структура малої прози Ернста Віхерта в контексті німецької літератури 
еміграції
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жанровий склад малої прози дещо відрізняється від тієї інтерпретації, що зазначена у 
запропонованому визначенні. Це пов’язано передусім з особливостями розвитку літе-
ратурознавства в Німеччині, а також культурно-історичною своєрідністю країни. Від-
так жанри малої прози охоплюють «новелу» («Novelle»), «оповідання» («Erzählung», 
«Geschichte»), «оповідку», «коротке оповідання» («Kurzgeschichte»), «концентрова-
не оповідання» («Kürzestgeschichte»), «календарну історію» («Kalendergeschichte»), 
«прозову мініатюру» («Prosaminiatur»), «нарис» («Skizze»), «поезію в прозі» 
(«Prosagedicht»), «фейлетон» («Feuilleton»), «анекдот» («Anekdote») [2, 20].

Усе це підкреслює актуальність дослідження особливостей малої прози Е. Віхерта.
Аналіз досліджень. Питанню класифікації та систематизації жанрів малої прози 

присвячені праці таких дослідників, як М. Бахтін, Ф. Воллман, Л. Гінзбург, М. Гірш-
ман, І. Денисюк, К. Додерер, Б. Ейхенбаум, І. Зимомря, Л. Кауфман, І. Кляйн, Н. Лей-
тес, Ф. Локеман, Ю. М. Лотман, Т. Мейзерська, Й. Мюллер, Г. Поспелов, К. Ротман, 
Б. Томашевський, М. Фік, К. Фішер, О. Фрейденберг та ін. У цьому плані слід уви-
разнити: в українському літературознавстві художні моделі Е. Віхерта системно не 
досліджені. Твори німецького письменника не перекладені ані російською, ані укра-
їнською мовами.

З-поміж критичних розвідок про життя та творчість Е. Віхерта варто виокреми-
ти праці «Тема антифашизму в творчості Е. Віхерта (До еволюції творчого методу)» 
(1979) Л. Кауфман, «Творчість письменників-антифашистів в Німеччині в роки на-
цизму. Проблематика. Поетика» (1983) Л. Кауфман, «Дослідження творчого дороб-
ку Ернста Віхерта» («Untersuchungen zum Werk Ernst Wiecherts») (1987) A. Мессінг, 
«Дисидентська новела Ернста Віхерта «Білий буйвол або про велику справедливість» 
(«Ernst Wiechert’s dissident novella «Der weisse Büffel oder grossen Gerechtigkeit») (1989) 
Ф. Паркес- Перрета, «Виховання за колючим дротом. Значення та дилема консерва-
тивної опозиції Ернста Віхерта» («Erziehung hinter Stacheldraht. Wert und Dilemma von 
Ernst Wiecherts konservativer Opposition») (1999) Л. Кренцлін, «Ернст Віхерт. Той, хто 
рухає серця» («Emst Wiechert. Der die Herzen bewegt») (2003) X. - M. Плесске, «Кон-
цепція людини в малій прозі Ернста Віхерта 1920-30-х років» (2004) О. Лукінової.

Мета статті полягає у розкритті особливостей жанрової структури малої прози 
Ернста Віхерта 20-30-х рр. ХХ ст. у контексті німецької літератури еміграції.

Виклад основного матеріалу. Системне вивчення німецькомовного письменства 
ХХ ст. за сучасних умов вимагає уточнень щодо сформованих наукових схем висвіт-
лення його історії. Це стосується, зокрема, ролі літератури у вигнанні, яка тривалий 
час залишалася другорядним об’єктом історико-літературних досліджень. Врахуван-
ня творчих здобутків авторів, які жили й творили в еміграції, у тім числі внутрішньої, 
дає можливість вибудувати інтегральну картину мистецьких досягнень німецькомов-
ного культурного простору.

Мала проза Е. Віхерта 20-30-х рр. ХХ ст. загалом не відрізняється жанровим роз-
маїттям. Певною мірою це зумовлено тим, що вона охоплює оповідання та новели, 
які автор об’єднав у цикли. У цьому контексті заслуговує поглибленого вивчення 
питання жанрових дефініцій новели та оповідання, а звідси – розкриття специфіки 
тлумачення й трактування передусім жанру новели у німецькому літературознавстві. 
Примітно, що дефініція названих жанрів нерідко сприймається тим чи іншим авто-
ром умовно. Так, звернення Е. Віхерта до конкретного жанру визначається не тільки 
особливостями його художнього методу, пов’язаного з авторським світоглядом, але й 
неоромантичною проблематикою, до якої він апелює у своїй творчості.
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На межі XIX – XX ст. новела стала одним із найбільш популярних жанрів у Німеч-
чині [8]. При цьому відомий теоретик німецької літератури Г. Фішер аргументовано 
відзначає: на початку XX ст. стало «важко й майже неможливо визначити жанри, тому 
що кожен новий твір того чи іншого жанру може абсолютно перекреслити уявлення, 
які вже склалися про нього». Дослідник слушно вважає, що «можна назвати головні 
елементи новели, однак завжди будуть існувати новели, які не мають деяких її скла-
дових» [10, 172–173].

Німецька новела XX ст. відрізняється від інших форм не тільки розміром, але й 
тональністю подій. Неочікуваний випадок визначає весь наступний розвиток сюжету, 
а дієві особи безпосередньо пов’язані з ним. Обов’язковою умовою для новели по-
винна бути також «спонтанність, відсутність плавного розвитку подій» [10, 173]. По-
чинаючи з творчості К. М. Віланда, новелу визначають як особливу форму короткої 
прози. Для неї важливим є, у першу чергу, епічне начало. Натомість авторське звер-
нення до реципієнта відсувається на другий план. Романтики привносять до жанру 
новели фантастичні, символічні елементи, мотиви сну. Реалісти акцентують увагу на 
постановці серйозних проблем, обов’язково пов’язаних із життям людини. Людвіг Тік 
наділяє новелу новим елементом, різким, несподіваним поворотом подій. Так звана 
теорія «сокола» розмежовує оповідання та новелу за ознакою «несподіваного поворо-
ту подій до чогось нового» [8]. К. Додерер у цьому зв’язку наводить слова Й. В. Ґете, 
який основним елементом новели назвав «нечувану подію» («unerhörte Begebenheit») 
[9, 63].

Для розкриття мети даної розвідки доцільно увиразнити можливі підстави для зі-
ставлення новели з іншими формами малих жанрів («Kurzgeschichte», «Erzählung»). 
Г. Фішер запропонував наступне порівняння: «Новела не може бути абстрактною, її 
сюжет обов’язково пов’язаний із суспільною проблематикою. Вона має мати адресата 
та свою мораль» [10, 172]. «Новела, – акцентує вчений, – полюбляє звичайне, повсяк-
денне, але водночас і несподіване, доленосне» [10, 173]. В новелі повинна бути рамка. 
Відтак Теодор Шторм назвав новелу – з огляду на її рамкову композицію – «сестрою 
драми» [10, 173]. Якщо ж її нема, то йдеться про хронологічну розповідь (оповіда-
ння) [10, 173]. За твердженням К. Фігнера, оповідання – це «коротка форма оповіді, 
де є сюжет, який побудований на співставленні часу». І. Кляйн, у свою чергу, визна-
чає оповідання як «натуральний рух подій» [11, 221]. Концентрацію події, описаної 
в новелі, особливо відзначив теоретик мистецтва Фрідріх Теодор Фішер. 1857 року у 
студії «Естетика» він наголосив: «Новела відноситься до роману, як промінь сонця до 
світлової маси» [8, 154].

Клаус Додерер, авторитетний німецький дослідник теорії «короткого оповідання» 
(«Kurzgeschichte»), розрізняє, власне, коротке оповідання та новелу: «Відмінність між 
обома формами полягає в тому, що новела, на противагу «короткому оповіданню», 
з дійсності переробляє та створює велику зображувану подію» [9, 63]. К. Додерер 
акцентує також на наступних моментах: «В новелі зображувана подія мотивована пе-
ребігом самих подій, в короткому оповідання – ні. Новела показує розвиток подій, 
коротке оповідання – ні» [9, 64].

Найбільш вичерпно, на наш погляд, основні складові жанру новели визначені у 
ґрунтовному виданні «Німецька історія літератури в 12 томах» (1994): обсяг, середній 
між романом та «Kurzgeschichte»; сюжет, взятий з життя або близький до дійсності; 
наявність випадку, неочікуваного, несподіваного повороту подій, які змінили б жит-
тя чи уявлення про світ головного героя; односюжетна, прямолінійна композиція; 
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об’єктивна, без коментарів манера викладу; ущільнений, вільний від пафосу та сло-
весних прикрас стиль; наявність символу [8, 157] і, нарешті, особлива функція опові-
дача. Г. Фішер говорить у цьому контексті про «об’єктивний виклад та нейтральність 
оповідача» [10, 173].

Отже, даючи відповідь на запитання, чи принципова для Е. Віхерта диференціація 
жанрів новели та оповідання, можна стверджувати: межі між цими формами радше 
умовні. Нерідко новели Е. Віхерта доцільно визначати на рівні оповідання. Прикладом 
тут може послужити оповідання-новела «Ферма мерців» («La Ferme morte», 1933). 
Низка його новел (приміром, «Проста смерть» («Der einfache Tod», 1931 – 1936), «Ле-
генда про останній ліс» («Die Legende vom letzten Wald», 1923 – 1924) не має рамкову 
композицію та несподівану зміну подій. Звідси – їхня близькість до оповідання. Це 
свідчить про те, що для Е. Віхерта важливими є не структурні формальні властивості 
жанрів, а їхні сутнісні якості.

Примітна деталь: для Е. Віхерта новела та оповідання не наділені жанровою ста-
більністю. Так, слідом за романтиками, письменник привносить у новелу символічні 
елементи, які часто стають лейтмотивними. Е. Віхерт використовує образи лісу як 
символ життя, мосту як символу переходу між реальним та ірреальним світами («Der 
Kinderkreuzzug» («Хрестовий похід дітей»), 1926; «Die Flucht ins Ewige» («Втеча у 
вічність»), 1927; «Der silberne Wagen»(«Срібний візок»), 1928; «Hirtennovelle» («Но-
вела пастуха»), 1934). Більшість новел посідає «класичний» структуроутворюючий 
елемент – «нечувану подію». Крім того, дана жанрова форма сприяє найбільшій кон-
центрації змісту та дає можливість відобразити весь комплекс світоглядних уявлень 
автора. Саме в оповіданнях та новелах Е. Віхерт розвиває основні теми та мотиви 
своєї творчості.

Визначальна особливість новел та оповідань Е. Віхерта –антропоцентризм. Тор-
каючись антропологічних проблем, автор вирішує їх на побутовому рівні. І, не див-
лячись на алегоричну складову, він виакцентовує актуальну реальність з переходом 
у Вічність. Розмежовуючи оповідання та новелу, які є основними в малій прозі Е. Ві-
херта 20 – 30-х рр., варто виокремити їхню онтологічну основу [12, 87].

Прозі Е. Віхерта 20 – 30-х рр. загалом притаманна циклічність. Вона дала мож-
ливість автору активізувати у жанровий потенціал, пов’язаний з осмисленням онто-
логічних проблем. Водночас вона маніфестує процес розмивання жанрових меж. На 
думку Л. Ляпіної, виокремлення циклу з усієї парадигми багатокомпонентних єднос-
тей обумовлено його цілісністю як результату взаємодії низки складових: «Цикл – 
естетичне ціле, яке являє собою низку самостійних творів. Всі вони відносяться до 
одного виду мистецтва, створені одним автором та скомпоновані ним у конкретну 
послідовність» [6, 3]. Упродовж досліджуваного періоду Е. Віхерт створив три ци-
кли новел: «Срібний візок. Сім новел» («Der silberne Wagen. Sieben Novellen», 1928), 
«Флейта Пана» («Die Flöte des Pan», 1930), «Святий рік. П’ять новел» («Das heilige 
Jahr. Fünf Novellen», 1936).

Е. Віхерт дотримується принципів циклічності прозових творів, не дивлячись на 
те, що жанр новели в нього нерідко трансформується в оповідання. Вони відобража-
ють його світоглядну концепцію. Як зазначає І. Кутлеміна, «цикл – своєрідна форма 
художньої цілісності, прагнення до детального опрацювання заявленої теми, свідчить 
про укладену концепцію світу, яку можна уявити у вигляді панно з мозаїки, де однако-
во важливим та значимим є кожен елемент» [5, 6]. Можна стверджувати: в 20-30-х рр. 
циклічність постає визначальним принципом творчості Е. Віхерта. Тут ідеться про 
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циклічність на рівні формування авторського художнього світу. З іншого боку, цикліч-
ність можна розглядати як «тенденцію, яка характеризує не тільки поетику окремого 
твору, а й художнє мислення автора, групи авторів-сучасників, літературної епохи» 
[5, 6].

Як наголошують М. Дарвін, Л. Ляпіна, І. Фоменко, прозаїчний цикл менш вивче-
ний у теоретичному аспекті, ніж ліричний [1; 6; 7]. Дослідники зазначають загальні 
умови його існування: авторський контекст, єдність творів, яка обумовлена задумом 
творця, загальна назва циклу, відносно стійкий склад в декількох виданнях. Вирі-
шальним є умовне уявлення циклу самим автором (В. Сапогов, І. Фоменко, Л. Ля-
піна, Ю. Шатін) [5, 6]. Підбір новел, які утворюють цикли, у Е. Віхерта невипадко-
вий. Адже новели, об’єднані в цикли, мають логіку внутрішньої побудови. Кожний із 
трьох циклів починається передмовою автора, яка виконує функцію не тематичного, 
але завжди змістового «зв’язку» творів в єдине ціле. Циклам новел Е. Віхерта при-
таманні також авторський задум композиції, самостійність творів, об’єднаних в цикл 
та доцентровість композиції. Особливість циклів німецького письменника полягає в 
їхній чіткій структурованості, підпорядкуванню всіх елементів загальному задуму.

Виключно важливу роль в авторському циклі відіграють циклоутворюючі зв’язки. 
З-поміж них виділяються три основні типи: заголовок, загальні прототипи композиції 
та лексика (І. Фоменко) [5, 8]. Заголовок є одним із основних компонентів організа-
ції тексту у Е. Віхерта. Він – самодостатній. Для розуміння заголовку як феномена 
важливими є два основні аспекти: а) тотожність заголовку з позатекстовим рядом (по-
бутовими реаліями, культурно-історичний прошарок та ін.), іншими словами, його 
асоціативна, позатекстова мотивація; б) співвідношення заголовок / текст (пряма, 
внутрішньотекстова мотивація). Роль заголовку в циклі визначається ще і його підпо-
рядкуванням цілому, зв’язком з іншими заголовками циклу. Так, наприклад, Е. Віхерт 
дублює заголовок циклу «Der silberne Wagen» назвою окремої новели. І. Кутлеміна 
справедливо зазначає, що такий прийом є «надзвичайно важливим способом орга-
нізації епічного ансамблю, який був відкритий на початку 19 століття в ліричному 
циклі, – це прототип опорних елементів, які виявляють семантично наповнену роль 
заголовку в циклі творів» [5, 8].

Назви циклів можна поділити на три основні групи [5, 8]: номінація з нульовою 
конотацією («Вероніка» («Veronika», 1931–1936); заголовки з імпліцитно вираженим 
авторським ставленням («Негарна» («Die Häßliche», 1930), «Проста смерть» («Der 
einfache Tod», 1931 – 1936), «Кандидат в смертники» («Todeskandidat», 1933); семан-
тична наповненість заголовків, яка стосується історичних парадигм світового мисте-
цтва [5, 9] («Капітан із Капернаума» («Der Hauptmann von Kapernaum», 1928–1929), 
«Сьомий день» («Der siebente Tag», 1928), «Адвент мерців» («Advent der Toten», 1931), 
«Апостол» («Der Jünger», 1933). Примітно, що Е. Віхерт найменше використовує заго-
ловки з нульовою конотацією. Натомість він приділяє увагу інтертекстуальним, пре-
цедентним заголовкам. Назви новел у циклах слугують не стільки оголошенням теми, 
стилістичної організації, скільки концентрацією авторської концепції.

Висновки. Аналізуючи проблему циклу у творчості Е. Віхерта, доцільно зверта-
ти увагу не тільки на літературні, але й культурологічні аспекти. У цьому контексті 
йдеться про онтологічний статус як жанрів, які складають художнє творіння, так і 
самого циклу. Усе це дає підстави стверджувати: мала проза Е. Віхерта 20-30-х рр. ХХ 
ст. підпорядкована осмисленню буттєвих питань.
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УДК 821.112.2.09
Іван ЗИМОМРЯ,

м. Дрогобич-Ужгород

КОМУНІКАТИВНІ ВИМІРИ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ 
НІМЕЦЬКОМОВНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ1

У статті зроблено спробу окреслити чинники, що визначають сутність комунікативних ви-
мірів німецькомовного літературного процесу ХХ – початку ХХІ століть. Встановлено, що харак-
тер системи взаємодій національних літератур у німецькомовному культурному просторі наочно 
проявляється не стільки через відтворення «комунікативної стратегії», скільки через акценту-
вання на критеріях прояву внутрішніх і зовнішніх функцій рецепції у типологічних зіставленнях 
і паралелях.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, німецькомовний культурний простір, транснаціо-
нальна література, література міграції.

Zymomrya I. Communicative dimensions in the literary process of German-speaking cultural 
space. In this article an attempt is made to outline the factors that determine the nature of the German-
speaking literary process’ communicative dimensions of XX - beginning XXI century. It was established 
that the nature of the national literatures interactions in the German-speaking cultural space is shown 
not only through reproducing “communication strategy”, but because of the emphasis on demonstration 
criteria of reception internal and external functions in the typological comparisons and parallels.

Key words: intercultural communication, German-speaking cultural space, transnational literature, 
migration literature.

Зимомря И. Коммуникативные измерения в литературном процессе немецкоязычного 
культурного пространства. В статье сделана попытка определить факторы, определяющие 
сущность коммуникативных измерений немецкоязычного литературного процесса ХХ – начала 
XXI веков. Установлено, что характер системы взаимодействий национальных литератур в 
немецкоязычном культурном пространстве наглядно проявляется не столько через воссоздание 
«коммуникативной стратегии», сколько через акцентирование на условиях проявления внутрен-
них и внешних функций рецепции в типологических сопоставлениях и параллелях.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, немецкоязычное культурное пространство, 
транснациональная литература, литература миграции.

Постановка проблеми. Інтенсивність міжкультурної комунікації залежить, не в 
останню чергу, від наявності державотворчого потенціалу нації як суб’єктної величи-
ни. У цьому зв’язку слід наголосити: у добу глобалізаційних перетворень кінця ХХ 
– початку ХХІ століть винятково актуального звучання у німецькомовному просторі 
набуло питання транснаціонального письменства. Його сутність зримо проступає пе-
редусім у досягненнях представників «літератури міграції» («Migrationsliteratur»). У її 
вимірах саме міжкультурна комунікація сприяє створенню спільних цінностей, єдиного 
соціокультурного простору, в якому можуть повноцінно розвиватися і взаємодіяти но-
сії різних культур. Звідси – посилена увага у критичному та художньому дискурсі до 
таких понять, як «еміграція», «постміграція», «міграція», «пам’ять» [7, 55]. На цілісне 
осмислення їхніх сутнісних ознак спрямована полеміка з традицією еміграції, а також 
віддзеркалення становища емігранта чи мігранта в інших суспільно-політичних умо-
вах. Цим пояснюється поява в художніх творах образів переміщеної особи, біженця, 

© Зимомря І. Комунікативні виміри у літературному процесі німецькомовного культурного про-
стору
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ґастарбайтера як героїв нового типу [11, 105]. У цьому контексті доцільно підкреслити: 
на зміні суспільного середовища як передумови міграції у 50-х рр. ХХ ст. акцентував 
Шмуель Ной Айзенштадт (1923 – 2010). «Міграцію, – стверджує американський уче-
ний, – визначаємо як фізичне переміщення окремих осіб або груп з одного суспільства 
до іншого. Це переміщення, як правило, вимагає розриву з одним соціальним середови-
щем і входженням до іншого, з відмінним характером» [6]. За таких обставин художнє 
слово набуває функції ознайомлення реципієнта з враженнями від зустрічі з «Іншим», 
що нерідко супроводжується культурним шоком, емоційним збуренням та втратою 
життєвих орієнтирів. Відтак доля письменника-емігранта пов’язується передусім з ви-
мушеним або добровільним відмежуванням від родини, членів етнічної групи, народу. 

Аналіз досліджень. Вагомість безпосередніх творчих здобутків репрезентантів лі-
тератури міграції аргументовано увиразнюють численні дослідницькі студії, присвяче-
ні її рецепції як самобутнього культурно-соціального явища [2; 4; 9; 12]. В українському 
літературознавстві вивчення зазначеної проблеми не має системного характеру.

Мета статті полягає в окресленні чинників, що визначають сутність комунікатив-
них вимірів німецькомовного літературного процесу ХХ – початку ХХІ століть.

Виклад основного матеріалу. Особливо помітну роль словесність емігрантів віді-
грає у Німеччині, де у системі національної літературної системи – попри узагальнено 
інтеграційну складову – окремішній світ творять літератури, представники якої дають 
можливість вести мову про а) німецько-турецьке (Іріс Аланялі, Ілган Атасой, Айше-
гюл Ацевіт, Імран Аята, Факір Байкурт, Фатма Блезер, Молла Демірел, Ренан Деміркан, 
Шінаші Дікмен, Тарек Дцінай, Ісмет Елчі, Айзел Изакін, Селім Издиґан, Еміне Севґі 
Издимар, Арас Ирен, Ферідун Цаймоглу), б) німецько-румунське (Елізабет Аксманн, 
Ганс Берґел, Рольф Боссерт, Інґмар Бранч, Ріхард Ваґнер, Ернест Віхнер, Клаус Гензел, 
Франц Годяк, Карін Ґюндіш, Вернер Зиллнер, Ян Корнеліус, Герта Мюллер, Оскар Пас-
тіор, Горст Самсон, Вілліам Тоток, Гельмут Фрауендорфер, Дітер Шлезак), в) німецько-
угорське (Жужа Банк, Терезія Мора, Ласло Чібо), г) німецько-арабське (Салім Алафе-
ніш, Сулейман Тауфік, Рафік Шамі), д) німецько-російське (Владімір Камінер, Наташа 
Водін), е) німецько-чеське (Лібуше Монікова, Ота Філіп), є) німецько-хорватське (Ма-
ріка Бодрожіч, Маріян Накіч), ж) німецько-польське (Артур Бекер), з) німецько-болгар-
ське (Ілія Троянов), и) німецько-італійське (Франко Біонді), і) німецько-іспанське (Хосе 
Олівер), й) німецько-японське (Йоко Тавада) письменство.

Виокремлені тенденції містять подібну сутність і для розвитку сучасного австрій-
ського літературного процесу. Широкий резонанс серед читачів та схвальні оцінки з 
боку критиків викликали в останні десятиліття німецькомовні твори вихідців із Чехії 
(Станіслав Стругар, Міхаель Ставаріч), Польщі (Адам Зєлінскі, Радек Кнапп), Росії 
(Владімір Вертліб), Болгарії (Дімітре Дінев, Яна Туманґелов), Угорщини (Ґеорґе Табо-
рі), Словаччини (Зденка Бекер), Ізраїлю (Дорон Рабіновічі), Ірану (Гамід Садр). Звісна 
річ, не всі названі імена рівноцінні, якщо концентрувати увагу на потужності їхньо-
го художнього світобачення, а відтак – його відтворення з проекцією на потенційного 
реципієнта. Однак, як носії цілісного пласту культури, для якого характерна особлива 
розмаїтість мистецьких візій, жанрово-тематичних моделей, творці-емігранти вносять 
важливий причинок для взаємозбагачення різномовних літератур. У свою чергу, пе-
ред науковцями постають складні завдання, націлені на виявлення типологічних па-
ралелей, прямих або опосередкованих контактів, відтінення одиничного й загального, 
новаторського й традиційного. Їхнє адекватне вирішення потребує вироблення вивіре-
них орієнтирів, фіксованих позицій на об’єктивній основі. Тому неприйнятним вида-
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ється використання формулювань-стереотипів на кшталт «заробітчанська література» 
(Gastarbeiterliteratur) [8], оскільки таке пейоративне визначення підкреслює відчуже-
ність, інакшість авторів, яким судилося реалізувати себе в новому культурному про-
сторі. 

Для розкриття досліджуваної проблематики вагому роль відіграє осмислення тих 
традицій, які мали місце за попередніх епох і органічно пов’язують минуле зі сучасним. 
Зв’язок поколінь, які активно здійснюють творчу діяльність в умовах емігрантського 
повсякдення або ж у координатах екстериторіальних центрів німецькомовного ареалу, 
виразно простежується при аналізі австрійського літературного процесу ХХ ст. Неізо-
льованість ланцюгу наступності досвіду підтверджує і творчість згаданих представни-
ків новітньої генерації, більшість з яких (А. Зєлінскі, З. Бекер, Р. Кнапп, М. Ставаріч, 
С. Стругар, Ґ. Таборі) прибула до Австрії з країн, що входили до організму Австро-
Угорської монархії. Це засвідчує той факт, що між культурами, в історичному розви-
тку яких була певна взаємодія, формуються тривалі передумови для тісного контакту. 
Таким чином, між мистецькими досягненнями, зокрема у малій прозі, авторів останніх 
десятиліть і їхніх попередників проступає умовний вододіл. Звідси – закономірність 
висновку, якого 1982 року дійшов Курт Адел (1920 – 2009): «У сучасній австрійській 
літературі вагомим є вклад іноземців. Не так важливою є їхня кількість сама по собі, як 
те, що майже всі вони з колишніх австро-угорських земель, – це знак непроминального 
зв’язку, знак пам’яті. Цілком природно, що в Австрії вони невдовзі використовують у 
комунікації німецьку мову (мова як єднальна ланка з країною перебування – І. З.); на-
томість незвичним, а відтак й істотним є те, що вони привносять: політичну і суспільну 
невсипучість, здатність адекватно сприймати критику на свою адресу; шкарубкість і 
самобутність висловлювань унаслідок стикування материнської та новонабутої мов; 
інакший, свіжіший та потужніший спосіб жити й відчувати, який особливою мірою 
проступає в Себестієнових еротичних творах, сповнених натуральності і позбавлених 
агресії. Усі вони бережуть і підсилюють підмурівки переємності, надають художній 
творчості Йозефа Рота або Ґрегора фон Реццорі нової перспективи; при цьому вони не 
формують завершеної величини, а продовжують зв’язок з тяглою традицією» [1, 195]. 
Як свідчить проведений аналіз, витоки цієї традиції закладені в екстериторіальних цен-
трах німецькомовного ареалу. Вони утвердилися на зламі ХІХ – початку ХХ століть у 
таких містах, як Чернівці, Львів, Краків, а також Прага.

На початку ХХ ст. місто над Влтавою відігравало ключову роль у духовному жит-
ті поліетнічного державного утворення – Австро-Угорщини. У межах цієї доби зри-
мо збагатили материк німецькомовного письменства такі діячі, як Фрідріх Адлер 
(1857 – 1938), Ґустав Майрінк (1868 – 1932), Віктор Гадвіґер (1878 – 1911), Пауль 
Леппін (1878 – 1945), Лео Перутц (1882 – 1957), Ернст Вайсс (1882 – 1940), Франц 
Кафка (1883 – 1924), Оскар Баум (1883 – 1941), Макс Брод (1884 – 1968), Фелікс Велч 
(1884 – 1964), Еґон Ервін Кіш (1885 – 1948), Отто Пік (1887 – 1940), Пауль Корнфельд 
(1889 – 1942), Людвіґ Віндер (1889 – 1946), Франц Віктор Верфель (1890 – 1945), 
Герман Унґар (1893 – 1929), Йоганнес Урціділ (1896 – 1970), Франц Карл Вайскопф 
(1900 – 1955). Усі вони – тією чи іншою мірою – пов’язані з культурно-соціальним 
середовищем велемовної Праги, а їхня творчість дотична до літературно-мистецьких 
систем багатьох народів.

У статті «Про розвиток празької німецької літератури від 1870 до 1939 рр.», роз-
глядаючи специфіку творчих змагань зокрема В. Гадвіґера та Ф. Верфеля як учасників 
неоромантичного угрупування «Молода Прага» («Jung–Prag»), чеський германіст Мі-



ISSN 2308-4855   357

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Çèìîìðÿ °. Êîìóí±êàòèâí± âèì±ðè ó ë±òåðàòóðíîìó ïðîöåñ±...

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

лан Тврдік зауважив: «У цих авторів фактично відсутній взаємозв’язок з національ-
ною літературної свідомістю. Чеське було для них чужим, німецько-австрійське – на 
значній віддалі, з судецькими німцями вони не могли себе ідентифікувати через їхні 
виражено націоналістичні переконання. Відсутність свідомості національної ідентифі-
кації полегшувало їм прийняття рішення покинути своє рідне місто, свою богемську 
Батьківщину. Втеча з Праги набула ще більшого поштовху після розпаду монархії» [10, 
98]. І справді, питання про національну ментальність митців австро-слов’янського про-
стору заслуговує на увагу. Їхня невизначеність зумовила те, що національно самобут-
ній суб’єкт, який репрезентував би духовність виключно конкретного народу, не став 
стрижневим об’єктом у доробку. Однак важко переоцінити їхнє значення у справі по-
жвавлення австрійсько-німецької, австрійсько-чеської, австрійсько-єврейської, австрій-
сько-російської, австрійсько-української взаємодії. У цьому контексті слід підкреслити: 
максимальних зусиль для утвердження цього багатовимірного процесу доклав Райнер 
Марія Рільке (1875 – 1926), світовідчуття якого віддзеркалює причетність до тривог як 
окремої особистості, так і всього людства. Йому належить особливе місце у хроніці 
взаємодії австрійської, німецької та української літературних систем на рівні моделі 
інтерпретаційних оцінок, з одного боку, та рецепції загалом – з іншого.

На 1867 – 1918 pp. – період розгортання культурно-історичної ситуації в усій Єв-
ропі у прямій залежності від реалій дуалістичної монархії – в австрійській літературі 
припадають спроби не «дискваліфікації традиційного канону» (Я. Поліщук), а впро-
вадження новаторських підступів до відображення дійсності на засіяному попередни-
ками ґрунті з метою контрастнішого змалювання трагедії людини у вирі абсурду. Ці 
підступи постають визначальними для жанрових модифікацій і упродовж наступних 
десятиліть. Таким чином, можна констатувати: понятійний алгоритм «австрійська літе-
ратура» невід’ємний від історії національного становлення австрійського народу. Різні 
її віхи залишили в пам’яті визначних його носіїв неоднозначні сліди. Підтвердження 
цьому знаходимо в щоденникових записах, приміром, Франца Кафки чи Петера Гандке. 
Відомо, що ілюзорні та міфічні уявлення про власну державу панували за часів Габ-
сбурзької монархії [13, 116–127]. Проте закріпилися вони в умовах Австро-Угорщи-
ни як дуалістичної держави, утвердженої на конституційних засадах у 1867 році. До 
речі, в її державному організмі більшість населення творили слов’янські народи. По-
дії Першої Світової війни зумовили занепад монархії. Після Сен-Жерменської угоди 
(1919) Австрія стала єдиним суб’єктом державності на своїх етнічних землях. Тільки 
в історичному контексті стає зрозумілою до певної міри абстрактна свідомість носіїв 
австрійської державності, для яких були характерні прагнення зберегти традиції свого 
народу і в Другій Республіці, тобто після драматичного 1945 року. На зміну ілюзорному 
поступово приходило реалістичне бачення історії. 

Переконливим свідченням того, яким повільним був процес ідентифікації, є ав-
стрійська література ХХ ст. загалом і мала проза – зокрема. Для цілої низки письмен-
ників поняття «Австрія» чи «австрійська ідея» відносяться до таких, які неможливо 
відірвати від минувшини. Переважна більшість видатних митців (Германн Брох, Франц 
Верфель, Петер Гандке, Еліас Канетті) почала сприймати Австрію як свою Батьківщину 
тільки після багатолітнього перебування поза її межами [5].

Зі творчого доробку багатьох представників австрійського письменства ХХ ст. не 
пунктирно, а органічно проступає феномен мультикультурності. Йдеться про позицію 
зрівноваженої й водночас полірівневої моделі розвитку, зокрема, духовних змагань 
різних народів і народностей у межах одного державного організму. До таких репре-
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зентантів австрійської літератури – тією чи іншою мірою – належать Петер Розеґґер, 
Марія фон Ебнер-Ешенбах, Петер Альтенберґ, Якоб Юліус Давід, Артур Шніцлер, 
Карл Шенгерр, Ґустав Майрінк, Гуґо фон Гофманнсталь, Штефан Цвайґ, Еґон Ервін 
Кіш, Карл Гайнріх Ваґґерль, Ільзе Айхінґер, Адам Зєлінскі. Оригінальність їхнього 
художнього письма не викликає сумніву, якщо мати на увазі оцінку, яку висловив Ми-
хайло Бахтін (1895 – 1975) щодо текстової структури з огляду на її сенс. Він постає, 
на думку вченого, як «діалогічний», бо ж виникає відповідне нашарування потоку 
«сенсу на сенс, голосу на голос» [3, 344]. У творчості названих авторів і має місце діа-
логізація як явище мультикультурності. Воно зумовлене, щоправда, неоднорідними 
чинниками і знайшло своє відображення в конкретиці відібраного й творчо викорис-
таного життєвого матеріалу. 

Деміфологізація визначень щодо німецько-австрійського літературного трансферу, 
що набула особливої значимості на зламі ХІХ – ХХ століть, зумовлює становлення кон-
цептуально нового етапу міжкультурного діалогу. За його умов австрійське художнє 
ядро динамічно нагромаджує ознаки постійного мистецького начала. У цьому контек-
сті важливо виокремити звучання німецькомовного простору як домінанти на сучас-
ному етапі існування багатьох парадигм, пов’язаних з поняттям «простір» за сферами 
його впливу: «геополітичний простір», «транснаціональний простір», «європейський 
простір», «етногеографічний простір», «пострадянський простір», «регіональний про-
стір», «мовний простір», «культурний простір», «гуманітарний простір», «інтелекту-
альний простір», «медіапростір», «національний інформаційний простір», «економіч-
ний простір». 

Геополітична специфіка мала вплив на культурну ідентичність німецькомовного 
простору. У зв’язку з цим і заслуговує на увагу питання про значення екстериторіаль-
них центрів української культури. У різні десятиріччя ХІХ–ХХ ст. вони функціонували 
у Берліні, Відні, Гайдельберзі, Галле, Ґеттінґені, Дрездені, Лайпціґу, Лозанні, Мюнхені, 
Пешті, Празі, Тюбінґені, Цюріху, Штуттґарті. Звісно, не в усіх названих містах ці осе-
редки набули якісно стабільної репрезентації духовних устремлінь українського народу. 
Проте Берлін, Відень, Прага, Мюнхен, де особливо у першій половині ХХ ст. діяли нау-
кові, культурно-освітні інституції, а окремі з них функціонують і досі, найбільше спри-
чинилися до утвердження націоцентричних координат української діаспори загалом. 
Так, у 20-х рр. ХХ ст. значною була популяризаторська діяльність Українського науко-
вого інституту у Берліні. У його стінах працювали такі видатні українські діячі, як Дми-
тро Дорошенко (1882 – 1951), Зенон Кузеля (1882 – 1952), Іван Мірчук (1891 – 1961), 
Дмитро Чижевський (1894 – 1977), Наталія Полонська-Василенко (1884 – 1973). У до-
слідницьких пошуках вони опиралися на конкретних засадах об’єктивного розуміння 
національного ґрунту духовних змагань, потверджуючи позицію: сильна етнічна спіль-
нота спроможна віднайти властиву їй ділянку для самоствердження та потужного роз-
витку. Таким чином, можна дійти висновку: проблема комунікативних вимірів рецепції 
посідає істотне місце у системі взаємозв’язків національних літератур німецькомовного 
культурного простору.

Висновки. Характер системи взаємодій національних літератур у німецькомовному 
культурному просторі наочно проявляється не стільки через відтворення «комунікатив-
ної стратегії» чи реконструювання первородної картини, яка б увиразнила специфіку 
входження звершень письменства у свідомість громадськості Австрії чи Німеччини, 
скільки через акцентування на критеріях прояву внутрішніх і зовнішніх функцій рецеп-
ції у типологічних зіставленнях і паралелях.
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УДК 82(477+439)
Олена ЗИМОМРЯ,

м. Ужгород

УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКЕ ПОМЕЖІВ’Я:
ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ1

У статті подано характеристику угорськомовної творчості Ласла Балли крізь призму окрес-
лення її значення в українсько-угорському художньому дискурсі.

Ключові слова: українсько-угорський дискурс, творчість Л. Балли, література пограниччя, 
ідентифікація.

Zymomrya O. Ukrainian-Hungarian Pomezhiv’ya: interaction literary features.The article 
presents the characteristic of Hungarian Laszlo Balla’s works through the outline prism of its role in the 
Ukrainian-Hungarian literary discourse.

Key words: Ukrainian-Hungarian discourse, L. Balla’s creativity, literature frontier, identifi cation.

Зимомря О. Украинско-венгерское пограничье: особенности литературного взаимодей-
ствия. В статье дана характеристика венгерскоязычного творчества Ласло Баллы сквозь при-
зму определения ее значение в украинско-венгерском художественном дискурсе.

Ключевые слова: украинско-венгерский дискурс, творчество Л. Баллы, литература пограни-
чья, идентификация.

Постановка проблеми. Література пограниччя як особливий естетичний фено-
мен посідає вагоме місце у розвитку словесності за умов глобалізаційних викликів. 
У цьому плані угорськомовне письменство постає органічною складовою парадигми 
духовних змагань носіїв поліетнічного ареалу на українському прикордонні. Вона по-
значена жанровим і стильовим розмаїттям. Це пояснюється тим, що багатьом носіям 
художнього слова на українсько-угорському помежів’ї, у першу чергу в Закарпатті, 
судилося жити й творити з відчуттям причетності до двох культур. Відтак має місце 
своєрідна гібридизація, що виражається у взаємопроникненні української та угор-
ської ідентичностей.

Аналіз досліджень. Здобутки угорськомовного письменства у вимірах українсько-
угорського дискурсу закономірно привертали й привертають увагу дослідників. Поміт-
ні кроки на шляху пізнання цього феномена належать, зокрема, Ержебет Гортваї [4], 
Миколі Зимомрі [6], Карлу Лустігу [7], Петру Лизанцю, Вірі Васовчик [16], Івану Меге-
лі [8; 9], Борбалі Салаї [21], Анжелі Гедєш [3], Лесі Мушкетик [10; 11], Ервіну Говошу 
[15], Алмошу Чонґару [14], Е. Фегеру Палу [18], Дйєрдю Палу [19]. У цьому зв’язку 
особливо змістовною видається монографія Якова Штернберга (1924 – 1992). Вона ви-
йшла друком 1981 року під назвою «Світ поезії та дружби: Пошуки та знахідки. До-
слідження в галузі російсько-угорських та українсько-угорських взаємодій» [12]. Студії 
ужгородського історика, спрямовані «на розкриття сутнісного плану угорсько-україн-
ських стосунків у минулому» [5, 144], не втратили своєї наукової вартості з огляду на 
глибину історіософської та культурологічної концепції. Кожний із названих вище літе-
ратурознавців справедливо підкреслював потужний потенціал емоційного, ідейного та 
образного впливу на читача творчих візій Ласла Балли (1927 – 2010).

Мета статті полягає в характеристиці угорськомовної творчості Ласла Балли крізь 
призму окреслення її значення в українсько-угорському художньому дискурсі.
© Зимомря О. Українсько-угорське помежів’я: особливості літературної взаємодії
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Виклад основного матеріалу. Художній світ Ласла Балли увібрав у себе відкри-
ті, напіввідкриті та закодовані реалії, образи, стереотипи, автостереотипи, моделі між-
людських взаємин у контексті субкультури українсько-угорського прикордоння. Ана-
ліз мистецької діяльності Л. Балли потверджує той факт, що йому вдалося художньо 
переконливо реконструювати соціально-культурні концепти. Вони витворені угорцями 
у статусі національної меншини Закарпаття. Найбільш повно він утілив своє бачення 
інтегральних і диференційних ознак національної ідентичності як фундаментальної ве-
личини у прозових творах. Воно заґрунтоване на його особистому життєвому досвіді. 
Завдяки перегукам тематичного характеру у реципієнта виникає відчуття змістової єд-
ності, внутрішньої спорідненості різножанрових епічних творів, які від 60-х рр. ХХ ст. 
домінують у творчих пошуках Л. Балли.

В українській словесній науці парадигма українсько-угорського міжлітературного 
діалогу залишається недослідженою. Ще до початку 90-х рр. ХХ ст. він був, хоч і ор-
ганічною, але все ж передусім доповнюючою складовою зв’язків угорської культури з 
духовними надбаннями слов’янських народів. За слушним твердженням В. Васовчик, 
відомої авторки праць про сприйняття творчості Т. Шевченка в Угорщині, «досліджен-
ня угорсько-українських літературних взаємодій велося в напрямку збору фактичного 
матеріалу, його первинного осмислення й характеристики окремих явищ» [2, 58]. Роз-
біжні аспекти рецепції та інтерпретації українського образу носіями угорської менталь-
ності віднайшли відображення з різною мірою інтенсивності упродовж ХХ ст. в студіях 
цілої низки дослідників. У цій ділянці примітні ґрунтовні праці угорських учених Віри 
Шер, Дйєрдя Радо, Пала Мішлеї, Шари Каріг, Лайоша Тордя, Ласла В. Молнара, Ішт-
вана Удварі. Як правило, вони тільки опосередковано розглядали питання специфіки 
національного українського характеру, природи «української душі», особливостей фор-
мування української національної культури. Діяльність згаданих науковців позитивно 
вплинула на імідж України в угорській культурі, надаючи динамічності міжлітератур-
ному діалогу.

Угорськомовна творчість Л. Балли – самобутнє явище в українській літературі дру-
гої половини ХХ – початку ХХІ століть. Його містке слово концептуально розширило 
художню карту українського та угорського письменства. Звідси – потреба всебічного 
аналізу імагологічних вимірів, що характерні для його багатогранної спадщини. Йдеть-
ся про осмислення українсько-угорських взаємин та систематизацію різнорідного мате-
ріалу під кутом зору імагології. Головна увага зосереджується на специфіці формування 
психологічного образу свого та іншого, а також на проблемі багаторівневої рецепції 
літератур неспоріднених народів. 

Мету імагологічного пошуку не слід, за вдалим спостереженням Ґетца Похата, зво-
дити до встановлення особливостей національного характеру того чи іншого народу на 
рівні об’єктивних і незмінних за своєю сутністю таких ознак, які проявляються у мові, 
літературі, мистецтві, звичаях. Визначний австрійський літературознавець увиразнив 
роль образів передусім як чинників «у динамічному мереживі переплетінь і сил, з яких 
складається культура і розвивається історія» [20, 550]. Уявлення про сутність рецепції 
та трактування угорської й української культур з боку Л. Балли цілісно проступає саме 
в імагологічному вимірі. Він оприявнює ті функції художньої творчості, що дали мож-
ливість письменникові за різних соціально-історичних обставин а) утримувати баланс 
між особистими духовними устремліннями та суспільними затребуваннями, б) надава-
ти сенсовності реаліям навколишньої дійсності, в ) вибудовувати основу для соціальної 
та культурної комунікації угорців та українців у полінаціональному середовищі Закар-
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паття, г) уніфіковувати певні образи світу.
На життєвий шлях Л. Балли випали складні випробування, суголосні драматичним 

періодам в історичній долі народів країн помежів’я – Угорщини, України, Словаччи-
ни. Перебіг цих подій визначив і ті відправні імпульси, що лягли в основу авторського 
сприйняття, а відтак і реконструкції образів відповідних етносів пограниччя. Їхнє ви-
вчення особливо злободенне в умовах глобалізаційних процесів. У пов’язі з культуро-
логічними концепціями вони спонукають до пошуків шляхів порозуміння специфіки 
світобачення носіїв різних систем цінностей. Бо ж процес інтернаціоналізації, що по-
силюється такими факторами, як трудова міграція, глобалізація ринків, а за цих умов 
й устремління «Я-особи» зберегти свою індивідуальність, вимагає «звірення традицій-
них вимірів культурної самобутності й покращення всіх проявів міжнародної та між-
культурної комунікативної компетенції» [13, 293].

У результаті довготривалої інфільтрації, тобто взаємопроникнення та змішування 
культур, численні жителі Закарпаття нерідко не тільки двомовні, але й стають носіями 
подвійної ідентичності. Адже пограниччя – це місце, де відбувається культурна дифузія, 
переймання та адаптація чужих цінностей. Тому й закономірно, що «на часових межах 
і просторових краях культурних систем відбуваються події, які згодом усвідомлюються 
як епохальні» [1, 339]. З іншого боку, тут існує проблема щодо сутності самовизначен-
ня етнічних груп. Вона загострюється в обставинах, що супроводжуються загрозами, 
конфліктами, політичними і суспільними змінами. Втім, за влучним спостереженням 
М. Ільницького, «прикордоння, тобто межова чи спільна територія для двох чи більше 
культур, є зоною високої комунікативності, у якій долається стабільність і замкнутість 
національних традицій, опозиція етнічних стереотипів, протилежність мистецького ка-
нону і масової культури» [1, 339].

Л. Балла – знаковий представник українсько-угорського міжлітературного діалогу. 
Цей дискурс, без сумніву, спроможний впливати на мотиви формування художньої дій-
сності, а відтак – коригувати її ланки, що мають не тільки послідовно-часову основу, 
але й функціонально доцільну спрямованість. Варто наголосити: імагологічні елементи 
опираються передусім на автентичні факти, події, традиції та особисті контакти того 
чи іншого митця з чужомовним середовищем (Іван Франко – польським, Ольга Коби-
лянська – німецьким, Іван Ольбрахт – українським, Василь Гренджа-Донський – сло-
вацьким, Пауль Целан – румунським, Інґеборґ Бахманн – словенським, Дйєрдь Белені 
– французьким, Василь Ярошенко – японським). З цього погляду творчість Л. Балли 
є органічною складовою українсько-угорського дискурсу. Адже від 1946 видатний 
письменник, публіцист, а також перекладач, критик й інтерпретатор української літера-
тури в угорськомовному світі жив і творив у Закарпатті, активно збагачуючи жанрове й 
стильове розмаїття письменства народів-сусідів. У цьому зв’язку примітною є деталь: 
у прозових зразках Л. Балли («Піднімається завіса», 1961; «Люди одного міста», 1962; 
«Хмари без дощу», 1964; «Їде Пішта на велосипеді», 1965; «Жарина в снігу», 1967; 
«Стукіт всесвітнього годинника», 1970; «Чайки», 1974; «При повному освітленні», 
1983; «Кого любить, того і карає», 1990; «Велике ніщо», 1993; «Зустрінуться в неосяж-
ності», 1994; «Перукарня для сліпого», 1995; «Ааронове благословення», 1996; «Статуя 
на головній площі», 1996; «Лолі у лігві лева», 1999; «На грані буття», 2001; «Скульпту-
ра на центральній площі», 2001; «Кухня незаможної людини», 2002; «Самотні золоті 
дощики», 2004; «Осінні тополі», 2007) переважають авто-образи (auto-image). 

Як носій угорського ментального коду Л. Балла робить акцент насамперед на ху-
дожній характеристиці репрезентантів угорської національної меншини, яка спільно-
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тою проживає в Україні (Ужгород, Мукачеве, Берегове, Виноградове, Чоп). Натомість 
гетеро-образи (hetero-image) на рівні виразників сприйняття Іншим (представником) 
культури українців як домінуючого етносу в Закарпатті служать у текстовій структурі, 
у першу чергу, ланкою для розгалуженої розбудови системи авто-образів. І це можна 
пояснити, зокрема, маргінальною роллю, що відводилася Україні при зміні світових 
геополітичних конфігурацій упродовж ХХ ст. Як наслідок, носії угорської спільноти 
оминали безпосереднє засвоєння українського досвіду, орієнтуючись у своїх загально-
суспільних устремліннях передусім на етноцентризм. 

Механізм цього міжетнічного сприйняття вдало розкрив польський дослідник 
Єжи Нікіторовіч у монографіях «Пограниччя, ідентичність, міжкультурне вихован-
ня» («Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa», 1995) та «Молодь культурного 
пограниччя Польщі, Білорусі та України у світлі європейської інтеграції» («Młodzież 
pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej», 2000). 
Його характеризує а) укріплення відчуття зв’язку з віросповідальною та етнічною куль-
турою, яка виступає в якості буфера проти від’ємних наслідків упереджень і функці-
онуючих негативних стереотипів; б) соціалізування й виховання на позитивах своєї 
групи; систематичне плекання відчуття приналежності до неї, потужна ідентифікація з 
культурою пращурів через позитивні історичні оцінки; в) соціалізування й виховання, 
спрямоване на активну участь в релігійних обрядах; г) соціально-виховна орієнтація на 
збереження елементів віросповідальних і етнічних відмінностей; захисний рух у формі 
культивування культурних цінностей [17, с. 56–57]. У цьому сенсі варто артикулювати: 
етноцентризм угорської національної меншини в Закарпатті позбавлений таких нега-
тивних конотацій, як уникнення контактів з представниками інших народів чи вороже 
до них ставлення.

У творчій спадщині Л. Балли як виразника угорської художньо-естетичної думки 
нема вичерпних і безапеляційних відповідей на питання щодо сутності українсько-
го національного характеру, а ширше – образу України у сприйнятті народу-сусіда. 
У його творах відсутні й потвердження стереотипних уявлень як успадкованих від 
попередньої текстуальної традиції «інтертекстуальних конструктів» (В. Будний), 
що сформовані у свідомості репрезентантів конкретного народу на рівні штампів 
сприйняття Іншого/Інакшого за будь-якої життєвої ситуації. Водночас адекватне 
прочитання доробку Л. Балли дає можливість виявити особливості сприйняття та 
трактування міжнаціональних взаємин у Закарпатті другої половини ХХ століття 
з проекцією на взаємопов’язану ланку «людина – спільнота – народ – суспільство 
– ментальність».

Висновки. Світовідчуття героїв, які діють у зразках великої й малої прози Л. Балли, 
значною мірою споріднене з його внутрішньою дикцією. Вона увібрала в себе реальний 
життєвий досвід письменника на рівні пережитих перипетій, подій і ситуацій післяво-
єнного часу. Упродовж усього творчого життя, незалежно від його обставин, Л. Балла 
завжди обстоював паритетність зв’язків рідної національної літератури – угорської – з 
досягненнями носіїв інших культур у широкому міжнародному контексті. Водночас для 
героїв «пограниччя» в його творах визначальною є проблема ідентифікації.

Угорськомовна творчість Л. Балли особливо показова в плані приналежності до фе-
номена літератури пограниччя. З одного боку, у його текстах відображається прагнення 
і необхідність вписатися в «мейнстрім» української культури, а з іншого – увиразнюєть-
ся тенденція до актуалізації національних відмінностей народів-сусідів.
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СТРАТЕГІЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНІХ МОДЕЛЕЙ 
МАЛОЇ ПРОЗИ ДОРІС ЛЕССІНГ1

У статті зроблено спробу проаналізувати ключові методи інтерпретації малої прози 
Д. Лессінг. На сучасному етапі розвитку літературознавчої науки існує потреба у розгалуже-
ному науковому підході до вивчення творчості англійської письменниці. При цьому необхідно 
акцентувати увагу на феміністичному, історичному, психоаналітичному та культурологічному 
методах дослідження художньої спадщини Д. Лессінг.

Ключові слова: Д. Лессінг, мала проза, фемінізм, метод наукового дослідження, психоана-
ліз, історичний підхід, культурологічний підхід.

Lutsyk V. Interpretational Strategies for Analyzing Artistic Models in Doris Lessing’s Short 
Fiction. The article attempts at analyzing the key methods employed in interpretation of D. Lessing’s 
short fi ction. Modern literary studies require a diversifi ed approach in the research of D. Lessing’s 
literary output. It is vital to pay special attention to the feminist, historical, psychoanalytical and 
cultural methods of conducting scientifi c investigation with respect to D. Lessing’s works.

Key words: D. Lessing, short fi ction, feminism, method of scientifi c investigation, psychoanalysis, 
historical approach, cultural approach.

Луцик В. Стратегии интерпретации художественных моделей малой прозы Дорис Лес-
синг. В статье сделана попытка проанализировать ключевые методы интерпретации малой 
прозы Д. Лессинг. На современном этапе развития литературоведческой науки существует по-
требность в разветвленном научном подходе к изучению творчества английской писательницы. 
При этом необходимо акцентировать внимание на феминистском, историческом, психоанали-
тическом и культурологическом методах исследования художественного наследия Д. Лессинг.

Ключевые слова: Д. Лессинг, малая проза, феминизм, метод научного исследования, психо-
анализ, исторический подход, культурологический подход.

Постановка проблеми. Художня спадщина Доріс Лессінг (1919 – 2013) зумо-
вила оновлення феміністичної літературної парадигми в англомовному письмен-
стві. Цим пояснюється різноманіття інтерпретацій та реінтерпретацій її доробку, у 
тім числі малої прози. Вони проступають у працях таких зарубіжних дослідників 
як Харольд Блум [5], Елізабет Маслен [26], Філіс Перракіс [27], Енніс Претт [28], 
Майкл Торп [33]. Натомість українські літературні критики (Сергій Авраменко [1], 
Мар’яна Горлач [2], Ольга Дерикоз [3], Олена Подкоритова[4]) розглядають мис-
тецькі здобутки Д. Лессінг здебільшого у гендерному аспекті. Відтак в українсько-
му літературознавстві, на відміну від зарубіжного, методологічна база дослідження 
творчості Д. Лессінг окреслена недостатньо. Основні критичні підступи до осмис-
лення художних моделей письменниці залишаються некласифіковані. Цим і визна-
чається актуальність даної статті. 

Аналіз досліджень. Дослідження літературного доробку Д. Лессінг передбачає 
виділення чотирьох характерних вимірів її творчості, а саме – феміністичного, істо-
ричного, психоаналітичного та культурологічного. 

Феміністичний підхід до вивчення творчості Доріс Лессінг проступає у таких пра-
цях, як «У пошуках Ненсі Дрю, Снігової королеви і кімнати №19: огляд феміністично-
© Луцик В. Стратегії інтерпретації художніх моделей малої прози Доріс Лессінг
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го дискурсу» («In Search of Nancy Drew, the Snow Queen, and Room Nineteen: Cruising 
for FeminineDiscourse», 1993) [6] Еллен Браун, Жіноча проза: нове бачення постмодер-
нізму» («Feminine Fictions: Revisiting the Postmodern», 2012) [35] Патриції Вог, «Пато-
логія жіночої поразки у творах Доріс Лессінг» («The Pathology of Feminine Failure in 
the Fiction of Doris Lessing», 1974) [25] Еліс Марков, «Підневільні жінки: Фемінізм у 
романах Доріс Лессінг» («Unfree Women: Feminism in Doris Lessing’s Novels, 1975») 
[29] Елейн Реппінг, «Відмикаючи двері у пост-патріархальний світ: гендерні студії на 
уроках вивчення сучасної літератури (Unlocking the Door in a Post-Patriarchal World: 
The Study of Gender in the Contemporary Literature Classroom, 1990) [31] Роберти Роз-
енберг, «Читаючи жіночі світи від Крістін де Пізан до Доріс Лессінг: дороговкази до 
шести століть уявних жіночих кімнат письменниць» («Reading Women’s Worlds from 
Christine de Pizan to Doris Lessing: A Guide to Six Centuries of Women Writers Imagining 
Rooms of Their Own», 2011) [18] Шерон Янсен. 

Історичний метод при аналізі коротких оповідань Д. Лессінг у своїх працях ви-
користовували Сюзан Воткінс [34], Маргарет Дребл [8], Гейлі Грін [14], Монна Кнапп 
[20].

Психоаналітичним аспектом творчості Д. Лессінг займалися зокрема наступні 
літературні критики: Бетсі Дрейн [9], Шейла Конбой [7], Сідні Кеплен [19] та Лін 
Сукенік [32].

Дослідження культурологічних питань у малій прозі Д. Лессінг у різні часи прово-
дили Кетрін Фішбурн [10], Керол Франко [11], Керін Фуоролі [12], Ненсі Хардін [16].

Мета статті полягає у систематизації головних методів вивчення творчості 
Д. Лессінг у зарубіжному літературознавстві. Системне вироблення чітких інтерпре-
таційних підходів до аналізу малої прози Д. Лессінг важливе з огляду на мультиком-
понентність творчого методу письменниці. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні літературні критики (Сімона де Бовуар, 
Юлія Крістева, Джулієт Мітчел, Бетті Фрідан, Ненсі Чодоров), котрі дотримуються 
феміністичних поглядів, вважають, що мова сучасної цивілізації – «чоловіча». Така 
констатація гендерної ситуації визначає проблемність творчих прагнень жінок-пись-
менниць у світі, де домінують чоловіки. За визначенням американського історика 
Лінди Гордон, роль жінок в історії навмисне применшується, а «жіночність зводять до 
антитези терміну «влада» [13, 31]. У статті «Підневільні жінки: фемінізм у романах 
Доріс Лессінг» («Unfree Women: Feminism in Doris Lessing’s Novels», 1975) визначна 
американська дослідниця Елейн Реппінг слушно наголошує на двох довершених тен-
денціях у творчості Д. Лессінг. Йдеться про втечу в уявні світи «жіночої свідомості, 
які якісно відрізняються від чоловічого макрокосму» [29, 29], а також потребу виходу 
за межі обмеженої світоглядної парадигми у вимір «який чітко поєднує увесь наявний 
людський досвід і знання» [29, 30]. У праці «Другорядна особиста думка» («A Small 
Personal Voice», 1974) називає окреслені тенденції відповідно «феміністичними» і 
«гуманістичними» [22, 188]. 

Один із промовистих прикладів, який характеризує індивідуальний автор-
ський стиль та оригінальність композиційної структури малої прози Д. Лессінг 
у руслі феміністичної теорії, – коротке оповідання «До кімнати №19» («To Room 
19», 1973). У творі представлена розгалужена система персонажів, на тлі яких 
виокремлюється доля головної героїні. Така структура створює ефект ліричної 
«жіночої» оповіді з несподіваною трагічною кінцівкою. Взірцем феміністичної 
методики вивчення творчості Д. Лессінг можуть слугувати статті англійських лі-
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тературознавців «Божевільність у короткому оповіданні Доріс Лессінг «До кімна-
ти №19»« («Madness in Doris Lessing «To Room Nineteen», 1987) [17] Єви Ґантер та 
«Повернення до ірраціонального: незбагненні героїні коротких оповідань «Сумна 
жінка» та «До кімнати №19» («Redeeming the Irrational: The Inexplicable Heroines 
of «A Sorrowful Woman» and «To Room Nineteen», 1990) [15] Лінди Галіскі. Дані 
праці подають аналіз характерних рис нової феміністичної ери. За її умов жінка 
чинить опір традиційним культурним ролям, підвищуючи ризик бути зрадженою. 
Головна героїня оповідання Сюзен Ролінгс досягає чіткого усвідомлення свого 
марного існування. Єдина можливість для реалізації власного життєвого потенці-
алу існує для неї виключно поза межами суспільного акцептування. Є. Гантер та 
Л. Галіскі пов’язують «втрату» традиційного суспільства ідеологічними, еконо-
мічними та політичними змінами у культурному житті Англії, які були спричинен-
ні історичними процесами. 

Історичний підхід до вивчення творчості Д. Лессінг – це невід’ємна складова до-
слідження творчості англійської письменниці. Такі студії розглядають малу прозу 
Д. Лессінг крізь призму відновлення історичної пам’яті та відродження національної 
самосвідомості англійців. Прибічники цього методу досліджують посутні елементи 
симбіозу минулого та теперішнього у малій прозі Д. Лессінг. Критики зазначають, 
що у добірці малих прозових творів «Африканські оповідання» («African Stories», 
1963) Д. Лессінг прагне зобразити згубні наслідки «постколоніальної травми», спри-
чинені народам Африки у період рабовласництва та розповсюдження расизму. Пись-
менниця провела своє дитинство у Південній Родезії (нині Зімбабве), зростаючи у 
старому фермерському будиночку із солом’яною стріхою і елементами африкансько-
го оформлення інтер’єру. Вона зазначає у своїх мемуарах «Повертаючись додому» 
(«Going Home», 1957), що ніколи не залишалася на одному місці і «не жила біль-
ше ніде, відколи покинула свій перший будинок на пагорбі» [23, 11]. Проживання 
у громаді англійських поселенців в Африці наклало свій імперіалістичний відбиток 
на ментальність мисткині. У цьому контексті англійська дослідниця Ен Мак Клінток 
слушно доводить у праці «Імперська шкіра: раса стать і сексуальність у колоніальних 
змаганнях» («Imperial Skin: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest», 1995), 
що питання «статті, раси і класу взаємопов’язані і проступають суперечливим чином 
у взаємодії між собою» [24, 5]. 

Науковці, які дотримуються історичного підходу, зазначають, що Д. Лессінг у сво-
їх коротких оповіданнях у всіх деталях описує життя англійського суспільства XX ст. 
На думку згаданих літературних критиків, письменниця у своїй творчості торкаєть-
ся ключових аспектів питання національної самосвідомості, шляхів та способів за-
лучення громадян до суспільного життя англійської нації та рівноправної участі у 
процесі формування новітньої історії. Вона широко використовує у малій прозі аф-
риканський фольклор, народні міфи та легенди, а також відображає у творах тему 
негативних наслідків впливу західного цивілізаційного типу на розвиток самобутніх 
культур поневолених народів. 

Англомовні літературознавці приділяють особливу увагу дослідженню психоа-
налізу у малих прозових творах Д. Лессінг. Американська дослідниця Шейла Кон-
бой зазначає у статті «Межі трансцендентального досвіду у творах Доріс Лессінг» 
(«The Limits of Transcendental Experience in the Works by Doris Lessing», 1990), що 
короткі оповідання англійської мисткині вказують на «зростаючу авторську скептич-
ність щодо цінності шизофренічних і трансцендентальних подорожей, а також щодо 
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певних елементів репрезентативної функції мови» [7, 68]. Окреслене незадоволення 
існуючим станом речей схиляє Д. Лессінг до вибору у своїх творах нереалістичних 
засобів художнього зображення дійсності з високим рівнем психологічної напруги. 
Найпоказовішим прикладом вивчення психоаналітичного методу творчості Д. Лес-
сінг вважають коротке оповідання «Спокуса Джека Оркні» («The Temptation of Jack 
Orkney», 1972).

Для зменшення аналітичного навантаження на умовного реципієнта під час пере-
ходів в інші виміри англійська письменниця нерідко вдається до делімітації кордонів 
між ними. Лессінг також прискіпливо ставиться до реалізації вимоги щодо усунення 
часово-просторових меж. У короткому оповіданні «Спокуса Джека Оркні» такими 
межами виступають двері приміщень й періоди сну-бадьорості. Цей прийом сприяє 
чіткому розділенню різних за природою вимірів буття.

Визначна англійська дослідниця Бетсі Дрейн називає перехід від матеріальної дій-
сності у світ уяви, снів і візій, рухом між «Марксом і Юнгом» [9, 136]. У своїх худож-
ніх текстах Д. Лессінг прагне увиразнити напругу між цими світами, полегшити їм 
шлях до взаємопроникнення і досягнення цілісності. Аналогічна увага до сновидінь 
і фантазій простежується у теорії К. Ґ. Юнга (1875 – 1961). Головний герой оповіда-
ння Джек Оркні визнає: заміщені свідомістю сексуальні потяги обмежують та руйну-
ють цілісність сприйняття дійсності. Пошук ідентичності передбачає подорож углиб 
«Я-особи» крізь знівечений внутрішній світ. Він розташований за крихкою стіною 
буденності та безпечної дійсності. Тому трансцендентальна подорож Джека Оркні не 
є простою втечею від байдужості ближніх у зовнішньому світі. Внутрішній простір 
містить можливість для оновлення. Інформація, отримана зі сну через повторне звер-
нення до сцен з минулого, допомагає героєві окреслити шляхи для альтернативних 
дій у майбутньому.

Плідним підходом у дослідженні надбань Д. Лессінг у царині англійського пись-
менства є культурологічний метод. Зразки малої прози англійської письменниці 70-х 
рр. ХХ ст. містять у своїй канві елементи постмодернізму. Змістовним у цьому зв’язку 
є спостереження відомого американського митця Річарда Кастеланеца. Він доводить 
безперервність модерністської і постмодерністської естетики Д. Лессінг. Окреслений 
континует досягається поверненням до відкритої форми. Такий стилістичний при-
йом, на думку автора монографії «Більше малої прози» («More Short Fictions», 1980) 
«характерний для носіїв періоду, які не намагаються виступати у пов’язі з досвідом» 
[21, 224]. 

Протилежну думку висловлює американська дослідниця короткого оповідання 
Мері Рорбергер. Вона заперечує зв’язок між модерністською і постмодерністською 
англомовною малою прозою у творчому доробку Д. Лессінг. У студії «Від оповідання 
до анти-оповідання» («Story to Anti-Story», 1979) авторка відзначає втрату визначеної 
сили символів: «Художній світ позбавляється реалістичних текстур – він перетворю-
ється у кімнату з дзеркалами, де помітними стають викривлення» [30, 7]. У такому 
контексті сама реалістичність дійсності піддається сумніву, оскільки вона постає кін-
цевим продуктом викривлень, здійснених людською свідомістю. 

Відомий американський критик і редактор Ненсі Гардін у статті «Суфістське ди-
дактичне оповідання і Доріс Лессінг» («The Sufi  Teaching Story and Doris Lessing», 
1977) аргументовано пов’язує елементи фантастики і містики у коротких оповіданнях 
Д. Лессінг з глибоким проникненням ідеями суфізму. Цей релігійно-філософський на-
прямок пропонує візію порятунку, яка «вчить нас, як прокинутися від запрограмова-
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них ролей» [16, 324]. При цьому розрив і подальша відмова від сучасних умовностей 
розуміються на рівні кінцевої мети такого звільнення.

Висновки. Художній доробок Д. Лессінг посідає вагоме місце у становленні 
нового етапу розвитку англійської літератури та культури. Саме такий система-
тично розгалужений підхід до вивчення творчості англійської письменниці широ-
ко використовують британські та американські літературні критики. Адже лише 
системне дослідження кожного з аспектів коротких оповідань письменниці спри-
яє глибшому розумінню важливості тематики малих прозових творів Д. Лессінг. 
Розмежування та класифікація її творчості згідно з феміністичним, історичним, 
психоаналітичним та культурологічним методами, які є ключовими підходами до 
вивчення творчості письменниці, дає можливість визначити та систематизувати 
філософсько-естетичну спрямованість малої прози Д. Лессінг. Незважаючи на іс-
нуючу класифікацію критичних методів дослідження творчого доробку письмен-
ниці, слід зазначити: більшість цих критичних відгалужень має спільну кореневу 
систему. Очевидним постає факт пов’язаності результатів дослідження і методів 
аналізу конкретного художнього тексту з особливостями англійської культурно-
історичної спадщини, питаннями самосвідомості та шляхами пошуків людської 
самоідентифікації.
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Олександра КЕМІНЬ,

м. Дрогобич

ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОЧОГО ПРОЗОПИСЬМА АНДЖЕЛИ КАРТЕР: 
КРИТЕРІЇ СПРИЙНЯТТЯ ДІЙСНОСТІ1

У статті розкриваються особливості жіночого прозописьма Анджели Картер крізь призму ви-
світлення характерних для її творів критеріїв сприйняття дійсності. Визначено, що у прозі А. Кар-
тер на перший план висунуті глибоко особистісні начала героїв, що химерно вплітаються у мере-
живо фантасмагоричних картин навколишнього середовища. Як показав аналіз, внутрішня динамі-
ка організації прозових зразків А. Картер з властивою їм калейдоскопічністю зображення довкілля 
адаптована до критеріїв трансформації психології сприйняття реальності у другій половині ХХ ст.

Ключові слова: творчість А. Картер, жіноча проза, сприйняття дійсності, нарація, інтер-
претація.

Kemin O. The Peculiar Character of Angela Carter’s Female Prosaic Writing: Criteria of Perceiving 
the World. The article deals with the peculiarities of Angela Carter’s female prosaic writing in the light of 
revealing the criteria of perceiving the world that are characteristic to her works. It has been determined 
that in A. Carter’s prose characters’ profound personal principles are foregrounded being peculiarly 
interwoven into the network of fantastic surrounding images. The study has shown that the inner dynamics 
of structuring A. Carter’s prose and her kaleidoscopic depiction of the surroundings is adapted to the 
criteria of transforming the psychology of perceiving reality in the second half of XX century.

Key words: A. Carter’s creative work, female prose, perceiving reality, narration, interpretation.

Кеминь А. Особенности женского прозописьма Анджелы Картер: критерии восприятия 
действительности. В статье раскрываются особенности женского прозописьма Анджелы Кар-
тер сквозь призму освещения характерных для ее произведений критериев восприятия действи-
тельности. Определено, что в прозе А. Картер на первый план выдвинуты глубоко личностные 
начала героев, которые причудливо вплетаются в кружево фантасмагорических картин окружаю-
щей среды. Как показал анализ внутренняя динамика организации прозаических образцов А. Картер 
с присущей им калейдоскопичностью изображения окружающей среды адаптирована к критериям 
трансформации психологии восприятия реальности во второй половине ХХ в.

Ключевые слова: творчество А. Картер, женская проза, восприятие действительности, на-
ррация, интерпретация.

Постановка проблеми. Показ світу як хаосу знайшов свій прояв у постмодернізмі 
[1; 2; 4; 14; 16]. Проза А. Картер (1940 – 1992) органічно вписалася у той історичний та 
соціокультурний контекст, що визначив головні напрямки розвитку не тільки англомов-
ного письменства, але й літературного процесу загалом. Ілюзорне постає тут означником 
реальності. Саме світоглядні позиції постмодернізму зумовили акцентованість А. Картер 
на свідомій деструкції протагоніста, власне, як психологічно-соціального детерміновано-
го характеру. Відтак у її творах на перший план висунуте глибоко особистісне героїв, що 
химерно вплітається у мереживо фантасмагоричних картин дійсності.

Аналіз досліджень. Перехідний етап до виходу на нові рубежі сприйняття мистецької 
спадщини А. Картер ознаменувала праця «Постмодерні чарівні казки : ґендерні та нара-
тивні стратегії» («Postmodern fairy tales : gender and narrative strategies», 1997) [6] Крістіни 
Баккілеґи. На матеріалі текстів «Білосніжка», «Червона Шапочка», «Красуня і чудовисько», 
«Синя борода» дослідниця перепрочитує Картерові інтригуючі дзеркальні відображення 

© Кемінь О. Особливості жіночого прозописьма Анджели Картер: критерії сприйняття дійсності
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та оновлення відомих класичних казок. Власне, казка не стільки трактується у студії як взі-
рець дитячої літератури, скільки увиразнюється її зв’язок з фольклором та літературознав-
ством. У свою чергу, К. Баккілеґа наголошує на потребі визнання багатогранності творчих 
досягнень А. Картер у широкому літературному та історико-культурному контексті. Звідси 
– паралелі з малою прозою Дональда Бартельма (1931 – 1989), Роберта Кувера, Марґарет 
Етвуд, Таніт Лі. Аналогічні дослідження, що тяжіють до порівняльно-історичного методу 
і пов’язаного з ним типологічним підходом, актуальні для сучасного літературознавства.

Мета статті полягає в розкритті особливостей жіночого прозописьма Анджели Кар-
тер крізь призму висвітлення характерних для її творів критеріїв сприйняття дійсності.

Виклад основного матеріалу. А. Картер, британська письменниця й журналістка, 
– яскрава представниця «магічного реалізму». Її проза містить визначальні ознаки цієї 
модерністської літературної течії. При цьому художній доробок А. Картер типологічно 
більш дотичний до творчості південноамериканських авторів, у першу чергу Ґабрієля 
Ґарсія Маркеса [7], ніж, скажімо, до текстів американського представника магічного ре-
алізму Джонатана Керролла чи англійського письменника-фантаста Ніла Ґеймана. Пере-
прочитання давніх оповідок з-під пера А. Картер сповнене атмосферою магії й таємни-
чості. Водночас її прозові твори не мають спільної основи з так званим «сплаттерпанком» 
(«splatterpunk») – жанром, де гротескна фантазія поєднується з натуралістичними сце-
нами кривавого насильства [17, 229]. Натомість їх характеризують витонченість мови, 
влучні порівняння, ерудиція, гра настроїв.

Примітно, що 2008 року видання «The Times» удостоїло її десятої позиції у перелі-
ку п’ятдесяти найбільш важливих англійських авторів від 1945 року. Головні риси прози 
А. Картер влучно розкрив британський митець С. Рушді, творець скандального рома-
ну «Сатанинські вірші» («The Satanic Verses», 1989). Він підкреслив екстравагантність 
її уяви, закорінена у безжальній зоні підсвідомості (два пограничні моменти – «казка» й 
«реальність»), а також віртуозність письменницької майстерності. Для неї характерний 
багатий, нерідко по-бароковому надлишковий стиль, цілковито непритаманний англо-
мовній літературі, що оживлює в пам’яті спадщину символізму та сюрреалізму Жульєна 
Грака й П’єра де Мандьярга. Варто підкреслити: зображувані події подаються на рівні 
спалахів у пам’яті дійових осіб, що зумовлює відсутність зримого часового та логічного 
зв’язку у сюжетній лінії. Цей ефект підсилюється варіативністю наративних елементів. 
Фактично, має місце цілеспрямоване впровадження літературного експерименту, що впи-
сується у парадигму зсувів у традиційній системі жанрових координат. 

«На сучасному етапі розвитку літератури, – слушно наголосив І. Зимомря, – критерії 
жанрової диференціації художнього матеріалу на рівні модифікацій, приміром, новели, 
оповідання, нарису, есе, повісті, роману, не настільки очевидні внаслідок взаємозбли-
ження розмаїтих наративних форм» [3, 39]. Множинність запропонованих реципієнтові 
тем у поєднанні з різними сюжетними планами творить основу організації психологіч-
них та науково-фантастичних романів англійської авторки. Як правило, вони балансують 
на помежів’ї тексту з виразно соціальним підґрунтям («Герої та лиходії» («Heroes and 
Villains», 1969), «Любов» («Love», 1971) та художнім твором («Чарівна крамниця ігра-
шок» («The Magic Toyshop», 1967), «Пекельні машини бажань доктора Гоффмана» («The 
Infernal Desire Machines of Dr. Hoffmann», 1972). «У мистецькому творі, – стверджувала 
А. Картер, – нема місця для статичного. Тому я зумисне намагаюся писати тексти з від-
критим кінцем, «зручним для споживача» [15, 302]. Для досягнення адекватної рецепції 
свого доробку мисткиня широко застосовує у техніці прозописьма такі прийоми, як на-
рація від першої особи, внутрішній монолог, зміна часових рамок висвітлюваних подій.
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Як показує аналіз, внутрішня динаміка організації прозових зразків А. Картер з влас-
тивою їм калейдоскопічністю зображення навколишнього довкілля адаптована до кри-
теріїв трансформації психології сприйняття реальності у другій половині ХХ ст. Звідси 
– поява в читача враження пізнання вже відомих йому з інших джерел фактів і подій. Про-
те її тексти приваблюють реципієнта правдивою магією. Відтак органічним є бажання 
повернутися до цього, хоч і знаного й близького, але майстерно сконструйованого худож-
нього світу. Таким він постає у збірках малої прози «Феєрверки» («Fireworks», 1974) [11], 
«Чорна Венера» («Black Venus», 1985) [9], «Святі та сторонні» («Saints and Strangers», 
1986) [12], «Американські примари та дивовижі старого світу» («American Ghosts and Old 
World Wonders», 1993) [8], «Спалюючи ваші човни» («Burning Your Boats», 1995) [10] та, 
у першу чергу, у книжці «Кривава кімната» («The Bloody Chamber», 1979) [13].

Збірка оповідань «Кривава кімната» містить десять текстів зі змістовними сюжетами, 
які ведуть читача у подорож до відомих з переказів і легенд казкових країн. Слід відзначи-
ти той факт, що творчість А. Картер кількісно й якісно належним чином репрезентована 
російськомовному реципієнтові завдяки наявності окремих видань цілої низки її творів 
у перекладах російською мовою. У цьому зв’язку варто виокремити переклади Ольги 
Акімової, яка віднайшла адекватні ключі прочитання таких текстів малої епічної форми 
А. Картер, як «Кривава кімната», «Шлюб містера Лайона» («The Courtship of Mr. Lyon»), 
«Наречена тигра» («The Tiger’s Bride»), «Кіт у чоботях» («Puss-in-Boots»), «Лісовий цар» 
(«The Erl-King»), «Снігуронька» («The Snow Child»), «Господиня будинку кохання» («The 
Lady of the House of Love»), «Перевертень» («The Werewolf»), «Вовче братство» («The 
Company of Wolves»), «Вовчиця Аліса» («Wolf-Alice»). Усі вони увійшли до книжки 
«Кривава кімната» [5], що опублікована 2004 року у Москві.

В аналізованій збірці авторка апелює передусім до жінки-реципієнта, залишаючи 
для себе роль всевідаючого наратора, який є уособленням зрілої мудрості. З цієї позиції 
вона застерігає від здійснення хибних кроків легкодуху наречену з титульного оповіда-
ння «Кривава кімната» – оригінальним перетворенням казки «Синя борода» («La Barbe 
bleue») Шарля Перро, прекрасної судженої самотньої Бестії з оповідки «Наречена тигра», 
перевертню з тексту «Господиня будинку кохання». Чуттєві, але переважно приречені на 
жорстоку долю жінки, а також прискіпливі й безжальні чоловіки зображені тут у майстер-
но зітканій мережі літературних алюзій, цитат та реінтерпретацій. За винятком оповіда-
ння з комедійним відтінком «Кіт у чоботях» («Puss-in-Boots»), у збірці домінують похмурі 
тони. Вони поєднуються з неповторною чутливістю й чуттєвою поетичністю переказу, 
що проявляються як у розповіді, так і живописних описах природи («Лісовий цар). Тут 
доцільно зауважити: попри знайомі образи Червоної Шапочки, Синьої Бороди, Красуні 
й Чудовиська, Кота у чоботях, йдеться про оповідки для дорослих. Це мотивовано пере-
вантаженням картин змалювання плотських утіх та розтлінних нахилів. В усіх текстах 
авторка зосереджує увагу на відносинах між чоловіком і жінкою, коли вони більше втра-
чають, ніж знаходять. Їхні взаємини – це пастка, ізоляція, неминуче прокляття. При цьому 
жіноче тіло не є жертвою для чоловіків. Воно радше є таємницею, за якою проступає 
загублена, але пристрасна душа.

Визначальними концепціями для мистецьких моделей А. Картер стали фемінізм та 
психоаналіз. Метою їхньої побудови стало переосмислення гендерних відносин та сте-
реотипів крізь призму мовознавчого підходу. За таких умов А. Картер прагнула надати 
виголошеному або записаному слову характеру умовного засобу для позначення реалій 
передусім у кризовій ситуації. З таких позицій письменниця трактує, приміром, «Едипів 
комплекс» у творах «Окремі враження» та «Любов». Інтерпретації цієї проблеми у рома-
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нах відведене другорядне значення. Натомість акцент покладено на оприявненні читачеві 
мотивацій та причин поведінки героїнь. Вони – учасники агресивного дійства, в якому 
жіночий еротизм відіграє роль вододілу між пасивними сексуальними об’єктами та носі-
ями тиранічного начала.

Висновки. Ім’я А. Картер вписане в історію світової літератури як знакової пред-
ставниці нетипової течії магічного реалізму. Адже їй вдалося збагатити цю естетичну 
тенденцію сюрреалістичними деталями, феміністськими темами й елементами наукової 
фантастики. Одна з найбільш оригінальних британських письменниць другої половини 
ХХ ст. померла 1992 року у повному розквіті творчих сил. Вона залишила читачеві до-
робок, що дивує мистецькою компактністю. А. Картер створила власний, напівфантас-
тичний світ, чарівність якого відтінюють художньо переконливі стилістичні півтони і 
нюанси. Її романи й оповідання визнано у критичному дискурсі самобутнім каталогом 
закодованих казкових архетипів, що лежать в основі уяви носіїв європейської культури. 
Особливої привабливості прозі А. Картер забезпечує багатство мови і поетичність стилю, 
насиченою значеннєвими підтекстами й метафорикою.
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ТВОРЧА ІСТОРІЯ «ЖИВОПИСНОЇ УКРАЇНИ» ЯК РЕЗУЛЬТАТ 
СПІВПРАЦІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА МИКОЛИ МАРКЕВИЧА1

У статті зроблено спробу встановити історичні джерела, які Т. Шевченко використовував 
у процесі підготовки «Живописної України», що засвідчують факт його співпраці з М. Марке-
вичем.

Ключові слова: рецепція, творча співпраця, «Живописна Україна» Т. Шевченка, «Історія 
Малоросії» М. Маркевича.

Melnyk O. The creative history of «Picturesque Ukraine» as a cooperation result of 
T. Shevchenko and M. Markevytch. In the article it is made an attempt to provide the historical 
sources, that T. Shevchenko used during the preparation process of «Picturesque Ukraine», they 
certifi ed the fact of his cooperation with M. Markevytch.

Key words: reception, creative cooperation, T. Shevchenko’s «Picturesque Ukraine», 
M. Markevytch’s «Hystory of Malorossia».

Мельник О. Творческая история «Живописной Украины» как результат сотрудниче-
ства Т. Шевченко и Н. Маркевича. В статье сделана попытка установления исторических 
источников, которые Т. Шевченко использовал в процессе подготовки «Живописной Украины», 
удостоверяющих факт его сотрудничества с Н. Маркевичем.

Ключевые слова: рецепция, творческое сотрудничество, «Живописная Украина» Т. Шев-
ченко, «История Малороссии» Н. Маркевича.

Постановка проблеми. Ідейно-естетичною основою, тематичним художнім арсе-
налом, мистецьким взірцем для українських поетів-романтиківстали народна поезія, 
історична епіка, громадянська поезія, особиста рефлективна лірика, романтичні опо-
відання і повість, переспіви й переклади слов’янської поезії, фольклорно-етнографіч-
ні та літературознавчі розвідки. Як засвідчує типологічний аналіз творчості М. Мар-
кевича та Т. Шевченка, 30-ті - 40-ві рр. ХІХ ст.окреслили один із найбільш активних 
періодів розвитку романтизму в українській літературі.

Аналіз досліджень. При написанні творів на історичну тематику увагу Т. Шев-
ченка у працях М. Маркевича привертала не тільки достовірність джерел, але й пере-
дусім прогресивність поглядів автора. Уперше К. Гуслистий увиразнив, що Т. Шев-
ченко використовував «рукописну працю М. Максимовича «Оповідь про Коліївщину» 
[4, 52]. Проте М. Марченко у своїх запереченнях цього факту базувався на тому, що 
«Гайдамаки» закінчені поетом у 1841 р., а вийшли у світ, за В. Бородіним, наприкінці 
березня 1842 р. Натомість «Оповідь про Коліївщину» надрукована лише у 1875 році 
[1, 22]. Як пише М. Марченко, М. Маркевич використовував рукопис М. Максимови-
ча, але його «Історія Малоросії» побачила світ після «Гайдамаків». Відтак основну 
канву історичних подій узято з вуст живих свідків тих бурхливих історичних подій 
[11, 84]. При встановленні історичних джерел, які Т. Шевченко використовував у про-
цесі підготовки «Живописної України» і в період 1836 – 1837 рр. щодо національно-
визвольної боротьби українського народу, переважна більшість авторів (Л. Владич, 
В. Косіян, З. Лашкул, Я. Затенацький) посилається на «Історію Русів», «Історію Ма-
© Мельник О. Творча історія «Живописної України» як результат співпраці Тараса Шевченка та 
Миколи Маркевича
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лоросії» Бантиша-Каменського, «Літопис» Самовидця і «Народні думи й оповіді»; 
а в «Приписах» (примітках) до поем (зокрема «Гайдамаки») Т. Шевченко посилався 
на «Історію Русів» та «Історію Малої Росії» [15, 146].

Мета статті – встановити історичні джерела, які Т. Шевченко використовував 
у процесі підготовки «Живописної України» й засвідчують факт його співпраці з 
М. Маркевичем.

Виклад основного матеріалу. Новою гранню співпраці М. Маркевича та Т. Шев-
ченка стала творча історія «Живописної України», де поет прагнув правдиво і повно 
відтворити історію національно-визвольної боротьби. При цьому, на відміну від своїх 
попередників і сучасників, Т. Шевченко співчуває пригноблюваному селянству в його 
боротьбі проти кріпацтва і царизму [13, 60]. Варто наголосити: учені Інституту мисте-
цтвознавства, фольклору й етнографії імені М. Рильського належить вагомий внесок 
у справі виявлення, вивчення і публікації художньої спадщини Т. Шевченка. Значну 
і плідну роботу над вивченням «Живописної України» виконав, зокрема, Л. Владич 
[2]. Проте питання про історичні джерела «Живописної України» не стало предметом 
спеціального дослідження, що й призвело до ряду помилкових тверджень у висновках 
і коментарях дослідників живописної спадщини Т. Шевченка на історичні сюжети.

Текстуальний аналіз дає підстави стверджувати: увага Т. Шевченка при підготовці 
ним «Живописної України» була привернена і до «Історії Малоросії» М. Маркевича. 
Т. Шевченко мав намір відтворити героїчне минуле своєї Батьківщини, висвітлити 
«найважливіші події від Гедіміна до знищення Гетьманщини». Тому його першу се-
рію присвячено Богданові Хмельницькому, другу – історичним подіям XVI – XVIII ст. 
(«Іван Підкова у Львові», «Сава Чалий», «Семен Палій в Сибіру», «Павло Полуботок 
у Петербурзі») [13, 116]. 

Некоректним є, на нашу думку, твердження Л. Владича, що образ Івана Підкови 
«позбавлений конкретної історичної основи і є плодом творчої фантазії автора» [2, 
91–92]. Адже, як встановлено у спеціальному дослідженні М. Возняка «Іван Підкова» 
Т. Шевченка – це історична поема, а військові виступи запорожців проти султанської 
Туреччини були, безперечно, вагомим історичним фактом. Іван Підкова – улюблений 
герой Т. Шевченка. Як згадував селянин Василь Галушковський, поет просив похо-
вати його поблизу могили отамана запорожців: «Оце могила Підкови, отут i мене по-
ховайте» [3, 127]. Щодо питання про історичні джерела, то Є. Косачевська стверджує: 
усупереч усталеним висновкам, що сюжет Шевченкового офорту «Дари в Чигирині...» 
навіяні «Історією Малоросії» М. Маркевича [6, 255]. При цьому вона посилалася на 
судження М. Марченка про вплив М. Маркевича на розвиток історичних поглядів 
Т. Шевченка [11, 39]. Дійсно, розгляд питання про джерелознавчий внесок М. Марке-
вича в художню спадщину Т. Шевченка дає можливість зробити істотні виправлення 
і доповнення в літературі, присвяченій «Живописній Україні». Знавці шевченківської 
художньої творчості констатують, що у цьому офорті Т. Шевченко відтворив історич-
ну обстановку у всіх подробицях, у тім числі різьблення на сволоці і картини Мамая 
на стіні. Зокрема, відстоюється теза, що історичні сюжети у виконанні Т. Шевченка 
бездоганні щодо достовірності історичних деталей [14, 53]. Отже, в офортах і малюн-
ках на тему політичної, державницької діяльності Богдана Хмельницького Т. Шевчен-
ко виявив повну історичну достовірність. Як слушно зауважив дослідник, художня 
спадщина Кобразя є одним з надійних історичних джерел [9, 44–45].

З іншого боку, в інтерпретації малярської творчості Т. Шевченка і, зокрема в офор-
ті «Дари в Чигирині...», має місце низку істотних неточностей і вільних тлумачень. 
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Зосібна аналізуючи історичні джерела, з яких черпав Т. Шевченко матеріал для офор-
ту «Дари в Чигирині...», Л. Владич наголосив: художник використовував не тільки 
«Історію Русів», яку добре знав, але й повніші, вірогідніші джерела. Йдеться про літо-
писи, народні думи, оповіді та пісні. Перемога ж під Пилявцями і тріумфальний в’їзд 
Богдана Хмельницького до Києва весною 1649 р., на його думку, стали історичною 
основою, з якої Т. Шевченко черпав «матеріал для офорту «Дари в Чигирині...». До 
Хмельницького в Чигирин від московського царя, як стверджує автор, прибули Ва-
силь Михайлов і Григорій Унковський. Посли привітали Хмельницького з перемогою 
і з одруженням. При цьому Л. Владич посилається на «Літопис» Самовидця, вважа-
ючи, що Т. Шевченко міг ознайомитися з ним в О. Бодянського у Москві в лютому 
1844 р. Розбіжність історичних відомостей, що повідомляються автором «Історії Ру-
сів» і Самовидцем, з художнім трактуванням Т. Шевченка Л. Владич пояснює творчим 
переосмисленням художником даних, почерпнутих ним з історичних матеріалів. Тож 
послів, які прибули до Чигирина, митець зводить разом, хоча відомо, що посли прибу-
вали до гетьмана в різний час. Замість багатолюдних посольств від Росії, Туреччини 
й Польщі Т. Шевченко представив послів поодинці [2, 41–52]. 

Аналогічну версію в загальному вигляді і в деталях повторює З. Лашкул [8, 84–85]. 
Він, як і Л. Владич, тлумачить події, які мали місце в Переяславі 1654 р., і механічно 
переносять їх до Чигирина 1649 р. Звідси – плутанина в датах. Автор «Історії Русів» 
відносить зустріч Б. Хмельницького з послами в Чигирині до 1650 р. [5, 95–99] Звер-
немося до відповідної цитати у тексті «Історія Малоросії»: «Наконец благородные 
паны рассудили отправить в Переяславль не послов, а комиссаров». Ці події відбува-
лися 19 – 22 лютого 1649 р. Далі М. Маркевич пише, що «дерзкие статьи, присланные 
сеймом Хмельницкому, были приличнее победителям, нежели побежденным», тим 
паче, що в цей же час посли всіх сусідніх держав (багато татарських володарів, ту-
рецький султан, австрійський імператор і цар московський) прислали Хмельницькому 
«подарунки і поздоровлення» [10, 214, 226]. Це пояснення дещо нагадує рядки з «Іс-
торії Русів», де описано приїзд послів до Чигирина, але Т. Шевченко дав самостій-
не глибоке художньо-філософське трактування історичних фактів [15, 224]. У назві 
офорту Т. Шевченко безпомилково вказав місце дії (Чигирин) і час дії (1649 р.). Ця 
обставина постає додатковим свідченням того, що не «Історія Русів», яка відносить 
цю подію до травня 1650 р., і не «Літопис» Самовидця, який був опублікований в 1847 
р., через три роки після «Живописної України», а «Історія Малоросії» М. Маркевича 
виявилася історичним джерелом художника. Звернемося до Шевченкового коментаря 
до офорту: «З Константинополя, з Варшави, з Москви прибули посли з великими да-
рами приєднувати Богдана і народ український, вже вільний і сильний. Султан, окрім 
великого скарбу, прислав Богдану червоний оксамитовий жупан на горностаєвій під-
кладці, рукоять княжої порфіри, булаву і шаблю, проте рада (окрім славного лицаря 
Богуна) присудила об’єднатися з царем Московським» [17, 94]. А ось ілюстрація з 
праці «Історія Малоросії» М. Маркевича: «Приехали в Чигирин посланники трех дер-
жав – от султана Осман Ага и Узунь Али паша Силистрийский, от царя Василий Бу-
турлин и князь Прозоровский, от короля и Речи Посполитой канцлер князь Любомир-
ский. От султана получил гетман поздравление и подарки: булатную саблю, кафтан, 
похожий на мантию с горностайными опушками, булаву, осыпанную жемчугами и 
драгоценными каменьями; для козаков – сорок мешков с серебряными турецкими ле-
вами... От царя в бочонках ... привез Бутурлин казну для войска, а для гетмана и уряд-
ников дорогие меха, косяки парчей и других материй... Посол поздравил Хмельниц-
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кого со Зборовским миром. Князь Любомирский ... поднес тонкие сукна, несколько 
десятков драгоценных ковров и поясов – все, покрытое дорогим ковром, под которым 
была казна для войска. Три посла предложили Хмельницкому наследственное гетман-
ство и покровительство от своих властей» [10, 250–251].

Усі названі М. Маркевичем реалії втілені Т. Шевченком в офорті. На передній план 
художник висунув багаті дари султана. Не зважаючи на ці дари султана, як підкреслює 
Т. Шевченко, «Рада висловилась за возз’єднання з царем Московським». М. Маркевич 
описав цю картину наступним чином: «Чигиринский сейм, не рассуждая, с первого 
разу единогласно отвергнул польское покровительство... Старики и с ними сам гетман 
предпочитали Москву единоверную, единоплеменную... Богун и с ним все молодые 
не решались на Москву» [10, 55]. Варто звернути увагу ще на одну деталь, яку не 
можна віднести до 1648 або навіть до весни 1649 р. У коментарі Т. Шевченко від-
значив, що посли прибували з метою об’єднання з Богданом і українським народом. 
Дійсно, після Зборовського договору до часу «Чигиринської ради» Київському, Черні-
гівському і Брацлавському воєводствам надавалися особливі права, за якими адміні-
стративна, військова і судова влада переходили в руки гетьманського уряду, місцевих 
козацьких і міських органів. Польща позбавлялася права на цій території розміщувати 
свої війська, а народ руський зі всіма його областями звільняється від всіх претен-
зій Польщі та Литви на вічні віки. Отже, руський народ залежить тільки від себе і 
свого уряду. Останній обирається «от всех станов... по стародавним правам своим и 
обычаям русским. Верховный начальник и господарь земли русской – гетман; войск 
козацких в полках разрешается иметь сорок тысяч»; «а охочекомного и запорожского 
килько наберется» [10, 244–245]. До цього часу також значно зміцніли військові сили 
Б. Хмельницького і покращало їхнє озброєння. На території, звільненій з-під влади 
шляхетської Польщі, був створений новий адміністративний і судовий апарат.

Рада в Чигирині своїм значенням кардинально відрізняється від усіх попередніх 
подій. Сюди прибули посли трьох могутніх у той час держав «з великими дарами 
єднати Богдана і народ український» [10, 229]. На сеймі в Чигирині, куди «на заклик 
гетьмана прибули... депутати від чинів і народу» [10, 233], вирішувалось питання – з 
ким бути? Отже, Чигиринський сейм був вельми важливим і переломним етапом в 
ході національно-визвольної боротьби українського народу проти шляхетської Поль-
щі. Художник розташував учасників подій згідно історичних даних. У центрі ком-
позиції сидить російський боярин, упевнений в успіху своєї місії. Турецький посол 
чекає рішення стоячи: його фігура виражає тривожний неспокій. Польський посол 
відсунутий на задній план і напівосвітлений. Однак, це не дає жодних підстав убачати 
тут суперечності Шевченкових позицій щодо оцінки діяльності Б. Хмельницького у 
період створення «Кобзаря». Глибоке знання художником історичних подій дозволило 
йому втілити в офорті ідею визнання історичних заслуг Б. Хмельницького – видатно-
го керманича боротьби українського народу. Адже це мав на увазі Т. Шевченко у творі 
«Близнецы», високо оцінивши діяльність Б. Хмельницького разом зі старшинами і 
депутатами всіх станів народу українського [16, 15]. Тому безпідставним вважаємо 
твердження Є. Косачевської: «В успішному подоланні помилкових поглядів на Богда-
на Хмельницького зовсім не останню роль відіграло вивчення Т. Г. Шевченком «Исто-
рии Малороссии» Маркевича» [6, 259]. У зв’язку з цим «правомірно» переглядається 
питання щодо датування картини «Смерть Богдана Хмельницького», яку через від-
сутність авторської дати відносять до 1836 – 1837 рр. Попри те, що спершу Л. Владич 
вважав цю дату помилковою, у монографії, присвяченій «Живописній Україні», до-
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слідник дійшов висновку: «Смерть Богдана Хмельницького» – оригінальна робота 
Т. Шевченка, яку «слід датувати 1836 – 1837 рр.». При цьому автор посилається на 
«Думу про смерть Богдана Хмельницького» у публікації М. Максимовича (1834 р.) і 
«Літопис» Грабянки [2, 88]. Однак, на думку Є. Косачевської, «Смерть Богдана Хмель-
ницького» не можна віднести до ранніх (1836 – 1837 рр.) творінь художника. Бездо-
ганна історична документальність і достовірність засвідчують глибоке знання авто-
ром фактичної історії подій, що зображаються. Цю роботу Т. Шевченка й ескізи до неї 
[17, 297] віднесено до комплексу «Живописна Україна». Їх датовано 1843 – 1844 рр. 
Окрім народних дум, історичним джерелом для неї послужила праця «Історія Мало-
росії» М. Маркевича. Це підтверджується як додатковими, порівняно з фольклорною 
традицією, персонажами, зображених художником, так і текстуальними і смисловими 
збігами. У картині відображено не тільки козацьку старшину – полковників, які вно-
сять до будинку гетьмана військові регалії. Художник показав на передньому плані 
поряд з умираючим Богданом Хмельницьким (чого немає ні в «Думах» і «Оповідях» 
на цю тему, ні в «Історії Русів») московського посла – «ближнього» боярина Василя 
Бутурліна, митрополита Сильвестра і «розп’яття», «що символізує вірність союзу з 
єдиновірним і єдиноплемінним російським народом навіки вічні» [6, 260]. Є тут та-
кож постать Виговського, зображена в ескізі № 343. Усе це, за Л. Владичем, обґрунто-
вує «значний інтерес до розуміння Шевченком складного комплексу історичних про-
блем, що передували смерті Богдана [2, 88–90]. Тут вражає характеристика образу, 
який можна побачити ліворуч від Виговського: «На обличчі генерального писаря ви-
ражена підлесливість і покірність, за ними легко вгадується приховане віроломство». 
У цьому Є. Косачевська вбачає додаткове свідчення звернення Т. Шевченка до «Істо-
рії Малоросії» М. Маркевича. Дослідниця підтверджує це його цитатою: «Преданный 
душой … одному золоту … вкрался в доверие Хмельницкому и стал генеральным 
писарем и уже тогда замышлял он о гетманстве и о правительстве … сначала как опе-
кун, потом как гетман, занял место Богдана» [6, 260–261].

Що ж до ескізів на зазначену тему, виконання яких Л. Владич відносить до 
1843 – 1844 рр., а Я. Затенацький – до 1842 – 1843 рр., то Є. Косачевська схильна 
стверджувати: йдеться про підготовчу роботу до картини «Смерть Богдана». Щоб у 
цьому переконатися, достатньо зіставити закінчене на образі зображення Виговського 
з мало виразною фігурою на ескізі № 276. На це вказує також ескіз № 277, де Шевчен-
ко мав намір зобразити звичай, коли наступника гетьмана покривали шапками і який 
Л. Владич вважає самодостатнім [2, 89]. На думку Є. Косачевської, це підготовчий 
нарис, який був також навіяний «Історією Малоросії» М. Маркевича. Ілюстрацією 
можуть послужити наступні рядки: «7 августа, гетман вручил Юрию клейноды, пе-
чать, бумаги и документы. Новый гетман был прикрыт шапками» [10, 386]. Ймовірно, 
згодом Т. Шевченко змінив композицію малюнку і тому відмовився від першого ва-
ріанту [6, 261].

У картині «Смерть Богдана» Т. Шевченко яскраво виразив головну ідею твору: ви-
соку оцінку історичної справи всього життя Богдана Хмельницького і глибоку пошану 
до його пам’яті, до чого у 1836 – 1837 рр. митець ще не був готовий [9, 65–66]. До того 
ж, з працею «Історія Малоросії» М. Маркевича Т. Шевченко детально ознайомився 
значно пізніше. Крім текстуальних і фактологічних збігів, про які мова йшла вище, 
є прямі свідчення Т. Шевченка і М. Костомарова. У березні 1844 р. у Петербурзі, де 
Т. Шевченко посилено працював над підготовкою видання «Живописна Україна», він 
просив С. Бурачкова дати йому «Історію Малоросії» М. Маркевича. Тоді ж М. Косто-
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маров повідомляв П. Кулішеві, що Т. Шевченко змужнів, замкнувся в старому Києві, 
читає історію України М. Маркевича [7, 81].

Таким чином, багатотомним дослідженням М. Маркевича, власне, як історичним 
джерелом, Т. Шевченко скористався на останньому етапі підготовки «Живописної 
України». Як відомо, раніше Т. Шевченко звертався до О. Бодянського з проханнями 
писати супровідні тексти до офортів на історичні теми, а П. Куліша і П. Грабовського 
закликав «працювати над текстом про сучасний побут». Проте О. Бодянський відмо-
вився, посилаючись на свою зайнятість [15, 233]. 

У коментарях до Шевченкових малюнків «Богданові руїни в Суботові», «В Су-
ботові», «Богданова церква в Суботові» М. Маркевич писав: «Озлоблен неудачей, 
Чарнецкий обернул свой гнев на Бужин и Субботово. Он выпалил их и, не будучи 
удовлетворен местью безневинным жителям, сделал акт святотатства. Верстах в де-
сяти од Чигирина и ныне еще находится готичная церковь... Там покоились остан-
ки старого Хмельницкого и сына Тимофея... Чарнецкий выкинул их труны из могил, 
спалил кости и надгробные камни разбил» [10, 155]. З таким описом М. Маркевича 
перекликаються згадані картини Т. Шевченка, датовані художником квітнем – листо-
падом 1845 р.: порослі травою розвалини, запустіння, церква, де колись гетьман: «...
молився, / Щоб москаль добром i лихом / 3 козаком ділився. / Мир душі твоїй, Богда-
не!» [16, 308]. Про ці подробиці Т. Шевченко, очевидно, довідався з усної розповіді 
М. Маркевича, який супроводжував його в численних поїздках по Україні упродовж 
1843 – 1847 рр., а також з його праці «Історія Малоросії». Відтак джерелознавчий 
внесок М. Маркевича у художню творчість Т. Шевченка був значним. Без урахування 
цього важливого чинника творчої біографії поета і художника неможливо повною мі-
рою охарактеризувати справжні витоки історичних поглядів Т. Шевченка. 

Під впливом Т. Шевченка М. Маркевич мав намір випустити літографоване видан-
ня на тему «Живописні види Малоросії». Проспект, віднайдений Є. Косачевською, 
засвідчує: він планував відобразити визначні види понад 50 міст, сіл і містечок Ліво-
бережної України (Полтава, Прилуки, Лубни, Чернігів, Яготин, Ніжин). Літографії, як 
повідомлялося, «виходитимуть по 5 в зошиті з текстом поясненням». Усього протягом 
року передбачалося випустити «60 літографованих літей з 60 листами». Той, хто ку-
пував квиток вартістю в 50 крб. сріблом, «мав право отримати 120 літографованих 
видів з текстами пояснень і однією картиною, намальованою масляною фарбою» [6, 
263]. Таким чином М. Маркевич прагнув ознайомити широкі кола української та ро-
сійської інтелігенції зі знаковими видами природи і побуту України, супроводжуючи 
їх авторськими коментарями. На жаль, доля цього проекту М. Маркевича невідома.

Висновки.Зіставлення творчості Т. Шевченка й М. Маркевича дає можливість кон-
статувати: автор «Історії Малоросії» не сягнув рівня Кобзаря, зокрема, у справі послі-
довного вираження інтересів селянства. Проте М. Маркевичу також належить помітний 
і цінний внесок у розвиток духовної культури українського та російського народів. 
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УДК 821.111(73)-3.09
Людмила УГЛЯЙ,

м. Ужгород

ОБРАЗ ПРЕДКА У ПРОЗІ ТОНІ МОРРІСОН1

У статті зроблено спробу охарактеризувати образ предка та його основні художньо-есте-
тичні функції у таких романах Тоні Моррісон, як «Пісня Соломона», «Улюблена» та «Рай». Ви-
явлено, що даний образ слугує для передачі культурної спадщини наступним поколінням, тому має 
історичну цінність.

Ключові слова: афро-американський фольклор, міфологія, образ предка, символ, історична 
цінність.

Uhlyay L. The Image of an Ancestor in the Tonia Morrison’s Prose. In the paper an attempt to 
characterize the image of an ancestor and its main artistic and aesthetic functions in such novels by Toni 
Morrison as “Song of Solomon”, “Beloved” and “Paradise” was made. It’s determined that the given 
image serves to transmit the cultural heritage for future generations, therefore it has its historical value.

Key words: African-American folklore, mythology, image of an ancestor, symbol, historical value.

Угляй Л. Образ предка в прозе Тони Моррисон. В статье сделано попытку охарактеризо-
вать образ предка и его основные художественно-эстетические функции в таких романах Тони 
Моррисон, как «Песнь Соломона», «Любимица» и «Рай». Определено, что данный образ служит 
для передачи культурного наследия следующим поколеним, поэтому имеет историческую цен-
ность.

Ключевые слова: афроамериканский фольклор, мифология, образ предка, символ, историчес-
кая ценность.

Постановка проблеми. Творчість сучасної афро-американської письменниці Тоні 
Моррісон (1931) характеризується глибоким філософським змістом та емоційно-психо-
логічною наповненістю. Її романи постають відображенням реальних історичних подій 
у США, де на перший план виходить особистісна проблематика. Крім того, її твори 
наповнені легендами, міфами, переказами, піснями. Відтак художні образи, створені 
уявою авторки, постають засобами суб’єктивного відображення реальності. У свою 
чергу, поєднання таких складових, як багатошаровість, гра слів, фрагментація, іронія, 
вигадка, надає її романам ознак постмодернізму [5, 1].

Примітним у творчості Т. Моррісон є образ предка. Мисткиня представляє цей об-
раз як такий, що властивий афро-американській літературі загалом. Адже більшість рабів 
берегла в пам’яті трагічні історії своїх сімей. Вони постійно зазнавали розлуки з рідними, 
а тому дорожили цією пам’яттю [2, 125]. Образ предка,запозичений письменницею з аф-
риканської міфології, охоплює міфологічні уявлення, фольклорну обробку та авторську 
інтерпретацію. Завдяки такій багатосторонності образ предка на сторінках творів Т. Мор-
рісон стає універсальним засобом вираження світогляду афро-американців [1, 77].

Аналіз досліджень. Образ предка в інтерпретації Тоні Моррісон є малодослідже-
ний у вітчизняному науковому колі. Дотично ця проблематика проступає в роботах 
Ю. Костюка, Л. Єрмак, Г. Улюри, Т. Денисової. Вивченню даного образу надавали зна-
чення переважно зарубіжні літературознавці. Серед наукових досліджень російських 
науковців примітними є праці С. Чугунової та М. Юлікової. З-поміж закордонних фа-
хівців образ предка висвітлювали Е. Больє, Т. Гарріс, В. Дженнінгс, С. Пакет, К. Зауді-
ту-Селассі, Д. Л. Мідлтон та ін.
© Угляй Л. Образ предка у прозі Тоні Моррісон
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Метою статті є визначення функціональних особливостей предка як єднальної лан-
ки між минулим і теперішнім. Для реалізації цієї мети ставляться такі завдання: від-
найти витоки образу предка в афро-американській прозі; встановити особливості цього 
образу в романах Тоні Моррісон; дослідити його призначення та ідейно-символічну на-
повненість.

Виклад основного матеріалу. Предок постає ланкою між теперішнім і минулим, 
для нього не існує ні просторових, і часових обмежень. Ментальний час не може ви-
окремлюватися від певного простору і потребує чуттєвого образу для трансформації 
пам’яті або передбачення [4, 269]. Таким є образ предка у афро-американській прозі 
Т. Моррісон. Зазвичай предок у романах Т. Моррісон є членом негритянської спільноти, 
який містить всю світову мудрість та існує в двох світах – реальному та ірреальному [3, 
4]. Він є уособленням колективної історії та фольклорних надбань і має вплив на окре-
мих героїв та на общину загалом. Для протагоністів він є джерелом сили та натхнення 
[3, 5]. Образ предка яскраво проступає в таких романах авторки, як «Пісня Соломона» 
(«Song of Solomon», 1977), «Улюблена» («Beloved», 1987), «Рай» («Paradise», 1997). 
Роль предка мисткиня відводить літній чорношкірій жінці, підкреслюючи матріархаль-
ний лад афро-американської спільноти. Це, у свою чергу, вводить її прозу у фемінний 
дискурс.

Пригодницький роман «Пісня Соломона» містить елементи міфічного та фантас-
тичного. Основна його тема – пошук національного коріння як істотної складової ста-
новлення власної ідентичності. Події розгортаються в 60-х роках ХХ ст. на території 
штату Мічиґан. Головний герой Мейкон Дед на прізвисько «Мілкмен», виходець із 
заможної афро-американської сім’ї, вирушає на пошуки золота. Натомість він пізнає 
химерну історію свого роду. Його прізвище Дед (Dead) означає «мертвий», що симво-
лізує втрачений зв’язок з предками та общиною, більшість яких були бідні чорношкірі. 
Прізвисько «Молочник» він отримав тому, що мати годувала його грудним молоком 
на протязі всього дитинства, в результаті чого виріс інфантильним матусиним синком. 
Крім того,прізвисько містить в собі натяк на набуту приналежність до світу білих та 
відірваність від коренів, оскільки чорношкірі жителі Америки не мали можливості оку-
тувати любов’ю своїх дітей в повній мірі. Він був першою чорношкірою дитиною, на-
родженою в Лікарні Милосердя. Це сталося завдяки тому, що його дідусь був першим 
чорношкірим лікарем у містечку. Так, примітним є виокремлення родини Дед з-поміж 
афро-американськоїспільноти та інтеграція з «вищими» соціальними прошарками бі-
лих.

Мейкону Деду протиставлений образ його друга Бейнз. Він не мав ні батька, ні ма-
тері. Його ім’я – Гітара (Guitar). Обравши назву цього музичного інструмента йому за 
ім’я, авторка вказує на його приналежність до афро-американської общини. Відомо, що 
гітара є основним інструментом у таких музичних напрямках, заснованих чорношкіри-
ми американцями, як блюз і джаз. Гітара був сиротою, як і більшість його предків, які 
не мали права створювати родину за умов рабства. В результаті, не маючи змоги ви-
словлювати свої почуття, вони виливали їх у музику. Таким чином, герой належить до 
негритянської спільноти не тільки завдяки кольору своєї шкіри (як Мілкмен), а й духо-
вно, поділяючи їхній психологічний стан колишніх рабів. Живучи з болем за свій народ, 
він вирішує мстити білим за їхні діяння в минулому і вступає до спілки однодумців під 
назвою «Севен Дейз». Це – об’єднання радикалів, які вбивають невинних білих амери-
канців, щоб помститися за свавілля їхніх предків за часів рабства. Гітара погоджується 
допомагати своєму другові Мілкмену шукати скарби, оскільки отримає їх частину, яку 
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планує віддати на потреби організації. Коли герой розуміє, що не отримає обіцяну ви-
нагороду, то вбиває тітку Мілкмена Пайлет. Авторка засуджує його через убивство не-
винних. Ставши на шлях вбивці, він уподобився тим, кого ненавидить.

Зберегти зв’язок з предками письменниця доручає найстаршій героїні роману – 
Пайлет. Вона народилася без пупка і ця фізична вада, за віруваннями африканців, на-
давала їй надзвичайних можливостей. «Інакші» в очах її спільноти вважалися такими, 
які мають божественне начало. Ось – ілюстрація: «<…>he would have known not to fool 
with anything that belonged to Pilate, who never bothered anybody, was helpful to everybody, 
but who also was believed to have the power to step out of her skin, set a bush a fi re from fi fty 
yards, and turn a man into a ripe rutabaga – all on account of the fact that she had no navel» 
[8, 163] / «<…> він міг би знати, що не потрібно балуватися з будь-чим, що належало 
Пайлет, яка ніколи нікого не турбувала, завжди всім допомагала, але яка також вселяла 
віру про те, що вона мала таку силу, що могла виходити зі своєї шкіри, підпалити кущі 
з відстані п’ятдесят ярдів та перетворити людину в стиглу брукву – все з урахуванням 
того факту, що в неї не було пупка» (переклад – Л. У.).

Мейкон Дед ІІ, старший брат Пайлет, зазначив, що вона має типову африканську 
зовнішність. Вона була схожа на свого батька, який був родом з Африки. А, отже, вона 
є прямим спадкоємцем культурних надбань свого народу: «If you ever have a doubt we 
from Africa, look at Pilate. She look just like Papa and he looked like all them pictures you 
ever see of Africans. A Pennsylvania African. Acted like one too» [8, 100] / «Якщо ти коли-
небудь матимеш сумніви, що ми родом із Африки, поглянь на Пайлет. Вона є точною 
копією батька, а він схожий з фотографіями, які ти коли-небудь бачив з африканцями. 
Пенсильванський африканець. І поводив себе, як такий» (переклад – Л. У.).

Крім того, письменниця порівнює Пайлет з африканським казковими персонажа-
ми – антилопою та слонихою. Це підкреслює її приналежність до древніх африканців, 
їхнього фольклору, а також вказує на її вільну вдачу. Вона є сильною самодостатньою 
жінкою, хоча і бідною, на відміну від свого меркантильного і черствого брата. Вона 
по-материнськи піклується не тільки своєю донькою Ребою та онучкою Геґар, а й усі-
єю родиною. Мілкмен дізнається від свого батька, що Пайлет зберігає скарб, і разом з 
Гітарою вирішує пограбувати її. Натомість вони знаходять скелет. Мілкмен дізнається, 
що скелет належить його покійному дідусеві, Мейкону Деду І. Мілкмен прямує у по-
шуках скарбу на Південь до будинку, де той проживав. У цьому йому допомагають пісні 
тітки, в яких міститься інформація не тільки про історичне минуле його спільноти та 
родини, а й підказки щодо географічного розташування місця, яке він шукав. Його по-
шук зводиться до забутої історії своєї сім’ї. Потрапивши в маленьке містечко Шалімар 
у Вірджинії, герой почуває себе некомфортно. Проте, відкриваючи для себе нові відо-
мості, він починає його любити. Він дізнається, що його прадідом був африканець на 
ім’я Соломон, який вмів літати. Так він зумів врятуватися від рабства, відлетівши до 
Африки. Однак, його втеча не зробила його героєм в очах рідних, оскільки він залишив 
дружину і двадцять одну дитину. Примітним є феміністичний підтекст цього епізоду, 
оскільки є вказівка на чоловічий егоїзм та жіночу жертовність.

Мілкмен повертається додому з бажанням розповісти батькові та тітці про свої від-
криття. Проте він стикається з нерозумінням. Тож він разом з Пайлет знову їде в Ша-
лімар, щоб захоронити дідусеві кістки на горі, з якої полетів на батьківщину Соломон. 
Тим самим Мілкмен повернув свою свідомість до витоків своєї родинної історії, що 
надає зміст його життю. Після цього одразу помирає Пайлетвід кулі Гітари, призначеної 
для Мілкмена. Її смерть після віднайденої ним родинної історії символізує завершення 
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її основної місії в романі – повернення до африканських коренів та відновлення іден-
тичності героя. Мілкмен розуміє, що для того, щоб полетіти, потрібно просто віддатись 
повітрю, і стрибає з урвища. Авторка навмисне не вказує, чи полетів він, чи розбився. 
Відкрита кінцівка дозволяє реципієнтові додумати це самостійно. Таким чином, Т. Мор-
рісон створює діалог оповідача з читачем, створюючи ефект усного переказу[2, 27].

Втіленням моралі у романі є Пайлет Дед. Її присутність відчувається впродовж роз-
витку сюжету, хоча оповідач не акцентує увагу на емоційному стані героїні. Проте її 
образ є не менш вагомим, ніж образ головного героя Мілкмена. Вона є наставницею для 
усієї сім’ї. Жертовність та любов, властиві їй як афро-американці, роблять її сильною. 
Приміром, коли чоловік б’є її доньку Ребу, вона змушує його відступити, приклавши 
ніж до його серця. Попри те, що кривдник і мав явну перевагу у віці і силі, він не по-
смів їй перечити. Ще один епізод підкреслює силу Пайлет. Коли Рут, дружина її брата, 
завагітніла Мілкменом, він намагався змусити її позбутися плода. Проте Пайлет змуси-
ла його прийняти дитину. Вона увірвалася до його офісу і поклала ляльку вуду в його 
крісло, що сильно налякало чоловіка і змусило поступитися. Найбільшим її досягнен-
ням був вплив на протагоніста Мілкмена в такій мірі, що він змінився з інфантильного 
молодика на чуйного чоловіка. Адже основне її завдання як предка – захищати свій рід 
та дбати про його продовження [1, 63]. Отже, Пайлет уособлює хранителя не тільки 
моральних якостей, а й фольклорних традицій чорношкірих.

У романі «Улюблена» образ предка представлений в особі Бебі Саґз – найстарішої 
жінки містечка Цинциннаті. Вона є духовним центром роману [3, 332]. Її ще називали 
Бабуся Бейбі. Її ім’я Бейбі (Baby) означає «дитина» і символізує нове життя героїні 
після рабства. Воно вказує і на її дитячу щирість та безкорисливість. Протягом життя у 
рабстві жінка народила дев’ятеро дітей, проте вона не мала ніяких відомостей про них, 
за винятком Галле. Він був єдиним, кого їй вдалося втримати біля себе. Коли він вику-
пив матір з рабства, вона оселилася у будинку № 124 на околиці містечка Цинциннаті. 
Її невістка Сета з чотирма дітьми після організованої ним втечі оселилися з нею, проте 
Галле так і не зміг втекти. Його доля залишається невідомою. До того часу Бебі Саґз на-
буває ваги серед односельців: «…Baby Suggs, holy, followed by every blackman, woman 
and child who could make it through, took her great heart to th eClearing» [6, 87] / «… Бебі 
Саґз, свята, за якою слідували кожний чорношкірий чоловік, жінка і дитина, які могли 
іти, несла своє велике серце до Очищення» (переклад – Л. У.). Будучи найстарішою жін-
кою містечка, вона є матір’ю усій спільноті. Вона допомагає всім, чим може: продук-
тами, безкорисними порадами та проповідями. Завдяки цьому її називають святою,тим 
самим наділяючи її божественними якостями:«Baby Suggs, holy, loved, cautioned, fed, 
chastised and soothed» [6, 87] / «Бебі Саґз, свята, любила, застерігала, годувала, карала 
та заспокоювала» (переклад – Л. У.). Навіть після смерті вона являється своїй онучці 
Денвер для того, щоб дати їй настанови.

Той факт, що Бебі Саґз побувала у рабстві, зуміла вижити і гідно існувати після цьо-
го, робить її хранителем колективної пам’яті. Більше того, своїми проповідями вона зці-
лює душевні рани колишніх рабів. Вона надихає їх протистояти тривожному минулому 
та надає психологічні обґрунтування для цього [3, 6]. Вона закликає любити себе та 
оточуючих, бо лише любов зможе загасити руйнівне полум’я ненависті в їхніх душах. 
Так вона хотіла перемогти страхи та біль минулого. Проте минуле завжди повертається. 
До неї воно прийшло з Сетою, яка вбила свою дочку. Привид дівчинки поселяється з 
ними у будинку. Він змушує синів Сети, Говарда і Баґлара, тікати з дому, а наймолодшу 
її доньку Денвер стати відлюдкуватою. Бебі Саґз, не в змозі витримати поразку, злягає 



386   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 8, 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ìîâîçíàâñòâî, ëiòåðàòóðîçíàâñòâî

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

в очікуванні смерті. Такими чином, образ предка у романі «Улюблена» набуває історич-
ної цінності [1, 77]; він зберігає пам’ять про минуле та передає її наступним поколінням 
у якості застереження.

Роман «Рай» – складне багатошарове прозове полотно Т. Моррісон, в якому рух у 
часі та просторі не відбувається в хронологічному порядку. Події у творі розгортаються 
у 60-х рр. ХХ ст., на які припали боротьби чорношкірих за свої права. Увага концентру-
ється на двох полюсах афро-американської спільноти. Йдеться про патріархальне міс-
течко Рубі, з одного боку, та колишній Монастир – з іншого. Тут проживають Консола 
та Соуза (Конні), яку Мати Мері Аґнес ще дев’ятирічною дівчинкою забрала з міських 
вулиць, та жінки, які переховувалися від утисків чоловіків, переслідування, самотності.

Конні – тридцятидев’ятирічна афро-американка, яка володіє даром цілительства. 
Вона виліковує Скаута, який засинав за кермом вантажівки, доглядає за Мейвіс, яка 
втратила глузд через убивство своїх двох дітей: «She can’t cry yet, thought Seneca.The 
pain was down too far. When it came up, tears would follow, and Seneca wanted Connie to be 
there when it happened. So she warmed the girl up as best she could, tried to smooth the heavy 
hair<…>» [7, 42] / «Вона ще не може плакати, подумала Сенека. Біль був занадто глибо-
ко. Коли він піднявся, слідом пішли сльози, і Сенека хотіла, щоб Конні була поряд, коли 
це сталося. Тож вона зігріла дівчину так добре, як тільки могла, намагалася згладити 
важке волосся<…>» (переклад – Л. У.). Крім того, Конні пропонувала жінкам малювати 
свої страхи минулого на підлозі і стінах та мріяти вголос. Проте чоловіки міста Рубі 
сприймають усе це за демонічні обряди і вбивають їх. Вони знищують Монастир, бо 
вбачають у ньому загрозу для свого існування. Чоловіки стають такими, яких ненави-
діли їхні батьки; такими, які вбивають «інакших» [3, 267]. Таким чином, образ предка 
у романі уособлює Конні. Їй притаманні риси типової афро-американки: жертовність, 
співчуття та безкорисна допомога, попри злиденність існування.

Висновки. Образ предка у романах Т. Моррісон постає уособленням колективної 
пам’яті та фольклорних надбань [3, 77], а відтак набуває особливої естетичної цінності 
у художніх моделях зображення дійсності з-під пера американської авторки.
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ПОТТЕРІАДА Дж. РОЛІНГ ЯК РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ЯВИЩЕ 
ФІЛОСОФІЇ NEW AGE В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ1

У статті здійснено аналіз конфігурації Добра і Зла в свідомості сучасного суспільства 
та в контексті масової культури на матеріалі творчості Дж. Ролінг. Проаналізовано моделі 
репрезентації автором добра і зла для читацької аудиторії.

Ключові слова: масова культура, магія, релігія, духовні явища.

Khariuk I. Harry Potter by Joan Rowling as an expression of the New Age philosophy in modern 
society. The article deals with the analysis of Good and Evil confi guration in the minds of modern 
society and in the context of mass culture based on J. Rowling works. Representational models of 
«good» and «evil» for the audience have been analyzed.

Key words: mass culture, magic, religion, spiritual phenomena.

Харюк И. Поттериада Дж. Ролинг как выражение философии New Age в современном 
массовом обществе. В статье осуществлен анализ конфигурации Добра и Зла в сознании со-
временного общества и в контексте массовой культуры на материале творчества Дж. Ролинг. 
Проанализированы модели репрезентации автором добра и зла для читательской аудитории. 

Ключевые слова: массовая культура, магия, религия, духовные явления.

Актуальність проблеми. Для сучасної масової свідомості однаково «духовні» 
язичництво, окультизм, релігія та атеїзм або й їхнє поєднання, що сприймається як 
вираз власного світовідчуття. Саме такий погляд характеризує творчість численних 
сучасних представників масової літератури та успіх її в широкому загалі читачів. Си-
туація становить неабияку актуальну проблему з погляду змісту й перспектив куль-
турного розвитку сучасного суспільства.

Аналіз досліджень. Феномен Гаррі Поттера за загальною думкою, це – найтипо-
віший зразок масової культури (чого варті хоча б зачини кожного роману, коли перші 
сторінки за традиціями «мильної опери» переказують зміст попередніх подій) [17]. 
Хоча, слід зазначити (й можна погодитися) позицію Д. Дубровської, яка вважає, що 
закони масової літератури працюють у цих романах не завжди, і не повністю [5, 439]. 

С. Патерсон з іронією пише, що Волдеморт, «можливо, найнещадніший персонаж 
в усій серії книг. Зазвичай він має поганий настрій, його радості скороминучі. Це від 
того, що його радість ґрунтується не на гарних вчинках, а на злих. Він живе лише для 
того, аби завдавати болю іншим, але й сам постійно знаходиться в стані дратівливого 
гніву.» [10, 202–203]. Дж. Ролінг неодноразово і навіть іноді нав’язливо моралізує, і 
установки її цілком відповідають традиціям дитячої літератури: треба бути добрим, 
сміливим і чесним, серед найвищих цінностей проголошується справедливість, лю-
бов, вірність, дружба.

Більше того, деякі дослідники начебто виявляють в творах про Гаррі Поттера 
справжнісінький догматичний християнський погляд на природу Зла: так із книг Ро-
лінг, я пишуть Д. і К. Дівели, ми дізнаємося, що «зло в реальності не існує. Воно не 
існує само по собі, а є браком, нестачею чогось. Це нестача добра» [4, 212]. Ці до-

© Харюк І. Поттеріада Дж. Ролінг як репрезентативне явище філософії New Age в сучасному 
суспільстві
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слідники наводять цілу низку прикладів із тексту, з яких начеб то очевидно, що зло 
не може існувати само по собі. Якби це було так насправді, то можна було б сказати, 
що Дж. Ролінг вдалося написати бестселер, використовуючи в якості духовної основи 
метафізику й етику святого Августина, який обґрунтував догмат про те, що зло немає 
власної природи, і є начебто «тінню» добра.

Мета статті полягає у висвітленні всесвітнього успіху епосу про юного мага Гар-
рі Поттера, який Ватикан визнав за шкідливий і навіть сатанинський в останній гли-
бині твір, рівно як і розгляд героя не лише як мага, а й як «нового Христа» («новий» 
Христос, з біблійного погляду, може бути лише антихристом) примушує замислитись 
в даній статті над концепцією Дж. Ролінг і причинами шаленого успіху її героя з осо-
бливою увагою. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні у всій світовій «освіченій» спільноті, зда-
ється, масовою утвердилася теза: між «релігією» і «магією» немає ніякої принципової 
різниці, усе це – сера «потойбічного». Таким чином, раціонально налаштовані люди 
цим гребують, розцінюючи усе це як вираз банальної неосвіченості, а люди недостат-
ньо розвинені інтелектуально, тішаться смутними містичними емоціями (при цьому, 
часто однаково серйозно сприймаються і, скажімо, християнська молитва, і віра в 
гороскопи, і ворожіння на картах). Насправді, теза ця закорінена в просвітницькій 
ідеології, що прагнула створити контркультуру, яка б витіснила християнську цивілі-
зацію. При цьому збільшується неочікуване для позитивної науки, яка в вік Розуму за-
ймала в культурі панівні позиції, зростання цікавості до усілякого чаклунства, різних 
магічних систем, і тепер, в дусі традиційного руссоїзму, запанував погляд: чим більш 
архаїчна й дикунська «духовна практика», тим ближча вона до «природи», отже, й 
більш «істинна». Але те вшанування демонізованих сил природи, яке лежить в основі 
язичництва, і прагнення «керувати» ними, що є суттю магії, кардинально відмінні не 
лише від наукового погляду, а й від благочестя єдино божих релігій (юдаїзм, хрис-
тиянство й іслам), в яких магія категорично засуджується як контакт зі сферою «не-
чистого». 

Масова ж культура, особливо в епоху інтенсивного зростання контактів між ци-
вілізаціями (чого вартий хоча б Інтернет), змішує усі ці протилежні духовні вектори, 
задовольняючи тяжіння людини «суспільства споживання» мати усе одразу й без осо-
бливого розумового напруження. 

У цьому аспекті Поттеріада є дуже типовим прикладом – Дж. Ролінг переміщує 
у своїх творах різні джерела, часто взаємовиключні. Ось кілька побічних прикладів. 
Сюди проникають фольклорні елементи, поєднані з християнськими: напередодні 
Різдва Гаррі вперше цілує дівчину під омелою (стара англійська традиція), твір міс-
тить численні алюзії та ремінісценції з багатьох язичницьких міологій, але у назві 
лікарні фігурує святий Мунго, а найближчий родич Гаррі – Сіріус – виявляється його 
хрещеним батьком, що не заважає йому бути водночас анімагом. Це цілком типовий 
як для New Age, так і для постмодернізму коктейль, хоча навіть дорослі читачі Потте-
ріади, скоріше за все, навіть не відчувають антагоністичності цих моментів.

Характерний і такий момент: формально Поттеріада мала б цілком вкладатися в 
рамки дитячої літератури, але ми стикаємося з фантастичним успіхом твору (особли-
во у кіноваріанті) серед дорослих. Та це не має нас дивувати, адже в сучасному сус-
пільстві (якщо говорити про «сите» суспільство західного типу, до якого нині тяжіє 
чи не увесь світ) активно зростає кількість «кідалтів» – дорослих, які не бажають ви-
ходити з інфантильного стану. З іншого боку, певні сили, що прагнуть до тотального 
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контролю над суспільною свідомістю, охоче культивують цей «дитячий» стан душі. 
Так, свого часу в Радянському Союзі виникла справжня «дитяча література для дорос-
лих», яка свідомо насаджувала невігластво, зневагу до справжньої культури й наївну 
віру в чудеса, які мала створити «вивільнена» людина комуністичного суспільства. 
Та й, крім того, Поттеріада знайома й зрозуміла суспільству споживання – Дж. Ролінг 
пропонує «нові споживацькі обрії» [15].

Фабула кожного з романів – це боротьба Добра і Зла. Втіленням першого є Гаррі, 
другого – Волдеморт. Нібито зовнішньо все це відповідає дидактичній установці дитя-
чої літератури: адже з дитинства ми знаємо, що Добро і Зло – основні персоніфіковані 
персонажі бідь-якої чарівної казки (з неодмінною перемогою світлих сил наприкінці 
оповіді). Але Дж. Ролінг, зовнішньо скориставшись стереотипною схемою казки, не 
залишається у її межах, і її романи виявляються набагато складнішими. Проте, на 
перший погляд, головні герої позбавлені напівтонів, і мораль нібито доволі прозора.

Хочемо зазначити, що зло у світі Поттеріади – зовсім не завжди «нестача добра», 
більше того – навіть сам Гаррі, яий найкраще за інших обізнаний у цій сфері, заявляє: 
« <...> якщо Волдеморт дуже хоче когось убити, порятунку немає» [12, 429]. А, по-
друге, принципово важливо розібратися у тому, що протиставляється злу, або що ж 
висувається в якості Добра. 

Проблема, на наш погляд, полягає в тому, що авторка пропонує читачеві не стіль-
ки вільний екзистенціальний вибір, скільки вибір між двома концепціями магії: бі-
лої (втіленням якої є Гаррі Поттер) та чорної (її символізує Волдеморт). Отож, з цієї 
установки випливає цілком очевидна думка, що бути білим магом – добре, і біла магія 
не тільки має право на існування, але без неї життя неповноцінне, як неповноцінне 
життя звичайних людей – маглів. Цей дуалізм не є навіть дуалізмом матерії й духу, 
йдеться виключно про світ т.зв. «тонкої матерії», або світ «астральний», що сприй-
мається незаперечно, як даність, і в якому, власне, відбувається оце розмежування на 
«чорне» й «біле».

Цікавим є спостереження Т. Печагіної, яка звертається до оригінального англо-
мовного тексту твору: «Протиставляючи чорну та білу магію, автор використовує 
прикметник dark. Чорна магія, чи Темні мистецтва іменуються Dark Arts, біла – anti-
dark Ats. Щоби утворити словосполучення, що вербалізує таке поняття, я біла магія, 
автор використовує негативну приставку anti- та прикметник Dark. Дж. Ролінг пока-
зує, що не існує практично нічого абсолютно світлого (доброго) чи абсолютно чорно-
го (злого)» [11, 53]. Справді, так воно і є – і не лише на рівні назв.

Якщо в перших романах Добро і Зло виразно знаходяться, так би мовити, по різні 
сторони барикади, то в подальшому вони дедалі більше переміщуються, проникають 
одне в одне, про що виразно свідчать і сюжет, і образна система романів. Вочевидь, 
що творець бестселера про юного чарівника пропонує не християнський погляд, як 
дехто ладен твердити, а концепцію, внутрішньо однорідну з такими моделями язич-
ницької філософії, я Інь-Янь, – поєднання та нероздільність Добра і Зла. І тому, не 
можна погодитися з Н. Васильєвою, яка твердить, що нібито література фанфікшн 
розробляючи ідеї синкретизму добра і зла, часто відхиляється від казково-міфоло-
гічної традиції [3, 142]. На нашу думку, все це закладено самою Дж. Ролінг і достат-
ньо чітко проявляється вже починаючи з четвертого роману циклу, хоча й у перших 
романах вже містяться певні натяки на синкретизм світлого та темного. Наприклад, 
вчитель Люпин, один з найулюбленіших вчителів усього курсу Гаррі, є анімагом, і на 
повний місяць перетворюється на вовка, готового роздерти при зустрічі будь-кого, 
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навіть своїх друзів. Професор Снейп описується як однозначно негативний персонах 
очима Гаррі, але, як далі з’ясовується, саме він рятує життя Гаррі та саме він дає 
Люпину настоянку, яка дозволяє останньому контролювати свою поведінку під час 
перетворень так, аби ставати безпечним для оточуючих. Такий дуалізм світлого з тем-
ним притаманний літературі фентезі взагалі – він містить в собі мелодраматичний по-
тенціал і водночас дає очевидну відповідь на проблему зображення зла у світі, отже, 
на питання теодицеї [16, 119].

Це поєднання добра і зла в одній і тій само субстанції можна прослідкувати на-
віть на ономастичному рівні. Наведемо лише один із розписаних у тексті прикладів, 
спробуємо розібратися з етимологією імені Люціуса Мелфоя (Lucius Melfoy) – батька 
Драко Мелфоя, заклятого ворога Гаррі Поттера. З одного боку, його ім’я викликає 
асоціації з Люцифером, що ніби підкріплюється англійськими складовими прізвища: 
«mal» – злий, «foe» – ворог; з іншого боку, етимологію імені Люціуса можна шукати 
і в латинському «luceo» – світлий, що, до речі, підкріплюється і репрезентативними 
рисами його зовнішності: він є блондином, з блідим обличчям та світлими очима. 
Д. Колберт виводить етимологію прізвища Мелфоїв від латинського «malefi cus» – у 
перекладі «злодій», а в добу Середньовічча словом «malefi ca» називали відьом [6, 
112].

К. Левічева влучно називає Добро у Поттеріаді квазі-добром, оскільки тут немає 
а ні справді «позитивного» персонажа, а ні добра у чистому вигляді, а ось «зло пред-
ставлено в усіх мислимих і немислимих комбінаціях», і, за її словами, можна бути 
впевненим, що в кожному романі (крім, можливо, фіналу), зло буде перемагати квазі-
добро, адже Волдеморт після чергової перемоги Гаррі не помирає, а лише набирає 
дедалі більшої сили [8]. Їй вторить Е. Ріальти, що говорить: книги про Гаррі Поттера – 
«це світ, де зло є добром», що цілком відповідає розпливчастій філософії Нового часу 
[2]. Дж. Уід, щоправда, дотримується іншої точки зору. Вона пише, що після вбивства 
батьків Гаррі з Волдемортом відбувається жахлива трансформація – результат здій-
сненого ним зла, і це має вселити в нас впевненість, що він покараний за свої злочини 
[14, 238]. Але якщо це та, то як же бути з алгоритмом розвитку цього персонажа, адже 
дійсно він з кожним романом отримує все більшу силу: ми знайомимося з ним у мо-
мент, коли він навіть не має власного тіла, але згодом він не тільки отримує тілесність, 
але й знаходить собі величезну армію прибічників і захоплює ключові позиції світу 
Гаррі. І нарешті, як бути з тим, що у самому Гаррі живе частина душі Волдеморта?

У Дж. Ролінг насправді складається релятивна картинка в дусі язичницької фі-
лософії: в кожному Добрі є часточка Зла і навпаки. І тут знову є підстави говорити 
про кардинальну відмінність героя епосу Дж. Ролінг про юного чарівника від героя 
чарівної казки. Хіба буває у чарівних казках, аби найбільш мерзотний персонаж пе-
редав найкращому частину своєї чорної енергії? Так би мовити, підселився у його 
душу, заряджаючи її демонізмом? Тобто, добро перемагало б силою, успадкованою 
від раніше переможеного зла. Для традиційної релігійної системи координат – це аб-
сурд. Але для окультизму – норма. Додамо до цього, що так само важко уявити собі, 
як міг би Іван Царевич, «вселившись» у тіло Змія Горинича, відчувати як він спалює 
чергову жертву, отримуючи задоволення від цього, тобто здійснити щось подібне до 
цитованого епізоду. Дуже дивно, що православний філософ, диякон (!) А. Кураєв, від-
мічаючи подібність Гаррі та Волдеморта пише: «А мені тут бачиться натяк на Про-
мисел <...> Нас же не обурює, що у християнстві подібне перемагається подібним 
«смертю – смерть» [7, 67].
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Коли Гаррі, якого начебто мучить його подібність до Волдеморта, говорить про 
свої сумніви професорові Дамблдору, той рішуче відповідає: «Те, ким ми є насправді, 
набагато більше залежить не від наших здібностей, а від нашого вибору» [13, 337], 
підкреслюючи, що Гаррі маючи слизеринські властивості, все ж зробив вибір на ко-
ристь Добра, а не Зла. На перший погляд думка цілком «християнська», насправді ж 
тут закладена окультна ідея: якраз з точки зору окультизму, магія сама по собі ней-
тральна, і доброю чи злою її робить людина, стаючи білим чи чорним магом. З точки 
зору християнства, нагадаємо, що будь-яка магія – зло.

А. Одишева пояснює порушення чіткої поляризації Добра і Зла у романах Дж. Ро-
лінг їхньою жанровою неоднорідністю (оскільки як дитячій літературі, так і фентезі 
притаманна дуже чітка поляризація добра і зла) [9, 76]. Але тут, як нам здається, ситу-
ація дещо складніша, і лише подив можуть викликати міркування деяких дослідників, 
що вкрай спрощують ситуацію заявами на зразок: «противники Гаррі – це люди, що 
безнадійно подорослішали» або «якщо тоталітарна свідомість рішуче відторгає кни-
ги Ролінг – значить, вони містять в собі щось конструктивне» [1, 176–177]. Звісно, 
дуже легко заявити, що книга, яка користується таким успіхом, не може пропонувати 
нічого поганого, адже більшість не може помилятися. Втім, здається, історія вже має 
достатньо прикладів протилежного. 

Висновки. Формально Поттеріада мала б цілком вкладатися в рамки дитячої літе-
ратури, але ми стикаємося з фантастичним успіхом твору ще й серед дорослих, адже в 
сучасному суспільстві активно зростає кількість «кідалтів». З цього погляду феномен 
Гаррі Поттера наводить на серйозні думки та хвилювання.

Проблема Поттеріади, як нам видається, полягає в тому, що авторка пропонує чи-
тачеві не стільки вільний екзистенціальний вибір, скільки вибір між двома концеп-
ції магії: білої (втіленням якої є Гаррі Поттер) та чорної (її символізує Волдеморт). 
Водночас у Дж. Ролінг не існує практично нічого абсолютно світлого чи абсолютно 
чорного. Вочевидь творець бестселера про юного чарівника пропонує концепцію, 
внутрішньо однорідну з такими моделями язичницької філософії, як Інь-Янь, – по-
єднання та нероздільність Добра і Зла. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ГЕТЕРОТРОФНИХ КОМПЛЕКСІВ ВІДВАЛІВ1

Вивчено якісний і кількісний склад безхребетних та якісний склад хребетних тварин на тех-
ногенних територіях відвалів озокеритовидобутку у м. Борислав. Доведена роль безхребетних 
тварин у малопродуктивному шарі едафотопу.

Ключові слова: безхребетні та хребетні тварини, техногенні території, м. Борислав.

Krechkivska G. Structural and functional organization of heterotrophic systems dismantling. The 
qualitative and quantitative composition of invertebrates and vertebrates quality of the areas in man-made 
piles ozokerytovydobutku in Borislav. We prove the role of invertebrates in low productivity layer edafotopu.

Key words: invertebrates and vertebrates, technological territory, Borislav.

Кречкивска Г. Структурно-функциональная организация гетеротрофных комплексов 
отвалов. Изучен качественный и количественный состав беспозвоночных и качественный состав 
позвоночных животных на техногенных территориях отвалов озокеритодобычи в г. Борислав. 
Доказанна роль беспозвоночных животных в малопроизводительном слое едафотопу.

Ключевые слова: беспозвоночные и позвоночные животные, техногенные территории, г. Бо-
рислав.

Постановка проблеми. Гетеротрофні організми, зокрема, ґрунтові безхребетні тва-
рини, як структурний елемент екосистем, відіграють важливу роль у їх функціонуванні, у 
процесах трансформації речовини та енергії [4; 8]. Оскільки більшість ґрунтових безхре-
бетних є сапрофагами, то чим вище різноманіття цієї трофічної групи, тим ефективніше 
й повно вони здійснюють роботу з деструкції відмерлих рослинних решток, сприяють 
забезпеченню фітокомпоненту екосистеми поживними елементами, покращують ґрунт.

Аналіз досліджень. Збирання ґрунтових безхребетних тварин. На пробних пло-
щах (І, ІІ, ІІІ, ІV відвали), які різняться за віком та рослинним покривом, було посезонно 
досліджено 35 шуфрів. Основний збір великих безхребетних, ми проводили з викорис-
танням стандартних методик: банок-пасток, шляхом розкопок та ручного розбирання 
ґрунту. Ці методи найбільш універсальні, технічно прості і застосовуються при роботах 
на ґрунтах з різним механічним складом і різного ступеня окультуреності. Вони дозво-
лило обстежувати практично всю територію відвалів родовища. Найбільш оптимальним 
розміром грунтово-зоологічних проб є 0,25м2 (50 х 50 см). Відбір проб виконувався до 
нижньої межі, глибини трапляння (12 – 18 см) [1]. 

Здебільшого застосували прямі методи обліку ґрунтових олігохет, що дало можли-
вість отримати цифрові дані, які пока зують кількість облікованих особин на одиницю 
площі поверхні ґрунту або ґрунтового горизонту. Для з’ясування поширення люмбріцід 
у ґрунтових горизонтах нами проведено пошарове розбирання проб. Виймання ґрунтової 
проби здійснювали пошарово (1–10, 10–20, 20–30 см) [6].
© Кречківська Г. Структурно-функціональна організація гетеротрофних комплексів відвалів
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При польових дослідженнях важливо знати не тільки чисельність і біомасу ґрунтових 
олігохет, але і їхній розподіл у горизонтах ґрунтового профілю. Це важливо для порівняння 
цих даних з розміщенням генетичних горизонтів ґрунту та для вста новлення глибин, на 
яких знаходяться ті чи інші види олігохет. Для визначення перебігу вертикальної міграції 
різних морфо-екологічних люмбріцід у ґрунтових горизонтах ми застосовува ли методику 
К. М. Гілярова [1], водночас залежно від розвитку ґрунтових горизонтів на певних глибинах 
вимірювали температуру. Одночасно брали проби ґрунтів для визначення вологи.

Процес фіксації люмбріцід здійснювати поетапно із засто суванням наркотичних за-
собів. Для цього слугували 1 – 3 % хлоралгідрат, 1 – 5 % магній хлорид, 10 % розчин 
етилового спирту.

Під час знаходження люмбріцід у слабких розчинах наркотичних сполук відбувається 
сповільнення їхніх рухів та незначне виділення полісахарадів, мукополісахаридів і біл-
кового секрету епітеліального шару шкірно-м’язового мішка, внутрішньої целомічної 
рідини. Згодом, коли тварини знаходились послабленому стані, ми за допомогою препа-
рувальних голок звільняли поверхню тіл від плівки, вирівнювали їх і клали в ексикатор, 
на дні якого була вода. Через 30-40 хв тканини тверділи і тварини були готовими для 
завершаль ного етапу фіксування, яке тривало від трьох до десяти годин, а інколи до двох 
діб. Як фіксуючі розчини використовували 4 % розчин формаліну, 70 % розчин етилового 
спирту. Розчин етило вого спирту - формаліну має переваги, оскільки тканини надмір но 
не тверднуть і не піддаються мацерації [1]. Процес фіксування триває одну-дві доби. У 
цьому розчині можна тримати фіксований матеріал протягом необмеженого часу.

Загальний об’єм зібраного і обробленого матеріалу складає більше 3000 екземплярів 
різних представників мезофауни. Для визначення матеріалу був використаний ряд визна-
чників: [1; 3; 6; 13] та ін..

Визначення хребетних тварин. Аналіз таксономічної структури безхребетних про-
ведено згідно з методологічними підходами В. Іванців [6]. Біолого-екологічний аналіз за 
типами життєвих форм проведено відповідно до класифікацій: дощових червів Т. Перель 
[13]; жуків Г. Якобсон [16] безхребетних М. Козлов [7]. Визначення видової приналеж-
ності хребетних тварин за визначниками Г. Фесенко, А. Бокотей [14].

Усі матеріали занесено до інформаційної таблиці, що створена у форматі Word і на-
раховує близько 39 таксонів.

Виклад основного матеріалу. Старі (парові) відвали, характеризуються достатньо 
високою аерацією ґрунтів, добрим гідрологічних режимом та розпушеністю. Значне міс-
це у рослинних угрупованнях займають довго кореневищні види (представники родини 
Poaceae, Fabaceae, Cyperaceae), які внаслідок розмноження утворюють цілі скупчення 
рослин одного виду на значних площах і відіграють велике значення у заростанні від-
валів. На старих висипах трапляються такі види: безхребетних (Adelphocoris lineolatus 
Goeze, Apis melifera L., Aphrophora alni F., Decticus verrucivorus L., Helicella obvia L., 
Elater sanguineus P., Pyrochroa coccinea L., Inachis io L., Deporaus betulae L.. Coccinella 
septempunctata L., Carabus cancelatus І., Dolomedes fi mbriatus L., Lester sponsa H., Cantharis 
fusca L., Lithobius forfi catus L., Formica rufa L. та Lasius niger L., Lumbricus terrestris L.); 
та хребетних тварин (Lacerta agilis L., Microtus arvalis F., Talpa europaea L., Columba livia 
G., Turdus merula L., Hirundo rustica L. Riparia riparia L.). Серед птахів на відвалах озо-
керитового родовища були знайдені гнізда Riparia riparia L..

Всі групи організмів прямо (трофічні зв’язки) або опосередковано (спільне викорис-
тання простору, зміна середовища існування) пов’язані між собою, тобто формують пев-
ний комплекс.
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З наведених у таблиці 1 даних бачимо, що найбільш сприятливі умови для життєді-
яльності дощових червів та інших безхребетних та хребетних тварин сформувалися на 
старих відвалах, тут їхня кількість може сягати від кількох десятків, до двох сотень осо-
бин на квадратний метр. Досить поширеними також є мурахи, поодиноко трапляються 
жуки, слимаки, павуки та мухи. Діяльність цих організмів є позитивною, оскільки ними 
забезпечується рівномірний розподіл органіки в малопродуктивному шарі ґрунту.

Для нових висипів властиве незначне нагромадження органічних речовин та корму, 
а це негативно відбивається на ґрунтовій фауні, зокрема, дощових червах. Особливо не-
сприятливим для їх життя є екотопи – перезволожені, засолені та сформовані на пісках 
різного походження. У таких місцях поширені фітоценози з наявністю гігрофітних ви-
дів: Carex distans L., Juncus articulatus L., Phagmites australis L. та інші. В цих екотопах 
чисельність дощових черв’яків є невелика (табл.1). У той же час у тих екотопах доміну-
ють лучні мурашки (Formica pratesis Retz.) чисельність особин іноді сягає 108 екз/м2. 
Особини цього виду є важливим компонентом лучних угруповань. Вони є хижаками і 
ґрунтоутворювачами, оскільки будують в ґрунті свої гнізда, запасають корми, що є кінце-
вому результаті впливає на структуру і хімізм едафотопів. На більш сухих ділянках від-
валів трапляються види: Lumbricus terrestris L, Helicella obvia L., Dolomedes fi mbriatus L., 
Decticus verrucivorus L., Aphrophora alni F., Apis melifera L., Formica rufa L., Lasius niger 
L., Coccinella septempunctata Dr., Carrabus cancelatus I., Lacerta agilis L. та інші [9; 10].

На площах відносно молодих відвалів (табл. 1) домінують лучні мурашки, які прямо-
пропорційно пов’язані з ґрунтом і впливають на його фізико-хімічні властивості, а саме, 
відіграють важливу роль у процесах ґрунтоутворення, утилізації відмерлих решток рос-
лин і тварин. Таке вагоме значення у природі вони мають завдяки великій чисельності 
особин своїх колоній.

Таблиця 1
Загальна чисельність мезофауни на старих (парових) відвалах 

Бориславського озокеритового родовища

В
ід
ва
ли

 зо
ке
ри
то

во
го

 р
од
ов
ищ

а

Дослідні 
ділянки Домінуючі рослинні угруповання

К
-с
ть

 д
ощ

ов
их

 ч
ер
ві
в,

 е
кз

.м
 2

К
-с
ть

 м
ур
ах

, 
 е
кз

. м
 2

К
-с
ть

 ж
ук
ів

,
 е
кз

. м
 2

К
-с
ть

 м
ол
ю
ск
ів

,
 е
кз

. м
 2

К
-с
ть

 п
ав
ук
ів

,
ек
з.м

 2

К
-с
ть

 м
ух

,е
кз

.
 е
кз

 м
 2

І в
ис
ип
и

Ділянка 
№1

Phagmites australis L.Trifolium pretense 
L., Dactylis glomerata L. Gymnadenie 
conopsea subsp; Bromus squarrosus L, 

Achillea colina d. Populus tremula, Pyrus 
communis, Sorbus aucuparia

168 124 14 36 12 8

ІІ
 в
ис
ип
и

Ділянка 
№2

Achilea millefolium L., Calamagrostis 
epigeios L., Trifolium pretense L., Dactylis 

glomerata L., Taraxacum offi cenale 
Wigg., Tussilago farfara L. Melica nutans, 

Elytrigia repens, Ranunculus acris

148 24 4 24 8 4

Ділянка 
№3

Овочевих культур: Solanum tuberosum, 
Daucus sativus, Beta crassa, Phaseolus 

vulgaris, Vicia faba
8 80 20 8 8 8
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ІІ
І в
ис
ип
и

Ділянка 
№4

Carex hirta L., Саrex arenaria L., Juncus 
effusus P. Equisetum palustre L Typha 

latifolia angustifolia L
8 108 - - 164 -

Ділянка 
№5

Mentha piperita L.,Daucus carota L., 
Artemisia vulgaris L. , Artemisia vulgaris 

L., Tussilago farfara , Chenopodium album 
L., Urtica dioica L.

4 40 - - - -

ІV
 в
ис
ип
и Ділянка 

№6 Hippophae rhamnoides L 12 84 - - 84 4

Ділянка 
№7 Голий едафотоп - - - - - -

Лучні мурашки належать до тих тварин, що не тільки самі пристосовуються до 
умов існування, але й активно перебудовують навколишнє середовище. Роль мурашок 
у ґрунтоутворенні висвітлена менше, ніж дощових червів, проте відомо, що переважна 
більшість видів будують гнізда саме у землі, причому ходи іноді сягають углиб кількох 
метрів, утворюючи справжній лабіринт. Одночасно поліпшується механічна структура 
ґрунту, проникність його для повітря і води. Шар гумусу під мурашником, особливо на 
бідних піщаних ґрунтах, у 2–3 рази більший, ніж навколо [5; 15].

Аналізуючи якісні і кількісні характеристики угруповань безхребетних та хребет-
них тварин, можна встановити, наскільки відвали здатні бути субстратом для заселення 
їх автотрофними організмами [2].

У таксономічному відношенні на відвалах озокеритовидобуту кільчасті черви пред-
ставлені 6 рядами та 11 видами (табл. 2).

Таблиця 2 
Таксономічне розмаїття дощових червів на відвалах озокеритовидобутку

Тип Клас Ряд Родина Рід, автор Вид, автор

К
іл
ьч
ас
ті

 ч
ер
ви

 (A
nn

el
id

a)

М
ал
ощ

ет
ин
ко
ві

 ч
ер
ви

 (O
lig

oc
ha

et
a)

Га
пл
от
ак
си
ди

 (H
ap

lo
ta

xi
da

)

Д
ощ

ов
і ч
ер
в’
як
и 

(L
um

br
ic

id
ae

)

Allolobophora,
Eisen

Аллолобофора зеленоголова
(Allolobophora chlorotica S.)

Dendrodrilus, 
Omodeo

Дендроліус восьмигранний
(Dendrodrilus octaedra S.)
Дендродрилус красноватый

(Dendrodrilus rubidus subrubicundus E.)

Octolasion, Orley Октоласіум молочний
(Octolasion lacteum О.)

Lumbricus, Lin-
naeus

Виповзок звичайний
(Lumbricus terrestris L. )

Виповзок малий (Lumbricus rubellus H).
Eiseniella,
Michaelsen 

Чотиригранний дощовий червяк 
(Eiseniella tetraedra tetraedra S.)

Aporrectodea, 
Orley

Розовий червяк (Aporrectodea rosea S.)
Великий сірий червяк

(Aporrectodea longa U.)
Ґрунтовий червяк 

(Aporrectodea caliginosa caliginosa S.)
Бурий ґрунтовий червяк 

(Aporrectodea caliginosa trapezoidesum D.)
Найчисельнішим у видовому співвідношенні є тип Членистоногі, який представле-

ний: 3 – класами, 9 – рядами, 14 – родин та 18 – видами (табл.3). 
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Таблиця 3 
Таксономічне розмаїття найбільш поширених членистоногих на відвалах озо-

керитовидобутку
Тип Клас Ряд Родина Вид

Членис-
тоногі 

(Arthropoda)

Комахи
(Insecta)

Перетинчасто-
крилі

(Hymenoptera)

Мурахи
(Formicidae)

Мураха чорна
(Lasius niger L)
Лучна мураха 

(Formica pratesis Retz).
Лісова мураха

(Formica rufa L.)
Бджолині 
(Apidae)

Медоносна бджола
(Apis melifera L.)

Справжні оси 
(Vespidae)

Оса звичайна 
(Vespula vulgaris L.)

Прямокрилі
(Orthoptera)

Коники 
(Tettigoniidae)

Коник сірий
(Decticus verrucivorus L.)

Лускокрилі 
(Lepidoptera)

Німфаліди 
(Nymphalidae)

Павине око
(Inachis io L.)

Напівтвердо-
крилі

(Hemiptera)

Цикадові 
(Cercopdiae)

Пінниця вільхова
(Aphrophora alni F.)

Жуки (Твердо-
крилі)

(Coleoptera)

Сонечка 
(Coccinellidae)

Сонечко семикрапкове 
(Coccinella septempunctata L.)

Жужелиці 
(Carabidae)

Жужелиця польова
 (Carabus cancelatus І.)

Вогнеквітка
(Pyrochrodae)

Вогнеквітка багряна
(Pyrochroa coccinea L.)

Трубкокрут
(Deporausdaе)

Трубкокрут березовий
(Deporaus betulae L.)

Лускуни
(Elateridae )

Лускун волосатий (Hemicrepidius 
hirtus L.)

Лускун кривавий
(Elater sanguineus P.)

Клопи
(Hemiptera)

Травяні клопи
(Miridae)

Сліпняк люцерновий
(Adelphocoris lineolatus G.)

Багатоніжки
(Myriapoda)

Двопарноногі 
(Diplopoda)

Кістянки 
(Lithobiomorpha

Багатоніжка-камнелаз, 
або кістянка

 (Lithobius forfi catus L.)

Павукопо
дібні

(Аrachnida)

Павуки 
(Araneae)

Пізаури
(Pisauridae)

Доломедес бахромчастий
(Decticus verrucivorus L.)
Доломедес облямований
(Dolomedes fi mbriatus L.)

Павуки
(Araneidae)

Павук-хрестовик
(Araneus diadematus L. )

Тип Молюски у едафотопах відвалів представлений лише трьома родинами та чо-
тирма видами (табл.4)
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Таблиця 4 
 Таксономічне розмаїття найбільш поширених молюсків на відвалах озокери-

товидобутку
Тип Клас Родина Вид

Молюски
(Mollusca)

Черевоногі
(Gastropoda)

Котушки
(Planorbidae)

Котушка закручена
(Anisus vortex)

Фізиди
(Physidae)

Фіза пузирчаста
(Physa fontinalis)

Аріоніди
(Arionidae)

Слизень сітчастий
(Deroceras reticulatum)
Польовий слизень
(Agriolima agrestis)

Тип Хребетні представлений 3 класами, 9 родинами та 12 видами (табл. 5). 
Таблиця 5 

Таксономічне розмаїття найбільш поширених хребетних на відвалах озокери-
товидобутку

Тип Клас Ряд Родина Вид

Хребетні

Ссавці
(Mammalia)

Комахоїдні 
(Insectivora)

Кроти
 (Talpidae)

Європейський кріт (Talpa 
europaea L)

Гризуни 
(Rodentia)

Хом’якові 
(Cricetidae)

Полівка звичайна
(Microtus arvalis P)

Плазуни
(Reptilia)

Лускаті 
(Squamata)

Справжні ящір-
ки (Lacertidae)

Ящірка прудка
(Lacerta agilis L.)

Птахи
 (Aves)

Голубоподібні
 (Columbiformes)

Голубові 
(Columbidae)

Голуб сизий
(Columba livia G)

Горобцеподібні 
(Passeriformes)

Дроздові 
(Turdidae)

Дрізд чорний
(Turdus merula L.)

Горихвістка звичайна 
(Phoenicurus hoenicurus L)

Ластівкові
(Hirundinidae)

Ластівка берегова
(Riparia riparia L.)
Ластівка сільська

(Hirundo rustica L.)
Горобцеві 

(Passeridae)
Горобець хатній

(Passer domesticus L.)

Воронові 
(Corvidae)

Сорока (Pica pica L.)
1. Ворона сіра

(Corvus corone cornix L.)
В’юркові 

(Fringillidae) 
Зяблик 

(Fringilla coelebs L. )

Висновки. За час проведення досліджень з 2008 – по 2013 р., на відвалах озокерито-
видобутку найбільш поширеними є 34 види безхребетних та 12 видів хребетних тварин. 

Більшість із цих таксономічних груп тісно пов’язані з ґрунтом і впливають на його 
фізичні, хімічні та водні властивості.

На особливу увагу заслуговують дощові черви та лучні мурашки діяльність яких є 
одним із особливих чинників ґрунтоутворення, а відтак рекультивації відвалів.
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УДК 575.17:595.773.4(477)
Ірина КУНДА-ПРОНЬ, 

м. Дрогобич

МУТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ПРИРОДНІЙ ПОПУЛЯЦІЇ DROSOPHILA 
MELANOGASTER М. ДРОГОБИЧА1

Проведено збір та аналіз представників природної популяції Drosophila melanogaster м. Дро-
гобича (Львівська область, Україна) у 2012 та 2013 роках. Дослідження зібраного матеріалу не 
продемонструвало жодних фенотипових відхилень серед імаго, які б успадковувалися. При ла-
бораторному розведенні нащадків самок із природної популяцій D. melanogaster м. Дрогобича 
проаналізовано вихід спонтанних видимих мутацій у п’яти поколіннях інбредних схрещувань. У 
результаті досліджень найвища частота виходу видимих мутацій спостерігалася у 2013 році. За 
весь період досліджень було виділено різноманітні мутації очей, крил і тіла.

Ключові слова: моніторинг, мутації, природні популяції, Drosophila melanogaster.

Irina Kunda-Pron’. Mutational processes in natural populyacii of Drosophila melanogaster m. 
Drogobicha. Аre Conducted collection and analysis of representatives of natural populyacii of Drosophila 
of melanogaster m. Drohobytch (Lviv area, Ukraine) in 2012 and 2013. Research of the collected 
material showed no fenotipovikh rejections among imago, which would be inherited. At the laboratory 
breeding of descendants of females from natural populyaciy of D. melanogaster m. Drohobytch the output 
of spontaneous visible mutations is analysed in fi ve generations of the inbrednikh crossings. As a result 
of researches the greatest frequency of output of visible mutations was observed in 2013 years. For all 
period of researches the various mutations of eyes, wings and body were selected.

Key words: monitoring, mutations, natural populyacii, Drosophila of melanogaster.

Ирина Кунда-Пронь. Мутационные процессы в природных популяциях Drosophila 
melanogaster г. Дрогобыча. Произведен сбор и анализ представителей природной популяции 
Drosophila melanogaster г. Дрогобыча (Львовская область, Украина) в 2012 и 2013 годах. Исследо-
вания собранного материала не продемонстрировали фенотипических отклонений среди имаго, 
которые передавались по наследству. При лабораторном разведении потомков самок из при-
родной популяции D. melanogaster г. Дрогобыча проанализировано выход спонтанных видимых 
мутаций в пяти поколениях инбредных скрещиваний. В результате исследований наивысшая час-
тота выхода видимых мутаций наблюдалась в 2013 году. За период исследований было выделено 
разнообразные мутации глаз, крыл и тела.

Ключевые слова: мониторинг, мутации, природные популяции, Drosophila melanogaster.

Постановка проблеми. Деградація біосфери є наслідком господарської діяльності лю-
дини. Промислові та сільськогосподарські об’єкти зумовлюють інтенсивне антропогенне 
забруднення навколишнього середовища, яке у свою чергу негативно впливає на природні 
популяції рослин і тварин, а також на здоров’я людини [3]. Тому існує потреба вивчення по-
пуляційно-генетичних процесів у зонах інтенсивного антропогенного навантаження. Акту-
альність цих досліджень зумовлена різноманіттям антропогенних факторів, що негативно 
впливають на стан біосфери і змінюють структуру популяційних генофондів [4].

Найбільш зручними об’єктами для дослідження генетичних процесів у популяціях 
є види-космополіти із коротким життєвим циклом [2]. Drosophila melanogaster більш 
відома як класичний об’єкт генетичних досліджень, проте завдяки високій плодючості, 
короткому циклу розвитку та широкому ареалу поширення цей вид може слугувати мо-
дельним об’єктом для вивчення мутаційних процесів під впливом антропогенних фак-
торів зовнішнього середовища [5, 6].
© Кунда-Пронь І. Мутаційні процеси у природній популяції drosophila melanogaster м. Дрогобича
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Метою роботи було охарактеризувати мутаційні процеси у природній популяції 
D. melanogaster м. Дрогобича протягом 2012 – 2013 років, а також проаналізувати час-
тоту виникнення та спектр спонтанних мутацій у п’яти поколіннях лабораторного роз-
ведення ізосамкових ліній.

Аналіз досліджень. Матеріалом для дослідження слугували випадкові вибірки із 
природної популяції плодової мушки Drosophila melanogaster (Diptera, Drosophilidae) 
міста Дрогобича (Львівська область, Україна). Збір мух проводили у серпні – вересні 
2012 – 2013 років на території фруктового саду, розташованого у межах центральної 
частини міста.

Увесь зібраний природний матеріал було проаналізовано під бінокулярним стерео-
скопом МБС-10 на наявність видимих фенотипових відхилень. Із досліджуваної по-
пуляції щороку відбирали по 30 самок, із яких шляхом інбредних схрещувань було 
отримано ізосамкові лінії. Кожна лінія досліджувалась протягом п’яти поколінь лабо-
раторного розмноження на наявність видимих фенотипових змін. Виявлених особин 
із фенотиповими відхиленнями вилучали із подальших схрещувань та досліджували 
на здатність передавати встановлені фенотипові зміни нащадкам. Мух утримували на 
стандартному поживному середовищі при кімнатній температурі [7]. Статистичну об-
робку результатів проводили за стандартними методиками [1].

Виклад основного матеріалу. Весь зібраний у природі матеріал був проаналізова-
ний на наявність видимих фенотипових змін. Після цього видозмінена особина оціню-
валась на здатність передавати у спадок фенотипові порушення, притаманні їй.

Збір та аналіз представників природної популяції м. Дрогобич у 2012 та 2013 ро-
ках не продемонстрував жодних фенотипових відхилень серед імаго, які б успадкову-
валися. Так, у 2012 році досліджень серед вибірки зібраних імаго було виявлено лише 
одну самку із темно-червоними очима і частота відхилення відповідно становила 0,11% 
(табл. 1). У 2013 році моніторингу було виділено лише одну особину із порушенням 
жилкування крил і відповідно показник частоти фенотипових порушень склав 0,13%.

Таблиця 1
Кількість зібраних у природі особин природної популяції D. melanogaster 

м. Дрогобича та частка виявлених фенотипових відхилень, (%)

Роки досліджень Кількість проглянутих 
особин

Частка фенотипових по-
рушень

2012 938 <0,11
2013 758 <0,13

У ході досліджень ізосамкових ліній, отриманих із нащадків природної популяції 
D. melanogaster м. Дрогобича у 2012 році було проаналізовано 5810 особин. Аналіз 
отриманих даних продемонстрував, що протягом п’яти поколінь лабораторного роз-
ведення ізосамкових ліній частота виходу видимих мутацій не перевищувала 0,15% 
(табл.2). Особини із фенотиповими порушеннями спостерігалися у всіх поколіннях, 
окрім третього, проте із досить низькою частотою. Так, у першому поколінні серед 
нащадків було виявлено одну самку із червоними матовими очима та одну самку із 
вирізками по всьому краю крила (частота кожної мутації відповідно склала 0,15%). У 
другому поколінні вперше за весь період досліджень було виявлено самку із повніс-
тю редукованими очима (частота мутації 0,08%). Ця особина виявилась життєздатною, 
проте отримати нащадків від неї не вдалося – самка виявилася стерильною. У четвер-
тому та п’ятому поколіннях лабораторного утримання ліній дрозофіл було виділено по 
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одному самцю із вирізками по краю крила, частота відхилення склала відповідно 0,09% 
та 0,1%. 

Виявлені особини із фенотиповими відхиленнями оцінювались на здатність пере-
давати у спадок фенотипові порушення, притаманні їй. У результаті цих досліджень 
було показано, що тільки ознака “червоні матові очі” є генетичною мутацією, оскільки 
передається усім отриманим нащадкам. Встановлення генної приналежності виявленої 
мутацій потребує подальших досліджень.

Таблиця 2
Частота виходу видимих мутацій при розведенні в лабораторних умовах у на-

щадків природної популяції D. melanogaster м. Дрогобича, (%)

Рік

F1 F2 F3 F4 F5
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а 
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й

2012 1364 0,15 1247 0,08 1082 0 1131 0,09 986 0,1
2013 961 0 1161 0 1366 0,15 1547 0,32 1656 0,72

У 2013 році було проаналізовано 6691 особина у п’яти поколіннях лабораторного 
розведення. Імаго із фенотиповими порушеннями спостерігалися у третьому, четверто-
му та п’ятому поколіннях (табл.2). Найвища частота виходу видимих мутацій за весь 
період досліджень була зафіксована у п’ятому поколінні нащадків запліднених у при-
роді самок і становила 0,72%. 

Спектр виявлених мутацій дещо відрізнявся у порівнянні із попереднім роком до-
сліджень. Серед нащадків досліджуваних ізосамкових ліній вперше було виявлено різ-
номанітні мутації крил, тіла та забарвлення очей.

Так, серед імаго третього покоління було виявлено одну самку із пухирцями на кри-
лах та одного самця із вирізками по краю крила (частота кожної мутацій склала 0,07%). 
У четвертому поколінні спостерігалися дещо відмінні мутації крила – у чотирьох осо-
бин було порушене жилкування (частота мутації 0,26%) та в одного самця були наявні 
додаткові жилки (частота мутації 0,06%). Серед нащадків п’ятого покоління було ви-
явлено 2 самки із темною пігментацією тіла та 2 самки із вкороченим тілом, частота 
цих мутацій відповідно становила 0,12%. У цьому ж поколінні було виділено 7 особин 
із яскраво-червоними очима і частота цієї мутації склала 0,42%. Дана ознака характе-
ризувалась найвищим показником частоти виходу видимих мутацій за весь період до-
сліджень природної популяції м. Дрогобича.

Усі виявлені у ході досліджень 2013 року особини із фенотиповими порушеннями 
аналізуються на здатність передавати ці ознаки нащадкам. 

Висновки. У результаті проведених моніторингових досліджень природної популяції 
D. melanogaster м. Дрогобича у період 2012 – 2013 роки показано, що частота зустрічан-
ня видимих фенотипових порушень серед представників цієї популяції не перевищувала 
0,13% у ці роки спостережень. Виявлені фенотипові відхилення не успадковувалися.

При лабораторному утриманні протягом п’яти поколінь ізосамкових ліній 
D. melanogaster м. Дрогобича максимальна частота виходу видимих мутацій спостері-
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галася у 2013 році і становила відповідно 0,72%. Спектр виявлених упродовж культиву-
вання у лабораторних умовах фенотипових відхилень змінювався кожного року. Серед 
нащадків досліджуваних ізосамкових ліній вперше було виявлено різноманітні мутації 
очей, крил та тіла. Виявлені особини із фенотиповими відхиленнями оцінювались на 
здатність передавати у спадок фенотипові порушення, притаманні їй. У результаті цих 
досліджень було показано, що тільки ознака “червоні матові очі” є генетичною мутаці-
єю, оскільки передається усім отриманим нащадкам. Встановлення генної приналеж-
ності виявленої мутацій потребує подальших досліджень.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТУРИЗМУ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ1

Досліджено негативні наслідки впливу сучасної туристичної діяльності на навколишнє при-
родне середовище. Розглянуто шляхи попередження та ліквідації деструктивних процесів у при-
роді, викликаних інтенсивним розвитком туризму. Показана необхідність екологізації туристич-
ної діяльності та розвитку сталого туризму в Україні.

Ключові слова: навколишнє природне середовище, деструктивні процеси, екологічний туризм, 
сталий розвиток.

Pryhara O. The tourism environmental problems and the ways of their solutions. The article is an 
attempt to investigate the negative effects of modern tourism activities on the environment. The prevention 
ways and elimination of destructive processes in nature, caused by the tourism intensive development was 
analyzed. The greening tourism necessity and sustainable tourism development in Ukraine were shown.

Key words: environment, destructive processes, eco-tourism, sustainable development.

Пригара О. Экологические проблемы туризма и пути их решения. Исследованы негативные 
последствия влияния современной туристической деятельности на окружающую природную 
среду. Рассмотрены пути предупреждения и ликвидации деструктивных процессов в природе, 
вызванных интенсивным развитием туризма. Показана необходимость экологизации туристи-
ческой деятельности и развития устойчивого туризма в Украине. 

Ключевые слова: окружающая природная среда, деструктивные процессы, экологический 
туризм, устойчивое развитие.

Постановка проблеми. За останні десятиліття туризм як один із високодохід-
них сегментів економіки та форми рекреаційної діяльності розвивається надзвичайно 
швидкими темпами. Туризм дає можливість забезпечити зайнятість населення, поліп-
шити соціальну інфраструктуру, відновити регіональну економіку за рахунок залучення 
інвестицій, покращити рівень життя населення та поліпшити екологічну обстановку за 
рахунок додаткового фінансування природоохоронних заходів. Необхідність розвитку 
туризму сприяє підвищенню рівня освіти, удосконалення системи медичного обслуго-
вування, впровадження нових засобів поширення інформації тощо [6].

Розвиток туристичної галузі є дуже важливим для України, оскільки вона посідає 
одне з провідних місць в Європі за забезпеченістю природними рекреаційними ресур-
сами [1]. Однак, високі темпи розвитку туристичної галузі збільшують антропогенний 
вплив на навколишнє природне середовище, викликають появу деструктивних явищ 
в екологічних об’єктах. У зв’язку з цим, інтенсивний розвиток туризму потребує осо-
бливої уваги до виявлення негативного впливу на навколишнє природне середовище, 
пошуку шляхів його попередження та мінімізації.

Аналіз досліджень. Дослідженню даного питання присвячені роботи Голод А. Н., 
Новосад З. П., Дмитрук О. Ю., Куценко В. І. та інші, однак пошук шляхів попереджен-
ня негативного впливу масового туризму на довкілля й досі залишається надзвичайно 
актуальним.

Мета дослідження полягає у вивченні причин виникнення негативних еколо-
гічних наслідків при здійснення туристичної діяльності та пошуку шляхів попе-
© Пригара О. Екологічні проблеми туризму та шляхи їх вирішення
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редження та зменшення прояву деструктивних явищ в навколишньому природному 
середовищі.

Виклад основного матеріалу. Туристична діяльність, як і інші галузі народного 
господарства, спрямована на використання природних ресурсів і природних об’єктів 
та залежить від якості навколишнього природного середовища. Основними туристич-
ними цінностями, як відомо, є різноманітність ландшафтів, чисте атмосферне повітря, 
незабруднена вода, розмаїття рослинного та тваринного світу. В умовах поглиблення 
екологічної кризи, зростання масштабів забруднення, вичерпання природних ресурсів 
зростає загроза інтенсифікації деструктивних процесів у навколишньому природному 
середовищі, які призводять до зменшення біорізноманіття та руйнування природних 
об’єктів. З кожним роком туристична галузь вимагає залучення все більшої кількос-
ті природних ресурсів та створення особливих природно-соціальних ландшафтів, де 
рекреаційне використання є основним. Найбільшого антропогенного навантаження 
зазнають курортні, лікувально-оздоровчі та рекреаційні зони та території, де здійсню-
ється інтенсивне використання вичерпних та не відновлюваних природних ресурсів. 
Стихійне та нераціональне використання таких територій породжує цілий ряд екологіч-
них проблем, пов’язаних з забрудненням, пошкодженням та передчасним виснаженням 
лікувальних та рекреаційних ресурсів. Деструктивні зміни, що відбуваються в рекреа-
ційній зоні часто призводять до руйнування самого природного об’єкта.

Особливо небезпечною для окремих регіонів та й для біосфери в цілому є створен-
ня спеціалізованих великих туристичних центрів та інтенсивне використанні місцевих 
туристичних ресурсів. Перенаселеність і перевантаження туристичної інфраструктури, 
що викликано концентрацією туристів в обмежених місцях, призводить до понаднорма-
тивного використання природних ресурсів, значного забруднення довкілля, зростання 
обсягів відходів, наслідком чого є порушення екологічної рівноваги, виникнення незво-
ротних змін у навколишньому природному середовищі, зменшення привабливості при-
родного об’єкта та його деградації. Однак для успішного розвитку туристичної галузі 
стан навколишнього природного середовища є визначальним. 

Справжньому ризику піддаються і ті місця перебування туристів, де відсутня не-
обхідна та створена неналежна інфраструктура. Туристів приваблюють, насамперед, 
екологічно чисті регіони, де вони можуть повноцінно відпочити та отримати емоцій-
не задоволення від спілкування з природою. Однак, прогресуюче захоплення приро-
дою, споживче ставлення до природи нині стає дуже небезпечним. Як пише відомий 
американський еколог Р. Неш, дика природа може бути дуже швидко «зацілована» у 
результаті її неконтрольованого використання в туристичних цілях. Туристи, коротко-
часно задовольнивши свої проблеми, ставлять їх вище довгострокового використання 
природних багатств [8].

Негативні, а іноді й катастрофічні наслідки інтенсивного розвитку туризму на при-
родне середовище мають найрізноманітніші прояви. Насамперед, це виснаження при-
родних ресурсів (вирубування лісів, споживання великої кількості водних ресурсів, 
руйнування грунтового покриву тощо), забруднення довкілля (забруднення атмосфер-
ного повітря транспортними засобами, збільшення об’єму каналізаційних стоків, на-
копичення твердих відходів тощо), погіршення екологічної ситуації в регіоні. Значної 
шкоди навколишньому природному середовищу завдає самовільне розміщення тимча-
сових баз відпочинку, самовільне розпалювання вогнищ, незаконне полювання, рибаль-
ство, збирання лікарських та декоративних рослин, заготівля деревних соків, створення 
ботанічних та зоологічних колекцій тощо.
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Негативний вплив туризму на довкілля часто призводить до порушення екологічної 
рівноваги, створення загрози зникнення окремих видів рослинного і тваринного світу, 
виникнення незворотних процесів в біосфері, руйнації природного середовища. 

Табл. Негативний вплив туризму на довкілля та шляхи його запобігання
Види негативного впливу туризму на навко-
лишнє природне середовище

Шляхи попередження та ліквідації негатив-
них екологічних наслідків

Інтенсивне використання природних ресур-
сів: 
- вирубка лісів, створення природно-соціаль-
них об’єктів та територій;
- використання великих обсягів прісних вод-
них ресурсів;
- виснаження земель у процесі виробництва 
сільськогосподарської продукції
- виснаження природних лікувальних ресур-
сів (мінеральних та термальних вод, ліку-
вальних грязей тощо)

- встановлення лімітів використання природ-
них ресурсів;
- встановлення нормативів плати за викорис-
тання природних ресурсів;
- дотримання лімітів використання та норма-
тивів плати за природні ресурси;
- інтенсивне лісовідновлення;
- відновлення земель;
- раціональне використання природних ліку-
вальних ресурсів

Пошкодження або знищення природних ре-
сурсів:
- пошкодження або знищення дерев, лісо-
вих культур і молодняка, витоптування лісо-
вих насаджень, механічне їх пошкодження;
- збирання дикорослих лікарських рослин, 
грибів, ягід з механічним пошкодженням;
- заготівля деревних соків;
- самовільне збирання та знищення рос-
лин, занесених до Червоної книги;
- незаконне полювання та рибальство

- контроль за вирубкою лісів;
- інтенсивне лісорозведення;
- еколого-освітня та виховна робота з ту-
ристами;
- роз’яснювальна робота з місцевим насе-
ленням;
- створення природно-заповідних терито-
рій;
- притягнення винних до відповідаль-
ності (адміністративний штраф, вилучення 
об’єкта правопорушення, відшкодування 
шкоди, заподіяної екологічним правопору-
шенням.)

Забруднення навколишнього природного се-
редовища:
- забруднення атмосферного повітря шкід-
ливими викидами транспортних засобів;
- забруднення лісів твердими відходами 
(консервні банки, скляні та пластмасові 
пляшки тощо);
- забруднення поверхневих вод каналіза-
ційними стоками, побутовим сміттям, па-
ливно-мастильними матеріалами тощо)

- обмеження вїзду транспортних засобів 
на територію природного об’єкта, курортної, 
лікувально-оздоровчої, рекреаційної зони;
- поступовий перехід на екологічно без-
печні види палива;
- впровадження очисного обладнання і 
устаткування для утилізації забруднюючих 
речовин;
- здійснення контролю за джерелами ви-
кидів і скидів забруднюючих речовин тощо

Деградація навколишнього природного се-
редовища:
- зменшення площ лісів;
- зменшення обсягів чистої прісної води;
- деградація грунтів;
- зникнення окремих видів рослинного і тва-
ринного світу та збільшення видів, що зна-
ходяться на межі зникнення

- зниження лімітів використання природних 
ресурсів;
- підвищення розмірів плати за використан-
ня природних ресурсів;
- інтенсивне лісорозведення;
- створення природоохоронних територій;
- економічне стимулювання природоохорон-
них заходів
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Для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, підтримання якості на-
вколишнього природного середовища необхідно вживати ряд взаємопов’язаних заходів. 

Насамперед, це встановлення та неухильне дотримання допустимого негативного 
пливу на навколишнє природне середовище (лімітів використання природних ресур-
сів, викидів та скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів), при якому під-
тримується екологічна рівновага та не втрачається здатність природних комплексів та 
об’єктів до самовідновлення. Однак успіх природоохоронних заходів немислимий на 
основі лише дозвільних та заборонних заходів. Інтенсивна рекреаційна експлуатація 
територій обов’язково має включати заходи щодо покращення територіальної структу-
ри, відновлення природних ресурсів та мінімізації негативного антропогенного впли-
ву на довкілля. Одним із шляхів вирішення проблеми «туризм-довкілля» є залучення 
природоохоронних інвестицій, економічне стимулювання екологічно спрямованої ді-
яльності у сфері туризму [6]. Серед заходів стимулювання раціонального використання 
природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища є надання пільг 
при оподаткуванні підприємств при переході на ресурсозберігаючі технології та впро-
вадження очисного обладнання і устаткування для утилізації забруднюючих речовин 
і переробки відходів, виконанні інших заходів, спрямованих на поліпшення охорони 
навколишнього природного середовища.

Ефективним напрямком вирішення проблеми «туризм – навколишнє природне се-
редовище» є розвиток екологічного туризму. Екологічний туризм сьогодні здатен за-
безпечити реальну фінансову підтримку охороні природи та підвищити значимість тих 
природних ділянок, які повинні зберігатися в незміненому стані. Екологічний туризм 
пропонує унікальне рішення, яке забезпечить робочі місця та стабільно високі доходи 
населення і збереже недоторканою дику природу. Екологічно орієнтовані напрямки ту-
ризму передбачають обмеження будівництва туристичної інфраструктури, використан-
ня екологічних видів транспорту, впровадження екологічних технологій для найбільш 
поширених видів туризму, підвищення екологічної свідомості туристів та місцевого 
населення.

Сьогодні екологічний туризм повинен стати головним фактором розвитку туризму, 
коли замість отримання короткочасної вигоди від спілкування з природою буде втілю-
ватися довгострокова життєздатна екологічна стратегія, яка здатна забезпечити реальну 
фінансову підтримку охороні природи та підвищити значимість тих природних ділянок, 
які повинні зберігатися в незміненому стані.

Екологічний туризм володіє величезними рекреаційними, пізнавальними, еколого-
освітніми, виховними можливостями, формує суспільну думку щодо охорони та раці-
онального використання природних ресурсів, важливості захисту навколишнього при-
родного середовища. Розвиток екологічного туризму сприяє пошуку альтернативних 
варіантів сталого розвитку території, раціоналізації природокористування та сприяє 
формуванню ресурсозберігаючої політики регіону та країни. 

У багатьох країнах екологічний туризм стає супутником і невід`ємною частиною 
всіх видів туризму, інтегрує їх у загальний процес раціонального природокористу-
вання та охорони довкілля [3]. Завдяки своєму просвітницькому та освітньому потен-
ціалу екологічний туризм дозволяє пом’якшити удари, що завдає природі бездумне 
ставлення до неї людини, зберігає кутки незайманої природи і сприяє примноженню 
природних цінностей не тільки за допомогою екологічної просвіти, але і за рахунок 
коштів, що спрямовуються з прибутків від екологічного туризму на вирішення цих 
завдань [5].
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Вирішення екологічних проблем неможливе без екологізації всіх видів туристичної 
діяльності, переходу туризму, як виду природокористування, до моделі збалансованого 
розвитку в системі «туризм-навколишнє природне середовище», про що неодноразово 
зазначалось в різноманітних міжнародних документах [2; 4; 7].

Концепція сталого розвитку пропонує чітку програму поєднання екологічних ін-
тересів з економічним і соціальним розвитком і базується на двох ключових поняттях: 
потреби розвитку й обмеження розвитку, що мають бути взаємно врівноваженими. При 
цьому екологічні цілі суспільства розглядаються не як протилежні його економічним 
цілям, а як узгоджені, одно порядкові. Збалансованості економічних і екологічних ці-
лей у процесі туристичної діяльності неважко досягти, обраховуючи всі затрати-вигоди 
від здійснення екологічно коректного природокористування у довгостроковому контек-
сті. Так, діяльність, спрямована на охорону і збереження лісових, водних земельних 
ресурсів, поліпшує довгострокові перспективи розвитку туризму, а ресурсо- та енер-
гозберігаюча діяльність, утилізація відходів служить економічним і екологічним цілям 
суспільства. 

Висновки. Вирішення екологічних проблем туризму вимагає комплексного підходу, 
який повинен включати різноманітні та взаємопов’язані правові, економічні, екологіч-
ні, організаційно-технічні, освітньо-виховні та інші заходи, спрямовані на раціональне 
використання природних ресурсів та охорону навколишнього природного середовища.

Для зменшення негативного впливу туристичної діяльності на довкілля, збереження 
біологічного і ландшафтного різноманіття необхідно забезпечити взаємозв’язок управ-
лінської діяльності у сфері туризму з раціональним використанням природних ресурсів 
та ефективністю заходів по охороні довкілля; удосконалити систему економіко-право-
вих засобів охорони довкілля; здійснювати діяльність по екологізації всіх видів турис-
тичної діяльності; підвищити рівень екологічної грамотності фахівців у сфері туризму; 
забезпечити належний рівень екологічної освіти та виховання населення.
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УДК 504.75
Віктор СЕНЬКІВ,

Людмила СЛОБОДЯН, 
м. Дрогобич

ОСОБЛИВОСТІ АГІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ 
РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ1

Розглянуто загальну методологію агітаційної кампанії з організації системи роздільного збо-
ру сміття. Виявлено основні недоліки існуючої методики. Запропоновано доповнення, які дозво-
лять активізувати різні соціальні групи та врахувати інтереси громади. Рекомендовано постій-
ний моніторинг громадської думки, активне залучення до кампанії молоді (особливо на початкових 
етапах) та використання Інтернет-ресурсів.

Ключові слова: роздільний збір, ТПВ, пропагандистська кампанія.

Senkiv V., Slobodyan L. Features of the organization agitation campaign of the effective waste 
management system. General methodology of agitation campaign for the organization of effective 
municipal waste management system is considered. The main disadvantages of the existing methodology 
are shown. Additional measures are proposed to make different social groups more active and to take into 
consideration the community’s interests. Constant monitoring of public opinion, active involvement of 
young persons (especially in the initial phase) and use of Internet are recommended.

Key words: waste management, municipal wastes, agitation campaign

Сенькив В., Слободян Л. Особенности агитационной роботы по организации роздельного 
сбора твердых битовых отходов. Рассмотрено общую методологию агитационной кампании по 
организации системы роздельного сбора отходов. Определено основные недостатки действую-
щей методики. Предложено дополнения, которые позволят активизировать разные социальные 
группы и реализовать интересы общественности. Даны рекомендации по постоянному монито-
рингу общественного мнения, активного присоединения к проведению агитационной кампании 
молодежи (особенно на начальных этапах) и использования Интернет-ресурсов.

Ключевые слова: раздельный сбор, ТПВ, пропагандистская кампания.

Постановка проблеми. Вирішення проблеми переробки твердих побутових і про-
мислових відходів набуває за останні роки все більшого значення. Крім того, все акту-
альнішою стає розробка технологій використання твердих побутових відходів (ТПВ) як 
джерела сировини.

У даний час найпоширенішим способом поводження з ТПВ є валовий збір з по-
дальшим захороненням на полігонах. Цей спосіб вважається найдешевшим та відносно 
надійним. Однак його використання створює цілий ряд проблем: 

1) сміттєзвалища більшості населених пунктів переповнені через великий об’єм і 
малу густину розміщуваних відходів. Густина відходів без попереднього ущільнення 
складає 200-220 кг/м3, а після ущільнення – всього 450-500 кг/м3;

2) поява цілого ряду негативних чинників, пов’язаних недоліками у проектуванні 
полігонів: зараження підземних вод інфільтраційними водами, забруднення повітря, са-
мозагорання полігонів, безконтрольне утворення метану і неестетичний вигляд звалищ;

3) скорочення площ, придатних для розміщення відходів та створення санітарних 
зон навколо сміттєзвалищ [1].

Необхідність скорочення обсягів відходів, що складуються на полігонах, а також 
© Сеньків В., Слободян Л. Особливості агітаційної роботи з організації роздільного збору твер-
дих побутових відходів
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можливості утилізації цілого ряду компонентів спонукає шукати нові способи пово-
дження з ТПВ [2]. Поширення набуває переробка на спеціалізованих заводах (сміттєпе-
реробних, сміттєспалювальних) та селективна переробка і пов’язаний з нею роздільний 
збір. 

Проте реалізація нових технологій у сфері поводження з ТПВ не завжди знаходить 
підтримку у місцевих громад. Частково це пов’язане з необізнаністю щодо сучасних 
підходів у сфері утилізації відх одів, а частково – з пасивністю громадян. З метою ефек-
тивного впровадження нових технологій, і зокрема роздільного збирання ТПВ, реко-
мендується одночасно починати проведення агітаційної роботи щодо безпечного в са-
нітарно-епідемічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ та впровадження 
системи роздільного збирання ТПВ, в тому числі – шляхом проведення е  кспериментів 
у окремих районах населеного пункту.

Методологія організації агітаційної роботи. В основі методології організації агі-
таційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному відношен-
ні поводження з ТПВ лежать рекомендації Міністерства з питань житлово-комунально-
го господарства України [4]. Агітаційна робота розд ілена на три етапи:

 етап інформування;
 етап переконання;
 етап нагадування.
На етапі інформування проводиться ознайомленн я громадськості з впливом ТПВ на 

довкілля та перевагами роздільного збирання ТПВ. Додатково розробляється стратегія 
агітаційної роботи, обирається гасло, що добре запам’ятовується, і може використо-
вуватись протягом усієї агітаційної кампанії. Також визначаються додаткові методи і 
засоби її проведення. 

На етапі п ереконання у місцевої громади формується власна позитивна думка про 
необхідність підтримки роздільного збору ТПВ. До звичайних засобів агітаційної ро-
боти (реклами на телебаченні і радіо, публікацій у пресі, наочної агітації тощо) м ожна 
створювати демонстраційні ділянки, на яких проводиться експеримент з роздільного 
збирання компонентів ТПВ. Також населе ння постійно інформується про проведення 
експерименту і його позитивний вплив.

На етапі переконання вивчається громадська думка щодо роздільного збирання 
ТПВ шляхом опитування на вулицях або під час  інтерактивного голосування. Грома-
да інформується про необхідність 
подальшого виконання розділь-
ного збирання ТПВ. У агітаційній 
роботі аудиторією є усі мешка нці 
населеного пункту. Особливу увагу 
рекомендується приділяти дітям та 
молоді [3]. 

Для проведення агітаційної  
роботи рекомендується розробка 
друкованої та аудіо-,  відеопродук-
ції, постерів, листівок, складання 
текстів [1]. 

Агітаційна продукція розмі-
щується на/в громадському тран-
спорті, тарі та упаковці, зовнішній Рис.1. Плакат кампанії “Подаруй дереву 

кільце”
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та транзитній рекламі. Рекламні кампанії проводять також у пресі, на телебаченні та 
радіо. Рекомендована частота поширення рекл амної продукції складає від 1-2 разів на 
тиждень до кількох разів на місяць. 

Доцільною є організація і проведення масових заходів. Під час здійснення агітацій-
ної роботи до неї рекомендується підключати організації, що здійснюють рекламну та 
пропагандистську діяльність на державному (урядові заклади) і суспільному (асоціації 
та інші подібні організації) рівнях; виробничі, творчі і дослідницькі організації, які ве-
дуть свою діяльність в області реклами та агітації.

Виклад основного матеріалу. Пропонована структура агітаційної роботи в цілому 
може бути використана для реалізації системи роздільного збору. Однак є ряд момен-
тів, які потребують вдосконалення. Система не передбачає активної участі місцевих 
громад у підготовці програми. Найбільш сприйнятлива вікова група, діти та молодь, за-
лучаються на кінцевому етапі впровадження. Тривалий етап переконання не ведеться за 
участі користувачів системи роздільного збору. Навіть опитування громадської думки 
проводиться на завершальному етапі програми. 

Методика має вигляд нав’язування певної системи заходів громаді. Крім того вона 
не враховує типи населених пунктів та кількість населення, що у них проживає. Більш 
реалістичним є впровадження схем роздільного збору для невеликих населених пунктів 
або для окремих районів міст. Крім того, доцільно залучати до пропагандистських захо-
дів різні групи населення (організації та підприємства) вже на перших етапах кампанії.

Вдосконалення агітаційних заходів повинне передбачати ширше залучення гро-
мади на початку агітації. Для цього слід проводити постійний моніторинг суспільної 
думки: на початку заходів, підчас їх реалізації та на завершальних етапах. Акції із за-
лучення різних вікових груп слід розпочинати на етапі переконання. Прикладом може 
бути встановлення контейнерів для різних видів відходів в установах та організаціях, 
школах та інших закладах освіти. Іншим видом активізації агітаційної роботи може 
бути встановлення установами постерів з декларування підтримки системи розділь-
ного збору (Рис. 2.).

Найбільш сприйнятлива група у будь-якій громаді є молодь та школярі. Їх необхід-
но залучати на початку проведення кампанії. В раховуючи активне користування цією 

аудиторією сучас-
них інформаційних 
технологій, доціль-
но використовувати 
можливості мережі 
Інтернет. Інтернет 
можна застосовува-
ти для анкетування, 
перевірки обізна-
ності з технологіями 
утилізації відходів, 
знайомства з впро-
ваджуваною сис-
темою роздільного 
збору. Наприклад, 
акція “Приходь на 
прибирання краї-

Рис. 2. Приклад постеру
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ни!” пройшла у всіх областях України [5]. Інформація про неї поширювалась виключ-
но через джерела Інтернет. Організація подібних заходів навчальними закладами може 
значно посилити ефект агітаційної кампанії. 

Висновки. Вирішення проблеми побутових відходів вимагає не тільки впрова-
дження технологічних заходів, але і цілеспрямованої роботи з формування сприятливої 
громадської думки. Методологія агітаційної роботи в даній сфері передбачає широке 
залучення до пропагандистської роботи у сфері поводження з твердими побутовими 
відходами засобів масової інформації, навчальних закладів, урядових та неурядових 
організацій. 

В Україні агітаційна кампанія спрямована переважно на формування громадської 
самосвідомості та стимулювання до підтримування чистоти і порядку у власному на-
селеному пункті. Інформаційна кампанію з організації роздільного збору сміття відпо-
відно до методики Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 
не передбачає залучення громади (особливо молоді) на початкових етапах, не врахо-
вує громадської думки на всіх етапах агітації та носить формальний характер. Більш 
ефективна система агітації повинна передбачати опитування громадян на всіх етапах 
програми, організацію заходів вже на перших етап  ах реалізації, активне використання 
Інтернет-ресурсів. 

Питання поводження з побутовимим відходами повязане як з аспектами технічни-
ми, так і з усвідомленням населенням необхідності підтримувати своє місто (село) у 
чистоті. З цією метою і розробляються агітаційні та пропагандистські заходи різного 
характеру. Практика показує, що свідомість населення є важливим чинником успішної 
реалізації програм у сфері поводження з ТПВ.
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ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ БАСЕЙНУ
р. ВИЖІВКА У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ1

У статті здійснено оцінку еколого-агрохімічного стану ґрунтів басейну р. Вижівка, проана-
лізовано динаміку ґрунтів за досліджуваний період, а також виділено основні джерела, які погір-
шують їх екологічний стан. Запропоновано першочергові заходи з оптимізації земельних ресурсів 
регіону.

Ключові слова: ґрунт, елементи родючості ґрунту, баланс гумусу, органічні добрива, міне-
ральні добрива, вміст важких металів.

Chyr N. Ecological-agricultural chemistry condition of the Vyzivka river basin soils in current 
conditions of menage. In this article an assessment is made of the ecological-agricultural chemistry 
condition of the Vyzivka river basin soils, the soil dynamics of over the period is analyzed, and it is 
selected the main deteriorate sources of their ecological condition. The priority optimize land resources 
measures in the region are offered.

Key words: soil, soil fertility elements, the humus balance, organic fertilizer, fertilizers, heavy metals 
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Чир Н. Эколого-агрохимическое состояние почв бассейна р. Выжевка в современных 
условиях хозяйствования. В статье осуществлена оценка эколого-агрохимического состояния 
почв бассейна р. Выжевка, проанализирована динамика почвы за исследуемый период, а также 
выделены основные источники, которые ухудшают их экологическое состояние. Предложено 
первоочередные меры по оптимизации земельных ресурсов региона.

Ключевые слова: грунт, элементы плодородия почвы, баланс гумуса, органические удобрения, 
минеральные удобрения, содержание тяжелых металлов.

Постановка проблеми. Сучасний кризовий стан земельних ресурсів України, зни-
ження родючості ґрунтів та масштабне поширення деградаційних процесів зумовлюють 
потребу істотних змін у господарській діяльності та природокористуванні. Розробка й 
впровадження заходів із підвищення родючості ґрунтів на землях сільськогосподар-
ського призначення, їх охорона й відтворення потребують всебічної інформації про їх 
агрохімічний стан. Недотримання основних законів землеробства в останні роки, поділ 
земельних ділянок на паї, надмірна розораність угідь, недотримання науково-обґрунто-
ваних сівозмін, катастрофічне скорочення обсягів застосування хімічних меліорантів, 
органічних і мінеральних добрив у землеробстві призвели до значного зниження про-
дуктивності ґрунтів та погіршення їхнього екологічного стану. У зв’язку з цим осо-
бливої актуальності набувають питання вивчення динаміки ґрунтів та їх агрохімічних 
показників під впливом господарської діяльності людини.

Аналіз досліджень. Теоретичною базою дослідження слугували наукові осно-
ви сучасної ландшафтної екології, розробленої в працях М. Д. Гродзинського (1995), 
О. Г. Топчієва (1996), А. В.Мельника, Г. П. Міллєра (1993), В. М. Гуцуляка (1995), 
Л. Л. Малишевої (1998), А. Г. Ісаченка (1980), П. Г. Шищенка (1990), В. М. Пащенка 
(1999) [1, 5]. Проблемами дослідження осушуваних земель Волинського Полісся за-
ймались Я. О. Мольчак, Л. Ф. Бондарчук, С. П. Бондарчук (2009), М. Й. Шевчук (2002), 
© Чир Н. Еколого-агрохімічний стан ґрунтів басейну р. Вижівка у сучасних умовах господарю-
вання
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П. В. Клімович (2000), П. Й. Зінчук (2004) [2–4; 6–8]. До сьогодні залишається відкри-
тим питання більш детальної характеристики стану ґрунтового покриву, його зміни та 
динаміки основних агрохімічних показників у окремих регіонах Волинської області.

Мета статті. Здійснити еколого-агрохімічну оцінку ґрунтів басейну р. Вижівка, 
проаналізувати їх динаміку протягом періоду спостереження, простежити зміну показ-
ників родючості ґрунтів у сучасних умовах господарювання та виділити основні джере-
ла їх забруднення, а також запропонувати першочергові заходи з оптимізації земельних 
ресурсів регіону.

Виклад основного матеріалу. Дослідження здійснене на основі фондових матері-
алів Волинського управління агропромислового розвитку, Волинського обласного дер-
жавного проектно-технологіного центру Охорони родючості ґрунтів і якості продукції 
«Облдержродючість», Поліської філії Наукового Національного центру «Інститут ґрун-
тознавства і агрохімії» ім. О. Н. Соколовського, Волинського обласного управління еко-
логії та природних ресурсів, Волинського управління земельних ресурсів, Державного 
підприємства «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», 
власних польових спостережень та літературних джерел, що містять необхідну теоре-
тичну інформацію з даної проблематики.

У басейні р. Вижівка ґрунтовий покрив утворює складну мозаїку, що характеризу-
ється високим ступенем диференціації площ і значною контрастністю ґрунтів. Але саме 
він є найбільш динамічним компонентом ландшафтних систем і зазнає найбільшого 
антропогенного впливу.

Аналіз динаміки ґрунтового покриву проводився методом співставлення карт ґрун-
тів басейну двох різних часових зрізів («Карти ґрунтового покриву Волинської облас-
ті», складеної на підставі матеріалів обслідування ґрунтів 1957 – 1958 рр. у 1966 році 
та «Карти ґрунтів Волинської області» М 1:250000, яка складена на основі матеріалів 
крупномасштабного обстеження та послідуючого проектування ґрунтів у 2007 році).

У цілому рисунок розподілу ґрунтів на території досліджуваного басейну не змі-
нився. Хоча відмічаємо незначні відмінності в їх поширені. У басейні переважають різ-
ні різновиди дерново-підзолистих ґрунтів, дернові оглеєні піщані і глинисто-піщані, 
дерново-карбонатні та лучні карбонатні ґрунти. Переважання слабохвилястої рівнини 
у поєднанні з достатнім зволоженням зумовлює поширення гідроморфних підкислених 
ґрунтів (лучно-болотних, болотних, торфово-болотних і торфовищ низинних) [2].

Внаслідок меліорації та спрацювання торфу великі площі торфовищ перетворилися 
в оторфовані та мінеральні ґрунти. На місці торфовищ низинних з’явились торфово-
болотні ґрунти (район сіл Глухи та Видраниця). У районі озера Глухівського відмічаємо 
появу антропогенних оторфовано-оглеєних ґрунтів з вмістом органічної речовини 45-
15%. На південь від смт Стара Вижіка та с. Нова Вижва на місці торфовищ низинних на 
значній площі з’являються антропогенні оторфовано лучні супіщані і легкосуглинисті 
ґрунти, антропогенні оторфовано оглеєні ґрунти зі вмістом органічної речовини 45-15% 
та антропогенні гумусовано оглеєні зі вмістом органічної речовини 20-10%.

На південному заході басейну (р-н с. Руда, с. Сомин, смт Луків) лучно-болотні ґрун-
ти нині мають значно менші площі поширення, ніж це було раніше. Крім того, вони 
стали поширюватись не суцільними масивами, а невеликими смугами та острівцями.

На основі досліджень проектно-розвідувальних станцій хімізації щодо агрохіміч-
ного обстеження ґрунтів, можна відстежити і спрогнозувати зміни основних елементів 
родючості ґрунтів. Середньозважені агрохімічні показники родючості ґрунтів у різних 
частинах басейну представлені в таблиці 1.
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Таблиця 1
Середньозважені агрохімічні показники ґрунтів басейну р. Вижівка,

 мг/100 г ґрунту (за даними Волинського обласного державного проектно-техно-
логіного центру Охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість»)
Назва природ-
них одиниць

1965-1969 1985-1989 1990-1994 2005-2009 
Р2О5 К2О Рh Р2О5 К2О Рh Р2О5 К2О Рh Р2О5 К2О Рh

Верхня течія 6,2 5,3 6,0 10,7 8,0 6,2 14,8 9,7 6,6 17,9 14,0 6,4
Середня течія 6,3 5,3 5,8 10,8 7,7 6,0 13,2 8,6 6,1 18,3 14,0 5,9
Нижня течія 4,6 5,6 5,1 10,7 11,5 5,4 13,5 11,6 5,5 18,0 14,6 6,0

Динаміка ґрунтів за вмістом рухомого фосфору, калію та кислотністю показує, що 
за досліджуваний період відбулися значні зміни цих показників. Зокрема, ми відмічає-
мо збільшення площ ґрунтів з підвищеним вмістом рухомого фосфору і калію, а також 
площ ґрунтів з нейтральною реакцією ґрунтового розчину (рис. 1).

Середньозважені показники рухомого фосфору за досліджуваний період зріс біль-
ше, як удвічі з 6,9 мг/100 г ґрунту в 1965 р. до 18 мг/100 г ґрунту в 2009 р. Вміст рухомо-
го калію теж підвищився і станом на 2009 р. становив 14 мг/100 г ґрунту [9].

У 60-х роках ґрунти басейну належали до слабокислих з реакцією ґрунтового роз-
чину Рh 5,3. Поступово реакція ґрунтового розчину наближалась до нейтральної і вже у 
90-х рр. Рh ґрунтів басейну зросла до 6,30. Нині ґрунти басейну р. Вижівка за реакцією 
ґрунтового розчину є нейтральними.

Розрахунки балансу гумусу в ґрунтах басейну показують, що в останні роки в ре-
зультаті різкого зменшення внесення органічних і мінеральних добрив, вміст гумусу 
почав знижуватись і створився його від’ємний баланс (табл. 2-3). Якщо за 1986 – 1990 
рр. баланс гумусу був додатній і становив у різних районах басейну від + 0,9 ц/га до + 
3,0 ц/га, то у 2013 р. у середньому цей показник дорівнює –0,83 ц/га. Особливо хвилює 
стан родючості ґрунтів у фермерських господарствах, які мають більші площі земле-
користування та вносять надзвичайно мало органічних, а через високу вартість і міне-
ральних добрив, не використовують посіву сидератів на добриво, не проводять вапну-
вання кислих ґрунтів. Фактично іде процес виснаження та деградації ґрунтів, зниження 
їх потенційної родючості. Причини дегуміфікації ґрунтів носять як природний, так і 
антропогенний характер. Це втрати через водну і вітрову ерозію, зумовлені дуже висо-
ким ступенем розораності території [4].

⃰ після 2010 р. агрохімічні обстеження ґрунтів на території басейну не проводились у зв’язку з 
відсутністю коштів

Рис. 1. Гістограма динаміки середньозважених агрохімічних показників ґрунтів 
басейну р. Вижівка
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Як зазначалось, основною причиною зміни агрохімічних показників родючості 
ґрунту, а також зменшення вмісту гумусу в ґрунтах, є нераціональне ведення сільського 
господарства, зокрема, внесення добрив.

Таблиця 2
Розрахунки балансу гумусу в ґрунтах басейну р. Вижівка

(дані Б.Б. Котвицького, П.Й. Зіньчука, 2013 р.)

Назва природ-
них одиниць

Вміст гу-
мусу Втрати 

гумусу 
внаслідок 
мінералі-
зації, ц/га

Накопичення гумусу в се-
редньому за рік, ц/га

Середньорічний 
баланс гумусу, 

± ц/га

% т/га всьо-
го

в тому числі
рос-

линних 
решток

органіч-
них до-
брив

1986-1990
(середнє) 2013

Верхня течія 1,69 59,2 7,3 6,6 3,5 3,2 +1,9 –0,6
Середня течія 1,60 56,0 7,5 5,8 3,1 2,7 +0,9 –1,7
Нижня течія 1,65 57,7 7,5 7,1 3,9 3,2 +3,0 –0,4

Таблиця 3
Зміни вмісту гумусу в орному (0-20 см) шарі ґрунту в басейні р. Вижівка 

 (дані Державного підприємства «Волинський науково-дослідний та проек-
тний інститут землеустрою», 2013 р.)

Назва природних 
одиниць

Вміст гумусу, % Зміни, 
± %

Збільшення 
гумусу, т/га
1966-1986

Вміст гуму-
су, т/га

2013 

Збільшення 
гумусу, т/га
1986-20131966 2013

Верхня течія 1,52 1,6 +0,08 2,80 1,69 +0,09
Середня течія 1,40 1,50 +0,10 3,50 1,60 –0,10
Нижня течія 1,50 1,55 +0,05 1,90 1,65 +0,10

Згідно паспорту р. Вижівки у 1986 році в басейні річки обсяг внесених добрив ста-
новив: 455 тис. т органічних, 9,38 тис. т мінеральних добрив та 1134 ц отрутохімікатів. 
Однак подальше їх внесення різко скоротилось у зв’язку з високою їх вартістю. Так, уже 
в 1994 році в басейн річки було внесено 324 тис. т органічних добрив, 5,56 тис. т міне-
ральних добрив і 672 ц отрутохімікатів [8]. У 2013 році відповідно – 18,8 т органічних 
добрив та 120 кг отрутохімікатів (табл. 4). Динаміку внесення органічних та мінераль-
них добрив можна простежити на рис. 2.

За даними Волинського обласного державного проектно-технологіного центру Охо-
рони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість» вміст важких металів 
у ґрунтах досліджуваного басейну не перевищує гранично допустимих концентрацій.

Таблиця 4
Обсяги внесення органічних добрив у басейні р. Вижівка 

(за даними Поліської філії Наукового Національного центру «Інститут ґрун-
тознавства і агрохімії» імені О.Н.Соколовського, 2013 р.)

Назва природ-
них одиниць

Обсяги внесення добрив, т У тому числі

вього з розрахунку 
на 1 га ріллі

на незмиті 
ґрунти

на слабозми-
ті ґрунти

на дефляцій-
но небезпеч-
ні ґрунти

Верхня течія 98752,8 9,9 68101,5 154,2 30497,0
Середня течія 140130,4 8,1 111061,8 – 29068,6



ISSN 2308-4855   417

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------×èð Í. Åêîëîãî-àãðîõ±ì±÷íèé ñòàí ãðóíò±â áàñåéíó ð. Âèæ±âêà...

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

Нижня течія 46310,8 10,8 35094,4 – 11216,4
Всього: 285194,0 9,7 214257,7 154,2 70782,0

Рис. 2. Внесення органічних і мінеральних добрив у басейні р. Вижівка 
на 1 га посівної площі

Станом на 2002 рік середня концентрація ртуті у ґрунтах досліджуваного регіону не 
перевищувала 0,009-0,025 мг/кг, що у 84 рази менше ГДК ртуті у ґрунтах ландшафтних 
систем. У 2013 році концентрація ртуті у ґрунтах зменшилась ще на 0,003 мг/кг, а по-
декуди навіть на 0,013 мг/кг. Знизився у ґрунтах басейну і вміст цинку. За останні п’ять 
років це зниження фіксується в середньому на рівні 1,7 мг/кг. Аналогічна ситуація про-
слідковується і з концентраціями свинцю та міді. Концентрація кадмію у ґрунтах басейну 
залишилась на рівні 0,04 мг/кг, що лише на 0,02 мг/кг менше за попередні роки (табл. 5).

Таблиця 5
Вміст важких металів у ґрунтах басейну р. Вижівка

(за даними Волинського обласного державного проектно-технологіного цен-
тру Охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість», 2013 р.)
Назва природ-
них одиниць

Важкі 
метали

Кількість 
проб, шт.

Вміст важких металів, мг/кг ГДК, мг/кг
середній макси-

мальний
мінімаль-

ний
Верхня течія ртуть 291 0,02 0,030 0,009 2,1

мідь 2,1 5,4 0,3 55
цинк 2,3 5,4 0,9 23

свинець 3,47 10,5 1,7 30
кадмій 0,06 0,28 0,01 3

Середня течія ртуть 20 0,016 0,028 0,005 2,1
Нижня течія ртуть 70 0,009 0,009 0,009 2,1

мідь 1,1 7,4 2,5 55
цинк 0,7 5,8 2,2 23

свинець 1,7 6,8 3,3 30
кадмій 0,03 0,11 0,07 3

Усі інші види важких металів у ґрунтах досліджуваного регіону або відсутні взагалі, 
або їх концентрація настільки незначна, що вони не являють ніякої небезпеки для на-
вколишнього середовища і тому детально не вивчаються.

За двадцять вісім років після аварії на ЧАЕС спостерігається зниження рівнів за-
брудненості ґрунтів через винос радіонуклідів з сільськогосподарською продукцією, 
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міграцією їх у нижні шари ґрунтів та за рахунок дефляції та ерозії.
Основними джерелами надходження важких металів у ґрунти басейну ми пов’язуємо 

із веденням сільського господарства. Проте, дані лабораторних досліджень про підви-
щений рівень концентрації (особливо свинцю) вздовж основних автотрас басейну, да-
ють підстави говорити і про транспортне забруднення [7].

Проведення суцільної паспортизації ґрунтів у Волинській області показало, що 
основними забруднювачами ґрунтового покриву досліджуваного регіону є дуст (ДДТ), 
гекла-хлор-цикло-гексан (ГХЦГ) та пестициди для боротьби з бур’янами (2,4Д). По ін-
ших групах пестицидів забруднення є незначним і виявлено на незначних площах.

Дослідження постійних точок токсикологічного контролю на забруднення пестици-
дами дозволяє констатувати тенденцію до зменшення їхнього вмісту. Станом на 2013 
рік вміст залишкових кількостей пестицидів у басейні р. Вижівка не перевищує ГДК 
(табл. 6). 

Таблиця 6
Вміст залишкових кількостей пестицидів у ґрунтах басейну р. Вижівка 

(Волинського обласного державного проектно-технологіного центру Охорони 
родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість», 2013 р.) 

Назва природ-
них одиниць

Групи пес-
тицидів

Кількість 
проб

Вміст залишкових кількостей пес-
тицидів, мг/кг

ГДК, мг/кг

середній мінімаль-
ний

макси-
мальний

Верхня течія
ДДТ

20
0,004 - 0,011 0,1

ГХЦГ 0,0007 - 0,006 0,1

2,4Д 0 - 0 0,25
Середня течія ДДТ

28
0,009 0,001 0,016 0,1

ГХЦГ 0,0007 0 0,004 0,1
2,4Д 0,0002 0 0,002 0,25

У межах території верхньої та середньої течії річки зберігається в загальному 53,2 т 
пестицидів. На території смт Стара Вижівка діє склад для зберігання пестицидів і агро-
хімікатів ВАТ «Старовижівська родючість», де зберігається більше 14 т непридатних 
пестицидів і отрутохімікатів [8].

Сьогодні залишається гострою екологічною проблемою регіону знешкодження та 
утилізації небезпечних відходів.

Погіршують стан земельних ресурсів несанкціоновані звалища твердих побутових 
відходів, які не відповідають санітарно-екологічним умовам. При цьому земельні ді-
лянки вибираються стихійно без будь-якої проектної документації. Заводи з переробки 
твердих побутових відходів у басейні відсутні. 

Критичний стан з експлуатацією полігонів твердих побутових відходів сьогодні 
склався в смт Ратне та Стара Вижівка, де вони переповнені та експлуатуються з пору-
шенням природоохоронних вимог на площі у 2,0 га і 1,5 га відповідно. Основним утво-
рювачем відходів у межах басейну є Ратнівське державне лісомисливське господарство 
(ЗАТ «Холстіла»). На території підприємства накопичилося станом на 2013 рік 4000 т 
відходів виробництва фанери, щепи технологічної, четвертого класу небезпеки.

У цілому по території басейну налічується 21 сміттєзвалище загальною площею 
18,3 га. 
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Висновки. Отже, внаслідок антропогенної діяльності людини «природні» різнови-
ди ґрунтів у межах басейну перетворились в антропогенні утворення. Осушені торфові 
ґрунти ‒ в оторфовані та мінеральні. Швидкість їх перетворення залежить від рівня 
ґрунтових вод та характеру їх використання, потужності торфу. Площа мінеральних 
ґрунтів по всій території досліджуваного басейну має тенденцію до постійного зрос-
тання. 

Інтенсивне використання ґрунтів протягом досліджуваного періоду і катастрофічне 
скорочення обсягів застосування хімічних меліорантів, органічних і мінеральних до-
брив у землеробстві, супроводжується розвитком деградаційних процесів і є причиною 
зниження вмісту гумусу, рухомих форм фосфору, калію, деяких мікроелементів. Разом з 
тим, ґрунти досліджуваного басейну практично не забруднені пестицидами та важкими 
металами, що підвищує їх сільськогосподарську цінність.

Для стабілізації екологічного стану досліджуваної території необхідно розробити 
схеми оптимізації структури земельних угідь відповідно до ландшафтної будови те-
риторії. У нашому випадку покращення ситуації ми вбачаємо у зниженні питомої ваги 
орних земель, збільшенні площ кормових угідь, чагарниково-деревних насаджень, тоб-
то еколого-стабілізуючих угідь, що функціонують за природними аналогами.

Крім того, в якості меліорантів та місцевих добрив вважаємо за доцільне викорис-
товувати піски, суглинки, глини, карбонатні породи, сапропелі та фосфорити. Суглин-
ки та глини Волинської області в значних кількостях містять кальцій, магній, вторинні 
мінерали, що дозволяє віднести їх до груп природних сорбентів і рекомендувати для 
хімічних та структурних меліорацій.
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ТЕКСТОВА СТРУКТУРА ТА ВЕРИФІКАЦІЯ ЇЇ СМИСЛІВ1

Мова мистецтва, у тім числі художнього твору, за аргументованим тверджен-
ням французького мислителя Ролана Барта (1915 – 1980), позначена особливою 
множинністю. Сутність її полівимірності проступає у структурі кодів, які надають 
мовленнєвим поняттям розмаїтих смислових відтінків. Відтак перед вдумливим і 
допитливим реципієнтом постає завдання реконструювати й розшифрувати куль-
турний код, закладений творцем у тексті. Така потреба набула загостреного зву-
чання на зламі ХХ – початку ХХІ століть. Адже глобалізаційні зрушення зумовили 
виникнення ситуації, за якої не тільки близькі, але й протилежні соціально-куль-
турні чинники трансформуються у взаємопов’язані складові певної універсальної 
системи. Цей ефект посилюється завдяки прискореному поширенню інформації. 
У свою чергу, підґрунтя естетичного універсуму творить архетипний зв’язок між 
образами й мотивами, епохами й культурами. Подібність або ж несхожість у зо-
браженні художнього малюнку можна розглядати у світлі «перекодування», що про-
стежується у суб’єктивності оціночних суджень і спостережень критиків. Прояви 
такого перепрочитання зримі і в українському літературознавстві. Переконливим 
свідченням цьому є ціла низка студій, автори яких поклали собі за мету по-новому 
розтлумачити відомі або маловідомі художні явища шляхом осягнення мистецьких 
моделей того чи іншого письменника. З-поміж таких публікацій, що побачили світ 
в останнє десятиріччя, варто виокремити монографічні видання Ніли Зборовської 
(«Код української літератури : проект психоісторії новітньої української літерату-
ри», 2006), Тимофія Гаврилів («Маска і метафора: (Де)конструювання діалогічного 
мовлення і філософія метаморфози Еліаса Канетті», 2006), Ганни Мережинської та 
Тетяни Комінарець («Російська постмодерністська література кінця ХХ – початку 
ХХІ ст.: стильові модифікації та стратегії художнього пошуку (на матеріалі прози 
й драматургії», 2007), Олени Переломової («Лінгвокультурні коди інтертекстуаль-
ності українського художнього дискурсу: діахронічний аспект», 2008), Світлани Ко-
черги («Культурософія Лесі Українки: семіотичний аналіз текстів», 2010), Леоніда 
Рудницького («Світовий код українського письменства», 2010), Ярослава Поліщука 
(«Ревізії пам’яті», 2011), Ігоря Лімборського («Світова література і глобалізація», 
2011), Олександра Астаф’єва («Орнаменти слова», 2012).

Праця «Розкодування: літературознавчі розвідки» (Ужгород: В-во Олександри 
Гаркуші, 2010. – 124 с.) Михайла Рошка органічно вписується у цей контекст. Важли-
во наголосити: в особі уродженця Закарпаття зійшлися іпостасі літературознавця, пе-
дагога вищої школи, журналіста, письменника. Творчий доробок лауреата літератур-
ної премії ім. Федора Потушняка охоплює, зокрема, збірки малої прози «Коли шепоче 
дощ» (1991), «Там, де немає жінок» (1993), «Кривавий місяць над Мінчелом» (1999), 
© Зимомря І. Текстова структура та верифікація її смислів
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містичну повість «Ревнощі з того світу» (2004). Відрадно, що за роман «Потойбічна 
суперниця» його удостоєно дипломом «Вибір видавців» конкурсу «Коронація слова 
2009»).

Як на моє переконання, усі грані самореалізації М. Рошка гармонійно взаємодо-
повнюються. У своїй сукупності вони дали змогу науковцеві запропонувати читачеві 
у рецензованому дослідженні адекватну інтерпретацію змістових показників світо-
бачення носіїв художнього слова різних епох та національних літературних систем. 
Йдеться про такі імена, як Олександр Пушкін (1799 – 1837), Федір Достоєвський 
(1821 – 1881), Антон Чехов (1860 – 1904), Леонід Андреєв (1871 – 1919), Марія Ко-
реллі (1855 – 1924), Вільям Ґолдінґ (1911 – 1993), Вільям Фолкнер (1897 – 1962), Кен 
Кізі (1935 – 2001), Антуан де Сент-Екзюпері (1900 – 1944), а також Юрій Керекеш 
(1921 – 2007), Іван Чендей (1922 – 2005), Ласло Балла (1927 – 2010), Мирослав До-
чинець, Оксана Забужко, Дмитро Кешеля, Сергій Федака. 

Між закодованими реаліями та образами, мистецькими уявленнями названих 
представників російської, української, англійської й американської літератур проля-
гає вододіл. Однак, у реципієнта не виникає враження певної асиметричності залу-
чених до розгляду творів письменників, на еволюцію яких мали вплив нерідко кар-
динально протилежні суспільно-історичні умови. Попри те, що праця не пронизана 
єдиним первинним задумом, цілісність та зв’язність аналізу М. Рошка забезпечується 
вдалою перекодифікацією або ж адаптацією традиційних культурних профілів у нову 
суспільну практику. До речі, містке визначення виокремленого поняття належить ви-
значному українському літературознавцеві й досліднику текстових структур В. Мар-
ку. «Код, – наголосив він у монографії «Стежки до таїни слова» (2007), – це знак, зміст 
якого формувався, закріплювався в різних умовах і в різний час, він активізується й 
щоразу оновлюється в системі художнього тексту; це також позиція автора, яка вті-
люється в художньому світі твору і з якої автор пропонує читачеві сприймати ство-
рений ним світ; це умови, котрі прийняв/витворив читач, сприймаючи образи людей 
та обставин, відображені в художньому тексті; це, зрештою, ключ, яким дослідник 
відкриває сутність твору, інтерпретує його. Код слід шукати на перехресті тенденцій, 
які виникають унаслідок складної динамічної взаємодії акцентованих концептуально-
стильових і жанротвірних чинників» (Марко В. Стежки до таїни слова. – Кіровоград: 
Степ, 2007. – С. 241). Така рецепція різножанрових літературних зразків спричиняє 
розширення сфери можливих варіантів тлумачення тексту. 

Книжка «Розкодування» репрезентує добірку літературознавчих розвідок М. Рош-
ка. Вона містить тринадцять матеріалів, з яких п’ять присвячено висвітленню роз-
маїтих аспектів визначального у доробку американського прозаїка Кена Кізі роману 
«Політ над гніздом зозулі» («One Flew Over the Cuckoo’s Nest», 1962). Проблема ґен-
дерних стереотипів у літературі показана на прикладі прози К. Кізі та О. Забужко 
(с. 33–43). У зіставному плані розкрита також тема божевілля та божевільні у повісті 
«Палата № 6» А. Чехова та панорамному полотні «Політ над гніздом зозулі» К. Кізі 
(с. 44–56). Крім цього, М. Рошко детально розглянув а) функції оповідача (с. 57–66), 
б) поетику масової та народно-сміхової культур (с. 67–74), в) месіанські риси образу 
Макмерфі у згаданому романі (с. 75–81). Підвищена увага до творчості культового 
для покоління хіпі автора – невипадкова. Адже 2001 року М. Рошко захистив канди-
датську дисертацію на тему «Особистість і «система» в романах Кена Кізі». До того 
ж, він отримав від митця кілька цінних листів, в яких К. Кізі поділився з дослідником 
секретами своєї творчої лабораторії. Доводиться пошкодувати, що письменник, хоч і 
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позитивно відгукнувся на запрошення М. Рошка відвідати Україну, не встиг з нього 
скористатися. У цьому зв’язку важливо, що вчений без надмірного пієтету спромігся 
зосередитися на увиразненні самобутності художньої світобудови К. Кізі у нерозрив-
ному поєднанні з декодуванням її мотивів та образів. При цьому обмеження одним 
твором американського митця не видається хибою. Адже мова йде про репрезента-
тивний текст, в якому виразно заявлені позиції автора. За півстолітню історію сприй-
няття цей роман, екранізований 1975 року чеським кінорежисером Мілошем Форма-
ном, засвідчив вироблення низки рецептивних кодів, нерідко контроверсійних. «Не в 
тім справа, – зауважив М. Рошко, – наскільки розповідь відповідає фактам, а в тім, на-
скільки вона впливає на читача (слухача). Таким чином, Кізі стверджує право автора 
на будь-яку вигадку, тільки б ця вигадка художньо виконувала свою функцію» (с. 66).

У статтях «Проблема «вбивства за переконанням» у прозі Л. Андреєва як продо-
вження традицій О. Пушкіна та Ф. Достоєвського» (с. 3–14), «Лючіо Ріманець з ро-
ману М. Кореллі «Скорбота Сатани» як найближчий літературний посередник образу 
Воланда з роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» (с. 15–26) М. Рошку пере-
конливо вдалося осмислити у порівняльному зрізі морально-етичні концепції митців 
(О. Пушкін – Ф. Достоєвський – Л. Андреєв; М. Кореллі – М. Булгаков), їхніх світо-
глядних уявлень і позицій, а відтак – розкодувати ключові концепти і міфологеми з 
проекцією на специфічні риси споріднених і неспоріднених літератур. Такі «коефі-
цієнти заломлення» (Е. Кассірер) покладені і в основу студій «Релігійні мотиви в ро-
мані В. Голдінга «Володар мух» (с. 27–32) і «Неоміфологізм казки Антуана де сент 
Екзюпері «Маленький принц» (с. 82–95). Вони провокують читача розширити межі 
сприйняття національної традиції з урахуванням вічних тем і мандрівних сюжетів. 

Видатний канадський учений Нортроп Фрай (1912 – 1991) у праці «Великий код. 
Біблія та література» (1982) влучно спостеріг: «Міфологія – це не datum, а fatum люд-
ського існування: вона належить до світу культури і цивілізації, які людина створила 
і успадковує…» (Frye N. The Great Code. The Bible and Literature. – New York-London: 
Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1982. – P. 37). Суголосні акценти можна віднайти 
і на сторінках рецензованої книжки. Так, М. Рошко стверджує: «Важливою рисою су-
часного інтелектуального роману є його здатність адресувати читача до інших худож-
ніх, філософських та релігійних творів, розширюючи таким чином своє семантичне 
поле. Таку здатність слід назвати семантичною валентністю художнього тексту, яка 
залежить від кількох факторів, серед яких чи не найважливішим є полісемантичність 
твору на всіх рівнях: лексичному, символічному, ситуаційному та рівні художніх об-
разів» (с. 27). Твердження подібного типу постають спонукою для пошуку реципієн-
том закодованих інформативних нашарувань у текстовій структурі: письменник ви-
будовує висловлювання з множинною смисловою основою, а читач, у свою чергу, її 
розшифровує.

Окремий блок книжки складають чотири статті під промовистими назвами: «Ве-
лика ріка, сповнена любові («Прирічанські характери» Дмитра Кешелі)» (с. 96–102), 
«Достоїнства і недоліки «Антології закарпатського оповідання ХХ століття» (с. 103–
111), «Матрьошка, яблуко і плин свідомості: Постмодерністська проза Сергія Феда-
ки» (с. 111–118), «Літературний супермен від Мирослава Дочинця» (с. 119–121). Тут 
зроблена спроба явити реципієнтові коди, стереотипи й образи, що властиві творчості 
знакових закарпатських майстрів слова. Йдеться про представників краю, який, «бу-
дучи невід’ємною частиною України, все-таки відчуває специфіку своєї історії та сво-
їх традицій» (с. 98). Свого часу Рене Жюль Дубос (1901 – 1982) сформулював наступ-
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ну тезу: кожна місцина має певну сукупність атрибутів, які визначають унікальність 
характеру її ландшафту і мешканців. Такою колоритністю позначені, зокрема, твори 
Д. Кешелі: «Колиска сонця» (1982), «А земля таки крутиться» (1985), «Пора грибної 
печалі» (1988), «Державна копоня, або Листи до пана Президента» (1993), «Госундра-
гоші» (1994), «Жіванський світ» (1997), «Збийвіч або ж кіна не буде» (1999), «Чим би 
не бавились пани, лем би не було війни» (2003), «...І в смерті були твої очі» (2004), 
«Осінь великих небес, або ж прирічанські характери» (2005), «Сяйвооке звірятко» 
(2010), «Пацаловська республіка, авадь Гойте, люди, кониць світа!: роман из народ-
ного жытя 1990-х годів» (2011). Самобутнього звучання цим текстам епічної форми 
надають стилістично забарвлене мовлення персонажів. Воно збагачене чисельними 
запозиченнями з угорської, словацької, чеської мов. Власне, цей засіб широко вико-
ристовується сучасними закарпатськими прозаїками (А. Дурунда, Р. Солило, В. Вов-
чок, П. Ходанич, В. Басараб, М. Дочинець, М. Рошко). Дослідник переконливо роз-
криває іронічно-підтекстовий код, що творить ще одну стильову ознак письма Д. Ке-
шелі. «Велику роль, – робить акцент М. Рошко, – у художній системі «Прирічанських 
характерів» відіграє народний анекдот. Повість майже всі із сміховинок: історичних, 
соціальних, побутових та ін. Правда, зводити твір до жанру «Повість в анекдотах» 
було б спрощенням – не менш важливу функцію у ньому відіграють епічне та ліричне 
начала» (с. 98). Саме ця іронічність служить імпульсом для пошуку в кожному образі 
повісті Д. Кешелі прихований сенс.

Увагу М. Рошка привернула увага закодованість мистецької манери Сергія Фе-
даки, його побратима по літературному гуртку «Тризуб». У матеріалі, присвяченого 
інтерпретації моделей постмодернізму у збірці оповідань «Яблуко від Єви» (2005) 
С. Федаки, М. Рошко слушно виокремлює компонент ігрової стратегії: «Усе це – по-
стмодерністська гра автора зі свідомістю як текстом, з текстом, як свідомістю, де дій-
сність і уява віддзеркалюють одне одного, вже не розберешся, що є віддзеркаленням, 
а що дійсністю, і всюди – дзеркало, гра, перевернутість, усе навиворіт…» (с. 113). 
Загалом висновується думка: С. Федака виступив письменником-новатором, а його 
майстерність виявилася в оновленні змістових і формальних чинників малої прози.

За законами «карнавальної свободи» (М. Бахтін) М. Рошко охарактеризував «пер-
ший закарпатський бойовик» – роман «Лис у винограднику» (2010) М. Дочинця. 
Йдеться про гумористичну націленість, що підтверджує, приміром, наступна розлога 
цитата: «Автор також нашпигував роман енциклопедичними знаннями, яких у його 
авторській голові не бракує: герої розповідають один одному відомості про князя 
Корятовича, неандертальців, євреїв Мукачева, рецепти випічки тортів, приготування 
горців, оздоровлення травами, фруктами, джерельною водою, вирощування виногра-
ду, смакування вина, пограбування ювелірного магазину, торгівлі дитячими органами, 
виживання у в’язниці, на війні в Афгані, і дуже багато чого ще. Тобто усім, що носить 
у голові мудрий автор. Тих мудростей так багато, що іноді в читача виникає бажання, 
щоб автор менше знав. Отже, хто хоче подобатися жінкам, бути здоровим і сильним, 
довго жити і багато знати – читайте роман Мирослава Дочинця «Лис у виноград-
нику». Не пожалкуєте» (с. 120–121). Доцільно наголосити: гумор М. Рошка не має 
їдкого наповнення. Такий прийом радше постає поштовхом до усвідомлення реально 
існуючих істин на тлі образів-знаків, які М. Дочинець з винятковою художньою си-
лою перекодовує крізь призму масової культури.

Дещо порушує структурний лад книжки М. Рошка розвідка «Достоїнства і не-
доліки «Антології закарпатського оповідання ХХ століття», оскільки має характер 
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рецензії. Йдеться про оцінку ошатного видання, що побачило світ в Ужгороді 2002 
року. Воно укладене Петром Ходаничем, тогочасним головою Закарпатської облас-
ної організації НСПУ. Антологія ознайомлює шанувальника малої прози з творами 
39 письменників, головно уродженців Срібної Землі. Таким чином, вона забезпечує 
ширшу поінформаність про літературну діяльність членів Товариства українських 
письменників і журналістів Підкарпатської Русі (1919 – 1944) та Національної спілки 
письменників України (1945 – 2000). До слова, М. Рошко також має досвід в упоряд-
куванні книжок аналогічного типу: «Джинсове покоління: пострадянська література 
Закарпаття» (2007), «КОРЗО: альманах сучасної літератури Закарпаття» (2008), «По-
етичні шедеври ХХ століття: суб’єктивна антологія добірної зарубіжної поезії: по-
гляд з центру Європи» (2011). Слід увиразнити ще один факт: науковець з міста над 
Ужем у зазначеному огляді не зупинився виключно на задокументуванні розмаїття 
художніх явищ у малих епічних жанрах з-під пера закарпатських творців, але й, зо-
крема, з’ясував особливості оповідань «Чайки летять на Схід» та «Березневий сніг» 
І. Чендея.

Завдання перекодування художніх концептів – злободенне. Тому слід вітати появу 
праці «Розкодування». Вона сприяє відкриванню нових смислів, верифікацію яких 
запропонував реципієнтові М. Рошко. Тому вірю, що видання віднайде свого зацікав-
леного читача. А його автору напередодні досягнення полудня віку прагну побажати 
й надалі успішно утримувати баланс між потягом до написання художнього твору, 
з одного боку, та літературознавчої студії – з іншого.

Статтю подано до редакції 05.03.2014 р.
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Віталій ТЕЛЬВАК,

м. Дрогобич

ОСТАННІ ТОМИ ЛИСТУВАННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО1

Листування Михайла Грушевського. Т. 4: Листування Михайла Грушевського та Івана Джи-
джори / Упоряд.: С. Панькова, В. Пришляк; ред. Л. Винар, П. Сохань, І. Гирич. – Київ–Нью-Йорк: 
УІТ, ВД «Простір», 2008. – 552 с.; Листування Михайла Грушевського. Т. 5: Листування Михайла 
Грушевського та Євгена Чикаленка / Упоряд.: І. Старвойтенко, О. Тодійчук; ред. Л. Винар, І. Ги-
рич, С. Панькова. – Київ–Нью-Йорк: УІТ, ВД «Простір», 2010. – 296 с.; Листування Михайла Гру-
шевського. Т. 6: Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка / Упоряд. О.Мельник; ред. 
Л. Винар, І. Гирич. – Київ–Нью-Йорк: УІТ, 2012. – 640 с.

Сучасне грушевськознавство неможливо уявити без широкого залучення епісто-
лярних джерел, яким належить особливе місце серед різнопланової спадщини видат-
ного українського вченого і громадсько-політичного діяча. Серед численних видань 
епістолярію М. Грушевського за останні десятиліття чільне місце здобула серія «Епіс-
толярні джерела грушевськознавства». При цьому відзначимо, що протягом останньо-
го десятиліття виробилася своєрідна періодичність у появі чергових томів цього кор-
пусного видання – що два роки. Це дозволяє оптимістично дивитися на перспективи 
реалізації задуму видання повного корпусу епістолярної спадщини М. Грушевського, 
адже перші три томи серії виходили з інтервалом в 4-5 років. Таку, мабуть оптималь-
ну в сучасних умовах, періодичність уможливила кропітка пошукова та упорядку-
вальна робота колективу грушевськознавців, у якому першість займають київські до-
слідники, що представляють Інститут української археографії та джерелознавства ім. 
М. С. Грушевського, Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського в Києві, 
Центральний державний історичний архів України у м. Києві та Інститут Рукопису 
Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Важливим також є патронат 
та фінансова підтримка проекту з боку Українського історичного товариства та його 
голови Любомира Винара, котрий є ініціатором і натхненником цього важливого ви-
давничого проекту.

Перший із рецензованих томів – четвертий – містить розлоге листування М. Гру-
шевського та його улюбленого учня та довголітнього приятеля, представника молод-
шого покоління Львівської історичної школи Івана Джиджори. Відзначимо, що це 
один із найбільших збережених корпусів взаємного епістолярію видатного україн-
ського історика, що нараховує 248 одиниць за період 1904 – 1914 років. Деякі з цих 
листів публікуються у рецензованому виданні вдруге: чотири одиниці з 1911 – 1913 
рр. було видано в сьомому томі «Грушевськіани», один лист М.Грушевського побачив 
світ ще у першому томі «Листування».

За традицією, видання відкриває вступна стаття фундатора проекту Л. Винара 
«Епістолярні джерела грушевськознавства: до історії видання». Цим томом, зазначає 
президент УІТ, редактори серії реалізували давні плани повного видання відомого епіс-
толярію між учителем і учнем. Автор статті коротко висвітлює історію виникнення та 
реалізації ідеї публікації епістолярної спадщини М. Грушевського зусиллями УІТ спо-
чатку на сторінках «Українського історика», а згодом – окремими книгами в серії «Епіс-
толярні джерела грушевськознавства». Цілком справедливо Л. Винар підкреслює, що 
«побіч видання 50-томного зібрання творів М. Грушевського, серія «Епістолярні дже-
© Тельвак В. Останні томи листування Михайла Грушевського
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рела грушевськознавства» становить одне з найважливіших видань спадщини Михайла 
Грушевського і грушевськознавства».

В подієвий контекст опублікованого листування нас вводить ґрунтовна монографіч-
ного характеру розвідка упорядника видання Володимира Пришляка «Михайло Гру-
шевський та Іван Джиджора: учитель і учень у світлі взаємного листування». Луцький 
учений – найбільш обізнаний знавець біографії І. Джиджори – надзвичайно докладно, 
із залученням різнопланових джерел, реконструює картину становлення та еволюції 
приятельських взаємин між М. Грушевським і його учнем, показує впливи видатно-
го вченого на формування наукових інтересів і загалом творчої долі початкуючого до-
слідника, а також дає можливість зрозуміти значущість його допомоги в реалізації чис-
ленних планів автора «Історії України-Руси». Ми вкотре переконуємося, що взаємини 
М. Грушевського з учнями будувалися на довірі та взаємоповазі, щирому намаганні 
«підставити плече» у скрутній ситуації. Важливо також відзначити, як про це свідчить 
листування і акцентує В.Пришляк, що львівський професор завжди вважав першочер-
говим науковий поступ своїх учнів і нерідко зі шкодою для власних громадських планів 
спрямовував їх на продовження дослідницької праці.

В «Археографічній передмові» другий упорядник тому Світлана Панькова підно-
сить унікальність представленого листування, що полягає в його цілісності та інтен-
сивності. Слушним є спостереження київської дослідниці, що перечитуючи листи двох 
кореспондентів, ми ніби зазираємо до лабораторії творення нашої новітньої минувши-
ни, можемо почерпнути відомості, відсутні в інших джерелах того часу. Далі упорядник 
інформує читача про місце збереження епістолярію, мовностилістичні засади публіка-
ції листів, наводить хронологічно-статистичні обрахунки, вказуючи на той факт, що 
чимало кореспонденцій на сьогодні не віднайдено або не збереглося.

Зміст опублікованих листів віддзеркалює широкий спектр діяльності історичної 
школи автора «Історії України-Руси», розкриває взаємини учителя та учня, важливі 
проблеми національного наукового, культурного та суспільно-політичного життя по-
чатку ХХ ст. тощо. Важливість вміщеного епістолярію полягає також у тому, що він 
дозволяє визначити час написання листів М. Грушевського, котрий через перевантаже-
ність багатьма справами та інтенсивне щоденне листування з численними кореспон-
дентами не завжди вказував дату та місце. Унікальним є наведений епістолярій і для 
реконструкції подій життя та діяльності самого І. Джиджори, глибокого розуміння його 
творчої, експресивної та вразливої натури.

На окреме слово заслуговує висока культура коментування. Упорядники подали 
надзвичайно докладні та змістовні наукові коментарі, що за обсягом не поступаються 
наведеному листуванню. При цьому деякі коментарі постають справжніми самостійни-
ми розвідками, котрі вводять зацікавленого читача в контекст складних і нерідко заплу-
таних проблем тогочасного інтелектуального та суспільно-політичного життя. Цілком 
органічно виглядає додана бібліографія праць І. Джиджори – найбільш докладна на 
сьогодні. Ретельністю вирізняються також покажчики імен, назв періодичних та продо-
вжуваних видань, товариств та видавництв, географічний покажчик, а також словник 
маловживаних та іншомовних слів.

До наступного п’ятого тому серії увійшло усе наявне на сьогодні листування М. Гру-
шевського з українським громадсько-політичним і культурним діячем, відомим меце-
натом вітчизняної науки Євгеном Чикаленком. За обсягом, це найменший на сьогодні 
том «Епістолярних джерел грушевськознавства». Він містить 144 епістолярні одиниці. 
Відзначимо, що частина цих листів вже була опублікована: деякі листи Є. Чикаленка до 
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голови НТШ побачили світ у вигляді додатків до праць Л. Винара та І. Старовойтенко; 
листи М. Грушевського до наддніпрянського мецената опублікувала О.Тодійчук.

В редакторській передмові «Епістолярні джерела грушевськознавства: вступне 
слово» Л. Винар традиційно наголосив на важливості видання епістолярію Великого 
Українця, котрий дозволяє не лише повніше пізнати різноманітні аспекти його діяль-
ності, але й крізь призму контактів з чоловими представниками тогочасного українства 
реконструювати тогочасну епоху національного відродження. Слід цілком погодитися з 
твердженням президента УІТ, що «серія Українського Історичного Товариства «Епісто-
лярні джерела грушевськознавства» […] робить приступним для широких кіл науковців 
та української громадськості унікальний масив джерельних матеріалів».

В нарисі Інни Старовойтенко, автора монографії «Євген Чикаленко: людина на 
тлі епохи», висвітлюються особливості взаємин між двома видатними діячами укра-
їнства крізь призму їхнього епістолярію. Київська дослідниця особливу увагу звер-
нула на декілька сюжетів: підтримка Є. Чикаленком ідеї перенесення «Літературно-
наукового вісника» до Києва, співпраця двох діячів у справі заснування та видання 
української періодики на Наддніпрянщині, фінансування науково-організаційних 
проектів М. Грушевського, ставлення наддніпрянського благодійника до конфлікту в 
НТШ 1913 р. Важливо, що упорядник не оминула і складної проблеми непорозумінь 
між двома видатними діячами, що врешті призвели до розриву їхніх взаємин в роки 
української революції.

В археографічній передмові інший упорядник тому Ольга Тодійчук відзначає, що 
повний корпус листування М. Грушевського та Є. Чикаленка не зберігся. Найкраще 
уціліла кореспонденція Є. Чикаленка за 1897 – 1914 рр. Епістолярій М. Грушевсько-
го зберігся лише частково – на сьогодні відомо 15 листів і одна поштівка, адресовані 
знаному меценату. Київська дослідниця інформує читача про місце збереження епіс-
толярію, відзначає особливості в інтенсивності епістолярного діалогу в різні періоди, 
наводить хронологію та статистику опублікованих листів, пояснює мовностилістичні 
засади їх видання.

В опублікованих листах міститься унікальний джерельний матеріал до історії укра-
їнського національного відродження кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст., під не-
звичним кутом зору показані події тогочасного українського суспільно-політичного 
життя, спільні видавничі проекти і громадсько-культурні заходи Наддніпрянщини та 
Галичини, маловідомі факти з історії української преси того часу (газет «Громадська 
думка» (1906), «Рада» (1906 – 1914)) та багато інших важливих сюжетів. З епістолярію 
постає постать Є. Чикаленка – справжнього українського патріота, висококультурної 
та освіченої особистості, щедрого мецената та водночас скромної людини, що всіма 
силами підтримувала різноманітні починання М. Грушевського як на Наддніпрянщині, 
так і в Галичині. Нариклад, ми дізнаємося про його важливу роль у фінансуванні низки 
видавничих проектів НТШ, створенні «Українсько-руської видавничої спілки», побу-
дови Академічного дому для студентів-українців Львівського університету та ін. Такої 
детальної і повної інформації щодо згаданих сюжетів інші джерела не містять.

Авторки коментарів І. Старовойтенко та С. Панькова з непересічною ерудицією 
вводять читача у контекст згаданих у листах фактів і подій. Вони ніби з’єднують між 
собою розрізнені повідомлення в єдине полотно розповіді про українське суспільно-
політичне та культурне життя кінця ХІХ – початку ХХ ст. Додані до тому покажчики 
– географічний, а також анотований імен та назв часописів, продовжуваних видань, ви-
давництв і товариств значно полегшують роботу з цим цікавим виданням.
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Останній на сьогодні шостий том «Епістолярних джерел грушевськознавства» 
містить усе відоме взаємне листування М. Грушевського зі знаним українським кни-
говидавцем і діячем Юрієм Тищенком (Сірим) та охоплює складний двадцятилітній 
період української історії (1907 – 1928). Епістолярій, що друкується, включає 445 
одиниць, з них – 74 листи М. Грушевського та 371 лист Ю. Тищенка. Всі листи дру-
куються вперше.

У вступній статті Л. Винара вкотре підкреслюється важливість епістолярних 
джерел при реконструкції подій життя та діяльності не тільки М. Грушевського, але 
й його кореспондентів. Слушно зауважено, що ці матеріали, попри їхню природну 
суб’єктивність, проливають важливе світло на малознані нюанси важливих подій укра-
їнського життя першої третини ХХ ст., дають можливість дослідникам відчути непо-
вторний колорит тієї бурхливої епохи.

У передмові упорядника видання Ольги Мельник найбільше місця відведено ви-
світленню життєпису Ю. Тищенка, адже, як було слушно відзначено авторкою, особа 
видавця надалі перебуває в тіні його більш знаних сучасників. Далі оповідається про 
обставини знайомства двох діячів і налагодження між ними тісної співпраці по орга-
нізації української видавничої та книгарської справи на Наддніпрянщині. Як виявила 
дослідниця, епістолярний діалог між двома діячами тривав з перервами й охоплював 
три важливі періоди в житті М.Грушевського: 1907 – 1914 рр., 1921 – 1924 рр., 1927 – 
1928 рр. Стисло характеризуючи особливості кожного з них, О.Мельник переконливо 
демонструє незамінність опублікованого листування для реконструкції багатьох важли-
вих подій як особистісного, так і загальноукраїнського плану.

В археографічній передмові О. Мельник вказує, що повний корпус листування 
М. Грушевського та Ю. Тищенка не зберігся. Київська дослідниця відтворює поневі-
ряння архіву Ю. Тищенка у повоєнний час та інформує читача про сучасне місце збере-
ження епістолярію. Також наводиться хронологія та статистика опублікованих листів, 
пояснено мовностилістичні засади їх публікації.

Вміщений у томі унікальний джерельний матеріал містить інформацію про різнома-
нітні видавничі, наукові та культурно-просвітницькі акції, розкриває взаємовідносини 
двох людей, що переросли у приятельські взаємини, висвітлює їхнє бачення важливих 
подій в українському житті першої третини ХХ ст. Провідною темою листування є ви-
давнича справа, особливо докладно при цьому, з численними невідомими перед тим 
нюансами, висвітлено діяльність київської редакції «Літературно-наукового вісника», 
а також процес видання газет для народу «Село» та «Засів». Багато нового ми дізна-
ємося про форми та методи боротьби з поширенням впливу українських видань, що 
їх застосовували царські чиновники різних мастей. Опублікований епістолярій показує 
нам малознані риси особистості як М. Грушевського, так і його менш відомого нашим 
сучасникам кореспондента. У листуванні містяться також надзвичайно цікаві відомості 
мікроісторичного плану – в деталях оповідається про влаштування родиною Грушев-
ських свого побуту в Києві, висвітлено перебіг купівлі земельних ділянок та побудову 
родинного будинку.

Як і в попередніх випадках, окрасою тому є коментарі до листів, що обсягом не 
поступаються самому тексту джерел. Вони є своєрідним підсумком у дослідженні про-
блеми взаємин М. Грушевського та його сучасника, дають можливість читачеві краще 
зорієнтуватися у змісті, спонукають до подальших міркувань і пошуків. Важливо, що 
упорядник також обумовлює всі маргіналії, котрі містяться в листах. Зі звичною для 
серії «Епістолярні джерела грушевськознавства» ретельністю укладено анотований 
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іменний покажчик, покажчик географічних назв, а також список маловживаних та ін-
шомовних слів.

Загалом, рецензовані томи видано на високому текстологічному та поліграфічному 
рівні. Що важливо, всі вони ілюстровані фотокопіями листів. Вміщені в них епістолярні 
джерела вносять новий, досі незнаний матеріал про наукову, редакційну, видавничу і 
суспільну діяльність М. Грушевського та його співпрацю з провідними українськими 
діячами кінця ХІХ – першої третини ХХ століття. Тільки де-не-де зустрічаються незна-
чні механічні друкарські похибки, цілком зрозумілі з огляду на масштабність проробле-
ної праці. Серія «Епістолярні джерела грушевськознавства» вже давно стала важливим 
історіографічним явищем сучасної науки, цінність якого лише зростає від тому до тому. 
Упорядники рецензованих і попередніх томів заклали високі наукові стандарти видань 
серії, особливо в аспекті коментування листів, що є зразком для дослідників і видавців 
епістолярних джерел. Сподіваємося, що й наступні частини цього корпусного видання, 
на появу яких із нетерпінням очікують дослідники спадщини М. Грушевського та його 
доби, підтвердять високу оцінку, здобуту у фаховому середовищі.

Статтю подано до редакції 07.03.2014 р.
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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 червні 2014 року. 
Матеріали просимо надсилати до 20 травня 2014 року.
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1. Історія.
2. Мистецтвознавство.
3. Мовознавство. Літературознавство. 

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ
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Обов’язкові елементи публікації:
Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують пе-

ред заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає 
індекс УДК автор.

Заголовок статті. У назві бажано не використовувати ускладнену терміно-
логію псевдонаукового характеру. Великі літери, окремий абзац без відступів 
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Анотація подається українською, російською та англійською мовами. По-
будова: характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених резуль-
татів.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного 
пошуку несуть змістове навантаження. Ключові слова подаються у називно-
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семи, подаються українською та англійською мовами.

Література – оформляти СУВОРО відповідно до вказаних вимог. На всі 
літературні джерела в статті повинні бути посилання. Бібліографічні поси-
лання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у 
списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки 



444   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 8, 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою 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 латини-
цею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні 
відомості про джерела оформлюються згідно з вимогами державного стан-
дарту. 

Відомості про автора (авторів) – наприкінці статті: прізвище, ім’я, по 
батькові, науковий ступінь, вчене звання (довідка про автора), домашня адре-
са, контактні телефони, емейл.

Стаття повинна мати необхідні елементи: постановка проблеми у загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завдання-
ми; аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор; формулювання мети статті (постановка 
завдання); виклад основного матеріалу дослідження; висновки з даного до-
слідження. 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 ширину сторінки. Сто-
рінки без нумерації. Необхідно використовувати парні лапки («»). При наборі 
тексту слід розрізняти символи дефісу і тире.

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори не-
суть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.

Подається матеріал на диску або електронною поштою. Оргкомітет за-
лишає за собою право відбору матеріалів для публікації. Інформація про під-
твердження прийняття матеріалу до друку буде надіслана електронною по-
штою.

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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м. Дрогобич

ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ: СТРИЖНЕВІ ЧИННИКИ

У статті здійснено аналіз демографічної та соціально-політичної ситуації в українському 
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 украин-
ском обществе на рубеже ХХ – ХХІ веков сквозь призму поликультурности. Автор определяет 
основные факторы актуализации задания поликультурного воспитания в Украине.

Ключевые слова: проблемы образования, поликультурная среда, поликультурное воспитание.
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